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คํานํา 

 ตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ ใหจัดตั้งสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อปฏิบัติ
ภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกําหนดการปฏิบัติราชการ
ตามอํานาจหนาที่ นโยบาย แลยุทธศาสตรของ  สวนราชการตาง ๆ ที่มอบหมาย โดยอํานาจหนาที่ขอหนึ่งที่
มอบหมายใหสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดรับผิดชอบในขอ 11 (2) คือ การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการ นั้น 
 จังหวัดพะเยาจึงไดจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 – 2565) จังหวัดพะเยาข้ึน  เพ่ือใชเปนกรอบ
แนวทางในการพัฒนาการศกึษาของจังหวัดในระยะเวลาสี่ป ไดอยางมปีระสิทธิภาพ โดยมีสาระสําคัญประกอบดวย 
 สวนที่ 1 ขอมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดพะเยา 
 สวนที่ 2 กรอบแนวคิดและความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ 
 สวนที่ 3 สาระสําคัญของแผนพัฒนาการศกึษา (พ.ศ. 2562 – 2565) จังหวัดพะเยา 
(ฉบับจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป) 
 สวนที่ 4 โครงการ/งบประมาณ 
 สวนที่ 5 การแปลงแผนไปสูการปฏิบัต ิ
 จังหวัดพะเยา ขอขอบคุณผูที่มีสวนเกี่ยวของที่ใหความรวมมือในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา 
(พ.ศ. 2562-2565) จังหวัดพะเยา ฉบับนี้สําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงค  

 
 

       สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

       กลุมนโยบายและแผน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

 ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9                         
การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐใหสวนราชการปฏิบัติดังตอไปนี้ (1) กอนจะดําเนินการ         
ตามภารกิจใดสวนราชการตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการไวเปนการลวงหนา (2) การกําหนดแผนปฏิบัติราชการ ของ
สวนราชการตาม (1) ตองมีรายละเอียดของขั้นตอนระยะเวลาและงบประมาณที่จะตองใชในการดําเนินการ ของ                
แตละขั้นตอนเปาหมายของภารกิจผลสัมฤทธิ์ของภารกิจและตัวชี้วัดความสําเร็จของภารกิจและมาตรา 16 ใหสวน
ราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการนั้นโดยจัดทํา เปนแผนสี่ปซึ่งจะตองสอดคลองกับแผนการบริหาร
ราชการแผนดินและในวรรค 2 ในแตละปงบประมาณใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปโดยใหระบุ
สาระสําคัญเก่ียวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของสวนราชการเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิของงานรวมทั้งประมาณการ
รายไดและรายจายและทรัพยากรอ่ืนที่จะตองใชเสนอตอรัฐมนตรี เพ่ือใหความเห็นชอบ นั้น 
 จังหวัดพะเยาจึงไดจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 – 2565) จังหวัดพะเยา ข้ึนเพ่ือใชเปน
กรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดในระยะเวลาสี่ป ไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยมีสาระสําคัญสรุปได
ดังนี้ 

วิสัยทัศน 
 “คนพะเยาไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดํารงชีวิตอยางเปนสุขตามวิถี

ลานนา ในโลกศตวรรษที่ 21” 

พันธกิจ 
 1. สงเสริม สนับสนุนใหประชากรทุกคนเขาถึงโอกาสทางการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
และการศกึษาตามอัธยาศัย  
 2. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัยที่สอดคลองกับการพัฒนาคุณภาพผูเรียนในศตวรรษที่ 21 
 3. สงเสริมสนับสนุนใหระบบบริหารงานบุคคลของขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  
เอ้ือตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียน  
 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร 
 ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสรางขีด 

ความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 



 
 

 

เปาประสงค ตัวชี้วัดเปาประสงค คาเปาหมาย กลยุทธ และโครงการ 
 เปาประสงครวม 
 1. ผูเรียนไดรับการศกึษาและการเรียนรูตลอดชีวิตที่มีคณุภาพอยางทั่วถึง และเสมอภาค 
 2. ผูเรียนมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และเปนบุคคลแหงการเรียนรู 
 3. ผูเรียนสามารถดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ไดอยางเหมาะสม   

 ตัวช้ีวัดเปาประสงครวม 
 1. รอยละของผูเรียนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตที่ มีคุณภาพอยางทั่วถึง และ                         
เสมอภาค 
 2. รอยละของผูเรียนมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และเปนบุคคลแหงการเรียนรู 
 3. รอยละของผูเรียนสามารถดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ไดอยางเหมาะสม   

 ประเด็นยุทธศาสตร 
 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 2. พัฒนากําลังคน การวิจัย เพ่ือสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 3. พัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 4. สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศกึษา 
 5. สงเสริมและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ  

 เปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตร 
1. ผู เรียนมีจิตสํานึกความรูความสามารถทักษะความคิดทัศนคติความเชื่อคานิยมและพฤติกรรม                                

ที่เหมาะสมรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกศตวรรษที่ 21 สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางสันติและ                    
สงบสุข 

2. กําลังคนมีสมรรถนะตอบสนองตอความตองการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศรองรับพลวัตของโลกและการแขงขันในศตวรรษที่ 21 

3. ผูเรียนไดรับการศึกษาเรียนรูและพัฒนาตนเองตลอดชีวิต ดวยรูปแบบการจัดการศึกษาทั้งในระบบ
นอกระบบและตามอัธยาศัยและมีทักษะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 

4. ประชากรทุกคนไดรับโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
5. ผู เรียนมีความรูทักษะทัศนคติและความตระหนักในเรื่องความสําคัญของการพัฒนาและเติบโต                            

ในสังคม  
6. ที่รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมสามารถปรับตัวในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติอยางรวดเร็วและ

รุนแรงได 
7. หนวยงานมีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

 



 
 

 

 กลยุทธตามประเด็นยุทธศาสตร 
 ประเด็นยุทธศาสตร 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
กลยุทธ 

1.1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่ อ เสริมสร างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและ                              
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
  1) โครงการสงเสริม สนับสนุนการดําเนินงานตามพระราโชบายดานการศึกษาของสมเด็จ                        
 พระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สูการปฏิบัติ 
  2) โครงการคายยุวกาชาดสูคานิยมหลัก 12 ประการ เฉลิมพระเกียรติเจาฟามหาจักรี 

  3) โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปองกันการทุจริต”  
 (ภายใตชื่อโรงเรียนสุจริต) 

  4) โครงการสงเสริมสภานักเรียนและประชาธิปไตยในโรงเรียน 
  5) โครงการ ประกวดวาดภาพ หัวขอ “เด็กยุคใหม ไมเอาคอรรัปชั่น” 
 1.2 ยกระดับคุณภาพและสงเสริมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษ (พื้นท่ีสูง พื้นที่                      
ตามแนวตะเข็บชายแดน และพื้นท่ีเกาะแกง ชายฝงทะเล ทั้งกลุมชนตางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุมชน        
ชายขอบ 
  1) โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย 
  2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรแกนนําเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 
 ชั้นเรียนสูประสิทธิภาพการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 
  3) โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการอานการเขียนผานการเรียนรูเชิงรุก (Active  
 Learning) สูคุณภาพผูเรียนในศตวรรษที่ 21 ของกลุมโรงเรียนพื้นที่สูงในถ่ินทุรกันดาร 
  4) โครงการพัฒนาทักษะการอาน และการเขียนภาษาไทย ในเขตพ้ืนที่สูง 
 1.3 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการจัดระบบการดูแลและปองกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม อาทิ 
อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบตาง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจาก ธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม ภัยจาก
ไซเบอร เปนตน 
  1) โครงการคายคุณธรรมสัมพันธสรางเสริมเยาวชนไทยหางไกลยาเสพติด  
  2) โครงการชุมนุมลูกเสือตานภัยยาเสพติด   
  3) โครงการสงเสริมสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข   
  4) โครงการปลูกฝงคณุธรรมนําใจใหหางไกลยาเสพ 
  5) โครงการคายอบรมทักษะและกระบวนการลูกเสือวิสามัญเพื่อเสริมสรางภูมิคุมกันยาเสพติด 
 สําหรับนักศึกษา กศน.อําเภอภูซาง   
  6) โครงการการรับมือกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม : ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรค 
 อุบัติหม ภัยจากไซเบอร 

 

 



 
 

 

 ประเด็นยุทธศาสตร 2 การผลิตและพฒันากําลังคน การวิจัย เพื่อสรางความสามารถ  
ในการแขงขันของประเทศ 
กลยุทธ 
 2.1 ผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความตองการของตลาดงานและการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

1) โครงการเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ 
2) โครงการการเขียนแผนธุรกิจ 
3) โครงการยกระดับทักษะการใชภาษาอังกฤษของนักเรียน นักศึกษา และประชาชน 
4) โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะสอดคลองกับความตองการของชุมชนทองถิ่นและ 

 สถานประกอบการ 
 5) โครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียนตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เปนสากล 
(CEFR) สูการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

6) โครงการพัฒนาแนวคิดและเสริมสรางทักษะประกอบการ สําหรับเยาวชนจังหวัดพะเยา 
7) โครงการพัฒนาหลักสูตร ทวิภาคีในสาขาวิชาตามความตองการของตลาดแรงงาน 

2.2 สงเสริมการผลิตและพัฒนากําลังคนท่ีมีความเช่ียวชาญและเปนเลิศเฉพาะดาน 
1) โครงการงานศลิปหัตถกรรมนักเรียน ประจําปงบประมาณ 2565 
2) โครงการพัฒนาหลักสูตรการนวดเพ่ือสุขภาพ และการนวดทางการกีฬา ตามแนวนโยบาย 

 ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย 
 2.3 สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรมที่สรางผลผลิตและมูลคาเพิ่ม
ทางเศรษฐกจิ 
  1) โครงการพัฒนาตนแบบนวัตกรรมดาน IoT ในภาคการผลิตและการบริการ 
  2) โครงการการพัฒนาศักยภาพของครูในการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐานในการเรียนการ 
 สอนและสรางสิ่งประดิษฐคนรุนใหมเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในยุคการศึกษา 4.0  
 สําหรับครูอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

 ประเด็นยุทธศาสตร  3 พัฒนาศักยภาพคนใหมีคุณภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคม                           
แหงการเรียนรู 
กลยุทธ 

3.1 สงเสริม สนับสนุนใหคนทุกชวงวัยมีทักษะ ความรูความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตอยางเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแตละชวงวัย 
  1) โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุจังหวัดพะเยา 
  2) โครงการสรางชุมชนการเรียนรูเพ่ือสรางความเขาใจในผูสูงอายุ สังคมผูสูงอายุ และการดูแล 
 ผูสูงอายุ ผานกระบวนการพัฒนาและถายทอดความรูหลักสูตร “จากวัยเด็กสูผูสูงวัย” สําหรับ 
 เยาวชน ในพื้นที่จังหวัดพะเยา 
  3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดประสบการณการเรียนรูเพ่ือสงเสริมและพัฒนาทักษะ 
 การคิดวิเคราะหสําหรับเด็กปฐมวัย 



 
 

 

  4) โครงการสงเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 
  5) โครงการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินจังหวัดพะเยา 
 3.2 สงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรู สื่อตําราเรียน และสื่อการเรียนรูตางๆ ใหมีคุณภาพมาตรฐาน 
และประชาชนสามารถเขาถึงแหลงเรียนรูไดโดยไมจํากัดเวลาและสถานที่ 

1) โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู สื่อตําราภาษาลานนา 
 3.3 สรางเสริมและปรับเปล่ียนคานิยมของคนไทยใหมีวินัย จิตสาธารณะ และ พฤติกรรม                      
ที่พึงประสงค 
  1) โครงการ จิตอาสา “ตาวิเศษ” 
  2) โครงการสานสัมพันธสายใยเยาวชนไทยเหนือ-ใต เพ่ือสรางสังคมแหงการเรียนรู                                
 พหุวัฒนธรรม 

3.4 พัฒนาระบบและกลไกติดตาม การวัดและประเมินผลผูเรียนใหมีประสิทธิภาพ 
  1) โครงการวัดประเมินผลการศึกษานอกระบบดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Exam) 
  2) โครงการจัดทําคลังขอสอบสําหรับการวัดและประเมินผลการเรียนรูดานทกัษะความรู  
 ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 3.5 พฒันาคลังขอมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
  1) โครงการพัฒนาเครือขายครูนักวิจัยในการสรางนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
 ทางการเรียนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
 3.6 พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 
  1) โครงการจัดการเรียนรูสะเต็มศกึษา (STEM Education) สูชั้นเรียน 
  2) โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพ่ือสงเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยและ 
 การศึกษาตลอดชีวิต 
  3) โครงการพัฒนากระบวนการนิเทศภายในโดยใชชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) เพ่ือ 
 สงเสริมการจัดการเรียนการสอนของครูสูศตวรรษที่ 21 
  4) โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการครู กศน.เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 หลักสูตรการศกึษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
  5) โครงการสงเสริมการดําเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรูของครู  
  6) โครงการพัฒนารูปแบบการประเมินเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะดานการวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา 
 ของคร ูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษามัธยมศึกษาเขต 36 (พะเยา) 

 ประเด็นยุทธศาสตร 4 สรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา 
กลยุทธ 

4.1 เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาและการใช/ผลิตสื่อ 

 การเรียนการสอนสําหรับสงเสริมการอานออกเขียนไดในเด็กที่มีความบกพรอง 
  2) โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสําหรับคนพิการประจําป 2565 
  3) โครงการหองสมุดของเลนและสื่อสรางสรรคสูการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ 



 
 

 

  4) โครงการพัฒนาศักยภาพของผูเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู (นักเรียนพิเศษ)  
 จังหวัดพะเยา 

4.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสําหรับคนทุกชวงวัย 
  1) โครงการจัดกระบวนการเรียนการสอนผานสมารทโฟนประจําป 2565 
 4.3 พฒันาฐานขอมูลดานการศึกษาที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเขาถึงได 
  1) โครงการจัดทําระบบขอมูลและสารสนเทศทางการศึกษาระดับจังหวัด 

 ประเด็นยุทธศาสตร 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
กลยุทธ  
 5.1 สงเสริมสนับสนุนการสรางจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรมและนําแนวคิดตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงสูการปฏิบัติในชีวิต 
  1) โครงการชุมนุมลูกเสือ กศน. เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเอง สูสังคม 
  2) โครงการ สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยผานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
  3) โครงการการพัฒนาและขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา 
  4) โครงการสนับสนุน สงเสริมวิถีชวิตชุมชนตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง 
  5) โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
 พอเพียงสูการปฏิบัติ 
  6) โครงการโรงเรียนคุณธรรม  
 5.2 สงเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู แหลงเรียนรู และสื่อการเรียนรูที่เกี่ยวของ 
กับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
  1) โครงการปลูกฝงจิตสํานึกรักษโลก รักษสิ่งแวดลอม 

 ประเด็นยุทธศาสตร 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
กลยุทธ 

6.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
  1) โครบการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินประสิทธิภาพ 
 การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  2) โครงการการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดวยการขับเคลื่อนระบบ 
 ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
  3) โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ดวยการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

6.2 สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา 
  1) โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของเครือขายเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการ 
 ตามบาน  
  2) โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา 
 
 



 
 

 

สรุปงบประมาณแผนพัฒนาการศึกษา  พ.ศ. 2562-2565  จังหวัดพะเยา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนงาน/ผลผลิต/ 
โครงการเทียบเทาผลผลิต/กองทุน 

งบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 

รวมงบประมาณท้ังหมด 53.7098 56.742 59.565 65.263 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 21.9575 23.332 24.775 27.233 

งบบุคลากร 20.5391 21.865 23.249 25.703 

1.1 เงินเดือนและคาจางประจํา 20.5391 21.865 23.249 25.703 

1.1.1 เงินเดือน 20.1791 21.325 22.529 24.803 

- อัตราเดมิ 18.4223 19.53 20.7 22.94 

- เงินประจําตําแหนงของขาราชการ 0.7104 0.725 0.739 0.753 

- เงินอ่ืนๆ ที่จายควบกับเงนิเดือน 1.0464 1.07 1.09 1.11 

1.1.2 คาจางประจํา 0.36 0.54 0.72 0.9 

งบดําเนินงาน 1.4184 1.467 1.526 1.53 

2.1 คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 1.4184 1.467 1.526 1.53 

2.1.1 คาตอบแทน (เฉพาะที่จายใหในลักษณะเงินเดือนหรือ
จายควบกับเงนิเดือน) 

1.4004 1.44 1.49 1.53 

- คาเชาบาน 1.4004 1.44 1.49 1.53 

2.1.2 คาใชสอย 0.018 0.027 0.036 0.045. 

- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 0.018 0.027 0.036 0.045. 

แผนงานพื้นฐาน 31.7523 33.41 34.79 38.03 



 
 

 

 

 

 

แผนงาน/ผลผลิต/ 
โครงการเทียบเทาผลผลิต/กองทุน 

งบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 

รวมงบประมาณโครงการ ทั้ง 6 ประเด็นยุทธศาสตร 27.4682 28.9168 30.43 32.042 

ประเด็นยุทธศาสตร 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความ
ม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

3.2307 3.4015 3.5808 3.7696 

กลยุทธที่ 1.1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความ
มั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

1.3631 1.4349 1.5105 1.5901 

1) โครงการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามพระราโชบาย
ดานการศึกษาของสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร สูการปฏิบัติ 

0.8988 0.9461 0.9959 1.0484 

2) โครงการคายยุวกาชาดสูคานิยมหลัก 12 ประการ เฉลิม  
พระเกียรติเจาฟามหาจักรี 

0.0985 0.1037 0.1092 0.115 

3) โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล      
ในสถานศึกษา “ปองกันการทุจริต” (ภายใตชื่อโรงเรียนสุจริต) 

0.0907 0.0955 0.1005 0.1058 

4) โครงการสงเสริมสภานักเรียนและประชาธิปไตยในโรงเรียน 0.2358 0.2482 0.2613 0.275 

5) โครงการประกวดวาดภาพ หัวขอ “เด็กยุคใหมไมเอา
คอรรัปชั่น” 

0.0393 0.0414 0.0436 0.0459 

กลยุทธที่ 1.2 ยกระดับคุณภาพและสงเสริมโอกาสในการเขาถึง
การศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ (พื้นที่สูง พื้นที่ตามแนวตะเข็บชายแดน
และพ้ืนที่เกาะแกง ชายฝงทะเล ทั้งกลุมชนตางเชื้อชาติ ศาสนา 
และวัฒนธรรมกลุมชนชายขอบ 

0.7911 0.8332 0.8769 0.9232 

1) โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย 0.1294 0.1362 0.1434 0.151 

2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรแกนนําเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในชั้นเรียนสูประสิทธิภาพการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 

0.3128 0.3293 0.3467 0.365 

3) โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการอานการเขียน  
ผานการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) สูคุณภาพผูเรียน        
ในศตวรรษที่ 21 ของกลุมโรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร 

0.2375 0.2501 0.2633 0.2772 

4) โครงการพัฒนาทักษะการอานและการเขียนภาษาไทย         
ในเขตพ้ืนที่สูง 

0.1114 0.1173 0.1235 0.13 



 
 

 

 

 

แผนงาน/ผลผลิต/ 
โครงการเทียบเทาผลผลิต/กองทุน 

งบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 
กลยุทธที่ 1.3 พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการ
ดูแลและปองกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม อาทิ อาชญากรรม
และ   ความรุนแรงในรูปแบบตาง ๆ ยาเสพติดภัยพิบัติจาก 
ธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม ภัยจากไซเบอร เปนตน 

1.0765 1.1334 1.1934 1.2563 

1) โครงการคายคุณธรรมสัมพันธสรางเสริมเยาวชนไทย
หางไกลยาเสพติด  

0.4286 0.4512 0.475 0.5 

2) โครงการชุมนุมลูกเสือตานภัยยาเสพติด 0.4046 0.4259 0.4484 0.472 

3) โครงการ สงเสริมสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข 

0.0856 0.0902 0.095 0.1 

4) โครงการปลูกฝงคุณธรรมนําใจใหหางไกลยาเสพติด 0.0856 0.0902 0.095 0.1 

5) โครงการคายอบรมทักษะและกระบวนการลูกเสือวิสามัญ
เพ่ือเสริมสรางภูมิคุมกันยาเสพติดสําหรับนักศึกษา กศน.อําเภอ
ภูซาง 

0.0594 0.0625 0.0658 0.0693 

6) โครงการการรับมือกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม : ภัยพิบัติ
จากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม ภัยจากไซเบอร 

0.0127 0.0134 0.0142 0.015 

ประเด็นยุทธศาสตร 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย 
เพื่อสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

6.5376 6.882 7.245 7.626 

กลยุทธที่ 2.1 ผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีสมรรถนะในสาขา  
ที่ตรงตามความตองการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ 

3.2214 3.3912 3.57 3.758 

1) โครงการเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ 1.9697 2.0734 2.1826 2.2975 

2) โครงการการเขียนแผนธุรกิจ  0.0201 0.0212 0.0223 0.0235 

3) โครงการยกระดับทักษะการใชภาษา 
อังกฤษของนักเรียน นักศึกษาและประชาชน 

0.2563 0.2698 0.2841 0.2991 

4) โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะสอดคลองกับ       
ความตองการของชุมชนทองถ่ินและสถานประกอบการ 

0.0171 0.0180 0.019 0.02 

5) โครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียนตามกรอบมาตรฐาน
ความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เปนสากล (CEFR) สู        
การยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน        
(O-NET) 

0.5554 0.5847 0.6155 0.6479 



 
 

 

แผนงาน/ผลผลิต/ 
โครงการเทียบเทาผลผลิต/กองทุน 

งบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 
6) โครงการพัฒนาแนวคิดและเสริมสรางทักษะประกอบการ 
สําหรับเยาวชนจังหวัดพะเยา 

0.1885 0.1985 0.209 0.22 

7) โครงการพัฒนาหลักสูตรทวิภาคีในสาขาวิชาตาม            
ความตองการของตลาดแรงงาน 

0.2143 0.2256 0.2375 0.25 

กลยุทธที่ 2.2  สงเสริมการผลติและพัฒนากําลังคนที่มี       
ความเชี่ยวชาญและเปนเลิศเฉพาะดาน 

2.1176 2.2291 2.3465 2.47 

1) โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจําปงบประมาณ 
2565 

1.2860 1.3537 1.425 1.5 

2) โครงการพัฒนาหลักสูตรการนวดเพ่ือสุขภาพ และการนวด
ทางการกีฬาตามแนวนโยบายลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู สําหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน และตอนปลาย 

0.8316 0.8754 0.9215 0.97 

กลยุทธที่ 2.3 สงเสริมการวิจัยและพัฒนา เพื่อสรางองคความรู
และนวัตกรรมที่สรางผลผลิตและมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ 

1.1986 1.2617 1.3281 1.398 

1) โครงการพัฒนาตนแบบนวัตกรรมดาน IoT ในภาคการผลิต
และการบริการ  

0.3464 0.3646 0.3838 0.404 

2) โครงการการพัฒนาศักยภาพของครูในการจัดการเรียนรูโดย
ใชวิจัยเปนฐานในการเรียนการสอนและสรางสิ่งประดิษฐคนรุน
ใหมเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในยุคการศึกษา 4.0 
สําหรับครูอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

0.8521 0.8970 0.9443 0.994 

ประเด็นยุทธศาสตร 3 พัฒนาศักยภาพคนใหมีคุณภาพคนทุก
ชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

12.8397 13.5459 14.2279 14.9763 

กลยุทธที่ 3.1 สงเสริม สนับสนุนใหคนทุกชวงวัยมีทักษะ 
ความรูความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยาง
เหมาะสมเต็มตามศักยภาพในแตละชวงวัย 

7.5106 7.9059 8.322 8.76 

1) โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุจังหวัดพะเยา 6.1302 6.4528 6.7925 7.15 

2) โครงการสรางชุมชนการเรียนรูเพ่ือสรางความเขาใจใน
ผูสูงอายุ สังคมผูสูงอายุ และการดูแลผูสูงอายุ ผาน
กระบวนการพัฒนาและถายทอดความรูหลักสูตร “จากวัยเด็ก
สูผูสูงวัย” สําหรับเยาวชน ในพ้ืนที่จังหวัดพะเยา 

0.6258 0.6588 0.6935 0.73 

3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดประสบการณการเรียนรู   
เพ่ือสงเสริมและพัฒนาทักษะการคดิวิเคราะหสําหรับเด็ก
ปฐมวัย 

0.1114 0.1173 0.1235 0.13 



 
 

 

.  

 

0.3แผนงาน/ผลผลิต/ 
โครงการเทียบเทาผลผลิต/กองทุน 

งบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 
4) โครงการสงเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพดานคณิตศาสตร
และวิทยาศาสตร 

0.3857 0.4061 0.4275 0.45 

5) โครงการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นจังหวัดพะเยา 0.2571 0.2707 0.285 0.3 

กลยุทธที่ 3.2 สงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรู สื่อตําราเรียน 
และสื่อการเรียนรูตางๆ ใหมีคุณภาพมาตรฐาน และประชาชน
สามารถเขาถึงแหลงเรียนรูไดโดยไมจํากัดเวลาและสถานที่ 

0.3128 0.3293 0.3467 0.365 

1) โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู สื่อตําราภาษาลานนา 0.3128 0.3293 0.3467 0.365 

กลยุทธที่ 3.3 สรางเสริมและปรับเปลี่ยนคานิยมของคนไทย     
ใหมีวินัย จิตสาธารณะ และ พฤติกรรมที่พึงประสงค  

1.6890 1.7779 1.8715 1.97 

1) โครงการ จิตอาสา “ตาวิเศษ” 0.8522 0.8970 0.9443 0.994 

2)  โครงการสานสัมพันธสายใยเยาวชนไทยเหนือ-ใต เพื่อสราง
สังคมแหงการเรียนรูพหุวัฒนธรรม 

0.8367 0.8808 0.9272 0.976 

กลยุทธที่ 3.4 พัฒนาระบบและกลไกติดตามการวัดและ
ประเมินผลผูเรียนใหมีประสิทธิภาพ 

0.4404 0.4636 0.4881 0.5138 

1) โครงการวัดประเมินผลการศึกษานอกระบบดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (E-Exam) 

0.1833 0.1929 0.2031 0.2138 

2) โครงการจัดทําคลังขอสอบสําหรับการวัดและประเมินผล
การเรียนรูดานทักษะความรู ความสามารถและสมรรถนะ      
ตามมาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

0.2571 0.2707 0.285 0.30 

กลยุทธที่ 3.5 พัฒนาคลังขอมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู  
ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

0.5726 0.6028 0.6346 0.668 

โครงการพัฒนาเครือขายครูนักวิจัยในการสรางนวัตกรรม       
การเรียนการสอนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

0.5726 0.6028 0.6346 0.668 

กลยุทธที่ 3.6 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู 
อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 

2.3144 2.4365 2.565 2.6995 

1) โครงการจัดการเรียนรูสะเต็มศกึษา (STEM Education)        
สูชั้นเรียน 

0.6566 0.6912 0.7276 0.7659 



 
 

 

 

 

แผนงาน/ผลผลิต/ 
โครงการเทียบเทาผลผลิต/กองทุน 

งบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 
2) โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพ่ือสงแสริมการจัด
การศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาตลอดชีวิต  

0.2725 0.2869 0.3021 0.318 

3) โครงการพัมนากระบวนการนิเทศภายในโดยใชชุมชน        
การเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) เพ่ือสงเสริมการจัดการเรียน       
การสอนของครู สูศตวรรษที่ 21 

0.1076 0.1133 0.1193 0.1256 

4) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครู กศน. เพ่ือยกระดับคุณภาพ
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 

0.2349 0.2473 0.26.3 0.274 

5) โครงการสงเสริมการดําเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัด        
การเรียนรูของครู 

0.5709 0.6010 0.6327 0.666 

6) โครงการพัฒนารูปแบบการประเมินเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะ      
ดานการวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาของครู สังกัดสํานักงาน        
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 (พะเยา) 

0.4719 0.4968 0.523 0.55 

ประเด็นยุทธศาสตร 4 สรางโอกาสความเสมอภาค และ
ความเทาเทียมทางการศึกษา 

2.3112 2.433 2.5613 2.6962 

กลยุทธที่ 4.1 เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพ 

2.2168 2.3336 2.4566 2.5859 

1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการคดักรองคนพิการทาง
การศึกษาและการใช/ผลิตสื่อการเรียนการสอนสําหรับสงเสริม
การอานออกเขียนไดในเด็กที่มีความบกพรอง  

0.8144 0.8573 0.9025 0.95 

2) โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสําหรับคนพิการ 
ประจําป 2565 

0.0650 0.0685 0.0721 0.0759 

3) โครงการหองสมุดของเลนและสื่อสรางสรรคสูการพัฒนา
ศักยภาพเด็กพิการ 

0.3 0.3158 0.3325 0.35 

4) โครงการพัฒนาศักยภาพของผูเรียนท่ีมีความบกพรอง
ทางการเรียนรู (นักเรียนพิเศษ) จังหวัดพะเยา 

1.0374 1.0920 1.1495 1.21 

กลยุทธที่ 4.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศกึษา
สําหรับคนทุกชวงวัย 

0.0479 0.0505 0.0532 0.056 

1) โครงการจัดกระบวนการเรียนการสอนผานสมารทโฟน 
ประจําป 2565 

0.0479 0.0505 0.0532 0.056 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

แผนงาน/ผลผลิต/ 
โครงการเทียบเทาผลผลิต/กองทุน 

งบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 
กลยุทธที่ 4.3 พัฒนาฐานขอมูลดานการศึกษาที่มีมาตรฐาน
เชื่อมโยงและเขาถึงได 

0.0465 0.0489 0.0515 0.0543 

1) โครงการจัดทําระบบขอมูลและสารสนเทศทางการศึกษา
ระดับจังหวัด 

0.0465 0.0489 0.0515 0.0543 

ประเด็นยุทธศาสตร 5 การจัดการศึกษา เพื่อเสริมสราง
คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

1.6952 1.7847 1.8788 1.9778 

กลยุทธที่ 5.1 สงเสริมสนับสนนุการสรางจิตสํานึกรักษ
สิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรมและนําแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในชีวิต 

1.2508 1.3169 1.3863 1.4593 

1) โครงการชุมนุมลูกเสือ กศน.เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตนเองสูสังคม 

0.0895 0.0943 0.0993 0.1045 

2) โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมโดยผานกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน 

0.4287 0.4513 0.475 0.5 

3) โครงการการพัฒนาและขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา 

0.1671 0.1759 0.1852 0.195 

4) โครงการสนับสนุน สงเสริมวิถีชวิตชุมชนตามแนว
พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง 

0.1371 0.1444 0.152 0.16 

5) โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการนําแนวคิดตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ 

0.2827 0.2976 0.3133 0.3298 

6) โครงการโรงเรียนคุณธรรม  0.1457 0.1534 0.1615 0.17 

กลยุทธที่ 5.2 สงเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู 
แหลงเรียนรู และสื่อการเรียนรูที่เก่ียวของกับการสรางเสริม
คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

0.4444 0.4678 0.4925 0.5185 

1) โครงการปลูกฝงจิตสํานึกรักษโลก รักษสิ่งแวดลอม 0.4444 0.4678 0.4825 0.5185 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

แผนงาน/ผลผลิต/ 
โครงการเทียบเทาผลผลิต/กองทุน 

งบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 
ประเด็นยุทธศาสตร 6 การพฒันาประสิทธิภาพของระบบ
บริหารจัดการศึกษา 

0.8538 0.8988 0.9462 0.9961 

กลยุทธที่ 6.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 0.318 0.3348 0.3525 0.3711 

1) โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและ   
การประเมินประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของสถานศกึษา 

0.0557 0.0587 0.0618 0.0651 

2) โครงการการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาดวยการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  

0.0908 0.0956 0.1007 0.106 

3) โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาดวยการขับเคลื่อน
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

0.1715 0.1805 0.19 0.2 

กลยุทธที่ 6.2 สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัด
การศึกษา 

0.5357 0.564 0.5937 0.625 

1) โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของเครือขายเพ่ือพัฒนา      
การจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการตามบาน 

0.3429 0.361 0.38 0.4 

2) โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัด
การศึกษา 

0.1928 0.2030 0.2137 0.225 
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สวนที่ 1 
ขอมูลสภาพท่ัวไปของจังหวัดพะเยา 

 1. ขอมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดพะเยาโดยสังเขป 

 1.1 ความเปนมา 

 จังหวัดพะเยา เปนเมืองเกาแกเมืองหนึ่งแหงลานนาไทยเปนเมืองเล็ก ๆ ซึ่งแยกตัวออกจากจังหวัด
เชียงราย เดิมเปนเพียงอําเภอรอบนอกหลายๆ อําเภอของจังหวัดเชียงราย กอนท่ีจะรวมตัวกันกอตั้งเปนจังหวัดพะเยา
เปนเมืองที่มีความเจริญรุงเรืองมาตั้งแต อดีตกาล จะเห็นไดจากซากของสิ่งกอสรางที่ปรากฏ ตามโบราณสถาน                
ตาง ๆ ในเมืองพะเยา ซึ่งโบราญสถานและโบราณวัตถุที่พบลวนแลวแตแสดงถึงความเจริญทางดานศิลปกรรมไดเปน                 
อยางดีหากยอนกลับไปในอดีตจะพบวา เมืองพะเยา เดิมชื่อวา“ภูกามยาว” หรือ“พยาว” กอตั้งข้ึน เม่ือป พ.ศ. 1638 
โดยพอขุนศรีจอมธรรม พระราชโอรสของ กษัตริยแหงราชวงศลัวะในพุทธศตวรรษที่ 18 (พ.ศ. 1700 -1799) และในยุค
สมัยพอขุนงําเมือง เปนกษัตริย เมืองภูกามยาวมีความเจริญรุงเรืองมาก มีฐานะเปนเมืองเอก  เรียกวา “อาณาจักรพ
ยาว” ตอมาในป พ.ศ. 1881 เจาผูครองเมืองหิรัญนครเงินยาง (เชียงแสน) ไดสมคบกับเจผูครองเมืองนันทบุรี (นาน) ยก
ทัพเขาตีอาณาจักรพยาวเปนเหตุใหอาณาจักรพยาวถูกผนวกเขาไวในอาณาจักรลานนาไทยตั้งแตบัดนั้นเปนตนมา ในป                      
พ.ศ. 2437 รัชสมัยรัชกาลที่ 5 โปรดใหปฏิรูปการปกครองแบบเดิมเปนมณฑลเทศาภิบาล ดังนั้น เมืองพะเยาจึงถูกผนวก
เขาเปนสวนหนึ่งของมณฑลพายัพ ซึ่งการปฏิรูปการปกครองหัวเมืองดังกลาว สงผลใหเกิดการตอตาน โดยขบถ              
ร.ศ.121 (พ.ศ. 2445) ทําใหเมืองพะเยาไดรับผลกระทบไปดวย ในเหตุการณขบถพวกเงี้ยวกอความวุนวายจนกระทั่งเม่ือ
เหตุการณสงบลง เมืองพะเยาจึงถูกปรับเปลี่ยนฐานะจากเมืองเปนจังหวัด เรียกวาจังหวัดบริเวณพะเยา ครั้น พ.ศ. 2448 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงพระดํารัสสั่งยุบเลิกจังหวัดบริเวณพะเยาเสีย ใหมีฐานะเปนอําเภอเมือง
พะเยา ตอมาภายหลัง ป พ.ศ. 2457 เทศาภิบาลมณฑลพายัพพิจารณาระบอบการปกครองบานเมืองฝายเหนือจึงสั่งให
ยุบเลิกหัวเมืองเล็กหัวเมืองนอยแลวใหไปรวมกับหัวเมืองใหญ ทําใหอําเภอเมืองพะเยา เปนอําเภอพะเยา อยูในอํานาจ
การปกครองของจังหวัดเชียงราย จนกระทั่งไดมีพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดพะเยาขึ้น ในป พ.ศ. 2520 ทําใหอําเภอ
พะเยา มีฐานะเปนจังหวัดพะเยา เมื่อ วันที่ 28 สิงหาคม 2520 เปนจังหวัดที่ 72 ของประเทศไทย (อางอิง : ขรรคชัย 
บุญปาน,สุจินต วงษเทศ และคณะ, 2538 : ประวัติศาสตร สังคมและวัฒนธรรม เมืองพะเยา : สํานักพิมพมติชน) 

 1.2 ลักษณะทางกายภาพ 
  1.2.1 ท่ีตั้งและอาณาเขต 

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



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 แผนที่แสดงอาณาเขตของจังหวัดพะเยา 

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



 
 

 

  1.2.3 ลักษณะภูมิอากาศ  สภาพอากาศ ของจังหวัดพะเยาแบงไดเปน 3 ฤดู คือ 
 ฤดูรอน อยูระหวาง เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม อากาศรอนจัดในเดือนพฤษภาคมอุณหภูมิสูงสุด 
วัดไดประมาณ 39.5องศาเซลเซียส 
 ฤดูฝน อยูระหวางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมของทุกป ในป พ.ศ.2559 มีฝนตกประมาณ 116 วัน 
ปริมาณน้ําฝนวัดได 1,080.0 มิลลิเมตร 
 ฤดูหนาว อยูระหวางเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ อากาศหนาวจัดในเดือนพฤศจิกายน และเดือน
มกราคม อุณหภูมิต่ําสุดในเดือนธันวาคม วัดไดประมาณ10.8องศาเซลเซียส ในเดือนธันวาคม  

 1.3 โครงสรางพื้นฐาน 

   1) การคมนาคมขนสง 

  โครงสรางพื้นฐานปจจุบันมีรูปแบบการขนสงหลัก 4 รูปแบบ ไดแก ทางบก ทางราง ทางน้ํา      

ทางอากาศ โดยจังหวัดพะเยามีที่ตั้งอยูบริเวณสวนกลางของกลุมภาคเหนือตอนบนทางทิศเหนือติดกับจังหวัด

เชียงราย ทางทิศใตติดกับจังหวัดลําปาง และจังหวัดแพร ทางทิศตะวันออกติดกับจังหวัดนาน ทางตะวันตก         

ติดกับจังหวัดลําปางซึ่งใชเสนทางคมนาคมทางบกเปนหลัก โดยมีเสนทางคมนาคม ติดตอกับจังหวัดใกลเคียงหลาย

จังหวัด และยังมีแนวชายแดนติดตอกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดยราษฎรของทั้งสอง

ประเทศสามารถเดินทางติดตอกันไดอยางสะดวกและรวดเร็ว เพื่อเปนการสงเสริมบรรยากาศการคา การลงทุนและ

การทองเที่ยวในจังหวัดพะเยา รวมไปถึงกลุมจังหวัดในภาคเหนือตอนบนสามารถใชเสนทางคมนาคมระหวางจังหวัด

และภายในจังหวัดซึ่งจังหวัดพะเยามีขอจํากัดในการคมนาคมขนสงเพียงรูปแบบเดียวคือ ทางบก ดังนั้นการคมนาคม 

ขนสงในจังหวัด ถนนจึงมีความจําเปนอยางย่ิง โดยมีเสนทางและสายรอง ดังนี้ 

  สําหรับทางหลวงแผนดินซึ่งเปนเสนทางคมนาคมสายหลักและมีความสําคัญทางเศรษฐกิจของ

จังหวัดพะเยา มีเสนทางที่สําคัญตาง ๆ ไดแก  

  - ทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน (สายเอเชีย AH2 ) เปนทางหลวงแผนดิน  สายหลักของ

ภาคเหนือ โดยเริ่มตนจากกรุงเทพมหานครไปสิ้นสุดที่จังหวัดเชียงราย  

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

และสามารถใชเดินทางตอไปยังจังหวัดเชียงใหม 

  - ทางหลวงหมายเลข 1021 เปนเสนทางโครงขายทางหลวงเพื่อเชื่อมโยงระหวางประเทศเปนทาง

หลวงจังหวัดที่แยกจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 บริเวณบานแมต๋ํา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยาผานอําเภอดอก

คําใต อําเภอจุน อําเภอเชียงคํา และสามารถใชเดินทางตอไปยังสะพานขามแมน้ําโขงแหงที่ 4 อ.เชียงของ จังหวัด

เชียงราย 

  - ทางหลวงหมายเลข 1091 แยกจากทางหลวงหมายเลข 1021 เสนทางดังกลาวผานอําเภอจุน อําเภอ

ปง อําเภอเชียงมวน และเขาสูอําเภอบานหลวง จังหวัดนาน  

  - ทางหลวงหมายเลข 1120 เปนเสนทางที่แยกจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 1091 ผานอําเภอ

เชียงมวน เขาสูอําเภอสอง จังหวัดแพร  



 
 

 

  - ทางหลวงหมายเลข 1093 แยกจากทางหลวงหมายเลข 1021 บริเวณ อ.เชียงคํา เปนเสนทาง

หลักที่ใชในการเดินทางไปยังจุดผอนปรนบานฮวก อ.ภูซาง จังหวัดพะเยาที่มีการคาชายแดนระหวางไทย – ลาว และ

ไดรับการยกระดับใหเปนจุดผานแดนถาวร อีกทั้งยังเปนเสนทางที่ใชในการเดินทางทองเที่ยวตามแหลงธรรมชาติ 

อาทิเชน อุทยานแหงชาติน้ําตกภูซาง ภูชี้ฟา ผาตั้ง เปนตน 

  - ทางหลวงหมายเลข 1202 แยกจากทางหลวงหมายเลข 1 เปนเสนทางที่แยกจากถนน             

เลี่ยงเมือง บริเวณสี่แยกประตูชัยไปจนถึงอําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย  

  - ทางหลวงหมายเลข 1251 แยกจากทางหลวงหมายเลข 1021 บริ เวณ อ.ดอกคําใต                  

เปนถนนลาดยางไปบรรจบทางหลวงหมายเลข 1091 ที่อําเภอเชียงมวน เสนทางนี้สามารถชวยยนระยะทาง         

ในการเดินทางจากอําเภอเชียงมวนไปยังอําเภอดอกคําใต อําเภอเมืองพะเยา อีกทั้งยังเปนเสนทางที่สามารถเดินทาง

ไปสูจังหวัดนานไดสะดวกอีกดวย  
 

 ภาพรวมโครงสรางพื้นฐานในพื้นท่ีจังหวัดพะเยา 

  สัดสวนของถนนเปนตัวชี้วัดที่สําคัญในการกําหนดเปาหมายของโครงการ โดย World Bank                       

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

ความยาวของถนน (กม.) กับ จํานวนประชาชน (คน) สําหรับสัดสวนความยาวของถนนตอจํานวนประชาชน                        

ในประเทศอินโดนีเชีย ลาว ฟลิปปนส และจีน เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทย ตั้งแตป 1995-2003 พบวาประเทศ               

อินโดนิเชียมีสัดสวนความยาวของถนนตอจํานวนประชาชนที่สูง รองลงมาไดแกประเทศจีน ฟลิปปนส ไทย และลาว 

ตามลําดับ ดังรูปที่ ฉ-1 

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

3.7 ของพ้ืนที่ พ้ืนที่จังหวัดพะเยาสวนที่มีสภาพเปนพ้ืนที่ปา คิดเปนสัดสวนรอยละ 50.07 ของพ้ืนที่ทั้งหมด                     

หากเปนไปตามเกณฑสัดสวนของถนน 1กิโลเมตร/1 ตารางกิโลเมตรจังหวัดพะเยามี Road Density เพียง 0.69 

กิโลเมตร/ ตารางกิโลเมตร 
 

  2) รถโดยสารสาธารณะ/รถจักรยานยนตสาธารณะ 

  (1) เสนทางเดินรถโดยสารสาธารณะจังหวัดพะเยา รวมจํานวน 15 เสนทาง ผูประกอบการขนสง                    

6 ผูประกอบการ และมีจํานวนรถโดยสารประจําทางทั้งหมด 225 คัน 

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

และเชียงคาํ รวมจํานวน 15 แหง และมีจํานวนรถจักรยานยนตสาธารณะทั้งหมด 140 คัน 
 

 ปจจุบัน จังหวัดพะเยาไดรับผลกระทบจากปริมาณจราจรที่เพ่ิมข้ึนของรถที่ตองผานจังหวัดพะเยา

โดยมีแนวโนมของปริมาณรถบรรทกุขนาดใหญ บนเสนทางสายหลัก ซึ่งเปนสาเหตุใหเกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง และ เนื่องจาก

รถโดยสารสาธารณะยังไมมีบริการครอบคลุมทุกพื้นที่ การคมนาคมโดยรถสวนบุคคลจึงมีความจําเปนในการเดินทาง      

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

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

 ดวยเหตุนี้ จังหวัดพะเยาไดตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาจุดผานแดนถาวรบานฮวกเปน
นโยบายสําคัญที่ตองเรงดําเนินการพัฒนาพื้นที่  เพื่อเตรียมความพรอมรองรับการเปนจุดผานแดนถาวรและการ
เชื่อมโยงดานการคา การลงทุน การทองเที่ยวและวัฒนธรรม ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 



 
 

 

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

 1.4 การเช่ือมโยงกับกลุมประเทศใน ASEAN และ GMS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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



 
 

 

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



 
 

 

จังหวัดพะเยา และแขวงไชยะบุลี มีการสงเสริมความรวมมือในดานตาง ๆ ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกรอบ                
ความรวมมือตามบันทึกการประชุมคณะกรรมการรวมมือรักษาความสงบเรียบรอยตามชายแดนไทย – ลาว จังหวัด
พะเยา – แขวงไชยะบุล ีอาทิเชน 
 1) จังหวัดพะเยาจัดกิจกรรมกระชับความสัมพันธดานการคา การลงทุน และสํารวจเสนทาง               
การทองเที่ยว ระหวางจังหวัดพะเยา –แขวงไชยะบุลี ณ แขวงไชยะบุลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว               
เมื่อระหวางวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ 2562 
 2) จังหวัดพะเยาจัดประชุมเชื่อมความสัมพันธระหวางจังหวัดพะเยา กับแขวงไชยะบุลี และแขวง                
อุดมไชย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพ่ือผลักดันใหเกิดความรวมมือในดานตาง ๆ รวมกัน โดยเฉพาะ
ความรวมมือดานการคา การลงทุน รวมถึงการพัฒนาการเชื่อมโยงการทองเที่ยวขามชายแดน การพัฒนาเสนทาง
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม – ธรรมชาติเชื่อมลานนา – ลานชาง สูแขวงไชยะบุลี แขวงอุดมไชย และแขวงหลวงพระบาง 
ผานทางชองทางจุดผานแดนถาวรบานฮวก อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา และดานประเพณีบานปางมอน เมืองคอบ 
แขวงไชยะบุลี ในอนาคต เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2019  ณ จังหวัดพะเยา 
 นอกจากนี้ จังหวัดพะเยา ไดลงนามในบันทึกแสดงเจตจํานงเพื่อสถาปนาความสัมพันธบานพ่ีเมืองนองกับ
เขตปกครองตนเองชนชาติไตสิบสองปนนา สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2547 เพ่ือดําเนินการ
แลกเปลี่ยนการเยือนและความรวมมือในรูปแบบตาง ๆ ทั้งในดานเศรษฐกิจ การคา การทองเที่ยว วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี วัฒนธรรม การศึกษา การกีฬา สาธารณสุขและอื่น ๆ ดวยความเสมอภาคและเอ้ืออํานวยประโยชนแกกัน 
เพื่อความเจริญกาวหนารวมกัน ซึ่งภายหลังจากการลงนาม ไดมีการเดินทางแลกเปลี่ยนการเย่ียมเยือนระหวางสอง
ประเทศ เพื่อกระชับสัมพันธไมตรีใหแนนแฟน การประชุมรวมกับผูบริหารของทั้งสองประเทศ โดยตอมาทั้งสอง
ประเทศไดมีการลงนามในบันทึกความเขาใจเพื่อสถาปนาความสัมพันธเมืองพี่เมืองนอง (Memorandum of 
Understanding : MOU) เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2562 เพ่ือการสรางความสัมพันธดานวัฒนธรรมไทย - จีน ตอไป 
 จังหวัดพะเยามีศักยภาพดานพ้ืนที่ เหมาะที่จะเปนศูนยกลางการคา การลงทุนจุดเชื่อมโยงในระบบ 
logistic (เหมาะสมกับระยะเวลาพักรถ ซึ่งใชระยะเวลาเดินทางจากสิบสองปนนาถึงพะเยา ไมเกิน 10 ชั่วโมง) และ
กระจายสินคาสูกลุมประเทศ GMS และกลุม ASEAN มีจุดผอนปรนชายแดนไทย-ลาว และ ยังสามารถเปนจุดพัก 
เพ่ือเดินทางไปทองเที่ยว หรือการกระจายสินคาลงสูสวนกลางของประเทศ และภายในภาคเหนือ ซึ่งสามารถ
เชื่อมโยงระหวางจังหวัดไดสะดวก ดวยภูมิประเทศที่เปนศูนยกลางเพื่อเชื่อมโยงโครงขายการคมนาคม การพักรถ 
การกระจายสินคาไปจังหวัดตาง ๆ  และประเทศในกลุม GMS 
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 สําหรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ที่มีเปาหมาย  
สงเสริมอาเซียนใหเปนตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน มีการเคลื่อนยายสินคา บริการ การลงทุน แรงงานฝมือ และ
เงินลงทุน อยางเสรี โดยมีสินคา ใน 9 สาขาหลักที่สําคัญที่อยูภายใตแผนงาน การรวมกลุมทางเศรษฐกิจ คือ เกษตร 
ประมง ไม ยาง สิ่งทอ ยานยนต อิเล็กทรอนิกสเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาสุขภาพ จึงเปนโอกาสสําคัญที่จังหวัด
พะเยา ซึ่งมีที่ตั้งอยูบริเวณสวนกลางของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร นาน) ที่สามารถ
เชื่อมตอท้ังดานเสนทางและบูรณาการยุทธศาสตรการพัฒนาของกลุมจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 1 สามารถรองรับ
การเปลี่ยนแปลงตามกรอบความรวมมือ GMSBIMSTEC ACMECS และ AEC สนับสนุนกิจกรรมที่เอ้ือประโยชนใน
การคาการลงทุน และการทองเที่ยว ทําใหตองเรงพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันใหมี                     
ความพรอมในทุก ๆ ดาน  เชน  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของจังหวัด การอนุรักษ
รักษาไวซึ่งวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นที่มีคุณคา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  เสริมสราง                  
ความมั่นคงภายใน และตามแนวชายแดน เพื่อใหเกิดความพรอมในการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 ดังนั้น แนวโนมการพัฒนาจึงควรมีการพัฒนาศักยภาพพ้ืนที่ กระบวนการผลิตทางการเกษตร               
โดยเนน ความปลอดภัย เพ่ือสรางจุดเดนและเพิ่มมูลคาของสินคาใหสูงข้ึนภายใตศักยภาพดานการทองเที่ยว สังคม 
วัฒนธรรม และความมั่นคง โดยสภาพทั่วไปของจังหวัดมีความสงบ เหมาะแกการหยุดพักเพื่อพักผอนและทองเที่ยว
ในรูปแบบใหม 
 

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

 

 

 1.6 การประปา 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

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



 
 

 

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

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

ตารางแสดงเขตการปกครองและรูปแบบการปกครองของจังหวัดพะเยา 
 

ที ่ อําเภอ 
เขตการปกครอง รูปแบบการปกครอง(องคกรปกครองสวนทองถิ่น) 

ตําบล หมูบาน อบจ. เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล อบต. 

1 อําเภอเมืองพะเยา 15 172 1 1 9 4 

2 อําเภอดอกคาํใต 12 99 - 1 3 7 

3 อําเภอจุน 7 86 - - 5 2 

4 อําเภอเชียงคํา 10 135 - - 4 7 

5 อําเภอเชียงมวน 3 34 - - 1 2 

6 อําเภอปง 7 88 - - 3 6 

7 อําเภอแมใจ 6 66 - - 6 1 

8 อําเภอภูซาง 5 59 - - 1 4 

9 อําเภอภูกามยาว 3 41 - - 1 3 

รวม 68 780 1 2 33 36 

ที่มา : ที่ทําการปกครองจังหวัดพะเยา, สิงหาคม 2563 

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

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางแสดงจํานวนประชากรและครัวเรือน จําแนกรายอําเภอ ป พ.ศ. 2561 – 2563   
 

 
ที ่

 
อําเภอ 

จํานวนประชากร 

2561 2562 2563 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
1 อําเภอเมืองพะเยา 21,662 22,908 44,570 60,229 64,426 124,655 59,721 64,093 123,814 
2 อําเภอเชียงคาํ 38,380 38,950 77,330 35,575 36,171 71,746 35,113 35,990 71,103 
3 อําเภอดอกคําใต 33,567 35,776 69,343 33,385 35,566 68,924 33,063 35,276 68,339 
4 อําเภอปง 26,345 26,376 52,721 26,140 26,282 52,422 26,101 26,277 52,378 

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

6 อําเภอแมใจ 16,412 17,239 33,651 16,293 17,138 33,431 16,164 17,090 33,254 

7 อําเภอภูซาง 15,898 16,310 32,208 15,886 16,310 32,196 15,946 16,368 32,314 

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

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

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

 

อายุ ชาย หญิง รวม อายุ ชาย หญิง รวม 

นอยกวา 1 
ป 

1,550 1,482 3,032 
1 ป 

1,724 1,578 3,302 

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

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

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

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

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

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

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



 
 

 

อายุ ชาย หญิง รวม อายุ ชาย หญิง รวม 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 
 

 

อายุ ชาย หญิง รวม อายุ ชาย หญิง รวม 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

84 ป 447 567 1,014 85 ป 409 543 952 

86 ป 365 489 854 87 ป 285 419 704 

88 ป 238 376 614 89 ป 186 283 469 

90 ป 159 206 365 91 ป 111 172 283 

92 ป 103 178 281 93 ป 66 91 157 

94 ป 34 72 106 95 ป 34 55 89 

96 ป 10 26 36 97 ป 16 28 44 

98 ป 9 10 19 99 ป 14 10 24 

100 ป 
3 8 11 มากกวา

100 ป 
8 21 29 

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

การนับถือศาสนาของประชาชนจังหวัดพะเยาแยกตามศาสนา ดังนี้ 
 

ศาสนา 
จํานวนประชากร (คน) 

รวม รอยละ 
ชาย หญิง 



 
 

 

ศาสนา 
จํานวนประชากร (คน) 

รวม รอยละ 
ชาย หญิง 

พุทธ 148,677 155,839 304,516 98.97 

คริสต 1,452 1,514 2,966 0.96 

อิสลาม 36 23 59 0.02 

ซิกส 1 3 4 0.00 

อ่ืน ๆ 58 74 132 0.04 

รวมทั้งสิ้น 150,224 157,453 307,677 100 

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

  2.4 สาธารณสุข 

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

ตารางแสดงจํานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล  ป 2562 
 

หนวยงาน ประเภท ระดับ 
เตียง 

Active 

นายแพทย ทันตแพทย เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ 

FTE ปฏิบัติจริง FTE ปฏิบัติจริง FTE ปฏิบัติจริง FTE ปฏิบัติจริง 

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



 
 

 

หนวยงาน ประเภท ระดับ 
เตียง 

Active 

นายแพทย ทันตแพทย เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ 

FTE ปฏิบัติจริง FTE ปฏิบัติจริง FTE ปฏิบัติจริง FTE ปฏิบัติจริง 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ที่มา : กลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา, ธันวาคม 2562 

2.4.2 สถานการณผูสูงอายุในจังหวัดพะเยา 

 
ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

 จากพีระมิดโครงสรางประชากรจังหวัดพะเยา จะเห็นไดวา ป 2562 จังหวัดพะเยามีจํานวนวัยกําลัง
แรงงานคอนไปทางวัยสูงอายุอยูมาก 

 ปจจุบัน พะเยา “เปนสังคมผูสูงอายุ (Aging Society)” เต็มตัว และกําลังกาวเขาสูการเปน “สังคม
ผูสูงอายุโดยสมบูรณ (Aged Society)” 
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ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

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

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

สัตว ์

และการป่าไม้

13,998

การขายส่ง

การขายปลีก

3,516

สาขาการศึกษา 

3,349

สาขาตัวกลางการเงนิ 

2,217

การประกันสังคม

2,043

อุตสาหกรรม

1,727

บริการด้าน

อสังหาริมทรัพย์

1,433

การบริการด้านสุขภาพ

และสังคม

1,208

การก่อสร้าง

1,159

การขนส่ง และการ

คมนาคม

693

ไฟฟ้า แก๊ส ประปา

463

การใหบ้ริการชุมชน 

บริการอืนๆ

443

ประมง

179

ลูกจ้างในครัวเรือน

129
โรงแรมและภัตตาคาร

113เหมืองแร่และเหมือง

หนิ

68

 แผนภูมิ แสดงขอมูลมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดพะเยา จําแนกตามสาขาการผลิต 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 3.2 ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
   3.2.1 ทรัพยากรปาไม 

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

ตารางแสดง พื้นที่ปา จังหวัดพะเยา 

ป พ.ศ. 
เนื้อท่ีปา รอยละของพื้นท่ี 

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

 



 
 

 

ตรางแสดงรายชื่ออทุยานแหงชาติ, วนอุทยาน, เขตรักษาพันธุสัตวปา, เขตหามลาสัตวปา จังหวัดพะเยา 
 

ที ่ รายชื่ออุทยานแหงชาติ ครอบคลุมพื้นท่ี เนื้อท่ี (ไร) 
เฉพาะใน

พะเยา (ไร) 
1 อุทยานแหงชาติดอยหลวง -ปาแมลาวฝงขวา ปาแมสาน ปาแมใจ 

-ปาแมต๋ําและปาแมนาเรือทองที่อําเภอแมใจ 
และอําเภอเมืองพะเยา 

125,525 125,525 

2 อุทยานแหงชาติภูซาง ปาน้ําเปอย ปาน้ําหยวนและปาน้ําลาว 
ทองที่อําเภอเชียงคํา และอําเภอภูซาง 

178,050 144,149.62 

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

219,266 77,4125.50 

4 อุทยานแหงชาติดอยภูนาง -ปาแมยม,ปาแมตํา 
-ปาแมรองขุย 
ทองที่อําเภอปง อําเภอเชียงมวนและอําเภอ
ดอกคําใต 

538,125  

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

อําเภอเมืองพะเยา 
3,000  

2 วนอุทยานน้ําตกน้ํามิน ปาน้ําเปอย ปาน้ําหยวนและปาน้ําลาว 
ทองที่ตําบลแมลาว อําเภอเชียงคาํ  

3,870  

รวม 19,670  
1 เขตรักษาพันธุสัตวปาดอย

ผาชาง 
-ปาแมยม ทองที่อําเภอปง อําเภอเชียงมวน 365,926  

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

-ปาแมจุน 
-ปาแมยม 
-ปาหวยดอกเข็มและปาแมอิงฝงขวา 
ทองที่อําเภอจุน อําเภอเชียงคํา 

231,875  

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

อําเภอจุน อําเภอเชียงคํา 9,000  

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

อําเภอแมใจ    

รวม 606,801  
ที่มา: สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 15 (เชียงราย) 



 
 

 

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

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

แหลงหินอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดพะเยา 

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

รอยละของภาคเหนือ 0.70 - - 
 

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

 



 
 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากปญหามลพิษทางอากาศจากภาวะหมอกควันที่เกิดขึ้นในระยะเวลาดังกลาวขางตนเปนที่ทราบ              กันดีวา โ ด ย มี

ส า เ ห ตุ ห ลั ก ม า

จากการเผาในพื้นท่ีปา พื้นที่เกษตร พ้ืนที่ขางทางและพื้นที่โลงตาง ๆ                 ทําใหเกิดหมอกควันกระจายตัว

ปกคลุมทั่วไปในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบนสงผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมกอใหเกิดสภาวะโลกรอนสุขภาพอนามัย

ของประชาชนและเศรษฐกิการทองเที่ยวรวมทั้งบดบังทัศนวิสัยการจราจรท้ังทางบกและทางอากาศ 
 

สาเหตุหลักของปญหาเกิดจาก 

 1. ลักษณะภูมิประเทศและสภาพอุตุนิยมวิทยาของภาคเหนือเปนแองกระทะลอมรอบดวยภูเขาสูงและ

ในชวงหนาแลงอากาศแหงความกดอากาศสูงทาใหอากาศปดหมอกควันไมฟุงกระจาย 

 2. กิจกรรมในพื้นที่ 

  พ้ืนที่ปาอนุรักษและพื้นที่ปาสงวนแหงชาติเกิดการเผาจาก 

  1) การบุกรุกพ้ืนที่ปาเพื่อเพ่ิมพื้นที่หากินจากการเพิ่มขึ้นของจาพนวนประชากรและการขยายตัว

อยางรวดเร็วของการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวดวยความสูงและลาดชันของพ้ืนที่ทําใหการเตรียมพ้ืนที่เพาะปลูกและ

กําจัดเศษวัสดุทางการเกษตรจําเปนตองใชวิธีเผา 

  2) การเผาในพื้นที่ปาเพ่ือลาสัตวและหาของปา (คิดเปนรอยละ73 ของจํานวนครั้ง ท่ีกรมอุทยาน

แหงชาติสัตวปาและพันธุพืชเขาดับไฟปา)  

  3) การเผาในพื้นที่รอบปาและลามเขาสูปาเกิดเปนไฟปาพื้นที่เกษตรนอกปามีการเพิ่มข้ึน             

ของพืชเชิงเดี่ยวโดยเฉพาะขาวโพดเลี้ยงสัตวซึ่งเกษตรกรจะเผาเพื่อเตรียมพ้ืนที่เพาะปลูกและกําจัดเศษวัสดุ                

ทางการเกษตรเชนเดียวกับเกษตรในปา 

เดือน 
จํานวนวันที่ปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กสูงกวาระดับมาตรฐาน 

2559 2560 2561 2562 

มกราคม - - - - 

กุมภาพันธ 1 - - - 

มีนาคม 13 1 - 9 

เมษายน 8 - - 4 

รวม 22 1 - 13 

คาสูงสุด 
210 133 - 277 

(25 มี.ค.) (24 มี.ค.) (-) (31 มี.ค.) 



 
 

 

   4) หมอกควันขามแดน จากภาพถายดาวเทียมพบจุดความรอนและหมอกควันหนาแนน                   

ในอนุภูมิภาคแมโขงมลพิษหมอกควันที่เกิดขึ้นสงผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและสุขภาพอนามัยของประชาชน

กอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญนอกจากนี้ยังสงผลกระทบตอสภาวะเศรษฐกิจของพ้ืนที่ภาคเหนือโดยเฉพาะอยางย่ิง

สงผลกระทบตอธุรกิจการทองเที่ยวรวมถึงบดบังทัศนวิสัยการจราจรทั้งทางบกและทางอากาศซึ่งพบวามีการยกเลิก

และเลื่อนเที่ยวบินเปนจํานวนมากเนื่องจากทัศนวิสัยต่ํากวาเกณฑปลอดภัย 

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

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

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

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

 การจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด จังหวัดพะเยาประกอบดวยองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งหมด               

72 แหง มีองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ใหบริการเก็บรวบรวม ขนสง และกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน  37 แหง และ 

ไมใหบริการจํานวน 34 แหง (อบจ.พะเยาไมไดใหบริการดานการจัดการขยะมูลฝอย) และมีเพียงเทศบาลเมืองพะเยา

เทานั้นที่ใหบริการดานการจัดเก็บขยะมูลฝอยอยางถูกหลักวิชาการ การจัดการขยะมูลฝอยสวนใหญใชวิธีการฝงกลบ

อยางถูกวิธีการเทกองแบบควบคุมการเทกองกลางแจงเผากลางแจงเผาในเตาเผาขยะมูลฝอยการทําปุยหมักและ                   

น้ําหมักชีวภาพ,การนําไปใชประโยชนการขายเพ่ือรีไซเคลิหรือการจัดการแบบผสมผสาน 

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

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



 
 

 

 

 3.6 ดานทรัพยากรน้ํา 

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

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

  (2) น้ําควร เปนสาขาแมน้ํายมทางทิศตะวันออก ในเขตอําเภอปง ความยาวลําน้ําประมาณ 25 
กิโลเมตร 

  (3) น้ําป เปนสาขาแมน้ํายมทางฝงตะวันออก ในเขตอําเภอเชียงมวน ความยาวลําน้ํา
ประมาณ 15 กิโลเมตร 

  (4) น้ํารองชาง เปนสาขาหนึ่งของแมน้ําอิงตอนกลาง ไหลจากทิศใตข้ึนทิศเหนือไปลง                   
แมน้ําอิงท่ีอําเภอเมืองพะเยา ความยาวประมาณ 30 กิโลเมตร 

  (5) น้ําจุน เปนสาขาหนึ่งของแมน้ําอิงตอนกลาง ไหลจากทิศใตข้ึนทิศเหนือ ไปลงแมน้ําอิง 
ที่อําเภอจุน ความยาวประมาณ 40 กิโลเมตร 

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

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



 
 

 

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

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

 

 

  4. ขอมูลพื้นฐานดานการศึกษา 
ขอมูลจํานวนสถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 

ตารางที่ 1 จํานวนสถานศึกษา ปการศึกษา 2563 



 
 

 

สังกัด แหง 

รวมทั้งหมด 402 

กระทรวงศึกษาธิการ 

สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 9 

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 42 

สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน (สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา) 238 

สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน  (สํานักบริหารการศึกษาพิเศษ) 2 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 9 

กระทรวงมหาดไทย 

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 87 

สํานักนายกรัฐมนตรี 

สํานักงานตํารวจแหงชาติ  2 

สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ 

กองพุทธศาสนสถาน 9 

กระทรวงสาธารณสุข 

สถาบันพระบรมราชชนก 1 

กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

 3 

ตารางที่ 2  จํานวนสถานศึกษา จําแนกตามสังกัด และประเภทการศึกษา  ปการศึกษา 2563 
 

สังกัด แหง 

รวมทั้งหมด 402 

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา 9 

สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดพะเยา  

ประเภทสามัญศึกษา 14 

ประเภทการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 4 

ประเภทการศึกษาสงเคราะห 3 

เอกชนนอกระบบ 21 
 

สังกัด แหง 

สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศกึษาพะเยา เขต 1 85 



 
 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศกึษาพะเยา เขต 2 133 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษามัธยมศกึษา เขต 36 20 

ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดพะเยา 1 

โรงเรียนราชประชานุเคราะหที่ 24 1 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

สถานศึกษาของรัฐ 5 

สถานศึกษาของเอกชน 4 

กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

มหาวิทยาลัยพะเยา 1 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 1 

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา 1 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 70 

โรงเรียนเทศบาล 17 

สํานักงานตํารวจแหงชาติ  

โรงเรียน ตชด.เบ็ตตี้ ดูเมน 1 

ศูนยการเรียนตํารวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา (บานหวยปุม) 1 

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 9 

กระทรวงสาธารณสุข 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 1 

ตารางที่ 3  จํานวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ปการศึกษา 2563 

สังกัด คน 

รวมทั้งหมด 114,226 

กระทรวงศึกษาธิการ 

สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 29,636 

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 9,501 

สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน (สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา) 38,538 

สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน (สํานักบริหารการศึกษาพิเศษ) 1,397 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 19,700 
 

สังกัด คน 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 5,774 



 
 

 

กระทรวงมหาดไทย 

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 8,351 

สํานักนายกรัฐมนตรี 

สํานักงานตํารวจแหงชาติ    142 

สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ 

กองพุทธศาสนสถาน 757 

กระทรวงสาธารณสุข 

สถาบันพระบรมราชชนก 430 

ตารางที่ 4  จํานวนนักเรียน นักศึกษา จําแนกตามสังกัด และประเภทสถานศึกษา  ปการศึกษา 2563 

สังกัด คน 

รวมทั้งหมด 114,226 

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา 29,636 

สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดพะเยา 9,501 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษามัธยมศกึษา เขต 36 14,664 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศกึษาพะเยา เขต 1 8,886 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศกึษาพะเยา เขต 2 14,988 

ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดพะเยา 314 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห 24  1,083 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 5,774 

กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

มหาวิทยาลัยพะเยา  18,685 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 243 

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา 772 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 4,606 

โรงเรียนเทศบาล 3,745 

สํานักงานตํารวจแหงชาติ    

โรงเรียน ตชด.เบ็ตตี้ ดูเมน 95 
 

สังกัด คน 



 
 

 

ศูนยการเรียนตํารวจตระเวนชายแดน อินทรีอาสา (บานหวยปุม) 47 

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 757 

กระทรวงสาธารณสุข 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 430 

ตารางที่ 5 จํานวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา จําแนกตามระดับ และประเภทการศึกษา  ปการศึกษา 2563 
 

ระดับการศึกษา จํานวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา 

รวมทั้งหมด 114,226 

การศึกษาในระบบ 84,590 

ระดับกอนประถมศึกษา 13,801 

เตรียมความพรอม  5,156 

อนุบาล 1 1,654 

อนุบาล 2 3,362 

อนุบาล 3 3,629 

ระดับประถมศึกษา 24,498 

ประถมศึกษาปที่ 1 3,977 

ประถมศึกษาปที่ 2 4,223 

ประถมศึกษาปที่ 3 4,137 

ประถมศึกษาปที่ 4 4,070 

ประถมศึกษาปที่ 5 4,015 

ประถมศึกษาปที่ 6 4,076 

ระดับมัธยมศึกษา  26,868 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 12,513 

มัธยมศึกษาปที่ 1 4,216 

มัธยมศึกษาปที่ 2 4,234 

มัธยมศึกษาปที่ 3 4,063 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  14,355 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สามัญศึกษา) 8,646 

มัธยมศึกษาปที่ 4 3,167 
 

 

ระดับการศึกษา จํานวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา 



 
 

 

มัธยมศึกษาปที่ 5 2,788 

มัธยมศึกษาปที่ 6 2,691 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (อาชีวศึกษา) 5,709 

ระดับ ปวช. 3,591 

ระดับ ปวส. 2,118 

ระดับอุดมศึกษา 19,423 

ปริญญาตร ี 18,454 

ปริญญาตรีควบปริญญาโท 60 

ปริญญาโท 666 

ปริญญาเอก 243 

การศึกษานอกระบบ  

สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดพะเยา 

29,636 

ตารางที่ 6 จํานวนครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา จําแนกตามสังกัด ปการศึกษา 2563 
 

สังกัด จํานวน 

รวมทั้งหมด 7,767 

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 49 

สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา 202 

สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดพะเยา** 550 

สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน*  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษามัธยมศกึษา เขต 36 868 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศกึษาพะเยา เขต 1 1,355 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศกึษาพะเยา เขต 2 1,089 

ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดพะเยา 64 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห 24 จังหวัดพะเยา 99 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 309 

กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  

มหาวิทยาลัยพะเยา โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา 1,938 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 306 
 

สังกัด จํานวน 



 
 

 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ***  

สถานศึกษาในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 753 

สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ  

โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา 115 

สํานักงานตํารวจแหงชาติ ***  

โรงเรียน ตชด.เบ็ตตี้ ดูเมน 10 

ศูนยการเรียนตํารวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา (บานหวยปุม) 7 

กระทรวงสาธารณสุข  

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 53 

 



ตารางที่ 7 จํานวนนักเรียนในระบบ ระดบักอนประถมศึกษา  จําแนกตามประเภทการศึกษารายสังกัด ปการศึกษา 2563 

สังกัด 

ระดับการศึกษา  

เตรียมความพรอม 
ศูนยพัฒนาเด็ก/
เด็กเล็กปฐมวัย 

อนุบาล 1 อนุบาล 2 อนุบาล 3 รวม 

กระทรวงศึกษาธิการ 

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดพะเยา) 

236 - 834 907 916 2,893 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
(สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา  
เขต 1 และ 2 

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

ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดพะเยา 314 - - - - 314 
กระทรวงมหาดไทย  

สถานศึกษาในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน - 4,606 498 456 425 5,985 
สํานักนายกรัฐมนตรี  
โรงเรียน ตชด.เบ็ตต้ี ดูเมน - 0 6 9 9 24 

ศูนยการเรียนตํารวจตระเวนชายแดน.อินทรีอาสา 
(บานหวยปุม) 

- 0  7 8 15 

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

 

 

 

 



 
 

 

ตารางที่  8 จํานวนนักเรียนในระบบ ระดบัประถมศึกษา จําแนกตามชั้นเรียนรายสังกัด ปการศึกษา  2563 

สังกัด 
ระดับการศกึษา 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวม 

กระทรวงศึกษาธิการ 
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดพะเยา) 996 983 894 951 850 856 5,530 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
(สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา  
เขต 1 และ 2 2,636 2,874 2,879 2,737 2,820 2,890 16,836 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
(โรงเรียนราชประชานุเคราะห 24) 31 44 47 54 51 59 286 
กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

(โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา) 24 24 26 27 7 10 118 
กระทรวงมหาดไทย 

สถานศึกษาในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 269 283 271 285 269 248 1,625 
สํานักนายกรัฐมนตรี 

โรงเรียน ตชด.เบ็ตต้ี ดูเมน 13 9 12 14 10 13 71 
ศูนยการเรียนตํารวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา 
(บานหวยปุม) 8 6 8 2 8 0 32 

รวมทั้งหมด 3,977 4,223 4,137 4,070 4,015 4,076 24,498 

 

 

 



 
 

 

ตารางที่ 9  จํานวนนักเรียนในระบบ ระดบัมัธยมศึกษาตอนตน จําแนกตามชั้นเรียนรายสังกัด ปการศึกษา 2563 

สังกัด 
ระดับการศึกษา 

ม.1 ม.2 ม.3 รวม 

กระทรวงศึกษาธิการ 

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดพะเยา) 193 203 198 594 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
(สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 เขต 2  
และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36) 

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

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
(โรงเรียนราชประชานุเคราะห 24) 160 167 133 460 
กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
(โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา) 107 105 78 290 

กระทรวงมหาดไทย 
สถานศึกษาในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 184 168 158 510 
สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาต ิ

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 172 146 157 475 

รวมทั้งหมด 4,216 4,234 4,063 12,513 
 

 

 

 



 
 

 

ตารางที่ 10 จํานวนนักเรียนในระบบ ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย (ประเภทสามัญศึกษา) จําแนกตามชั้น รายสังกัด ปการศึกษา 2563 

สังกัด 
ระดับการศึกษา 

ม.4 ม.5 ม.6 รวม 

กระทรวงศึกษาธิการ 

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดพะเยา) 284 110 90 484 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
(สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 เขต 2  
และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36) 

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

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
(โรงเรียนราชประชานุเคราะห 24) 

117 113 107 337 

กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
(โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา) 134 117 113 364 

กระทรวงมหาดไทย 
สถานศึกษาในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 79 72 80 231 
สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาต ิ

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 119 84 79 282 

รวมทั้งหมด 3,167 2,788 2,689 8,644 
 
 

 

 



 
 

 

ตารางที่ 11 จํานวนนักเรียนในระบบ ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย (ประเภทอาชีวศึกษา) จําแนกตามชั้นเรียนรายสังกัด ปการศึกษา 2563 

สังกัด 
สํานักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 

  ระดับการศึกษา 

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

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

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

 ตารางที่ 12 จํานวนนิสิต นักศึกษาในระบบ ระดับอุดมศึกษา จําแนกตามระดับการศึกษารายสังกัด ปการศึกษา 2563 
 

สังกัด 
ระดับการศึกษา  

อนุปริญญา 
/เทียบเทา 

ประกาศนยีบัตร ปริญญาตร ี
ปริญญาตรีควบ

ปริญญาโท 
ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

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

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา - - 209 - 17 17 243 
กระทรวงศึกษาธิการ        

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 - - 65    65 

กระทรวงสาธารณสุข 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนีพะเยา - - 430    430 

รวม - - 18,454 60 666 243 19,423 



 
 

 

ตารางที่ 13 จํานวนผูเรียนการศึกษานอกระบบ  จําแนกตามระดับ/ประเภทการศึกษาปการศึกษา 2563 

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

 

 

ระดับ/ประเภทการศึกษา จํานวนผูเรียน 

รวมท้ังหมด 29,636 

การสงเสริมการรูหนังสือ (กศน.) 719 

การจัดการศกึษาพื้นที่สูง (ศศช.) 370 

สายสามัญศึกษา (กศน.) 

ระดับประถมศกึษา 683 

ระดับมัธยมศึกษา 

- มัธยมศึกษาตอนตน 1,907 

- มัธยมศึกษาตอนปลาย 2,853 

สายอาชีพ 

หลักสูตรพิเศษ (สอศ.) - 

หลักสูตรที่เอกชนขออนุมัติฯ (สช.) - 

วิทยาลัยชุมชน (หลักสูตรระยะสั้น) (อว.) - 

กลุมการศึกษาอาชีพของ (กศน.) - 

- การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ (ศูนยฝกอาชีพชุมชน) 7,788 

- การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 3,786 

- การศึกษาหลักสูตรเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 6,205 

- กระบวนการเรียนรูตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 5,325 

- โครงการตามพระราชดําริ - 

- การจัดการศึกษาใหกลุมเปาหมายพิเศษ - 



 
 

 

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

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่  6 

ชั้น/กลุมสาระ 
ปการศึกษา 

เพิ่ม/ลด 
2561 2562 

ภาษาไทย 59.34 52.36 -6.98 

ภาษาอังกฤษ 43.44 37.51 -5.93 

คณติศาสตร 43.76 37.84 -5.92 

วิทยาศาสตร 43.12 39.35 -3.77 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  3 

ชั้น/กลุมสาระ 
ปการศึกษา 

เพิ่ม/ลด 
2561 2562 

ภาษาไทย 57.78 58.54 +0.76 

ภาษาอังกฤษ 29.36 34.42 +5.06 

คณติศาสตร 32.24 28.40 -3.84 

วิทยาศาสตร 38.12 31.29 -6.83 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  6 

ชั้น/กลุมสาระ 
ปการศึกษา 

เพิ่ม/ลด 
2561 2562 

ภาษาไทย 49.53 43.80 -5.73 

สังคมศึกษา 36.18 36.70 -0.52 

ภาษาอังกฤษ 31.28 28.62 -2.66 

คณิตศาสตร 32.10 26.49 -5.61 

วิทยาศาสตร 31.70 30.64 -1.06 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

ตารางที่ 20 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศกึษานอกระบบโรงเรียน (N-Net) เปรียบเทียบ                     
ปการศึกษา 2561 และ 2562 

ระดับชั้น/สาระวิชา 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบ 
ทางการศกึษาระดับชาติการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-Net) 

ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562 

ประถมศึกษา 

การประกอบอาชีพ 43.69 44.84 

การพัฒนาสังคม 44.59 46.07 

ความรูพื้นฐาน 35.52 37.38 

ทักษะการดําเนินชีวิต 55.24 46.98 

ทักษะการเรยีนรู 43.64 44.84 

คาเฉลี่ยประถมศึกษา 44.54 44.02 

มัธยมศกึษาตอนตน 

การประกอบอาชีพ 44.70 42.57 

การพัฒนาสังคม 38.96 42.87 

ความรูพื้นฐาน 32.94 37.36 

ทักษะการดําเนินชีวิต 47.09 44.41 

ทักษะการเรยีนรู 42.81 36.45 

คาเฉลี่ยมัธยมศกึษาตอนตน 41.3 40.73 

มัธยมศกึษาตอนปลาย 

การประกอบอาชีพ 43.17 43.24 

การพัฒนาสังคม 31.38 32.20 

ความรูพื้นฐาน 27.62 30.81 

ทักษะการดําเนินชีวิต 42.12 37.59 

ทักษะการเรยีนรู 42.23 32.40 

คาเฉลี่ยมัธยมศกึษาตอนปลาย 37.30 43.90 

 

 

 

 

 



 
 

 

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

ระดับช้ัน/วิชา 

ผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติ 
ดานอาชีวศึกษา (V-Net) 

ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ทักษะภาษาและการส่ือสาร 41.81 41.21 

ทักษะการคิดและการแกปญหา 31.67 38.19 

ทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต 51.77 54.52 

ทักษะการจัดการงานอาชีพ 43.92 48.60 

คาเฉลี่ย ปวช. 42.29 45.63 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

ทักษะภาษาและการส่ือสาร 42.09 42.29 

ทักษะการคิดและการแกปญหา 32.78 35.16 

ทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต 52.45 51.96 

ทักษะการจัดการงานอาชีพ 39.37 39.13 

คาเฉลี่ย ปวส. 41.67 42.13 



 
 

 

 ประเด็นปญหาดานคุณภาพการศกึษา 
 ประเด็นปญหาดานคุณภาพการศึกษา มีสาเหตุจากปจจัยตาง ๆ ทั้งภายในกระทรวงและ
จากปจจัยภายนอก พอประมวลสรุปไดดังนี้ 
ประเด็นปญหาและสาเหตุ 
1) ดานคุณภาพผูเรียน 
 1.1 ระดับปฐมวัย 
  (1)  ประเด็นปญหา 
   1) เดก็ไมไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
  (2) สาเหตขุองปญหา 
   1) ขาดครูที่มีความรูเก่ียวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย 

 2) ขาดสื่อ อุปกรณในการจัดการเรียนการสอนปฐมวัยพัฒนาเด็กปฐมวัยไดอยางทั่วถึง
และขาดหนวยงานท่ีทําหนาที่ดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ 

 1.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  (1) ประเด็นปญหา 
   1) สัมฤทธิผลทางการเรียนอยูในเกณฑต่ํา 
   2) ผูเรยีนขาดคุณลักษณะที่พึงประสงค 
   3) เด็กดอยโอกาส/เด็กพิการ/เด็กกลุมท่ีมีความตองการพิเศษ ยังไมไดรับโอกาสการพัฒนา 
  เต็มตามศักยภาพ 
  (2) สาเหตขุองปญหา 
   1) การขาดแคลนครู 

   2) เทคนิควิธีการสอนและการจัดกระบวนการเรียนไมสงเสริมใหเด็กรูจักการคิดวิเคราะห
   3) ขาดสื่อ อุปกรณ และรูปแบบวิธีการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเด็กที่มีความตองการพิเศษเฉพาะ
  1.3 การอาชีวศึกษา 

  (1) ประเด็นปญหา 
   1) ผูเรียนและผูสําเร็จการอาชีวศึกษามีสมรรถนะไมสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
    2) นักเรียนไมนิยมเรียนอาชีวศึกษา 
  (2) สาเหตขุองปญหา 

 1) ภาพลักษณ เจตคติและคานิยมของการเรียนอาชีวศึกษาไมดี ประกอบกับ
คาตอบแทน และการยอมรับในสังคมต่ํา 
 2) ผูสําเร็จการอาชวีศึกษาระดับปวช. และปวส.สวนใหญไมออกสูตลาดแรงงานมุงเขาเรียนตอใน
สถาบันอุดมศึกษาที่เปดสอนระดับปริญญาตรีในสาขาอ่ืน  ๆทําใหขาดแคลนแรงงานระดับกลางอยาง
ตอเนื่อง 

   3) ขาดแคลนครู อาจารยดานวิชาชีพ 
   4) ขาดทิศทางและเปาหมายการพัฒนากําลังคนโดยรวมของจังหวัด 
 1.4 การศึกษาระดับอุดมศึกษา 
  (1) ประเด็นปญหา 
   1) บัณฑิตขาดความสามารถคิด วิเคราะหแกปญหาและทักษะความรูพ้ืนฐานที่จําเปน 
   2) บัณฑิตมีสมรรถนะไมสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 
  (2) สาเหตขุองปญหา 



 
 

 

 1) ปรัชญาการรับผูเขาศึกษาระดับอุดมศกึษาเปลี่ยนไปคือ เนนใหผูจบมัธยมศึกษาทุก
คนเขาเรียนอุดมศกึษา 

   2) ผูตัดสินใจเขาศึกษาในระดับอุดมศึกษา ไมมีขอมูลประกอบการตัดสินใจ และไมรูทิศทาง 
  ความตองการกําลังคน 
 1.5 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั 
  (1) ประเด็นปญหา 
   1)  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานอยูในเกณฑต่ํา
    2) ประชาชนกลุมเปาหมายมีจํานวนมากและมีความหลากหลาย 
  (2) สาเหตขุองปญหา 

 1) ความรูความสามารถของบุคลากรโดยเฉพาะอยางยิ่งการมีวุฒิตรงตามวิชาที่
สอนของครูผูสอนยังไมเพียงพอ 
 2) การจัดการเรียนการสอนใหแกผูเรียนขาดความตอเน่ือง เนื่องจากมีครูยายเขาออก
บอยทําใหการจัดกิจกรรมไมเกิดสัมฤทธิผล 
 3) กลุมเปาหมายในพ้ืนท่ีหางไกลมีขอจํากัดในการเขาถึงบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สงผลใหไมไดรับขอมูลท่ีทันสมัยและถูกตอง 

2) ดานครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 
  (1) ประเด็นปญหา 

 1) การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีปญหาขาดแคลนครูสอนสาขาวิชาหลักโดยเฉพาะ
ภาษาตางประเทศ วิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
 2) การอาชีวศึกษาขาดแคลนครูดานวิชาชีพ เนื่องจากไมสามารถรับผูที่มีความรูและ
ประสบการณจากผูที่ไมมีใบประกอบวิชาชีพครูได 
 3) ในระดับอุดมศึกษา สัดสวนอาจารยตอนิสิตในบางสาขาวิชายังไมเปนไปตามเกณฑ รวมทั้ง
อาจารยประจําสวนใหญจบใหมยังขาดประสบการณ และบางสาขายังขาดคณาจารยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทาง 

   4) การศกึษานอกระบบขาดครูและบุคลากรท่ีมีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน 
 5) การศึกษาพิเศษ ขาดนักวิชาชีพที่จะจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการ และครูสวนใหญ 
ขาดประสบการณในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการ 

  (2) สาเหตขุองปญหา 
 1) มาตรการควบคุมอัตรากําลังภาครัฐ ทําใหกระทรวงศึกษาธิการถูกตัดอัตราครูจาก  
การเกษียณอายุราชการและเกษียณกอนกําหนด 
 2) ผูจบครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ      
ไมสามารถเปนครูอาชีวศึกษาไดเนื่องจากไมมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูทําใหเกิด
ปญหาขาดแคลนครู อาจารย   ที่มีความรู ความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมอยางตอเนื่อง 

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



 
 

 

3) ดานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
  (1)  ประเด็นปญหา 

 1) การนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชเปนเครื่องมือชวยในการเรียนการสอนของครูยังมีนอย
 2) ทรัพยากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีไมเพียงพอทําใหการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ         
เพื่อการเรียนรูของผูเรียนและพัฒนาทักษะในการคนควา เปนเครื่องมือในการศึกษาหาความรูแก
ตนเองยังทําไดนอย 
 3) สาธารณูปโภคและโครงสรางพ้ืนฐานไมเอื้อตอการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการ
เรียนการสอนอยางสมบูรณ 
 4) ขาดการเชื่อมโยงเครือขายเพื่อการศึกษาที่มีอยูเพ่ือนําไปสูการเรียนรูรวมกัน เชน 
Uninet, MOE Net เปนตน 
 5) ขาดการใชสื่อสารมวลชน สื่อวิทยุโทรทัศน สื่อหนังสือ ตําราเรียน และอุปกรณตาง 
ๆ รวมทั้งหองสมุดเพ่ือสนับสนุนการเรยีนรูอยางพอเพียงและมีคุณภาพ 

   6) ขาดหนวยงานกลางเพื่อดูแลและบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
  (2) สาเหตขุองปญหา 

  1) ครูขาดความสามารถและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีจะนํามาสรางและใช
บทเรยีนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส และชวยในการเรียนการสอนใหมีคณุภาพและประสิทธิภาพ 
  2) ขาดการพัฒนาครู และบุคลากรใหรูจักใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพิ่มคุณภาพ      
การเรยีนการสอน รวมท้ังการแกปญหาขาดแคลนครู 

   3) ขาด content และ  courseware สําหรับการทําบทเรยีนเพ่ือการเรียนรูทางสื่ออิเล็กทรอนิกส 
  4) มีความแตกตางในการเขาถึงบริการ Internet ระหวางพื้นท่ีในเมือง นอกเมือง ขนาด
และประเภทโรงเรียน 
  5) ขาดการสนับสนุนอยางจริงจังและตอเนื่องจากภาครัฐในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษา รวมทั้งขาดกลไกที่จะจูงใจใหภาคเอกชนเขามารวมระดมทรัพยากร 
  6) หนวยงานที่ดําเนินการดานเทคโนโลยีสารสนเทศดําเนินการในลักษณะตางคนตางทํา   
เกิดความซ้ําซอน ขาดการบูรณาการและเชื่อมโยงกันเปนเครอืขายเพ่ือประหยัดทรัพยากรรวมกัน 

 

4) ดานการจัดระบบการศึกษาที่สงผลตอคุณภาพการศึกษา 
 4.1 ระดับปฐมวัย 
  (1) ประเด็นปญหา 
   1) ความไมพรอมในการจัดการศึกษาปฐมวัย ทั้งดานครู อาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ 
   2) การจัดการศกึษาปฐมวัยของแตละหนวยงานยังขาดความเขมแข็ง 
  (2) สาเหตขุองปญหา 

 1) ศูนยเด็กปฐมวัยมีจํานวนไมเพียงพอที่จะใหบริการในการเตรียมความพรอม            
แกเด็กปฐมวัยไดอยางทั่วถึง มีคุณภาพ 

  2) ขาดหนวยงานท่ีทําหนาที่ดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยในสวนของกระทรวงศึกษาธิการ
  3) ขาดการประสานและดําเนินการในเชิงบูรณาการรวมกันระหวางหนวยงานท่ีดูแลเด็กปฐมวัย               
อยางมีประสิทธิภาพ ทั้งระหวางหนวยงานภาครัฐดวยกันและกับภาคเอกชนทั้งในระดับนโยบายและระดับ
ปฏิบัต ิ
 
 
 



 
 

 

 4.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  (1) ประเด็นปญหา 
   1) ขาดความเชื่อมโยงระหวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา          
   กับการปรับปรุง/พัฒนาคณุภาพการเรียนการสอน 
   2) สถานศึกษามีคุณภาพแตกตางกัน 
  (2) สาเหตขุองปญหา 

 1) ขาดการประสานความรวมมือเปนเครือขายระหวางสถานศึกษาเพ่ือรวมกันพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา รวมทั้งความรวมมือระหวางสถานศึกษาตางระดับ/สังกัด และกับชุมชนทองถิ่น อปท.และ
ภาคเอกชน 
 2)  โรงเรียนขนาดเล็ก ปญหาโรงเรียนขนาดเล็ก เปนปญหาที่สําคญัประการหนึ่งในการพัฒนา
คุณภาพการศกึษา 
 3) ปจจัยดานการเมืองการดําเนินงานตามภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการตองปรับเปลี่ยน   
ตามนโยบายของรัฐมนตรีที่เขามาบริหารซึ่งมีการปรับเปลี่ยนบอยครั้ง สงผลใหการดําเนินงานขาดความ
ตอเนื่องและผลักดันอยางจริงจัง นโยบายที่ดีหลายเรื่องไมสามารถนําไปสูการปฏิบัติและบังเกิดผลเปน
รูปธรรมได หลายเรื่องตองใชเวลานานกวาจะประสบผลสําเร็จ และหลายเรื่องตองหยุดชะงักลงไม
สามารถสานตอได 

 4.3 การอาชีวศกึษา 
  (1) ประเด็นปญหา 

 1) การจัดอาชีวศึกษาไมเนนการฝกปฏิบัติและสมรรถนะทางวิชาชีพ และไมเชื่อมโยงกับ
สถานประกอบการเทาที่ควร ทําใหผูสําเร็จการศึกษามีสมรรถนะไมสอดคลองกับความ
ตองการของตลาดแรงงาน 
 2) ขาดการจัดหลักสูตรที่หลากหลายสอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมาย
ตางๆ รวมทั้งเชื่อมโยงกับการทํางาน 
 3) ขาดความเชื่อมโยงการจัดอาชีวศึกษากับการศึกษาระดับพ้ืนฐานและอุดมศึกษา       
ไมสามารถดึงดูด จูงใจผูเรยีนใหสนใจเรียนอาชีวศึกษาไดมากเทาที่ควร 

  (2) สาเหตขุองปญหา 
 1) ขาดกลไกการพัฒนาระบบมาตรฐานสมรรถนะและกลไกการเรียนรู/การจัดการ
เรียนการสอนรวมกับสถานประกอบการอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
 2) ขาดระบบการแนะแนวการศึกษาอาชีพ และการประชาสัมพันธเพ่ือสรางความ
เขาใจในอาชีพ เสนทางความกาวหนาในอาชีพ รายได คาตอนแทน 

 4.4 การศึกษาระดับอุดมศึกษา 
  (1) ประเด็นปญหา 
   1) สถาบันอุดมศึกษามุงเนนการจัดการเรยีนการสอนเชิงพาณิชย เนนการผลิตบัณฑิต 
 เชิงปริมาณ มีลักษณะเปนอุดมศึกษาเพ่ือมวลชน (mass) ในขณะที่กลไกการควบคุมคุณภาพไม
เขมแข็ง 

 2) การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนขาดการเนนฝกภาคปฏิบัติและการเชื่อมโยง         
กับการทํางาน ทําใหผูสําเร็จการศึกษาขาดคุณลักษณะที่สําคัญบางประการที่ผูใชตองการ 

   3) การผลิตกําลังคนยังไมสามารถตอบสนองความตองการ โดยเฉพาะในสาขาท่ีขาดแคลน 
  (2) สาเหตขุองปญหา 



 
 

 

 1) การบริหารจัดการและภาวะผูนํา ระบบการบริหารจัดการท่ีอยูภายใตระบบ
ราชการ ทําใหขาดความอิสระ คลองตัวในการบริหารจัดการ รวมทั้งขาดระบบการพัฒนา
ผูบริหารและคณาจารยอยางตอเน่ือง สงผลกระทบตอการพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา  
 2) ขาดระบบและกลไกสงเสริมการวิจัยและสรางองคความรู นวัตกรรมและการวิจัยขาด
ระบบการสรางความเขมแข็งดานการผลิตผลงานวิจัย รวมทั้งระบบความเชื่อมโยงระหวาง
อุดมศึกษาและภาคการผลิต    
 3) การจัดการศึกษาเชิงพาณิชย จัดอุดมศึกษาในลักษณะเปน mass ที่ไมมีการควบคุม
คุณภาพ โดยไมคํานึงถึงภาวการณทํางานของบัณฑิตที่จะกอใหเกิดมูลคาเพ่ิมตอสังคมในอนาคต
เปนการผลิตที่เนนปรมิาณมากกวาคุณภาพ 
 4) การจัดสรรงบประมาณยังไมสะทองคุณภาพการศึกษา และยังมิไดใชเปนกลไก
กํากับเชิงนโยบาย และการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอุดมศกึษา 

 4.5 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั 
  (1) ประเด็นปญหา 

 1) ความไมคลองตัวในการบริหารจัดการและการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติของ
หนวยงานสถานศึกษาในสังกัด และภาคีเครอืขาย 

   2) ขาดการประสานความรวมมือและการควบคุมคุณภาพมาตรฐานการศึกษาท่ีมีเอกภาพ 
  (2) สาเหตขุองปญหา 
   1) ขาดแคลนบุคลากรทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 

 2) ขาดสื่อและ วัสดุ อุปกรณส ง เสริมการเรียนรูที่ มีคุณภาพหลากหลายตรง                                  
กับความตองการของผูเรยีนเฉพาะกลุม เชน คนพิการ ผูสูงอายุและกลุมชาติพันธุ 

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

 1) สถานศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐานขาดอิสระและความคลองตัวในการบริหารจัดการ                      
ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
 2) มีปญหาความพรอมและเขมแข็งของเขตพ้ืนที่การศึกษาในการสนับสนุนสงเสริม     
การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 

   3) การจัดอาชีวศึกษายังขาดความอิสระ คลองตัวและความเขมแข็งในการปฏิบัติภารกิจ 
4) การอุดมศึกษาไมสามารถพัฒนาสูความเปนเลิศในการดําเนินภารกิจท้ัง 4 ดาน อันไดแก 
 4.1) การจัดการเรยีนการสอน   

4.2) การวิจัยและสรางองคความรู   
4.3) การใหบริการทางวิชาการ    

 5) การสงเสริมและอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งยังไมสามารถสนองตอบ       
ความตองการกลุมเปาหมายที่หลากหลายมากขึ้น 

  (2) สาเหตขุองปญหา 
 1) การกระจายอํานาจสูเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาไดดําเนินการแลว                
ตามกฎหมาย แตยังประสบปญหาในทางปฏิบัติ 



 
 

 

 2) ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ยังมีความเคยชินของหนวยปฏิบัติในการรับคําสั่ง      
จากหนวยงานสวนกลางบ และหนวยงานสวนกลางเคยชินกับการมอบหมาย/สั่งการใหหนวย
ปฏิบัติดําเนินการตามประกอบกับหนวยปฏิบัติ บุคลากรในพื้นที่ และสถานศึกษาไม
คุนเคยในระบบการบริหารแบบเปนอิสระดวยตนเอง บุคลากรบางสวนยังไมมีความมั่นใจใน
การตัดสินใจทิศทางของหนวยงาน 
 3) ความไมพรอมของระบบเพ่ือรองรับการกระจายอํานาจ 4 ดาน สูสถานศึกษาและ     
เขตพื้นที่การศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 4) สถานบันอาชีวศึกษาบางสวนยังไมเปนนิติบุคคลทําใหไมสามารถดําเนินภารกิจ                    
ใหสนองความตองการทั้งของประชาชนและประเทศได 
 5) สถาบันอุดมศึกษาของรัฐสวนใหญยังบริหารภายใตระบบราชการ แมวาจะไดมีความ
พยายามนํามหาวิทยาลัยออกจากระบบราชการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ แตการ
ดําเนินงานยังไมบรรลุผลทั้งหมด 
 6) สภามหาวิทยาลัยและนายกสภามหาวิทยาลัยยังไมมีบทบาทในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยและรับผิดชอบตอมหาวิทยาลัยเทาที่ควร 

6) ดานการสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของสังคม 
  (1) ประเด็นปญหา 

 1) การสงเสริมและสนับสนุนใหภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรชุมชน        
สถานประกอบการ องคกรวิชาชีพ ศิษยเกา พอแม ผูปกครอง เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา
และสนับสนุน การจัดการศึกษาและการพัฒนากําลังคน รวมทั้งรวมกับสถานศึกษาในการดําเนิน
ภารกิจตาง ๆ ยังทําไดนอย 
 2) ขาดกลไกที่จะจูงใจ และกฎระเบียบของรัฐยังเปนอุปสรรค สงผลใหภาคสวนตาง ๆ                 
ไมสามารถเขามามีสวนรวมจัดการศึกษาและแขงขันดานการพัฒนาคุณภาพกับภาครัฐไดมาก 
 3) การมีสวนรวมระหวางหนวยงานที่ใหบริการการศึกษาดวยกันเองยังมีนอย อาทิ 
ระหวางมหาวิทยาลัยกับสถานศึกษาและเขตพ้ืนท่ี สถาบันอาชีวศึกษากับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เปน
ตน ทั้งในการดําเนินภารกิจและการบริหารทรัพยากร บริหารบุคลากร บริหารวิชาการ 
 4) ขาดการสนับสนุนใหชุมชน ปจเจก ภาคเอกชน ฯลฯ เขามารวมจัดการศึกษา และ  
เปนแหลงเรียนรู เชน พิพิธภัณฑ ภูมิปญญาทองถ่ิน ฯลฯ 

  (2) สาเหตขุองปญหา 
 1) การเผยแพร ประชาสัมพันธ และการสรางความเขาใจใหหนวยงาน/องคกรตาง ๆ    
เห็นความสําคัญของการศึกษาและเขามารวมจัดและหรือสนับสนุนการจัดการศึกษายังทําได
นอย 
 2) นโยบายและการปฏิบัติตามนโยบาย รวมทั้งการแบงภาระความรับผิดชอบในการ
จัดการศึกษาระหวางภาครัฐและเอกชนยังไมชัดเจน 

   3) ขาดการรณรงคใหมีสวนรวมอยางเปนรูปธรรมและตอเน่ือง 
 
 
 
 
 



 
 

 

สวนที่ 2 
กรอบแนวคิด 

และความสอดคลองกบัแผน 3 ระดับ 

กรอบแนวคิด 
 แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 – 2565) จังหวัดพะเยา ไดจัดทําภายใตกรอบแนวคิด                    
แผนระดับ 1 ระดับ 2 และแนวนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงตอรัฐสภา แผนการศึกษาแหงชาติ นโยบาย 
ยุทธศาสตร จุดเนน แผน รายงานผลการปฏิบัติราชการ และการวิเคราะห SWOT ที่เก่ียวของกับภารกิจของ
จังหวัดพะเยา รวมทั้งเชื่อมโยงขอมูลสูระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ (Electronic Monitoring and 
Evaluation System of National Strategy and country Reform : eMENSCR) ดังนี้ 
  1) รฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
 2) ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561-2580     
 3) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  
 4) แผนการปฏิรูปประเทศ  
 5) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564  
 6) นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. 2562-2565)   
 7) นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี)  
 8) เปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  
   9) แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579  
   10) นโยบายและจุดเนนกระทรวงศึกษาธิการ ป 2564 (รวมแผนฟนฟู และ นโยบายยกกําลังสอง) 
   11) ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค 

   12) แผนการฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของไวรัสโควิด-19 ตามพระราชกําหนด
   

ใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพ่ือแกไขปญหา เยียวยา และฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ไดรับผลกระทบจาก                
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563    
     13) แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
   14) ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร 
นาน) 
   15) ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดพะเยา 
   16) การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) การพัฒนาการศึกษาของจังหวัดพะเยา 
   17) ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติ ครม. เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

1) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560 กฎหมายหลักในการปกครองประเทศไดกําหนดหมวดสําคัญๆ ที่เก่ียวกับการจัดการศึกษา การสงเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษา และการเขารับบริการการศึกษาของประชาชน  
 หมวดหนาที่ของปวงชนชาวไทย มาตรา 50 (4) บุคคลมีหนาท่ีเขารับการศึกษาอบรม                       
ในการศึกษาภาคบังคบั  
  หมวดหนาที่ของรฐั มาตรา 54 รัฐตองดําเนินการใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาเปนเวลาสิบสอง
ปตั้งแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย รัฐตอง ดําเนินการใหเด็ก
เล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษาภาคบังคับ เพ่ือพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม 



 
 

 

และสติปญญา ใหสมกับวัย โดยสงเสริมและสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นและภาคเอกชน เขามามี
สวนรวม ในการดําเนินการดวย รัฐตองดําเนินการใหประชาชนไดรับการศึกษาตามความตองการในระบบตาง 
ๆ รวมทั้งสงเสริมใหมีการเรียนรูตลอดชีวิตและจัดใหมีการรวมมือระหวางรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ินและ
ภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหนาที่ดําเนินการ กํากับ สงเสริม และสนับสนุนใหการจัด
การศึกษาดงักลาว มีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ ซึ่งอยางนอยตอง
มีบทบัญญัติเก่ียวกับการจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ และการดําเนินการและตรวจสอบการดําเนินการใหเปนไปตาม
แผนการศึกษาแหงชาติดวย การศึกษาทั้งปวงตองมุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดีมีวินัย ภูมิใจในชาติ มีความสามารถ
เชี่ยวชาญไดตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในการ
ดําเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแล และพัฒนากอนเขารับการศึกษาภาคบังคับ หรือใหประชาชนไดรับ
การศึกษาตามความตองการในระบบตาง ๆ และไดรับการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต รัฐตองดําเนินการให               
ผูขาดแคลนทุนทรัพยไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตามความถนัดของตน ใหจัดตั้งกองทุนเพื่อใช
ในการชวยเหลือผูขาดแคลนทุนทรัพยเพื่อลดความเหลื่อมล้ําในการศึกษาและเพ่ือเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพ
และประสิทธิภาพครู โดยใหรัฐจัดสรรงบประมาณใหแกกองทุนหรือใชมาตรการหรือกลไกทางภาษี รวมท้ัง                
การใหผูบริจาคทรัพยสินเขากองทุนไดรับประโยชนในการลดหยอนภาษีดวย ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ                   
ซึ่งกฎหมายดังกลาวอยางนอยตองกําหนดใหการบริหารจัดการกองทุนเปนอิสระและกําหนดใหมีการใชจาย
เงินกองทุนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว  
  หมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 (จ) ใหดําเนินการปฏิรูปประเทศในดานการศึกษา                      
ใหเกิดผลดังตอไปนี้  
 (1) เริ่มดําเนินการใหเด็กเล็กไดรบัการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษาภาคบังคับ เพ่ือให
เด็กเล็กไดรับการพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญา ใหสมกับวัยโดยไมเก็บคาใชจาย  
 (2) ดําเนินการตรากฎหมายเพื่อจัดตั้งกองทุนเพ่ือใชในการชวยเหลือผูขาดแคลนทุนทรัพย เพ่ือลด                 
ความเหลื่อมล้ําในการศึกษา และเพื่อเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู ใหแลวเสร็จภายใน
หนึ่งปนับต้ังแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้  
   (3) ใหมีกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูและอาจารยใหไดผู
มีจิตวิญญาณแหงความเปนครูมีความรูความสามารถอยางแทจริง ไดรับคาตอบแทนที่ เหมาะสมกับ
ความสามารถ และประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสรางระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของ                 
ผูประกอบวิชาชีพครู    
    (4) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนไดตามความถนัด 
และปรับปรุงโครงสรางหนวยงานที่เก่ียวของเพ่ือบรรลุเปาหมายดังกลาว โดยสอดคลองกันทั้งในระดับชาติ และ
ระดับพื้นที่ดังกลาว  
  หมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 261 ในการปฏิรูปตามมาตรา 258 จ. ดานการศึกษาใหมี
คณะกรรมการที่มีความเปนอิสระคณะหนึ่งที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้งดําเนินการศึกษาและจัดทําขอเสนอแนะและ               
รางกฎหมายที่เก่ียวของในการดําเนินการใหบรรลุเปาหมาย เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีดําเนินการ  

2) ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ.2561-2580 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 บัญญัติใหรัฐพึงจัดใหมี
ยุทธศาสตรชาติ เปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใชเปนกรอบในการ
จัดทําแผนตาง ๆ ใหสอดคลองและบูรณาการกันเพ่ือใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมาย 
 วิสัยทัศน “ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนา                
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  



 
 

 

 เปาหมายการพฒันาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา
อยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”  
 ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 6 ดาน และภารกิจจังหวัดพะเยาสนับสนุนใหบรรลุเปาหมาย
การพัฒนาที่สําคัญทั้ง 6 ดาน ดังนี้ 
  1) ยุทธศาสตรดานความมั่นคง   
  2) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  
  3) ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสรมิสรางศกัยภาพทรัพยากรมนษุย  

 4) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 5) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
 6) ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ          
การประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ  
 1) ความอยูดมีีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
 2) ขีดความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได 
 3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ 
 4) ความเทาเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
 5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดลอม และความย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
 6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเขาถึงการใหบริการของภาครฐั   

3) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ เปนแผนแมบทเพื่อบรรลุเปาหมาย
ตามท่ีกําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ มีผลผูกพันตอหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น 
รวมทั้ง การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปตองสอดคลองกับแผนแมบทดวย โดยแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 
ประกอบดวย 23 ประเด็น 62 แผนยอย (ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ณ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562 ซึ่งเก่ียวของกับภารกิจจังหวัดพะเยา 12 
ประเด็น 16 แผนยอย แตไดรับจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวม 11 ประเด็น 18 แผน
ยอย ดังนี้ 
  (1) ประเด็นความมั่นคง ใน 2 แผนยอย ไดแก 3.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ                          
3.2 การปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคง 
  (6) ประเด็นพื้นที่และเมืองนาอยูอัจฉริยะ ใน 1 แผนยอย ไดแก 3.1 การพัฒนาเมืองนาอยู
อัจฉริยะ 
  (10) ประเด็นการปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม ใน 1 แผนยอย คือ 3.1 การปลูกฝงคุณธรรม 
จริยธรรม คานิยม และการเสริมสรางจิตสาธารณะและการเปนพลเมอืงที่ดี 
  (11) ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต ใน 4 แผนยอย ไดแก 3.2 การพัฒนาเด็ก
ตั้งแตชวงการตั้งครรภจนถึงปฐมวัย 3.3 การพัฒนาชวงวัยเรียน/วัยรุน 3.4 การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัย
แรงงาน 3.5 การสงเสริมศักยภาพผูสูงอายุ 
  (12) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู ใน 1 แผนยอย ไดแก 3.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู                  
ท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
  (17) ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม ใน 1 แผนยอย คือ 3.1 การคุมครองทาง
สังคมข้ันพ้ืนฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ 
  (18) ประเด็นการเติบโตอยางย่ังยืน ใน 1 แผนยอย ไดแก 3.5 การยกระดับกระบวนทัศน                        
เพื่อกําหนดอนาคตประเทศ 



 
 

 

  (20) ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ใน 4 แผนยอย ไดแก 3.1 การพัฒนา
บริการประชาชน 3.2 การบริหารจัดการการเงินการคลัง 3.4 การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 3.5 การสรางและ
พัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
  (21) ประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ใน 1 แผนยอย คือ 3.1 การปองกัน              
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  (22) ประเด็นกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ใน 1 แผนยอย คือ 3.1 การพัฒนากฎหมาย 
  (23) ประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ใน 1 แผนยอย ไดแก 3.4 การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมดานองคความรูพ้ืนฐาน 

4) แผนการปฏิรูปประเทศ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 กําหนดใหรัฐจัดใหมียุทธศาสตรชาติเพื่อ
เปนเปาหมายระยะยาวในการพัฒนาประเทศ ประกอบกับมาตรา 257 และมาตรา 259 กําหนดใหทําการปฏิรูป
ประเทศเพ่ือวางรากฐานการพัฒนาไปสูประเทศที่มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอยางย่ังยืนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุล ประชาชนในสังคมมีโอกาสทัดเทียมกัน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมท้ังมี
สวนรวมในการพัฒนาประเทศและการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข โดย
จะตองดําเนินการปฏิรปูอยางตอเนื่องในชวงหาปขางหนา เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวในแผนการปฏิรูปแต
ละดาน    รวม 13 ดาน ซึ่งเก่ียวของกับภารกิจจังหวัดพะเยา รวม 8 ดาน  
  (1) แผนการปฏิรูปประเทศดานการเมือง ในเปาหมายที่1 ใหประชาชนมีความรูความเขาใจ                          
ท่ีถูกตองเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขฯ ประเด็นปฏิรูปที่ 1                   
การเสริมสรางวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีสวนรวมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
  (2) แผนการปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน ใน 5 ประเด็นปฏิรูป ไดแก 
ประเด็นปฏิรูปที่ 2 ระบบขอมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน กาวสูรัฐบาลดิจิทัล ประเด็นปฏิรูปที่ 
3 โครงสรางภาครัฐ กะทัดรัด ปรับตัวไดเร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง ประเด็นปฏิรูปที่ 4 กําลังคนภาครัฐมีขนาด   
ท่ีเหมาะสมและมีสมรรถนะสูงพรอมขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ ประเด็นปฏิรูปที่ 5 ระบบบริหารงานบุคคล                     
ท่ีสามารถดึงดูด สราง และรักษาคนดีคนเกงไวในภาครัฐ ประเด็นปฏิรูปที่ 6 การจัดซื้อจัดจางภาครัฐ คลองตัว 
โปรงใส และมีกลไกปองกันการทุจริตทุกขั้นตอน 
  (3) แผนการปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย ในเปาหมายที่ 1 ประเด็นปฏิรูปท่ี 1 มีกลไกให                   
การออกกฎหมายเปนกฎหมายที่ดีและเทาที่จําเปน รวมทั้งมีกลไกในการทบทวนกฎหมายที่มีผลบังคับแลว 
เพื่อใหสอดคลองกับหลักการ ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
  (6) แผนการปฏิรูปประเทศดานทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในเปาหมายที่ 1 ระบบ
บริหารจัดการมลพิษที่แหลงกําเนิดมีประสิทธิภาพสงผลตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตที่ดีสําหรับ
ประชาชน ประเด็นปฏิรูปที่ 1 เสริมสรางระบบบรหิารจัดการมลพิษที่แหลงกําเนิดใหมีประสิทธิภาพ  

  (8) แผนการปฏิรูปประเทศดานสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ในเปาหมายท่ี 2 สื่อ                
เปนโรงเรียนของสังคม ในการใหความรูแกประชาชน ปลูกฝงวัฒนธรรมของชาติ และปลูกฝงทัศนคติที่ดี 
ประเด็นการปฏิรปูที่ 1 การปฏิรูปการรูเทาทันสื่อของประชาชน 
  (9) แผนการปฏิรูปประเทศดานสังคม ในเปาหมาย คนไทยมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู                
การมีจิตสาธารณะเพิ่มข้ึน ประเด็นการปฏิรูปที่ 5 การมีสวนรวม การเรียนรู การรับรูและการสงเสริมกิจกรรม 
ทางสังคม 
  (11) แผนการปฏิรูปประเทศดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ      
ในเปาหมายประเทศไทยมีระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) อยูใน                     



 
 

 

20 อันดับแรกของโลกในป 2579 ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 ดานการปองกันและเฝาระวัง และประเด็นการปฏิรูป  
ท่ี 2 ดานการปองปราม 
  (12) แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา ใน 7 เรื่อง รวม 22 ประเด็น  
   เรื่องที่ 1 การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรูโดยรวมของประเทศ ประเด็นที่ 1.1) การ
มีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. .... และมีการทบทวน จัดทํา แกไข และปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของ ประเด็นที่                   
1.2) การสรางความรวมมือระหวางรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ินและเอกชน เพ่ือการจัดการศึกษา ประเด็นที่ 1.3) 
การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิตเพ่ือรองรับการ
พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
   เรื่องท่ี 2 การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กวัยเรียน ประเด็นท่ี 2.1) การพัฒนาระบบ               
การดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรูเพ่ือใหเด็กปฐมวัยไดรับการพัฒนา รางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และ
สติปญญาให สมกับวัย ประเด็นที่ 2.2) การสื่อสารสังคมเพ่ือสรางความเขาใจในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
   เรื่องที่ 3 การปฏิรูปเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา ประเด็นท่ี 3.1) การดําเนินการเพื่อ
ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา ประเด็นที่ 3.3) การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพ้ืนท่ีหางไกล หรือ                                   
ในสถานศึกษา ที่ตองมีการยกระดับคุณภาพอยางเรงดวน 
   เรื่องที่ 4 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตคัดกรองและพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครู
อาจารย ประเด็นที่ 4.1) การผลิตครู และการคัดกรองครู เพ่ือใหไดครูที่มีคุณภาพตรงกับความตองการของ
ประเทศ และมีจิตวิญญาณของความเปนครู ประเด็นที่ 4.2) การพัฒนาวิชาชีพครู ประเด็นที่ 4.3) เสนทาง
วิชาชีพคร ูเพ่ือใหครูมีความกาวหนาไดรับคาตอบแทนและสวัสดิการท่ีเหมาะสม ประเด็นที่ 4.4) การพัฒนาผูบริหาร
สถานศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในสถานศึกษา ประเด็นที่ 4.5) องคกรวิชาชีพครู และ
ปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวของ 
   เรื่องท่ี 5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ
ท่ี 21 ประเด็นที่ 5.1) การปรับหลักสูตรพรอมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินเพื่อพัฒนา    
การเรียนรูเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ ประเด็นที่ 5.2) การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 
ประเด็นที่ 5.3) การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับชาติและระบบคัดเลือกเขาศึกษาตอ ประเด็นที่ 5.4)                   
การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา  
   เรื่องที่ 6 การปรับโครงสรางของหนวยงานในระบบการศึกษา ประเด็นท่ี 6.1) สถานศึกษามี                  
ความเปนอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาประเด็นท่ี 6.3) การปรับปรุงโครงสรางของกระทรวงศึกษาธิการ 
   เรื่องที่  7 การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู โดยการพลิกโฉมดวยระบบดิจิทัล 
(Digitalization for Educational and Learning Reform) ประเด็นที่ 7.1) การปฏิรูปการเรียนรูดวยดิจิทัล
ผานแพลตฟอรมการเรียนรูดวยดิจิทัลแหงชาติ ประเด็นที่ 7.2) ระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Big Data for 
Education)ประเด็นท่ี 7.3) การพัฒนาความเปนพลเมืองดิจิทัล (digital citizenship) ในดานความฉลาดรูดิจิทัล 
(digital literacy) ความฉลาดรูสารสนเทศ (information literacy) ความฉลาดรูส่ือ (media literacy) เพื่อ
การรูวิธีการเรียนรู (learning how to learn) ในการเรียนรูตลอดชีวิต ตลอดจนการมีพฤติกรรมที่สะทอนการรู
กติกา มารยาท จริยธรรมเก่ียวกับการใชสื่อและการส่ือสารบนอินเทอรเน็ต 

5) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ีสิบสอง พ.ศ.2560-2564 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา               
การเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-
2564 สําหรับใชเปนแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ป ซึ่งเปนการแปลงยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป                        
สูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม เพื่อเตรียมความพรอมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยใหเปนประเทศ                 
ท่ีพัฒนาแลวมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



 
 

 

  ยุทธศาสตรการพัฒนา 10 ยุทธศาสตร โดยมี 6 ยุทธศาสตรตามกรอบยุทธศาสตรชาติ                   
(พ.ศ.2561-2580) และอีก 4 ยุทธศาสตรที่เปนปจจัยสนับสนุน ซึ่งภารกิจจังหวัดพะเยาสนับสนุนใหบรรลุเปาหมาย
รวม 9 ยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตรที่ 1) การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ยุทธศาสตรท่ี 2) การสราง
ความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม ยุทธศาสตรที่ 3) การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันได
อยางยั่งยืน ยุทธศาสตรที่ 4) การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืน ยุทธศาสตรที่ 5) การ
เสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่นคั่งและยั่งยืน  ยุทธศาสตรที่ 6) การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล ในสังคมไทย ยุทธศาสตรที่ 7) การพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส ยุทธศาสตรท่ี 8) การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตรที่ 9) การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 

6) นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ.2562-2565)  ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา                    
ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2562 เพื่อเปนแผนหลักของชาติที่เปนกรอบทิศทาง การดําเนินการ
ปองกัน แจงเตือน แกไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคาม เพ่ือธํารงไวซึ่งความมั่นคงแหงชาติ รวม 7 กรอบแนวคิด 16 
นโยบาย  19 แผน ซึ่งภารกิจจังหวัดพะเยามีสวนเกี่ยวของ รวม 7 นโยบาย 6 แผน ไดแกนโยบายที่ 1) เสริมสราง ความ
มั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  สอด
รับดวย แผนที่ 3) แผนการเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข นโยบายที่ 2) สรางความเปนธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันทใน
ชาติสอดรับดวย แผนที่ 6) แผนการสรางความสามัคคปีรองดอง นโยบายที่ 3) ปองกันและแกไขการกอเหตุรุนแรง
ในจังหวัดชายแดนภาคใต สอดรับดวย แผนที่ 7) แผนการปองกันและแกไขปญหาการกอเหตุรุนแรงในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต นโยบายท่ี 5) สรางเสริมศักยภาพการปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามขามชาติ และนโยบายที่ 
8) เสริมสรางความเขมแข็งและภูมิคุมกันความมั่นคงภายใน สอดรับดวย แผนท่ี 10) แผนการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด นโยบายที่ 9) เสริมสรางความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต สอดรับดวย แผนที่ 11) แผนการ
เสริมสรางความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต และนโยบายที่ 10) เสริมสรางความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร สอดรับดวย 
แผนที่ 15) แผนการปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงทางไซเบอร 

7) นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี) นายกรัฐมนตรีไดแถลงนโยบายของ
คณะรัฐมนตรีตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 รวม 12 นโยบายหลัก และ 12 นโยบาย
เรงดวน ซึ่งภารกิจภารกิจจังหวัดพะเยามีสวนเก่ียวของ รวม 11 นโยบายหลัก 5 นโยบายเรงดวน ดังนี้  
 นโยบายหลักที่ 1 การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย นโยบายหลักที่ 2 การสรางความมั่นคง
และความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ นโยบายหลักที่ 3 การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม (3.2 ปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมที่ดี ทั้งดานคุณธรรม จริยธรรม กตัญู ความซื่อสัตย การมีวินัย 
เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะและการมีสวนรวมทําประโยชนใหประเทศ และการเปนพลเมืองดี)นโยบายหลักที่ 4                     
การสรางบทบาทของไทยในเวทีโลก (4.2 สรางความเปนปกแผนของอาเซียน) นโยบายหลักที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจ
และความสามารถในการแขงขันของไทย (5.3 พัฒนาภาคเกษตร 5.4 พัฒนาภาคการทองเที่ยว) นโยบายหลักที่ 6                     
การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสูภูมิภาค (6.1 สงเสริมพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษเพื่อเปนศูนยกลางทาง
เศรษฐกิจของเอเชีย 6.2 สงเสริมและเรงรัดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะนาอยูทั่วประเทศ) นโยบายหลักที่ 8 การปฏิรูป
กระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย (8.1 สงเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 8.2 พัฒนา
บัณฑิตพันธุใหม 8.5 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทยการพัฒนาประเทศ 8.6 สงเสริมการเรียนรูและพัฒนา
ทักษะทุกชวงวัย 8.7 จัดทําระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น) นโยบายหลักท่ี 9 การพัฒนา
ระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม (9.4 สรางหลักประกันทางสังคม) นโยบายหลักที่ 10 การฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดลอมเพ่ือสรางการเติบโตอยางย่ังยืน นโยบายหลักที่ 11 การปฏิรูป                



 
 

 

การบริหารจัดการภาครัฐ นโยบายหลักที่ 12 การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ
กระบวนการยุติธรรม  
 นโยบายเรงดวนที่ 6 การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสูอนาคต นโยบายเรงดวนที่ 7 การเตรียม
คนไทยสูศตวรรษที่ 21 นโยบายเรงดวนที่ 8 การแกไขปญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ นโยบายเรงดวน 
ท่ี 9 การแกไขปญหายาเสพติดและสรางความสงบสุขในพื้นท่ีชายแดนภาคใต นโยบายเรงดวนท่ี 10 การพัฒนา
ระบบ การใหบริการประชาชน 

8) เปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เปาหมายท่ี 4 สราง
หลักประกันใหการศึกษามีคุณภาพอยางเทาเทียมและครอบคลุม และสงเสริมโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิต
สําหรับทุกคน ประเทศไทยไดรวมรับรองเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals : 
SDGs) ในการประชุมสุดยอดสหประชาชาติสมัยสามัญ (UN General Assembly) ครั้งที่ 70 ณ กรุงนิวยอรก 
ประเทศสหรัฐอเมริกา เม่ือวันที่ 25 กันยายน 2558 ซึ่งประกอบดวย 17 เปาหมาย (Goals) 169 เปาประสงค 
(Targets) มีระยะเวลาดําเนินการตั้งแตป พ.ศ. 2558-2573 (ค.ศ. 2015 - ค.ศ. 2030) และประเทศไทยไดมี               
การดําเนินการกําหนดและจัดทํากรอบแนวทางตามกลไกติดตามเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อใหเกิดกลไก
การติดตามผลการดําเนินงานที่เปนรูปธรรม โดยแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) โดยมี
นายกรัฐมนตรี เปนประธาน และคณะอนุกรรมการภายใตคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน (กพย.) 3 คณะ 
   เปาหมายท่ี 4 เปนเปาหมายดานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการเปนผูรับผิดชอบหลักเพียงกระทรวง
เดียวและมีหนวยงานอื่นมีบทบาทเปนหนวยงานสนับสนุน กระทรวงศึกษาธิการไดแตงตั้งคณะกรรมการ
อํานวยการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดานการศึกษาเพ่ือรับผิดชอบ (1) กําหนดนโยบายและ
อํานวยการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดานการศึกษา (2) กําหนดเปาหมายและตัวชี้วัดการพัฒนา                  
ท่ียั่งยืนในเปาหมายท่ี 4 และเปาหมายอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับดานการศึกษา ที่สอดคลองกับบริบทการศึกษาและ
แนวทางการจัดการศึกษาของประเทศ (3) จัดทํา Roadmap การขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน                          
ในเปาหมายที่ 4 (4) ใหคําปรึกษาและกําหนดกรอบการติดตามประเมิน และการรายงานผลการดําเนินงาน                       
การขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในเปาหมายที่ 4 และเปาหมายอ่ืนที่เก่ียวของกับการศึกษาและ (5) 
ทําหนาท่ีกํากับ ติดตามการดําเนินการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนดานการศึกษาของสวนราชการและ
หนวยงานที่เก่ียวของใหเปนไปตาม Roadmap 
 ตัวชี้วัดเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนดานการศึกษา เปาหมายที่ 4 สรางหลักประกันใหการศึกษา                   
มีคุณภาพอยางเทาเทียมและครอบคลุม และสงเสริมโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับทุกคน ประกอบดวย 
เปาประสงค 10 ขอ (ขอมูล : เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการจัดทําตัวชี้วัดเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนดาน
การศึกษาในสวนของประเทศไทย SDG 4 National Indicators วันที่ 7-8 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมรอยัล                  
ริเวอร กรุงเทพมหานคร) และจําแนกเปน 2 สวนคือ (1) สวนท่ีเปนตัวชี้วัดระดับโลกที่ทุกประเทศจะตองรายงาน 
และ (2) สวนที่กําหนดตัวชี้วัดทดแทนและตัวชี้วัดเพิ่มเติม เพ่ือใหสอดคลองกับความเปนไปไดในการเก็บขอมูล
ในประเทศและการจัดทําฐานขอมูลของประเทศที่มีอยูแลว รวมท้ังมอบหมายผูรับผิดชอบในการดําเนินการใน
แตละประเด็นดวย  
 
 
 
 



 
 

 

      ภารกิจของจังหวัดพะเยามีสวนเกี่ยวของกับเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน เปาหมายที่ 4 
สรางหลักประกันใหการศึกษามีคุณภาพอยางเทาเทียมและครอบคลุม และสงเสริมโอกาสในการเรียนรูตลอด
ชีวิตสําหรับทุกคน (SDG4) ใน 6 เปาประสงค ดังนี้ 
  เปาประสงคที่ 4.1 (SDG 4.1) : สรางหลักประกันวาเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนสําเร็จการศึกษา
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เทาเทียม และไมมีคาใชจาย นําไปสูผลลัพธทางการเรียนที่มี
ประสิทธิผล ภายในป พ.ศ.2573 ประกอบดวยตัวชี้วัด ดังนี้ 
   4.1.1) รอยละของนักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 3 (ป.3) ที่มีคาคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
ความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test: NT) ระดับ ป. 3 ผานเกณฑที่กําหนด : ตัวชี้วัดทดแทน : 
คาเปาหมาย รอยละ 50 ภายในป พ.ศ. 2565 (สพฐ. : หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก / สช. : หนวยรวมสนับสนุน) 
      4.1.4) อัตราการเขาเรียนสุทธิระดับประถมศึกษา ตัวชี้วัดเพิ่มเติม : คาเปาหมายไวที่รอยละ 
100 ภายในป พ.ศ. 2564 (สกศ. : หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก / ศทก. : หนวยสนับสนุน) 
     4.1.5) อัตราการเขาเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษา ตัวชี้วัดเพิ่มเติม : คาเปาหมายระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 100 มัธยมศึกษาตอนปลายรอยละ 80 ภายในป พ.ศ.2564 (สกศ.: หนวยจัดเก็บขอมูล
หลัก / ศทก. : หนวยสนับสนนุ) 
   4.1.6 อัตราการสําเร็จการศึกษาของนักเรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตัวชี้ วัด                                 
เพิ่มเติม :  คาเปาหมายระดับประถมศึกษา รอยละ 100 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 100 สวนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย สายสามัญ รอยละ 90 สายอาชีวศึกษา รอยละ 80 ภายในป พ.ศ.2564 (สกศ. : หนวยจัดเก็บขอมูล
หลัก/ศทก. : หนวยสนับสนุน) 
  เปาประสงคที่ 4.2 (SDG 4.2) : สรางหลักประกันวาเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเขาถึงการพัฒนา               
การดูแล และการจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา สําหรับเด็กปฐมวัยท่ีมีคุณภาพ ภายในป 2573 เพ่ือให
เด็กเหลานั้นมีความพรอมสําหรบัการศึกษาระดับประถมศึกษา ประกอบดวยตัวชี้วัด ดังนี้ 
   4.2.1 รอยละของเด็กอายุต่ํากวา 5 ป ท่ีมีพัฒนาการทางดานสุขภาพ การเรียนรู และ
พัฒนาการทางบุคลิกภาพตามวัย ตัวชี้วัดหลัก : คาเปาหมาย รอยละ 92 ภายในป พ.ศ.2564 (สกศ. : หนวยจัดเก็บ
ขอมูลหลัก สสช. และ UNICEF  สธ. / สป. : หนวยสนับสนุน) 
   4.2.2 อัตราการเขาเรียนปฐมวัย (อยางนอย 1 ป กอนถึงเกณฑอายุเขาเรียนประถมศึกษา) 
ตัวชี้วัดหลัก: คาเปาหมาย รอยละ 90 ภายในป พ.ศ.2564 (สกศ., สสช. : หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก / สป. : หนวย
รวมสนับสนุน) 
  เปาประสงคที่ 4.3 (SDG 4.3) : สรางหลักประกันใหชายและหญิงทุกคนเขาถึงการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษา อุดมศกึษา รวมถึงมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพในราคาที่สามารถจายได ประกอบดวยตัวชี้วัด ดังนี้ 
    4.3.1 อัตราการเขาเรียนของเยาวชนและผูใหญ ทั้งในระบบนอกระบบการศึกษา ตัวชี้วัดหลัก 
ประกอบดวยตัวชี้วัดยอยตอไปนี้ 
    4.3.1.1 อัตราการเขาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทอาชีวศึกษา ตัวชี้วัดยอย
เทียบตัวชี้วัดทดแทน: คาเปาหมาย สัดสวนผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีวศึกษา: สายสามัญศึกษา                   
45: 55 ภายในป พ.ศ. 2564 (สกศ., ศทก. : หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก / สป. : หนวยรวมสนับสนนุ) 
    4.3.1.2 อัตราการเขาเรียนระดับอุดมศึกษา ตัวชี้วัดยอยเทียบตัวชี้วัดทดแทน : คาเปาหมาย 
ระดับอนุปริญญา ประเภทอาชีวศึกษา 60 ระดับอุดมศึกษา 50 ภายในป พ.ศ.2564 (สกศ., ศทก. : หนวยจัดเก็บ
ขอมูลหลัก) 
      4.3.1.3 จํานวนผูเรียนการศึกษานอกระบบระดับ ปวช. ตัวชี้วัดทดแทน: คาเปาหมาย 
ระหวางกําหนด (ศทก. : หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก / กศน.: หนวยสนับสนุน) 



 
 

 

       4.3.1.4 จํานวนนักศึกษา/ผูรับบริการหลักสูตรการอบรม ตัวชี้วัดยอยภายใตตัวชี้วัดหลัก : 
คาเปาหมายระหวางกําหนด (สศก., ศทก. : หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก / สป. : หนวยรวมสนบัสนุน) 
      เปาประสงคที่ 4.7 (SDG 4.7) : สรางหลักประกันวาผูเรียนทุกคนไดรับความรูและทักษะที่จําเปน  
สําหรับสงเสริมการพัฒนาอยางย่ังยืน รวมไปถึงการศึกษาสําหรับการพัฒนาอยางย่ังยืนและการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน 
สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหวางเพศ การสงเสริมวัฒนธรรมแหงความสงบสุข และไมใชความรุนแรง                 
การเปนพลเมืองของโลก และความนิยมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการมีสวนรวมของวัฒนธรรมตอ
การพัฒนาที่ย่ังยืน ภายในป 2573 ประกอบดวยตัวชี้วัด ดังนี้ 
     4.7.1 มีการดําเนินการเก่ียวกับ (i) การศึกษาเพ่ือความเปนพลเมืองโลก และ (ii) การจัด 
การศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน รวมถึงความเสมอภาคทางเพศ และสิทธิมนุษยชน ซึ่งถูกใหความสําคัญทุกระดับใน                 
(a) นโยบายการศึกษาของประเทศ (b) หลักสูตร (c) ระดับการศึกษาของครูและ (d) การประเมินผลนักเรียน ตัวชี้วัด
หลัก (สป. : หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก) 
  เปาประสงคที่ 4.A  (SDG 4.A) : สรางและยกระดับอุปกรณและเครื่องมือทางการศึกษา                   
ท่ีออนไหวตอเด็ก ผูพิการ และเพศภาวะ และใหมีสภาพแวดลอมทางการเรียนรูที่ปลอดภัย ปราศจากความรุนแรง 
ครอบคลุมและ มีประสิทธิผลสําหรับทุกคน ประกอบดวยตัวชี้วัด ดังนี้ 
   4.A.1 สัดสวนของโรงเรียนท่ีมีการเขาถึง (a) ไฟฟา (b) อินเทอรเน็ตที่ใชในการเรียนการสอน                    
(c) เครื่องคอมพิวเตอรที่ใชในการเรียนการสอน (d) โครงสรางพ้ืนฐานและวัสดุอุปกรณที่ไดรับการปรับให
เหมาะสมกับนักเรียนที่มีความบกพรองทางรางกาย ตัวชี้วัดหลัก (ศทก.สป. : หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก / สป. : 
หนวยรวมสนับสนุน) 
    เปาประสงคที่ 4.C  (SDG 4.C) : เพ่ิมจํานวนครูที่มีคุณวุฒิ รวมถึงการดําเนินการผานทาง                    
ความรวมมือระหวางประเทศในการฝกอบรมครูในประเทศกําลังพัฒนา โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศพัฒนา
นอยที่สุด และรัฐกําลังพัฒนาที่เปนเกาะขนาดเล็ก ภายในป 2573 ตัวชี้วัดที่กําหนด ประกอบดวย 
       4.C.1 สัดสวนของครูในระดับ (a) กอนประถมศกึษา (b) ประถมศึกษา (c) มัธยมศึกษาตอนตน 
และ (d) มัธยมศึกษาตอนปลาย (ประเภทสามัญศึกษาและประเภทอาชีวศึกษา) ที่อยางนอยไดรับการอบรมครู (เชน                          
การฝกอบรมการสอน) ทั้งกอนประจําการ (Pre-Service) หรือระหวางประจําการ (In-Service) ในระดับ/เกณฑมาตรฐานของ
ประเทศ ตัวชี้วัดหลัก: คาเปาหมาย 100 (สกศ., สป. : หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก) 

9) แผนการศกึษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579  
   แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 เปนแผนที่วางกรอบเปาหมายและทิศทางการจัด
การศึกษาของประเทศ โดยมุงจัดการศึกษาใหคนไทยทุกคนสามารถเขาถึงโอกาสและความเสมอภาคใน
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ พัฒนาคนใหมีสมรรถนะในการ
ทํางานท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ แนวคิดการจัดการศึกษาตาม
แผนการศึกษาแหงชาติ ยึดหลักสําคัญในการจัดการศึกษาประกอบดวย หลักการจัดการศึกษา                 เพื่อ
ปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเทาเทียม และทั่วถึง (Inclusive Education)   
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีสวนรวมของสังคม (All For 
Education) อีกทั้งยึดตามเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs 2030) 
ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ คุณภาพของคนชวงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรของ
ประเทศ ความเหลื่อมล้ําของการกระจายรายได และวิกฤติดานสิ่งแวดลอม โดยนํายุทธศาสตรชาติมาเปนกรอบ
ความคดิสําคญัในการจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
   วิสัยทัศน : คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดํารงชีวิต                   
อยางเปนสุข สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 



 
 

 

   วัตถุประสงค 
    1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
    2. เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคลองกับ
บทบัญญัติของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และยุทธศาสตรชาติ 
    3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู และคุณธรรม จริยธรรม รูรักสามัคคี 
และรวมมือผนึกกําลังมุงสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
    4. เพ่ือนําประเทศไทยกาวขามกับดักประเทศที่มีรายไดปานกลาง และความเหลื่อมล้ํา
ภายในประเทศลดลง 
   ยุทธศาสตรแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579  ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตรซึ่ง
เก่ียวของกับภารกิจของจังหวัดพะเยาทั้ง 6 ยุทธศาสตร ดังน้ี 
   ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศกึษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  
     เปาหมาย 1) คนทุกชวงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 2) คนทุกชวงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใตและพืน้ที่พิเศษไดรับการศึกษาและเรียนรูอยางมีคุณภาพ 3) คนทุกชวงวัยไดรับการศึกษา การดูแลและปองกัน
จากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม 
   แนวทางการพฒันา 1) พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของ
ชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 2) ยกระดับคุณภาพและ
สงเสริมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 3) ยกระดับคุณภาพ
และสงเสริมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูงพ้ืนท่ีตามแนวตะเข็บชายแดน และพ้ืนที่เกาะ
แกง ชายฝงทะเล ทั้งกลุมชนตางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุมชน-ชายขอบ และแรงงานตางดาว)                    
4) พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูแลและปองกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม อาทิ อาชญากรรมและ
ความรุนแรงในรูปแบบตาง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหมภัยจากไซเบอร เปนตน 
   ยุทธศาสตร ท่ี 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
   เปาหมาย 1) กําลังคนมีทักษะที่สําคัญจําเปนและมีสมรรถนะตรงตามความตองการของตลาดงานและ    
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 2) สถาบันการศึกษาและหนวยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มี                      
ความเชี่ยวชาญและเปนเลิศเฉพาะดาน 3) การวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรมที่สรางผลผลิต
และมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ   
   แนวทางการพฒันา 1) ผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความตองการของ
ตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 2) สงเสริมการผลิตและพัฒนากําลังคนท่ีมี                     
ความเชี่ยวชาญและเปนเลิศเฉพาะดาน 3) สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรมท่ีสราง
ผลผลิตและมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
   ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
   เปาหมาย 1) ผู เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยและทักษะและ
คุณลกัษณะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 2) คนทุกชวงวัยมีทักษะความรูความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐาน
การศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตไดตามศักยภาพ 3) สถานศึกษาทุกระดับการศึกษา
สามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรูตามหลักสูตรไดอยางมีคุณภาพและมาตรฐาน 4) แหลงเรียนรู สื่อตํารา
เรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรูมีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชนสามารถเขาถึงไดโดยไมจํากัดเวลาและ
สถานที่ 5) ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 6) ระบบการผลิตครู อาจารย 



 
 

 

และบุคลากรทาง การศึกษาไดมาตรฐานระดับสากล 7) ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนา
สมรรถนะตามมาตรฐาน 
   แนวทางการพัฒนา 1) สงเสริม สนับสนุนใหคนทุกชวงวัยมีทักษะ ความรูความสามารถ และ                 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแตละชวงวัย 2) สงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรู สื่อ
ตําราเรียน และสื่อการเรียนรูตาง ๆ ใหมีคุณภาพมาตรฐาน และประชาชนสามารถเขาถึงแหลงเรียนรูไดโดยไม
จํากัดเวลาและสถานที่ 3) สรางเสรมิและปรับเปลี่ยนคานิยมของคนไทยใหมีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่
พึงประสงค 4) พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผูเรียนใหมีประสิทธิภาพ 5) พัฒนา
คลังขอมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 6) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู 
อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 7) พัฒนาคุณภาพครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 
   ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาส ความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศกึษา 
   เปาหมาย 1) ผูเรียนทุกคนไดรับโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ                  
2) การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสําหรับคนทุกชวงวัย 3) ระบบขอมูล
รายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกตอง เปนปจจุบัน เพ่ือการวางแผนการบริหารจัด
การศึกษาการติดตามประเมินและรายงานผล 
   แนวทางการพัฒนา 1) เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ                          
2) พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสําหรับคนทุกชวงวัย 3) พัฒนาฐานขอมูลดานการศึกษาที่มี
มาตรฐานเชื่อมโยงและเขาถึงได 
   ยุทธศาสตรท่ี 5 การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
   เปาหมาย 1) คนทุกชวงวัย มีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม และนําแนวคิด                 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ 2) หลักสูตร แหลงเรียนรู และสื่อการเรียนรูที่สงเสริม
คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม คุณธรรม จริยธรรม และการนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสูการปฏิบัติ 3) การวิจัยเพ่ือพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมดานการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม 
   แนวทางการพัฒนา 1) สงเสริม สนับสนุนการสรางจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม 
จริยธรรม และนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในการดําเนินชีวิต 2) สงเสริมและ
พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู แหลงเรียนรู และสื่อการเรียนรูตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการสรางเสริมคุณภาพ
ชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 3) พัฒนาองคความรู งานวิจัย และนวัตกรรม ดานการสรางเสริมคุณภาพชีวิต                 
ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
   ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
   เปาหมาย 1) โครงสราง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคลองตัว ชัดเจน
และสามารถตรวจสอบได 2) ระบบการบริหารจัดการศกึษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงผลตอคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 3) ทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความตองการของ
ประชาชนและพ้ืนท่ี 4)  กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่
แตกตางกันของผูเรียน สถานศึกษา และความตองการกําลังแรงงานของประเทศ 5) ระบบบริหารงานบุคคลของ
ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษามีความเปนธรรม สรางขวัญกําลังใจ และสงเสริมใหปฏิบัติงานไดอยาง
เต็มตามศักยภาพ 
   แนวทางการพัฒนา 1) ปรับปรุงโครงสรางการบริหารจัดการศึกษา 2) เพ่ิมประสิทธิภาพ                     
การบริหารจัดการสถานศึกษา 3) สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา 4) ปรับปรุง
กฎหมายเก่ียวกับระบบการเงินเพ่ือการศึกษาที่สงผลตอคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 5) พัฒนา
ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 



 
 

 

10) นโยบายและจุดเนนกระทรวงศึกษาธิการ ป 2565  
   ดวยกระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความสําคัญยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย โดยเฉพาะแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคน                  
ตลอดชวงชีวิต การสรางสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษยการพัฒนาเด็กตั้งแต
ชวงการตั้งครรภจนถึงปฐมวัย การพัฒนาชวงวัยเรียน/วัยรุน การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน รวมถึง
การสงเสริมศกัยภาพวัยผูสูงอายุ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
และพหุปญญาของมนุษยท่ีหลากหลาย และประเด็นอ่ืนที่เก่ียวของ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และ
มาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 25๔๖ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศนโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ                        
พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี ้
  หลักการตามนโยบาย ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
  กระทรวงศึกษาธิการมุงมั่นดําเนินการภารกิจหลักตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป
(พ.ศ. 25๖๑ - 25๘o) ในฐานะหนวยงานเจาภาพขับเคลื่อนทุกแผนยอยในประเด็น 1๒ การพัฒนาการเรียนรู 
และแผนยอยที่ 3 ในประเด็น ๑1 ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา และ
นโยบายรัฐบาลทั้งในสวนนโยบายหลักดานการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาศักยภาพคนตลอด                
ชวงชีวิต และนโยบายเรงดวน เรื่องการเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี ๒1 นอกจากนี้ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผน
แมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นอ่ืน ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - 
๒๕๖๔) นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นแหงชาติ(พ.ศ.๒5๖2 - ๒๕๖๕) รวมทั้งนโยบายและแผน
ตาง ๆ ที่เก่ียวของ    โดยคาดหวังวาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต จะไดรับการพัฒนาการเรียนรูใหเปน
คนดี คนเกง มีคุณภาพ และมีความพรอมรวมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ดังนั้น                 
ในการเรงรัดการทํางานภาพรวมกระทรวงใหเกิดผลสัมฤทธิ์เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับสังคม และผลักดันให     
การจัดการศกึษามีคุณภาพและประสิทธิภาพจึงกําหนดนโยบายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี ้
  ๑. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปดกวาง ระบบการบริหารจัดการและการพัฒนากําลังคน                 
โดยมุงปฏิรูปองคการเพื่อหลอมรวมภารกิจและบุคลากร เชน ดานการประชาสัมพันธ ดานการตางประเทศดาน
เทคโนโลยี ดานกฎหมาย ฯลฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเปนเอกภาพ รวมทั้งการนําเทคโนโลยีดิจิทัลเขา
มาชวยในการบริหารงานและการจัดการศกึษา 
  ๒. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปดกวาง ระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู โดยมุง                    
ใหครอบคลุมถึงการจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ และการเรียนรูตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลง                 
ในศตวรรษที่ ๒๑ 
  ๓. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปดกวาง ที่เปนเงื่อนไขตาง ๆ เพ่ือใหบรรลุผลตามนโยบายการศึกษา 
ยกกําลังสอง (Thailand Education Eco - System : TE2S) การศึกษาที่เขาใจ Supply และตอบโจทย 
Demand โดยใหทุกหนวยงานพิจารณาวิเคราะหขอมูลรวมกันอยางรอบดาน ครบถวนรวมกันพิจารณา                     
หาแนวทาง ขั้นตอน และวิธีการดําเนินการรวมกันแบบบูรณาการการทํางานทุกภาคสวน 

  จุดเนนประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
  การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
  1) ICT (Information and Communication Technologies) เทคโนโลยีสารสนเทศและ    
การสื่อสาร ประกอบดวย ๗ เรื่องยอย ไดแก (๑) Data Center ศูนยขอมูลกลาง (๒) Big Data ขอมูลขนาดใหญ 
(คลังขอมูล การนําขอมูลมารวมกัน) (๓) Platform (e-library e-learning และ Teaching Resource 



 
 

 

Platform) (๔) e-book (2) e-office e-mail และ document (๖) ระบบบริหารจัดการหองเรียน School 
และ Classroom Management และ (๗) โครงสรางพ้ืนฐาน Infrastructure (Internet) 
  ๒) การจัดการองคความรูและยกระดับทักษะที่จําเปน เนนพัฒนาความรูและสมรรถนะ         
ดาน Digital Literacy สําหรับผูเรียนที่มีความแตกตางกันตามระดับและประเภทของการจัดการศึกษาเชน 
STEM Coding เปนตัน 
  3) การศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและการมีงานทํา พัฒนา ๓ ทักษะหลัก ไดแก โลกทัศนอาชีพ     
การเสริมทักษะใหม (Up Skill) และการเพิ่มทักษะใหมที่จําเปน (Re-Skills) ใหแกกลุมเปาหมายประกอบดวย     
(1) ผูอยูในระบบการศึกษา (การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และอาชีวศึกษา) (๒) ผูอยูนอกระบบการศกึษา (๓) วัยแรงาน 
และ (๔) ผูสูงอายุ เพื่อใหมีทักษะและสมรรถนะสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัลและ
อาชีพที่เกิดข้ึนใหม (Digital Disruption) โดยเนนเพิ่มบทบาทของ กศน.ในการ Re-Skills ดานอาชีวศึกษากับ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ๔) การตางประเทศ เนนภารกิจที่ตองใชความรวมมือระดับนานาชาติในการจัดหาครูชาวตาง
ขาติใหแกสถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อจัดการศึกษาในสถานศึกษาดานหลัก ๆ 
ไดแก (๑) ดานภาษาตางประเทศ และ (๒) ดานวิชาการ โดยเฉพาะอาชีวศึกษา 
  ๕) กฎหมายและระเบียบ เนนแผนงาน ๒ เรื่อง ที่บรรจุอยูในแผนการปฏิรูปประเทศดาน
การศึกษา ประกอบดวย 
  เรื่องที่ ๑ : การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรูโดยรวมของประเทศโดยพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติฉบับใหมละกฎหมายลําดับรอง มีประเด็นปฏิรูป ๕ ประเด็น ไดแก 
  - การมีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. .... และมีการทบทวน จัดทํา แกไข และ
ปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวของ 
  - การสรางความรวมมือระหวางรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่นและเอกชน เพื่อการจัด
การศึกษา 
  - การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต 
เพื่อรองรับการพัฒนาศกัยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
  - การทบทวนและปรับปรุงแผนการศกึษาแหงชาติ 
  - การจัดตั้งสาํนักงานคณะกรรมการนโยบายการศกึษาแหงขาติ 
  เรื่องที่ ๖ การปรับโครงสรางของหนวยงานในระบบการศึกษา ประกอบดวยประเด็นปฏิรูป               
๓ ประเด็น ไดแก สถานศึกษามีความเปนอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา                  
การปรับปรุงโครงสรางของกระทรวงศึกษาธิการ 
  ๖) ระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร โดยรวบรวมหลักสูตรวิชาการของแตละ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อไมใหเกิดความซ้ําซอนในการจัดฝกอบรมใหแตละกลุมเปาหมายและ
ใชประโยชนจากสถาบันพัฒนาท่ีมีอยูแลว เชน สถาบันพัฒนาคร ูคณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเปน
หนวยงานกลางในการจัดฝกอบรมพัฒนาทักษะสมรรถนะใหแกบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ (ผูบริหาร
หนวยงานทุกระดับ     ผูบริหาสถานศึกษาทกุระดับ ทุกประเภท ครู อาจารย และบุคลากรอื่น ๆ) รวมทั้งพัฒนา
ยกระดับใหเปนสถาบันฝกอบรมระดับนานาขาติ 
  ๗) การประขาสัมพันธ โดยจัดตั้งศูนยประชาสัมพันธของกระทรวงศึกษาธิการเปนหนวยงาน
สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดําเนินการผลิตสื่อและจัดทําเนื้อหา (Content) เพื่อเผยแพรผลงาน 
กิจกรรมและการเขารวมงานตาง ๆ ของทุกหนวยงานในภาพรวมของ ศธ. 
  ๘) การพัฒนาเด็กปฐมวัย ดําเนินการขับเคลื่อนนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษา
และการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย 



 
 

 

  ๙) การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก โดยการสงเสริมโครงการ ๑ ตําบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ 
 
  ๑0) การรับเรื่องราวรองทุกขที่เก่ียวของกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยการนําเทคโนโลยีมาใช 
ในการบริหารจัดการ เชน การยกระดับตอบรับอัตโนมัติเพื่อแกไขปญหาเบื้องตัน (Call Center ดานกฎหมาย)   
การวางระบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการรับเรื่องราวรองทุกขในภาพรวมของ
กระทรวงศกึษาธิการ 
  11) การปฏิรูปองคการและโครงสรางกระทรวงศึกษาธิการ 
  ๑๒) กาพัฒนาครู ในสาขาวิชาตาง ๆ เพื่อใหมีมาตรฐานวิชาชพีที่สูงข้ึน 
  ๑๓) การศึกษายกกําลังสอง โดย 
        - พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาที่วิทยากรมืออาชีพ (Train 
The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศนูยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลศิ (Human Capital 
Excellence Center : HCEC) 
       - จัดการเรียนรูตลอดชีวิตผานเว็บไซต www.deep. go.th โดยปลดล็อกและเปดกวาง       
ใหภาคเอกชนสมารถขามาพัฒนาเนื้อหา เพื่อใหผูเรียน ครู และผูบริหารทางการศึกษามีทางเลือกในการเรียนรูที่
หลากหลาย และตลอดเวลาผานแพลตฟอรมดานการศึกษาเพื่อความเปนเลิศ (Digital Education Excellence 
Platform : DEEP) 
       - ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคล       
สูความเปนเลิศ (Excellence Individual Development Plan : EIDP) 
  - จัดทํา "คูมือมาตรฐานโรงเรยีน" เพ่ือกําหนดใหทุกโรงเรยีนตองมีพื้นฐานที่จําเปน 
  การสรางความสามารถในการแขงขัน 
  - มุงเนนการศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและการมีงานทําดวยคุณภาพ โดยสรางคานิยมอาชีวศึกษา 
และเติมเต็มชองวางระหวางทักษะ (Full fill Skill Gaps) โดยขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสูคุณภาพ
มาตรฐาน เนนรวมมือกับสถานประกอบการชั้นนํา (Tailor-made Curriculum) ขับเคลื่อนความรวมมือ                 
การจัดการอาชีวศึกษาระหวางภาครัฐและภาคเอกชนสูมาตรฐานนานาชาติ 
  - มุงเนน Re-Skills, Up Skill และ New SkiIl การฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้น รวมทั้งผลิตกําลัง
แรงงานที่มีคุณภาพตามความเปนเลิศของแตละสถานศึกษาและตามบริบทของพื้นที่ เพื่อตอบโจทยการพัฒนา
ประเทศและสถานประกอบการ 
  - มุงเนนพัฒนาศูนยประสานงานกลางการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา (TVET 
Excellence Center) สูมาตรฐานสากล ผลิตอาชีวะพันธุใหม รวมถึงการนํานวัตกรรม Digital เพื่อมุงสู                   
การอาชีวศึกษาดิจิทัล (Digital College) 
  - มุงเนนพัฒนาศักยภาพผูเรียนอาชีวศึกษาใหเปนผูประกอบการ พัฒนาทักษะการเรียนรู
ผูเรียนเพื่อการดํารงชีวิตใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคและทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ ๒1 (Technical 
Vocational Education and Training : TVET, Student Skill Set) รวมท้ังใหความรวมมือในการพัฒนาขีด
ความสามารถของผูเรียนผานการฝกประสบการณวิชาชีพในตางประเทศและการแขงขันในเวทีระดับนานาชาติ 
  - มุงเนนการเพิ่มปริมาณผู เรียนในหลักสูตรอาชีวศึกษา สรางภาพลักษณสถานศึกษา
อาชีวศึกษาเพื่อดึงดูดใหผูที่สนใจเขามาเรยีน 
  - สนบัสนุนใหสถานศึกษาอาชวีศึกษาบรหิารจัดการอยางมีคณุภาพ และจัดการเรียนการสอน 
ดวยเครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัย 
 
 



 
 

 

  การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศกึษา 
  - ขับเคลื่อนพื้นท่ีนวัตกรรมการศกึษาใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  - สงเสริมใหผูเรียนที่ยุติการศึกษาท้ังกอนและหลังสําเร็จการศึกษาภาคบังคับใหไดรับโอกาส     
ทางการศกึษาจนสําเร็จการศกึษาภาคบังคบั 
  การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคณุภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
  - เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรม                   
ท่ีพึงประสงคดานสิ่งแวดลอม รวมทั้งการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
  - สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพ 
และสรางรายได 
  การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
  - เฝาระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผูเรียน ครู และสถานศึกษา 
  การปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจัดการ 
  - ปฏิรูปองคการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความเปนเอกภาพของหนวยงาน 
  - ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศตาง ๆ ที่ เปนอุปสรรคและขอจํากัด                
ในการดําเนินงาน โดยคํานึงถึงประโยชนของผูเรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 
  - ยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
  - พัฒนาระบบฐานขอมูลดานการศึกษา (Big Data) 
  การขับเคล่ือนนโยบายและจุดเนนสูการปฏิบัติ 
  1. ใหสวนราชการ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นํานโยบายและจุดเนนเปนกรอบ
แนวทางในกรวางแผนและจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 6๕๖๕ ตามที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศกึษาธิการไดใหแนวทางในการบริหารงบประมาณไว 
  ๒. ใหมีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเนนสูการ
ปฏิบัติระดับพื้นท่ี โดยใหผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เปนประธาน สํานักงานศึกษาธิการภาคและสํานัก
ตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. เปนฝายเลขานุการและผูชวยเลขานุการตามลําดับโดยมีบทบาท
ภารกิจ ในการตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดทํารายงานเสนอตอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศกึษาธิการ ทราบตามลําดับ 
  3. กรณีมีปญหาในเชิงพื้นที่หรือขอขัดของในการปฏิบัติงาน ใหศึกษา วิเคราะหขอมูล และ
ดําเนินการแกไขปญหาในระดับพื้นที่กอน โดยใชภาคีเครือขายในการแกไขขอขัดของ พรอมท้ังรายงานตอ
คณะกรรมการติดตามฯ ขางตน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรวีาการกระทรวงศึกษาธิการตามลําดับ 
  อนึ่ง สําหรับภารกิจของสวนราชการหลักและหนวยงานท่ีปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหนาที่ 
(Function) งานในเซิงยุทธศาสตร (Agenda) และงานในเชิงพื้นที่ (Area) ซึ่งไดดําเนินการอยูกอนเมื่อรัฐบาล
หรือกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายสําคัญเพิ่มเติมในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นอกเหนือจากที่กําหนดหากมี       
ความสอดคลองกับหลักกรนโยบายและจุดเนนขางตัน ใหถือเปนหนาที่ของสวนราชการหลักและหนวยงานที่
เกี่ยวของตองเรงรัด กํากับ ติดตาม ตรวจสอบใหการดําเนินการเกิดผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพอยางเปน
รูปธรรมดวยเชนกัน 

 



 
 

 

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

ตะวันออก ภาคใต ภาคใตชายแดน โดยที่สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการไดเสนอโครงการเพ่ือขอรับ
งบประมาณในแผนงานบูรณาการพื้นที่ระดบัภาค ภายใตเปาหมายทิศทางการพัฒนาภาคท้ัง 6 ภาค  

   ภาคเหนือ : ฐานเศรษฐกิจสรางสรรคมูลคาสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุมอนุภูมิภาค
ลุมแมน้ําโขง 

   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ศูนยกลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง 
   ภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร : พัฒนากรุงเทพมหานครสูมหานครทันสมัย และภาคกลาง

เปนฐานการผลิตสินคาและบรกิารที่มีมูลคาสูง 
   ภาคตะวันออก : ฐานเศรษฐกิจชั้นนําของอาเซียน  
   ภาคใต : ภาคใตเปนเมืองทองเที่ยวพักผอนตากอากาศระดับโลกเปนศูนยกลางผลิตภัณฑ 

ยางพาราและปาลมน้ํามันของประเทศและเมืองเศรษฐกิจเช่ือมโยงการคาการลงทุนกับภูมิภาคอ่ืนของโลก 
     ภาคใตชายแดน : เปนแหลงผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สําคัญของประเทศ 
และเปนเมืองชายแดนเชื่อมโยงการคาและการทองเที่ยวกับพื้นที่ภาคใตและการพัฒนาเศรษฐกิจของมาเลเซียและ
สิงคโปร 

12) แผนการฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของไวรัสโควิด-19 ตามพระราชกําหนดใหอํานาจ
กระทรวงการคลังกูเงินเพื่อแกไขปญหา เยียวยา และฟนฟูเศรษฐกิจและสังคม ท่ีไดรับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันที่ 19 เมษายน 
2563 โดยการดําเนินการตามพระราชกําหนดฯ จะใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินในวงเงินไมเกิน 1 ลานลาน
บาท เพื่อดําเนินการใน 3 แผนงานหลัก (กลุม) 
   1. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงคทางการแพทยและสาธารณสุข เพ่ือแกปญหาการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วงเงินรวม 45,000 ลานบาท 
   2. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือ เยียวยา และชดเชยใหกับภาค
ประชาชน เกษตรกร และผูประกอบการ ซึ่งไดรับผลกระทบจากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 วงเงนิรวม 555,000 ลานบาท 
   3. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงคเพื่อฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ไดรับผลกระทบจาก                 
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วงเงินรวม 400,000 ลานบาท ประกอบดวย 
    แผนงานที่ 3.1 แผนงานหรือโครงการลงทุนและกิจการการพัฒนาที่สามารถ พลิกฟน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพ่ิมศักยภาพ และยกระดับการคา การผลิต และการบริการในสาขาเศรษฐกิจที่สําคัญ
ของประเทศ โดยครอบคลุมภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การคาและการลงทุน ทองเที่ยวและบริการ 
    แผนงานที่ 3.2 แผนงานฟนฟูเศรษฐกิจทองถิ่นและชุมชน ผานการดําเนินโครงการหรือ
กิจกรรมเพ่ือสรางงาน สรางอาชีพ โดยการสงเสริมตลาดสําหรับผลผลิต และผลิตภัณฑของธุรกิจชุมชนที่
เชื่อมโยงกับการทองเท่ียว หรือภาคบริการอื่น การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานในชุมชน การจัดหาปจจัยการผลิต
และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเปนสําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑทองถิ่นและชุมชน รวมทั้งการสรางการเขาถึง
ชองทางการตลาด พรอมท้ังยกระดับมาตรฐานคุณภาพและมูลคาเพ่ิมของสินคาและผลิตภัณฑทองถ่ินและชุมชน 
    แผนงานท่ี 3.3 แผนงานหรือโครงการเพ่ือสงเสริมและกระตุนการบริโภคภาคครัวเรือนและ
เอกชน รวมถึงการลงทุนตาง ๆ ของภาคเอกชน เพื่อใหสภาวะการบริโภคและการลงทุนกลับเขาสูระดับปกติ
โดยเร็ว 



 
 

 

    แผนงานที่ 3.4 แผนงานพัฒนาโครงสรางพื้นฐานผานการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือ
สรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ยกระดับโครงสรางพ้ืนฐาน และสนับสนุนกระบวนการผลิตเพ่ือการพัฒนา
ประเทศในระยะตอไป 
    ภารกิจของจังหวัดพะเยาจัดอยูในแผนงานหลักที่ 3. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค
เพื่อฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แผนงานที่ 3.2 
แผนงานฟนฟูเศรษฐกิจทองถ่ินและชุมชน ผานการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือสรางงาน สรางอาชีพ  

13) แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
  1. วิสัยทัศน 
   ผูเรียนทุกชวงวัยไดรับการพัฒนาในทุกมิติใหเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพพรอมขับเคลื่อน                  
การพัฒนาประเทศสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
  2. พันธกิจ  
   1) ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
และเทียบเทาระดับสากล 
   2) สรางความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
   3) ผลิต พัฒนา และสรางเสริมศักยภาพกําลังคนใหมีความพรอมรองรับการพัฒนาประเทศ                 
   4) วิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางองคความรู นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ 
   5) พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
  3. เปาประสงครวม  
   1) ผูเรียนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตที่มีคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและ
สงเสริมทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 
   2) ประชาชนทุกชวงวัยและกลุมเปาหมายมีโอกาสเขาถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ                   
อยางทั่วถึงเสมอภาค 
  3) กําลังคนไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพตอบสนองตอความตองการของประเทศ 
  4) ผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องคความรู และสิ่งประดิษฐ สามารถนําไปใชประโยชนหรือ                
ตอยอดเชิงพาณิชย 
  5) ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลโดยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

  4. ตัวชี้วัดรวม คาเปาหมาย และแหลงขอมูล  
 

ท่ี ตัวชี้วัดรวม คาเปาหมาย แหลงขอมูล 

1 รอยละของนักเรียนที่ผานการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงคตามหลักสูตรระดับดีข้ึนไป 

รอยละ 80 สป. (สช.) สพฐ. 

2 อันดับขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศดาน
การศกึษา (IMD)  

อันดับ 45 สกศ. 

3 จํานวนผูเรียนไดรบัการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
ตามความถนัดและความสามารถ (วิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร ทัศนศิลป นาฏศิลป ดนตรี กีฬา) 

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

 
สสวท. 
สพฐ. 
สอศ. 
มวส. 

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

50 : 50 สป. (ศทก.) 
 

5 รอยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี  
องคความรู และสิ่งประดิษฐที่สามารถนําไปใชประโยชน 
หรือตอยอดเชิงพาณิชย 

รอยละ 80 สป. สกศ. สพฐ. 
สอศ. 

6 อัตราการเขาเรียนของผูเรยีนแตละระดับการศกึษา 
ตอประชากรกลุมอายุ 
    - ระดับปฐมวัย 
    - ระดับประถมศึกษา 
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สามัญ - อาชีวศกึษา) 

 
 
รอยละ 100 
รอยละ 100 
รอยละ 100 
รอยละ 78 

สกศ. 

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

5 ฐาน สป. (ศทก.) 

 

 5. แผนปฏิบัติราชการ 
  1) แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและ
ประเทศชาติ 
   1) เปาหมาย ผูเรียนไดรบัการพัฒนาและปลูกจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับความมั่นคงและรูเทาทัน
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม 
   2) ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และแหลงขอมูล 
 
 
 
 

 

ที่ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย แหลงขอมูล 



 
 

 

ที่ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย แหลงขอมูล 
1 รอยละของผูเรียนที่เขารวมกิจกรรมท่ีสงเสริมสนับสนุน 

ในการสรางภูมิคุมกันพรอมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและ
ภัยคุกคามรูปแบบใหมในทุกรูปแบบ 

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

2 รอยละของผูเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใตท่ีไดรับการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมี 
งานทําหรือนําไปประกอบอาชีพในทองถ่ิน 

รอยละ 80 สป. (กศน. ศปบ.จชต.) 
สอศ. 

 

   3) แนวทางการพัฒนา 
    3.1) สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความจงรักภักดีตอสถาบัน

หลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
    3.2) สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคาม

รูปแบบใหม (ยาเสพติด การคามนุษย ภัยจากไซเบอร ภัยพิบัติจากธรรมชาติ โรคอุบัติใหม ฯลฯ) 
   3.3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสรางเสริมโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษา                  
การพัฒนาทักษะการสรางอาชีพ และการใชชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต   
  4) แผนงาน/โครงการ สําคัญ 
   4.1) กลุมโครงการ เสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
   4.2) กลุมโครงการ สงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับภัยคุกคามรูปแบบ
ใหม  
   4.3) กลุมโครงการ พัฒนาและสงเสริมการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต 
  2) แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
สรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
   1) เปาหมาย 
    1.1) กําลังคนมีทักษะ สมรรถนะสอดคลองกับความตองการของตลาดงานและการ
พัฒนาประเทศ 
    1.2) ผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องคความรู และสิ่งประดิษฐ สามารถนําไปใชประโยชน
หรือตอยอดเชิงพาณิชย 
   2) ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และแหลงขอมูล 
 

ที่ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย แหลงขอมูล 
1 รอยละของกําลังคนท่ีไดรับการพัฒนาตามหลักสูตร 

ที่ตอบสนองอุตสาหกรรมเปาหมายประเทศ 
รอยละ 90 สป. (สช. กศน.) 

สอศ. สสวท. 
2 สัดสวนผูเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายประเภท

อาชีวศึกษาตอสามัญศึกษา (ปวช.1 : ม.4) 
50 : 50 สป. (ศทก.) 

 
3 รอยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี        องค

ความรู และสิ่งประดิษฐท่ีสามารถนําไปใชประโยชน 
หรือตอยอดเชิงพาณิชย 

รอยละ 80 สป. สกศ. สพฐ. 
สอศ. 

 



 
 

 

 3) แนวทางการพัฒนา 
  3.1) ผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีทักษะ สมรรถนะตรงตามความตองการของตลาดงานและ 
การพัฒนาประเทศ 
  3.2) สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องคความรูและ
สิ่งประดิษฐเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
  4) แผนงาน/โครงการ สําคัญ 
   4.1) กลุมโครงการ ขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีทักษะและสมรรถนะตรงตาม
ความตองการของตลาดงานและเปาหมายการพัฒนาประเทศ 
   4.2) กลุมโครงการ จัดการศึกษาและฝกอาชีพรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
   4.3) กลุมโครงการ สงเสรมิและสนับสนุนการวิจัย สิ่งประดิษฐ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 3) แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหง                
การเรียนรู 
  1) เปาหมาย 
   1.1) ผูเรียนทุกชวงวัยไดรับการศึกษาและการเรียนรูที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ และมาตรฐานสากล 
   1.2) ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและมีทักษะ                     
ท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 
   1.3) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพมีจิตวิญญาณความเปน
ครู          มีสมรรถนะสูงสอดคลองกับการจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
  2) ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และแหลงขอมูล 

 

ท่ี ตัวชี้วัด คาเปาหมาย แหลงขอมูล 
1 รอยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แตละวิชาผานเกณฑคะแนน 
รอยละ 50 ขึ้นไป เพ่ิมขึ้น  

รอยละ 50 สทศ. 
 

2 อันดับขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศดานการศึกษา 
(IMD)  

อันดับ 45 สกศ. 

3 จํานวนผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัด 
และความสามารถ (วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ทัศนศิลป นาฏศิลป 
ดนตร ีกีฬา) 

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

 
สสวท. 
สพฐ. 
สอศ. 
มวส. 

4 รอยละของสถานศึกษาไดรูสถานภาพและมาตรฐาน 
ในดานการเรียนการสอน และการบริหารของสถานศึกษา  
และไดรับขอแนะนําในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 

รอยละ 90 สมศ. 

5 รอยละของนักเรียนที่ผานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
ตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป 

รอยละ 80 สป. (สช.) 
สพฐ. 

6 รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและประเภท
การศกึษาไดรับการสงเสรมิและพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ  

รอยละ 90 สป. (กศน. สช. 
สคบศ. 



 
 

 

ท่ี ตัวชี้วัด คาเปาหมาย แหลงขอมูล 
เพ่ือใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงาน 

ก.ค.ศ.) 
สพฐ. สอศ. 
คส. สกสค. 
สสวท. 

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

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

รูปแบบดิจิทัลเพ่ือการศึกษา การวัดและประเมนิผล 
  4.2) กลุมโครงการ พัฒนาระบบประกันคณุภาพการศึกษา 
  4.3) กลุมโครงการ พัฒนาผูเรียนทุกชวงวัยใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคและทักษะ                     

ท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 
  4.4) กลุมโครงการ สงเสริมและพัฒนาผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษและเปนเลิศเฉพาะดาน 
  4.5) กลุมโครงการ พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4) แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 4 การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทาง

การศึกษา 
 1) เปาหมาย ผูเรียนทุกชวงวัยไดรับโอกาสเขาถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพอยาง

ท่ัวถึง เสมอภาค และเหมาะสมกับชวงวัย  
 2) ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และแหลงขอมูล 

ท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย แหลงขอมูล 
1 อัตราการเขาเรียนของผูเรียนแตละระดับการศึกษา 

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

 
 
รอยละ 100 
รอยละ 100 
รอยละ 100 
รอยละ 78 

สกศ. 

2 จํานวนนักเรียนที่เปนผูพิการ ผูดอยโอกาสไดรับโอกาส 
ในการเขาถึงบริการการศึกษาและการพัฒนาสมรรถภาพ 
หรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความตองการจําเปน 

3,630,059 คน 
(3,196,638) 
(412,239) 
(10,058) 
(11,124) 

 
สพฐ. 
สป. (สช.) 
สป. (กศน.) 
สอศ. 

3 จํานวนประชาชนท่ีเขาถึงหลักสูตร/สื่อ/แหลงเรียนรู 
ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรูตลอดชีวิต  
(Lifelong Learning) 

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

 
สป. (กศน.) 
สอศ. 
สสวท. 



 
 

 

  3) แนวทางการพัฒนา 
   3.1) เพ่ิมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาและการเรียนรูอยางเทาเทียมและเสมอภาค 
   3.2) พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสําหรบัคนทุกชวงวัย 
   3.3) พัฒนาระบบการเทียบประสบการณ และการเทียบโอนความรู 
   3.4) พัฒนาแหลงเรียนรูใหมีคุณภาพ และตอบสนองความตองการของผูใชบริการ 
  4) แผนงาน/โครงการสําคัญ 
   4.1) กลุมโครงการ สงเสริมและสรางโอกาสใหผูเรยีนทุกกลุมและทุกชวงวัยในการเขาถึง
บริการการศกึษาที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับความตองการที่หลากหลาย 
   4.2) กลุมโครงการ พัฒนาระบบการเทียบประสบการณ การเทียบโอนความรู 
   4.3) กลุมโครงการ พัฒนาแหลงเรยีนรูที่เอ้ือตอการเรยีนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ 
 5. แผนปฏิบัติราชการ เรื่องท่ี 5 การพฒันาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
  1) เปาหมาย ระบบบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล ทันสมัย 
สนับสนุนการจัดการศึกษาที่หลากหลายตอบสนองความตองการของผูเรียนและการพัฒนาประเทศ                    
  2) ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และแหลงขอมูล 
 

ท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย แหลงขอมูล 
1 จํานวนกฎหมายที่เก่ียวของกับการศึกษา 

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

สพฐ. สอศ. คส. 
2 จํานวนระบบฐานขอมูลกลางของกระทรวงท่ีเชื่อมโยง

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

5 ฐาน สป. (ศทก.) 

 3) แนวทางการพัฒนา 

  3.1) พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและองคกรตามหลักธรรมาภิบาล 

  3.2) สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา 

 4) แผนงาน/โครงการ สําคัญ 

  4.1) กลุมโครงการ สงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมจัดการศึกษาและสรางเครือขาย                
ความเปนภาคีหุนสวนกับองคกรทั้งภายในและตางประเทศ 

  4.2) กลุมโครงการ พ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา 

  4.3) กลุมโครงการ ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับที่
เก่ียวของกับการศึกษา 

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

 

14) ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร นาน) 
 วิสัยทัศน  



 
 

 

 กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จัดการศึกษาสรางคนดี มีอัตลักษณลานนาและทักษะ                        
แหงอนาคตดวยกระบวนการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เพื่อผลิตกําลังคนสมรรถนะสูง 
 พันธกิจ 
 1. พัฒนาผูเรียนทุกคนทุกชวงวัย ทุกระดับการศึกษาใหเปนคนดี มีอัตลักษณลานนา สติรูคิด                    
จิตสาธารณะ ทัศนคติทางบวก มีความภาคภูมิใจในทองถ่ินและประเทศชาติ สามารถอยูรวมกันในสังคม                    
บนความแตกตางทางวัฒนธรรมไดอยางมีความสุข รักในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และยึดมั่นในระบบ
ประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

 2. พัฒนาผูเรียน และผลิตผูสําเร็จการศึกษาในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เชียงราย นาน 
พะเยา แพร ใหเปนผูที่มีทักษะแหงอนาคตทั้งการรูคิด มีทักษะในศตวรรษที่ 21 มีความรูสากล และคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค มีสมรรถนะสูงตรงตามความตองการกําลังคนในยุคไทยแลนด 4.0 ของกลุมจังหวัดและประเทศ 
 3. จัดการศึกษาใหทุกคน ทุกชวงวัย สามารถไดรับการศึกษาอยางทั่วถึงทั้งผูเรียนปกติ และ                   
ผูที่ตองการจัดการศึกษาเปนพิเศษดวยหลักสูตรที่เหมาะสมทันสมัย ยืดหยุน หลากหลาย สูสังคมแหงการเรียนรู 
และกระจายคุณภาพสถานศึกษาอยางทัดเทยีมทั่วถึง เพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
 4. พัฒนาการเรียนรูท่ีสรางความตระหนักและจิตสํานึกอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมใหมี
สมรรถนะในการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล สอดคลองไทยแลนด 4.0 สงเสริมสนับสนุนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี
อยางยั่งยืนตามแนวทางศาสตรพระราชา 
 5. พัฒนาการศึกษาดวยระบบบริหารจัดการที่มี ประสิทธิภาพสูงดวยการบริหารจัดการสมัยใหม 
ทรัพยากรทุกดาน อยางมีธรรมาภิบาล ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการบริหารและจัดการเรียนรูใหเปน
องคกรแหงการเรียนรูสามารถพัฒนามาตรฐานการศึกษาและระบบประกันคุณภาพโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน 
 เปาหมายเชิงยุทธศาสตร 
 1. เพื่อสรางคนดี มีอัตลักษณลานนา มีความภาคภูมิใจในทองถิ่น รักและยึดมั่นใน ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย 
 2 เพื่อจัดการศึกษาใหทุกคน ทุกชวงวัย อยางเสมอภาคทั่วถึง ในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
ใหเปนผูท่ีมีทักษะแหงอนาคต ดวยการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21และหลักสูตรที่ทันสมัย ยืดหยุน หลากหลาย 
 3. เพ่ือผลิตกําลังคนที่มีทักษะแหงอนาคต มีสมรรถนะสูงใน การประกอบสัมมาชีพในยุคดิจิทัล 
สอดคลองไทยแลนด 4.0 และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ตามแนวทางศาสตรพระราชา 
 4. เพ่ือพัฒนาการศึกษาดวยระบบบริหารจัดการที่มปีระสิทธิภาพอยางมีธรรมาภิบาล  
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1. จัดการศึกษาสรางคนดีมีอัตลักษณลานนาสูสังคม 
  กลยุทธที่ 1.1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของชาติ 
  กลยุทธที่ 1.2 เสริมสรางคนดีศรีลานนา 
  กลยุทธที่ 1.3 ยกระดับจิตใจใฝคุณธรรม 
  กลยุทธที่ 1.4 พัฒนาจิตอาสาพัฒนาสังคม 
  กลยุทธที่ 1.5 สงเสริมการคิดอยางเปนระบบ 
  กลยุทธที่ 1.6 สรางเสริมสังคมโลก 
 
 ประเด็นยุทธศาสตร ท่ี 2. ผลิตกําลังคนท่ีมีทักษะแหงอนาคต มีสมรรถนะสูง เพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันในยุคไทยแลนด 4.0 
  กลยุทธที่ 2.1 พัฒนาทักษะรูคดิ 
  กลยุทธที่ 2.2 พัฒนาทักษะแหงอนาคต 
  กลยุทธที่ 2.3 สงเสริมใหมีความรูในยุคดิจิทัล 
  กลยุทธที่ 2.4 เสริมสรางคณุลักษณะที่พึงประสงคแหงอนาคต 



 
 

 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่  3. จัดการเรียนรูอยางมีพลวัตในศตวรรษที่  21 ท้ังดานผู เรียน                    
ดานจัดการเรียนรูดวยหลักสูตรท่ียืดหยุนหลากหลาย และดานปจจัยสูสังคมแหงการเรียนรูสอดคลองกับ                     
อัตลักษณลานนา 
  กลยุทธที่ 3.1 พัฒนาหลักสูตรที่สอดคลองกับบรบิทพ้ืนท่ี 
  กลยุทธที ่3.2 ยกระดับประสิทธิภาพการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
  กลยุทธที่ 3.3 พัฒนาประสิทธิภาพแหลงเรียนรู ตําราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู เทคโนโลยี  
  กลยุทธที่ 3.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการวัดและประเมินผล 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4. จัดการศึกษาใหทุกคนอยางท่ัวถึง และกระจายคุณภาพสถานศึกษา                
อยางทัดเทียมเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา 
  กลยุทธที่ 4.1 กระจายโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษา 
  กลยุทธที่ 4.2 เพ่ิมศักยภาพการจัดการศึกษาเขตพ้ืนท่ีพิเศษ ชายแดน และกลุมชาติพันธุ 
  กลยุทธที่ 4.3 ยกระดับคุณภาพสถานศึกษา 
  กลยุทธที่ 4.4  จัดการศกึษาที่เหมาะสมกับผูที่มีความตองการพิเศษ 
  กลยุทธที่ 4.5 ยกระดับประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5. พัฒนาทักษะอาชีพในยุคดิจิทัล และสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดี                      
อยางย่ังยืนตามแนวทางศาสตรพระราชา 
  กลยุทธที่ 5.1 พัฒนาการศึกษาสรางคณุภาพชีวิตเปนมติรกับสิ่งแวดลอม 
  กลยุทธที่ 5.2 เสริมสรางทศันคติที่ดีตอการเรียนเพ่ือประกอบอาชีพ 
  กลยุทธที่ 5.3 พัฒนาคุณภาพการศึกษารองรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจกลุมภาคเหนือตอนบน 2 
  กลยุทธที่ 5.4 พัฒนาทักษะอาชีพอุตสาหกรรมใหม 
  กลยุทธที่ 5.5 สงเสริมการประยุกตใชศาสตรพระราชาในการดํารงชวีิต 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพสูง 
  กลยุทธที่ 6.1 ยกระดับสมรรถนะผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศกึษา 
  กลยุทธที่ 6.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษา 
  กลยุทธที่ 6.3 ยกระดับการบรหิารจัดการสูองคกรแหงการเรยีนรู 
  กลยุทธที่ 6.4 พัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 
  กลยุทธที่ 6.5 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา  

15) ยุทธศาสตรการพฒันาจังหวัดพะเยา 

 วิสัยทัศนจังหวัดพะเยา 
 “แหลงผลิตเกษตรปลอดภัย สังคมเขมแข็งภายใตการเปนประชาคมอาเซียน” 
 จังหวัดพะเยาจะเปนแหลงการผลิตโดยหลักการเกษตรท่ีเหมาะสม มีมาตรฐานความปลอดภัย และ
ผลผลิตทางการเกษตรเพื่อการสงออกที่กอใหเกิดรายไดท่ีสูงขึ้น ภายใตการเชื่อมโยงศักยภาพดานการคา                   
การลงทุน การทองเที่ยวโดยชุมชนในเชิงพาณิชย ความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม และสังคมที่เขมแข็ง ภายใตการเปนประชาคมอาเซียน 
 

 พันธกิจของจังหวัดพะเยา 
 1. พัฒนาผลผลิตเกษตรปลอดภัยในพ้ืนที่ เปาหมายเดิมและขยายในพื้นท่ีเปาหมายใหม                      
เพื่อการสงออก 
 2. เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน สรางความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน และขยายมูลคา
การคาชายแดน      
 3. สงเสริมและพัฒนาการเปนเมืองทองเท่ียวเชิงอนุรักษ เรียนรูวิถีชุมชนในแนวทางเศรษฐกิจ
 สรางสรรค     



 
 

 

 4. สงเสริมใหประชาชนตระหนักถึงอัตลักษณและมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง ชุมชนเขมแข็ง
และอยูรวมกันอยางมีความสุข ภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ิมทักษะและสมรรถนะของการอยูรวมกันใน
สังคม พหุวัฒนธรรม              
 5. สงเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวม     
 6. สงเสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน 
เปาประสงครวม 
  จังหวัดมีพ้ืนที่เกษตรปลอดภัย มีชองทางการตลาด ผลผลิตเกษตรปลอดภัยมีการขยายตัว 
ประชาชนมีรายได มีความเปนอยูที่ดี มีมูลคา การคา การลงทุน การทองเที่ยว การคาชายแดน มีความมั่นคง
ปลอดภัย ชุมชนเขมแข็งมากขึ้น มีทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน ภายใตการอยูรวมกันเปนประชาคมอาเซียน
ตัวชี้วัดและคาเปาหมายการพัฒนา (KPI/Targets) 
 1. รอยละที่เพ่ิมขึ้นของมูลคาผลผลิตการเกษตรที่สําคัญของจังหวัด (คาเปาหมาย: รอยละ 5) 
 2. รอยละที่เพ่ิมขึ้นของรายไดจากการทองเที่ยว  (คาเปาหมาย : รอยละ 2) 
 3. รอยละที่เพ่ิมขึ้นของพ้ืนที่ที่ไดรับการพัฒนาเมือง (คาเปาหมาย : รอยละ 5) 
 4. รอยละของประชาชนที่มีไฟฟาและประปาใชอยางเพียงพอ (คาเปาหมาย : รอยละ 80) 
 5. รอยละของประชาชนที่มีระบบสารสนเทศใช (คาเปาหมาย : รอยละ 80) 
 6. จังหวัดพะเยาสามารถกักเก็บน้ําได (คาเปาหมาย: 400 ลานลูกบาศกเมตร) 
 7. ระดับคุณภาพชีวิตของครัวเรือนที่ผานเกณฑความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.)  (คาเปาหมาย :                  
รอยละ 5) 
 8. อายุขัยเฉลี่ยของประชาชนพะเยาเพ่ิมข้ึน (คาเปาหมาย: 75 ป) 
 9. จํานวนพ้ืนที่ปาไมไดรับการฟนฟูและพัฒนา (ปลูกปา/สรางฝาย/ปลูกแฝก)  
 (คาเปาหมาย : 5,000 ไร) 
 10. จํานวนเครือขายความรวมมือดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ิมขึ้น  
 (คาเปาหมาย : 50 เครือขาย) 
 11. จํานวนวันท่ีฝุนละอองมีคาเกินมาตรฐานและมีคาลดลง (คาเปาหมาย: รอยละ 20) 
 12. จํานวนจุด HOT SPOT ลดลง (คาเปาหมาย: รอยละ 20)  
 13. จํานวนพ้ืนที่ท่ีไดรับการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ (คาเปาหมาย: 50 แหง) 
  14. จํานวนพ้ืนที่ที่ไดรับการจัดทําฐานขอมูลและเปนแหลงเรียนรู (คาเปาหมาย 100 แหง) 
 15. รอยละของหมูบาน/ชุมชนสีขาว (คาเปาหมาย : รอยละ 80 ) 
 16. รอยละของครัวเรือนในพ้ืนที่ จังหวัดพะเยาที่ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน                            
(คาเปาหมาย : รอยละ 80) 

ประเด็นการพฒันาของจังหวัดพะเยา (ประเด็นยุทธศาสตร) 
 ประเด็นการพัฒนาที่  1 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพื่อเ พ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขัน 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 สงเสริม และพัฒนาการทองเท่ียว เชิงอนุรักษ เรียนรูวิถีชุมชนในแนวทาง
เศรษฐกิจสรางสรรค 
 ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 การพัฒนาเมือง โครงสรางพ้ืนฐาน และระบบโลจิสติกส 
 ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 สรางคุณคาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 ประเด็นการพัฒนาท่ี 5 พัฒนาและอนุรกัษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
 ประเด็นการพัฒนาท่ี 6 สงเสริมความม่ันคงภายในและตามแนวชายแดน 



 
 

 

 ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขัน  
 เปาประสงค :  
 1. ประชาชนมีรายไดเพ่ิมขึ้น มีความเปนอยูท่ีดีข้ึน 
 2. จังหวัดมีพ้ืนที่เกษตรปลอดภัยเพิ่มขึ้น และชองทางการตลาดผลผลิตเกษตรปลอดภัยมี                    
การขยายตัวเพ่ิมขึ้น 
 3. จังหวัดมีมูลคา การคา การลงทุน และการคาชายแดน เพ่ิมขึ้น  
 ตัวช้ีวัด : 
 1. รอยละที่เพ่ิมขึ้นของมูลคาผลผลิตการเกษตรที่สําคัญของจังหวัด (คาเปาหมาย:รอยละ 5) 
  กลยุทธ : 
 1. พัฒนาการเกษตรสูระบบเกษตรปลอดภัย/อินทรีย 
 2. ขับเคลื่อนและขยายผลโครงการตามแนวพระราชดําริ 
 3. พัฒนาศักยภาพเกษตรกร สถาบันเกษตร และผูประกอบการเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถ                            
ในการแขงขัน 
 4. การพัฒนาการคา การลงทุน 
  แนวทาง : 
 1. สงเสริมและพัฒนาการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย/อินทรียวิสาหกิจ/SMEs ใชเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแบบบูรณาการ(ขาวหอมมะลิ/ ลําไย/ลิ้นจี่/สัตวนํ้าจืด/โคเนื้อ/ผึ้ง/พืชผัก / พืชทางเลือก (ไผ)) 
 2. สงเสริมพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดพะเยา (หมูบานตนแบบ
,แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) 
 3. ขับเคลื่อนแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ ประยุกตตามแนวทางพระราชดําริ (ปดทองหลังพระ) 
จังหวัดพะเยา 
 4. สงเสริมการบริหารจัดการน้ําเพื่อการเกษตร 
 5. สงเสริมและพัฒนาการแปรรูปใหมีคุณภาพมาตรฐาน เพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตรปลอดภัย/
อินทรีย 
 6. เสริมสรางศักยภาพการรวมกลุมเกษตรกร/สถานบันเกษตรกร/ผูประกอบการ        
 7. การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงเกษตร 
 8. การพัฒนาโครงขายสนับสนุนการพัฒนา 
 9. สงเสริมการตลาดสินคาเกษตรปลอดภัย/อินทรีย/OTOP/SMEs แบบบูรณาการ 
 10. สงเสริมความสัมพันธและขยายตลาดการคา การลงทุนในกลุมประเทศ GMS อาเซียน และ
ประเทศคูคา 
 11. สงเสรมิการตลาดออนไลน 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 สงเสริม และพัฒนาการทองเท่ียว เชิงอนุรักษ เรียนรูวิถีชุมชน              
ในแนวทางเศรษฐกิจสรางสรรค   
  เปาประสงค:  
 1. จังหวัดมีรายไดจากการทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน 
 2. แหลงทองเที่ยว สินคา และบริการทางการทองเท่ียว มีคุณภาพ และมาตรฐานเพิ่มขึ้น 
  ตัวชี้วัด : 
 1. รอยละที่เพ่ิมขึ้นของรายไดจากการทองเที่ยว (คาเปาหมาย : รอยละ 2) 



 
 

 

  กลยุทธ : 
 1. การพัฒนาแหลงทองเที่ยว สินคา และบริการ 
 2. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก 
 3. การพัฒนามาตรฐานและบุคลากร 
 4. การบริหารจัดการ  
 5. การประชาสัมพันธและการตลาด 
  แนวทาง : 
 1. พัฒนาคุณภาพแหลงทองเท่ียว 
    2. เพ่ิมมูลคา สินคาและบริการทางการทองเท่ียว 
    3. เพ่ิมศักยภาพการทองเท่ียวในเขตอุทยานแหงชาติ 
    4. พัฒนาแหลงเรียนรูวิถีชีวิตชุมชนเพ่ือการทองเท่ียว 
    5. สงเสริมการทองเที่ยวงานประเพณีวัฒนธรรมและชาติพันธุ 
 6. พัฒนาศูนยบริการนักทองเที่ยวจังหวัดพะเยา 
    7. ติดตั้งปายดิจิตอลประชาสัมพันธขอมูลการทองเท่ียว 
    8. ปายบอกทางและปายสื่อความหมายในแหลงทองเท่ียว 
    9. Free Wifi เมืองทองเที่ยวชายแดน 
    10. สงเสรมิมาตรฐานการทองเที่ยวไทย 
    11. ฝกอบรมอาสาสมัครนําเท่ียวและบุคลากรดานความปลอดภัยนักทองเที่ยว 
 12. สงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและสงเสริมกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงกีฬา 
(Sport Tourism) 
 13. สงเสรมิความรวมมือดานการทองเที่ยวกับประเทศเพ่ือนบาน  
  14. พัฒนาศักยภาพองคกรปกครองสวนทองถ่ินและชุมชนในดานการบริหารจัดการแหลง
ทองเที่ยว 
  15. จัดทําสื่อประชาสัมพันธการทองเท่ียวจังหวัดพะเยา 
 16. FAM Trip สงเสริมเสนทางการทองเที่ยวใหม 
    17. สงเสรมิการจําหนายสินคาและบรกิารทางการทองเที่ยว 
    18. สงเสรมิการตลาดสินคาและบริการทางการทองเท่ียว (Road Show) 
     19. ประชาสัมพันธขอมูลการทองเที่ยวในสื่อออนไลน 
     20. ประชาสัมพันธภาพลักษณจังหวัดพะเยา Image Branding 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาเมือง โครงสรางพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส 
 เปาประสงค:  
 1. จังหวัดมีเสนทางคมนาคม และการใหบริการท่ีเชื่อมตอระบบโลจิสติกส รองรับการเชื่อมโยง               
ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต (North – South Economic Corridor) ตะวันออก – ตะวันตก (E-W) 
 2. ประชาชนมีนํ้าใชในการอุปโภค บริโภค และเพ่ือการเกษตรอยางเพียงพอ 
 3. ประชาชนมีไฟฟา ประปา ใชอยางท่ัวถึง 
 4. จังหวัดมีโครงสรางพื้นฐานที่ดี และรองรับอารยสถาปตยผูใชงานทุกกลุมเพศวัย สอดคลองกับ                 
การขยายตัวของเมืองในอนาคต  
  ตัวชี้วัด : 
  1. รอยละที่เพิ่มขึ้นของพ้ืนที่ท่ีไดรับการพัฒนาเมือง (คาเปาหมาย : รอยละ 5) 



 
 

 

  2. รอยละของประชาชนที่มีไฟฟาและประปาใชอยางเพียงพอ (คาเปาหมาย : รอยละ 80) 
  3. รอยละของประชาชนที่มีระบบสารสนเทศใช (คาเปาหมาย : รอยละ 80) 
  4. จังหวัดพะเยาสามารถกักเก็บน้ําได (คาเปาหมาย : 400 ลานลูกบาศกเมตร)  
 กลยุทธ : 
 1. พัฒนาเมือง  
 2. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค        
 3. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
 4. บริหารจัดการเมืองใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก 
(CLIMATE CHANGE) 
 5.ปองกัน ฟนฟูโครงสรางพื้นฐานท่ีไดรับผลกระทบจากสาธารณภัย 
 6. ศกึษา อนุรักษ ฟนฟู บริเวณพื้นที่เมืองเกา 
  แนวทาง: 
 1. ศึกษาสํารวจออกแบบพรอมวางผังแมบทใหสอดคลองกับผังเมือง เมืองเกา และเมืองชายแดน                 
เพื่อพัฒนาเมืองและเมืองชายแดน ใหมีความนาอยู ปลอดภัยและสงเสริมเศรษฐกิจ ดวยโครงสรางพ้ืนฐานและ
สิ่งกอสรางประกอบ โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน 
 2. ศกึษา สํารวจ ออกแบบเพื่อปองกัน ฟนฟู เพ่ือลดกระทบจากสาธารณภัย 
 3. พัฒนาเมืองและเมืองชายแดน 
 4. พัฒนาและปรบัปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน / โลจิสติกส / ระบบสาธารณูปโภค / สาธารณปูการ 
 5. การบริหารจัดการที่ดิน ใหสอดคลองกับผังเมือง 
 6. พัฒนาแหลงกักเก็บน้ํา พ้ืนที่ลุมนํ้า 
 7. ฟนฟูและปองกันโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือบรรเทาปญหาสาธารณภัย 
 8. ฟนฟูเมืองเกา 
 9. พัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับอารยสถาปตยและผูใชงานทุกกลุมวัยสอดคลองกับผัง
เมือง 
 10. สงเสริมแนวทางในการเชื่อมโยงโครงการพัฒนาเมืองตาง ๆ ตามผังแมบทตามผังเมืองรวม                    
ในจังหวัดพะเยา พ้ืนที่เมืองเกา โดยบริหารจัดการสาธารณูปโภค โครงสรางพื้นฐาน เพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยาง
เปนระบบและกอใหเกิดประโยชนตอชุมชนสูงสุดในระยะยาวตอไป 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 4 สรางคุณคาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 ความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล : นโยบายที่ 8 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
 เปาประสงค:  
 1. ประชาชนคนพะเยา มีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมเขมแข็ง ภายใตประชาคมอาเซียน 
 ตัวช้ีวัด :      
พัฒนาบุคลากรบริการทางดานสุขภาพเพื่อดูแลผูสูงอายุโดยใชภูมิปญญาทางการแพทยแผนไทย (คาเปาหมาย:                 
รอยละ 50) ระดับคุณภาพชีวิตของครัวเรือนท่ีผานเกณฑความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) (คาเปาหมาย: รอยละ 5) 
ผูเรียนไดรับการพัฒนาคุณภาพดานการศึกษา สามารถวิเคราะห แกปญหา ปรับตัว และทํางานรวมกับผูอ่ืนได
อยางมีประสิทธิภาพ  (คาเปาหมาย :       ) อายุขัยเฉลี่ยของประชาชนพะเยาเพ่ิมขึ้น (คาเปาหมาย : 75 ป) 
 
 กลยุทธ : 
 1. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุมวัย 



 
 

 

 2. สงเสริมคุณคาทางประวัติศาสตรภายใตอัตลักษณคนพะเยา 
 3. สรางสังคมเอ้ืออาทรอยางย่ังยืน 
 4. ลดความเหลื่อมลํ้าทางสังคม 
 แนวทาง : 
  1. สรางอาชีพเพื่อเพ่ิมรายไดและการคุมครองทางสวัสดิการ 
  2. สรางและพัฒนาบุคลากรบริการทางดานสุขภาพ รองรับบริการทางการแพทย (ผูดูแล ผสย.        
ตามบาน) 
  3. สงเสริมการจัดการระบบสุขภาวะที่ดีของประชาชนทุกกลุมวัย สรางสังคม สุขภาพที่ดี วิถี
พะเยา 
  4. พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพในสถานศึกษา  
  5. สงเสริมประชาชนรวมสืบสานรักษา ตอยอด ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมพะเยา 
  6. ศูนยสงเสริมคุณคาและพัฒนา คณุชีวิตประชาชนคนพะเยา 
   7. สงเสริมการศึกษาเรียนรูวิทยาศาสตรและศิลปะศาสตร ผานโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก                     
แหงประเทศไทย 
  8. สงเสริมการเขาถึง ความรูทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 5 พัฒนาและอนรุักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน 
 ความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล : นโยบายที่ 8 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
 เปาประสงค:  
 จังหวัดพะเยามีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ สิ่งแวดลอมปราศจากมลพิษและลดการเกิด
ภาวะโลกรอน 
 ตัวช้ีวัด : 
 1. จํานวนพ้ืนที่ปาไมไดรับการฟนฟูและพัฒนา (ปลูกปา/สรางฝาย/ปลูกแฝก) (คาเปาหมาย: 
5,000 ไร) 
 2. จํานวนเครอืขายความรวมมือดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ิมขึ้น (คาเปาหมาย: 50 
เครือขาย) 
 3. จํานวนวันที่ฝุนละอองมีคาเกินมาตรฐานและมีคาลดลง (คาเปาหมาย : รอยละ 20) 
 4. จํานวนจุด HOT SPOT ลดลง (คาเปาหมาย: รอยละ 20)  
 5. จํานวนพ้ืนที่ที่ไดรบัการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ (คาเปาหมาย: 50 แหง) 
  6. จํานวนพ้ืนที่ที่ไดรบัการจัดทําฐานขอมูลและเปนแหลงเรียนรู (คาเปาหมาย 100 แหง) 
 
 กลยุทธ : 
 1. สงเสริมการอนุรักษฟนฟู และเพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียวสรางความสมบูรณในทุกพื้นท่ี 
 2. สงเสริมการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรดินและน้ํา 
 3. สงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวม 
 4. สงเสริมใหคนอยูรวมกับปาอยางยั่งยืน  
 5. สงเสริมสนับสนุนการอนุรักษพลังงานและการใชพลังงานทดแทน 
 
 แนวทาง : 



 
 

 

 1. สงเสริมการอนุรักษฟนฟู และเพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียวสรางความสมบูรณในทุกพื้นที่ (การฟนฟูสภาพปา               
ท่ีเสื่อมสภาพ/การปองกันพื้นท่ีปาไมใหถูกบุกรุก/การจัดทําแนวเขตพ้ืนท่ีปาใหชัดเจน/สงเสริมการปลูกไมยืนตน                 
ในทุกพื้นที่) 
 2.สงเสริมการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรดินและนํ้า (การสรางฝายตนน้ําลําธาร / ปลูกแฝกเพ่ือลด                  
การพังทลายของหนาดิน/น้ําบาดาลแกไขปญหาการขาดแคลนน้ํา/เฝาระวังและพัฒนาแหลงน้ําสําคัญ/สงเสริม                   
การอนุรักษฟนฟู แหลงน้ํา และทรพัยากรสัตว น้ําโดยการมีสวนรวมของชุมชน) 
 3. สงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวม                      
(การบริหารจัดการปญหาหมอกควันและไฟปา/สงเสริมการจัดการคุณภาพน้ํา/สงเสริมการบริหารจัดการขยะ/
สงเสริมการจัดระเบียบของชุมชน ที่ต้ังอยูในพ้ืนที่ปา/สงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการปา) 
 4. สงเสริมใหคนอยูรวมกับปาอยางย่ังยืน (การสงเสริมปลูกไมยืนตนแบบผสมผสานสรางรายได
อยางยั่งยืนเพื่อลดการบุกรุกทําลายทรัพยากรปาไม/สงเสริมชุมชนใหเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือการพัฒนา
คุณภาพชีวิต) 
 5. สงเสริมสนับสนุนการอนุรักษพลังงานและการใชพลังงานทดแทน (ลดคาใชจายดานพลังงาน
เสริมสรางคุณภาพชีวิตแกประชาชน/ลดปญหาหมอกควันจากการเผาวัสดุเหลือใชทางการเกษตรโดยเทคโนโลยี
พลังงานทดแทน/สงเสริมการใชพลังงานจากพลังงานแสงอาทิตย (Solar Energy)/สงเสริมและสนับสนุนใหเกิด                   
การมีสวนรวมในการพัฒนาพลังงานทดแทน ของชุมชนที่มีความตอเนื่องอยางย่ังยืน และเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม/สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการมีสวนรวมในการอนุรักษพลังงานของชุมชนที่มีความตอเนื่องอยาง
ยั่งยืน และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 6 สงเสริมความม่ันคงภายในและตามแนวชายแดน 
 เปาประสงค:  
 1. ประชาชนอยูในสังคมอยางสงบสุข มีความมั่นคง ปลอดภัย ชุมชนเขมแข็ง 
  ตัวชี้วัด : 
 1. รอยละของหมูบาน/ชุมชนสีขาว  (คาเปาหมาย : รอยละ 80 ) 
 2. รอยละของครัวเรือนในพื้นที่จังหวัดพะเยาที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (คาเปาหมาย 
: รอยละ 80) 
  กลยุทธ : 
 1. สงเสริมการมีสวนรวมในการพิทักษรักษสถาบันหลักของชาติ 
 2. ปองกัน ปราบปราม และบําบัดยาเสพติดภายใตกลไกประชารัฐ 
 3. ปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหาอาชญากรรม เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 4. เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพดานความมั่นคงภายใน และตามแนวชายแดนของจังหวัด ภายใต
กลไกประชารัฐ 
 5. พัฒนากลไกอํานวยความเปนธรรมที่มีประสิทธิภาพ 
 แนวทาง : 
 1. การมีสวนรวม 
   - สงเสริมการมีสวนรวมและสรางจิตสํานึกรักและหวงแหน ในการพิทักษรักษสถาบันหลัก
ของชาต ิ
   - สงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการแกไขปญหายาเสพติด 
   - สงเสริมการมีสวนรวมของภาครฐัและประชาชนในการปองกันปญหาอาชญากรรม 
   - สงเสริมและพัฒนากลไกอํานวยความเปนธรรม 



 
 

 

   - สงเสริมความสัมพันธที่ดีตามแนวชายแดนระหวางไทยและประชาธิปไตยประชาชนลาว 
   - สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 2. ปองกันและแกไข 
   - พัฒนาศักยภาพกลไกในการปองกัน ปราบปรามและแกไขปญหายาเสพติด 
   - พัฒนาศักยภาพการปองกัน และปราบปรามปญหาอาชญากรรม 
   - พัฒนากลไกและระบบบริหารจัดการความม่ันคงภายใน  
   - พัฒนาความม่ันคงพ้ืนที่ชายแดนใหพรอมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบตอความม่ันคง 
   - การปราบปรามผูกระทําความผิด เพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรพัยสินของประชาชน 
   - พัฒนากระบวนการบริหารจัดการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 3. สรางความม่ันคง 
  - แกไข ติดตาม ผูกระทําความผิด และเสริมสรางจิตสํานึกที่ดี คืนคนดีสูสังคม 
  - ติดตาม เฝาระวัง ปองกัน และแกไขปญหาความมั่นคงภายใน และตามแนวชายแดน 
  - เสริมสรางประสิทธิภาพการรักษาความม่ันคงภายใน และความมั่นคงตามแนวชายแดน 
  - เพ่ิมศักยภาพดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ใหความชวยเหลือผูประสบภัยไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

16. การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) การพัฒนาการศึกษาของจังหวัดพะเยา 
  จังหวัดพะเยาไดดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก โดยมีผลการวิเคราะหดังนี้ 
ประเด็นการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กําหนดใหมี

การจัดทาํแผนปฏิรูปการศึกษา 

- มีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติเปนกฎหมายแมบทในการ

บริหารและจัดการศึกษา  

- รัฐบาลมีนโยบายสนบัสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแต

ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อลดคาใชจายของ

ผูปกครองสงผลใหอัตราการออกกลางคันของนักเรียนลดลงและ

อัตราการเรยีนตอสูงข้ึน 

- มีมหาวิทยาลัยพะเยา ที่มีศักยภาพในการจัดการศึกษาและพัฒนา

บุคลากร เพ่ือสนับสนุนองคความรูในการพัฒนาจังหวัด  

- มีกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจ และกรอบความรวมมือของ

ประเทศในกลุม GMS AC BIMSTEC ACMECS และ CLMVT สงผล

ใหจังหวัดตองผลิตและพัฒนากําลังคนเพื่อรองรับการคา การลงทุน 

การตลาด และฐานผลิตรวม สามารถสนับสนุนใหเกิดการพัฒนา

ทางดานเศรษฐกิจ สังคมของจังหวัด 

- นโยบายการศึกษาระดับกระทรวงมีการ

เปลี่ยนแปลงบอย ทําใหการปฏิบัติงาน

ขาดความตอเนื่อง 

- รายไดประชากรตอหัวตอป 78,974 

บาท อยูในลําดับที่ 13 ของภาคเหนือ 

และอันดับที่ 60 ของประเทศ ซึ่งเปนตัว

บงชี้วารายไดของประชากรยังต่ํา 

 - ความเหลื่อมล้ําและชองวางระหวาง

รายไดของกลุมประชาชนมผีลตอโอกาส

การเขาถึงการบริการทางการศึกษาที่มี

คุณภาพแตกตางกัน 

- โครงสรางประชากรเปลี่ยนไปอัตราการ

เกิดลดลงตัวปอนการศึกษานอยลง สงผล

ใหตองปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการ

เรียนการสอนใหเหมาะสม 



 
 

 

- จังหวัดพะเยามีแหลงเรียนรูทางธรรมชาติที่สําคัญ เนื่องจากมี

กวานพะเยาซึ่งเปนแหลงน้ําจืดขนาดใหญมีพ้ืนที่เปนอันดับหนึ่ง ของ

ภาคเหนือตอนบนและเปนอันดับสามของประเทศ 

- จังหวัดพะเยาเปนแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรศลิปวัฒนธรรม

ลานนา เนื่องจากเปนเมืองประวัติศาสตรท่ีมีวิวัฒนาการอยาง

ยาวนานและตอเนื่อง และมีความโดดเดนของกลุมชาติพันธุเปน

ตนทุนในการสงเสรมิ อนุรักษวัฒนธรรม ประเพณแีละกิจกรรมการ

ทองเที่ยวของจังหวัด 

- รัฐมีนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลสงเสริมการเชื่อมโยง

เครือขาย และการใชเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการ การบริการ และการเรียนรู สูสังคมแหงปญญา 

- รัฐมีนโยบายขับเคลื่อนการบริหารราชการดวยกลไกประชารัฐ เปน

การเปดโอกาสใหทกุภาคสวนของสังคมมีสวนรวมพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

- จังหวัดพะเยามีแนวโนมเขาสูสังคม

ผูสูงอายุ  

- รัฐบาลสงเสริมพัฒนาบุคลากรเพ่ือ

รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและ

การคาชายแดนยังไมมากเทาที่ควร 

- การยุบเลิกหนวยงานทางการศกึษา

ระดับอําเภอ สงผลใหขาดการประสาน

และบูรณาการการทํางานรวมกันกับ

หนวยงานอ่ืนในระดับอําเภอ 

- งบประมาณไมเพียงพอตอการจัด

การศกึษาทุกระดับ 

- กระบวนการการปรับปรุง แกไข

กฎหมายระดับชาติ บางสวนลาชา ไม

ครบถวนไมสอดคลองกับสถานการณท่ี

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเรว็ เปนขอจํากัด

ในการสงเสริมการมีสวนรวมการจัด

การศกึษาเอกชนกับภาคสวนตางๆ ดวย

กลไกประชารัฐ 

- กระแสวัฒนธรรมขามชาติ ทําใหเกิด

การเลียนแบบที่ไมเหมาะสม ไม

สอดคลองวิถีวัฒนธรรมลานนา 

 

ประเด็นการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน 
จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 

- มีคณะกรรมการศกึษาธิการจังหวัด (กศจ.) 

ขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาของจังหวัด 

- จังหวัดพะเยาเปนเมืองสงบมีปญหาสังคมนอย 

(สถาบันชุมชนทองถ่ินพัฒนา" หรือ สทพ. (LDI) จัด

ใหเมืองพะเยาเปนเมืองนาอยูอันดับ 6 ของประเทศ) 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนยังอยูในเกณฑต่ํา 

เนื่องจากเทคนิควิธกีารสอนและการจัดกระบวนการ

เรียนไมสงเสริมใหเด็กรูจักคิดวิเคราะห 

- ครูยังไมเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนยังสอนเนนการ

ทองจํามากวาการสอนใหนักเรียนคิด วิเคราะห 



 
 

 

- สถานศึกษาสามารถใหบริการทางการศึกษาได

อยางทั่วถึง รองรับทุกกลุมประชากร  เนื่องจากมี

สถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ตามความสนใจ

ของผูเรียน กระจายครอบคลุมทุกพื้นที่ของจังหวัด 

- มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวง 

การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 

- ครูมีภาระงานอ่ืนนอกเหนือจากการสอนเปนจํานวน

มากสงผลใหสอนไดไมเต็มที่ 

- ผูบรหิารและครูขาดทักษะในการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษ 

- ผูบรหิารบางสวนมีทักษะทางวิชาการนอย 

- ผูปกครองนิยมใหบุตรหลานเรียนตอในสายสามัญ

มากกวาในสายอาชีพ 

- การจัดการศึกษาปฐมวัยยังขาดความเขมแข็ง 

เนื่องจาก กระทรวงศึกษาธิการไมมีหนวยงานท่ีทํา

หนาที่ดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยเปนการเฉพาะ 

- เด็กดอยโอกาส/เด็กพิการ/เด็กกลุมที่มีความตองการ

พิเศษ ยังไมไดรับโอกาสการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

และการดูแลอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ เนื่องจากขาด

รูปแบบวิธีการเรียนการสอนที่หลากหลายสอดคลองกับ

ความตองการจําเปนพิเศษของแตละบุคคล 

- การผลิตกําลังคนไมตอบสนองความตองการของตลาด 

โดยเฉพาะในสาขาที่ขาดแคลน เนื่องจากสถานศึกษา

ขาดการปรับตัว ขาดครู คณาจารยผูสอน และสื่อการ

สอนในสาขาที่ตลาดตองการ 

- ผูเรียนทุกระดับยังขาดทักษะดานภาษาอังกฤษ 

- เด็กและเยาวชนสวนใหญยังขาดวิจารณญาณในการ

เลอืกใชสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศสงผลใหใชสื่อและ

เทคโนโลยีสารสนเทศอยางไมเหมาะสม 

- การขาดแคลนครู คณาจารย และบุคลากรในบาง

สาขา สงผลใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนขาด

ประสิทธิภาพดังนี้ 

 การศึกษาขั้นพื้นฐานขาดแคลนครูสอน
สาขาวิชาหลักโดยเฉพาะ ภาษาตางประเทศ 
วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและครูไมครบชั้น 

 

 



 
 

 

 

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 

  การอาชีวศึกษาขาดแคลนครูดานวิชาชีพ 
เนื่องจากไมสามารถรับผูท่ีมีความรูและ
ประสบการณจากผูที่ไมมีใบประกอบวิชาชีพครู
ได 

 ระดับอุดมศึกษาสัดสวนอาจารยตอนิสิตในบาง
สาขาวิชายังไมเปนไปตามเกณฑ รวมทั้ง
อาจารยประจําสวนใหญจบใหมยังขาด
ประสบการณ และบางสาขายังขาดคณาจารย
ที่มคีวามเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 

 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยขาดครูและบุคลากรที่มีวุฒติรงตาม
วิชาที่สอน 

 การศึกษาพิเศษ ขาดนักวิชาชีพที่จะจัด
การศึกษาสําหรบัเด็กพิการ และครูสวนใหญ
ขาดประสบการณในการจัดการศึกษาสําหรับ
เด็กพิการ 

- ผลงานวิจัยของคณาจารยในระดับอุดมศึกษาที่ตีพิมพ

และยอมรับยังมีจํานวนนอย 

- การบรหิารจัดการทางดานการเงิน งบประมาณยัง

ขาดประสิทธิภาพ 

- ขาดสื่อ เทคโนโลยี ครุภัณฑทางการศกึษาทั้งในเชิง

ปริมาณและคุณภาพ 

- การสงเสริมและสนับสนุนใหภาคเอกชน องคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน องคกรชุมชน สถาน

ประกอบการ องคกรวิชาชีพ ศิษยเกา พอแม 

ผูปกครอง เขามามีสวนรวมในการสนับสนุนการจัด

การศึกษายังทําไดนอย 

- ประสิทธิภาพของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนยัง  

ไมดีเทาที่ควร 

- ระบบขอมูล สารสนเทศทางการศกึษายังไม

ครอบคลุม ถูกตอง ครบถวน พรอมใช 

 



 
 

 

 

17) ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติ ครม. เม่ือวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2560 
   17.1 แผนระดับ 1 : ยุทธศาสตรชาติ (ท้ัง 6 ดาน)   
    1. ยุทธศาสตรชาติ “ดานความมั่นคง” 
    (1) เปาหมายยุทธศาสตรชาติ ดานความมั่นคง  1) ประชาชนอยูดี กินดี และมีความสุข                     
2) บานเมืองมีความม่ันคงในทุกมิตแิละทุกระดับ  
    (2) ประเด็นยุทธศาสตรชาติ ดานความมั่นคง 1) การรักษาความสงบภายในประเทศ                          
1.3) การพัฒนาและเสริมสรางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขท่ีมีเสถียรภาพ
และมีธรรมาภิบาล เห็นแกประโยชนของประเทศชาติมากกวาประโยชนสวนตน 2) ปองกันและแกไขปญหา                      
ท่ีมีผลกระทบตอความมั่นคง 2.2) การติดตามเฝาระวังปองกันและแกไขปญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม (ภัยคุมคาม                   
ไซเบอร) 
    (3) การบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติ ดานความมั่นคง ดวย 3 กลยุทธ 1) ปลูกฝงคานิยมและ
หลักคิดที่ถูกตองเพื่อเสริมสรางเสถียรภาพสถาบันหลักของชาติ ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข นอมนําเผยแพรศาสตรพระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางพระราชดําริ 2) 
ยกระดับและสรางโอกาสการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู   /วิขาชีพ ในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต และเขตพ้ืนท่ีพิเศษ (พ้ืนที่สูง พื้นท่ีตามตะเข็บชายแดน และพื้นที่ เกาะ
แกง ชายฝงทะเล                ทั้งกลุมชนตางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุมชนชายขอบ และแรงงานตาง
ดาว) 3) พัฒนากลไกบูรณาการระบบบริหารจัดการการปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม (ยาเสพติด, 
ภัยไซเบอร, ภัยพิบัติธรรมชาติ, โรคอุบัติใหม ฯลฯ) 
    2. ยุทธศาสตรชาติ “ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน”  
      (1) เปาหมายยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 2) ประเทศมี
ขดีความสามารถในการแขงขันสูงข้ึน 
      (2) ประเด็นยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 5) พัฒนาเศรษฐกิจ
บนพ้ืนฐานผูประกอบการยุคใหม 5.1) สรางผูประกอบการอัจฉริยะ วางรากฐานการศึกษาท้ังในระบบและนอก
ระบบใหกับเยาวชนรุนใหมใหมีทักษะและจิตวิญญาณในการประกอบการ รวมท้ังสรางทักษะพ้ืนฐานที่จําเปนและ
ความถนัด                ที่แตกตางและหลากหลายของแรงงาน 
      (3) การบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางความสามารถในการแขงขันดวยการ
สงเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบริหารและจัดการศึกษา และพัฒนาบุคลากรวิจัยทางการศึกษา และพัฒนา
ทักษะแรงงานฝมือตรงกับความตองการของตลาดแรงงานในพ้ืนที่และภูมิภาค 
    3. ยุทธศาสตรชาติ “ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย” (หลัก) 
    (1) เปาหมายยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย                  
1) คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21    
       (2) ประเด็นยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย                          
1) การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม 1.2) การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตยวินัย คุณธรรม จริยธรรมในการจัด                   
การเรยีนการสอนในสถานศึกษา 1.4)  การปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมโดยใชชุมชนเปนฐาน 2) การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดชวงชีวิต 2.1) ชวงการตั้งครรภ/ปฐมวัย 2.2) ชวงวัยเรียน/วัยรุน 2.3) ชวงวัยแรงงาน 2.4) ชวงวัยผูสูงอายุ                   
3) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 3.1) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรูให
เอื้อตอการพัฒนาทักษะสําหรับศตวรรษที่ 21 3.2) การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘ครู’ ใหเปนครูยุคใหม 3.3) การเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 3.4) การพัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิต 3.6) การวาง
พ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรูโดยใชดิจิทัลแพลตฟอรม 



 
 

 

    (3) การบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ดวย                     
8 กลยุทธ 1) พัฒนาการจัดการศึกษาโดยบูรณาการองคความรูแบบสะเต็มศึกษา 2) สงเสริมการจัดการเรียนการสอน
พัฒนากระบวนการคิดอยางเปนระบบผานประสบการณตรงจากการลงมือปฏิบัติ 3) สรางเสริมและพัฒนาทักษะ        
การเรียนรูที่สมวัย ทักษะอาชีพและทักษะชีวิตท่ีเทาทันและสามารถอยูรวมในสังคมศตวรรษที่ 21 4) สราง
แพลตฟอรมดิจิทัลรองรับการเรียนรูรูปแบบใหม 5) พัฒนาทักษะการเรียนรูภาษาตางประเทศและสมรรถนะที่
จําเปนของผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 6) บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรูที่
เสริมสรางหลักคิดและทัศนคติที่ถูกตองดานระเบียบ วินัย คุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ ความเปนพลเมือง 7) พัฒนา
ทักษะการสื่อสารและการใชภาษาไทย ภาษาถิ่น (ภาษาแม) ตอยอดการเรียนรูและการประกอบอาชีพ 8) พัฒนา
ระบบบริหารงานบุคคลของขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
    4. ยุทธศาสตรชาติ “ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม”  
      (1) เปาหมายยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 1) สราง                 
ความเปนธรรม และลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ 2) กระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่ม
โอกาสใหทุกภาคสวนเขามาเปนกําลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 4) เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชน
ทองถ่ินในการพัฒนา การพึ่งพาตนเองและการจัดการตนเองเพ่ือสรางสังคมคุณภาพ  
      (2) ประเด็นยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 1) การลด               
ความเหลื่อมล้ํา สรางความเปนธรรมในทุกมิติ 1.7) สรางความเปนธรรมในการเขาถึงการศึกษา 2) การกระจาย
ศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 2.5) สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่บนฐานขอมูลความรู 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ขยายเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศใหชุมชนสามารถเขาถึงขอมูล ความรูตาง ๆ และ
บทบาทสถานศึกษาและภูมิปญญาทองถิ่นเพ่ือรวมพัฒนาพื้นที่และชุมชนทองถิ่น 4) การเพ่ิมขีดความสามารถ
ของชุมชนทองถ่ินในการพัฒนา การพ่ึงพาตนเองและการจัดการตนเอง 4.1) สงเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับ
ครัวเรือนใหมีขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ โดยใชขอมูลความรู
และการยกระดับการเรยีนรูของครวัเรือน 
      (3) การบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ดวยกลยุทธ 2 กลยุทธ 1) เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ให
ผูเรียนสามารถเขาถึงโอกาสทางการเรียนรูที่มีคุณภาพไดอยางหลากหลาย ครอบคลุมทุกพื้นที่และกลุมเปาหมาย                      
2) สงเสริม พัฒนาโปรแกรมประยุกตและสื่อการเรียนรูผานระบบดิจิทัลออนไลนแบบเปดที่เหมาะสมและ
หลากหลาย สะดวกทุกที่ ทุกเวลาตอการเขาถึงและพัฒนาการเรยีนรูตลอดชีวิต 
    5. ยุทธศาสตรชาติ “ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
      (1) เปาหมายยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม      
4) ยกระดับกระบวนทัศนเพื่อกําหนดอนาคตประเทศดานทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมบนหลัก
ของการมีสวนรวมและธรรมาภิบาล 
      (2) ประเด็นยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม                  
6) ยกระดับกระบวนทัศนเพ่ือกําหนดอนาคตประเทศ 6.1) สงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดาน
สิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตท่ีดีของคนไทย 
      (3) การบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม ดวยกลยุทธ สงเสริมกิจกรรมสรางความรู ความเขาใจ ความตระหนักในการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอมดวยกระบวนการมีสวนรวม 
 
 
 



 
 

 

    6. ยุทธศาสตรชาติ “ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ”  
      (1) เปาหมายยุทธศาสตรชาติ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 1) ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานท่ีมุงผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชนสวนรวม ตอบสนองความตองการของ
ประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส 2) ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พรอมปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง             
3) ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
      (2) ประเด็นยุทธศาสตรชาติ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ                   
1) ภาครัฐท่ียึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความตองการ และใหบริการอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส                   
1.2) ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการใหบริการสาธารณะตาง ๆ ผานการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใช 2) ภาครัฐ
บริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น                    
ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ 2.1) ใชยุทธศาสตรชาติเปนกลไกขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ 3) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง 
เหมาะสมกับภารกิจ สงเสริมใหประชาชนและทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ 3.1) ภาครัฐมีขนาด
เหมาะสม 4) ภาครัฐมีความทันสมัย 4.2) พัฒนาปรับระบบวิธีปฏิบัติราชการใหทันสมัย 5) บุคลากรภาครัฐเปน
คนดีและเกงยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก มีความสามารถสูง มุงมั่น และเปนมืออาชีพ 5.1) ภาครัฐ                       
มีการบริหารกําลังคนที่มีความคลองตัว ยึดระบบคุณธรรม 5.2) บุคลากรภาครัฐยึดคานิยมในการทํางาน                      
เพื่อประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตามเสนทางความกาวหนาในอาชีพ 6) ภาครัฐมีความโปรงใสปลอด                   
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 6.2) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตยสุจริต              
7) กฎหมายมีความสอดคลองเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ และมีเทาที่จําเปน 7.1) ภาครัฐจัดใหมีกฎหมายสอดคลอง
เหมาะสมกับบริบทตาง ๆ 
    (3) การบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
ภาครัฐ ดวยกลยุทธ 7 กลยุทธ 1) สงเสริมและพัฒนาการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใชในการบริหารราชการ/
บริการประชาชน 2) พัฒนาระบบฐานขอมูลของจังหวัด ภาค และฐานขอมูลกลางดานการศึกษาใหเปนเอกภาพ 
เชื่อมโยงกัน เปนปจจุบัน และทันตอการใชงาน 3) สรางและพัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพใน
การบูรณาการเชื่อมโยงทุกระดับ รวมทั้งการมีสวนรวมกับทุกภาคสวนในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 4) เรงรัด ปรับปรุง 
แกไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับใหสอดคลองและเหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง 5) ปรับปรุงโครงสราง
และอํานาจหนาที่ของหนวยงานใหมีความยืดหยุน คลองตัว ไมซ้ําซอน และทันสมัย เอื้อตอการพัฒนาประสิทธิภาพ
และขีดสมรรถนะองคกร 6) พัฒนาเครือขายตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบใหมีสวนรวมจัดกิจกรรมรณรงค 
เฝาระวัง และติดตามพฤติกรรมเสี่ยงการทุจริต 7) พัฒนาระบบงานการบริหารงานบุคคลของขาราชการพลเรือน
และบุคลากรการศกึษาอื่น เพ่ือยกระดับสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
   17.2 แผนระดับ 2  
    17.2.1 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 
      (1) แผนแมบทที่ 12 ประเด็น “การพัฒนาการเรยีนรู” (หลัก)  
       (1.1) เปาหมายระดับประเด็น “การพัฒนาการเรียนรู”     
        - เปาหมายท่ี 1 คนไทยมีการศึกษาที่มี คุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้นมีทักษะ                 
ท่ีจําเปนของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแกปญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมี
ประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต 
        - การบรรลุเปาหมาย ผูเรียนมีคุณภาพ ทักษะ และสมรรถนะการเรียนรู ท่ีจําเปน                     
ในศตวรรษที่ 21  
       (1.2) แผนยอยที่ 3.1 “การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง                      
ในศตวรรษที่ 21” 



 
 

 

        - แนวทางการพัฒนา 1) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรูสําหรับศตวรรษที่ 21 1.1) พัฒนา
กระบวนการเรียนรูทุกระดับชั้นที่ใชฐานความรูและระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ 1.2) พัฒนากระบวนการ
เรียนรูของผูเรียนทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพื่อพัฒนาทักษะสําหรับศตวรรษที่ 21                 
1.3) พัฒนาระบบการเรียนรูเชิงบูรณาการที่เนนการลงมือปฏิบัติ รวมถึงมีทักษะดานวิชาชีพและทักษะชีวิต                  
1.4) พัฒนาระบบการเรียนรูที่ใหผูเรียนสามารถกํากับการเรียนรูของตนได 2) เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ใหเปน
ครูยุคใหม 2.1) วางแผนพัฒนาและปรบับทบาท “ครูยุคใหม” ใหเปน “ผูอํานวยการการเรียนรู” 2.2) ปรับระบบ
การพัฒนาครู ตั้งแตการดึงดูด คัดสรร ผูมีความสามารถสูงเขามาเปนครู 2.3) สงเสริมระบบการพัฒนาศักยภาพและ
สมรรถนะครอูยางตอเนื่อง ครอบคลุมทั้งเงินเดือน สายอาชีพ และระบบสนับสนุนอ่ืน ๆ 3) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
บริหารจัดการ ศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 3.1) ปฏิรูปโครงสรางองคกรดานการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ                 
3.2) จัดใหมีมาตรฐานข้ันต่ําของโรงเรียนในทุกระดับ 3.3) ปรับปรุงโครงสราง การจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
และเพิ่มคุณภาพการศึกษา 3.4) เพ่ิมการมีสวนรวมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา 4) พัฒนาระบบ                   
การเรียนรูตลอดชีวิต 4.1) จัดใหมีระบบการศึกษาและระบบฝกอบรมบนฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพสูงและ
ยืดหยุน 4.4) พัฒนาระบบเครือขายเทคโนโลยีดิจิทัลและดิจิทัลแพลตฟอรมสื่อดิจิทัลเพ่ือการศึกษาในทุกระดับ 
ทุกประเภทการศึกษาอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 4.5) พัฒนาโปรแกรมประยุกตหรือสื่อการเรียนรูดิจิทัลที่มี
คุณภาพที่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนสามารถเขาถึงและใชประโยชนในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง  
        - เปาหมาย คนไทยไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ การเรียนรู 
และทักษะที่จําเปนของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเขาถึงการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
        - การบรรลุเปาหมาย 1) พัฒนาการจัดการศึกษาโดยบูรณาการองคความรูแบบ
สะเต็มศกึษา 2) สรางเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรูที่สมวัย ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตที่เทาทันและสามารถ
อยูรวมในสังคมศตวรรษที่ 21 3) สรางแพลตฟอรมดิจิทัลรองรับการเรียนรูรูปแบบใหม 4) พัฒนา สมรรถนะที่จําเปน
ของผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่ 2 
      (2) แผนแมบทที่ 11 ประเด็น “ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต”    
       (2.1) เปาหมายระดับประเด็น “ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต”  
        - เปาหมาย คนไทยทุกชวงวัยมีคุณภาพเพิ่มข้ึน ไดรับการพัฒนาอยางสมดุล                 
ท้ังดานรางกายสติปญญาและคุณธรรม จริยธรรม เปนผูที่มีความรู และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู
อยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
        - การบรรลุเปาหมาย คนทุกชวงวัยไดรับการพัฒนาอยางสมดุล โดยสรางเสริม
และพัฒนาทักษะการเรียนรูท่ีสมวัย ทักษะอาชีพและทักษะชีวิตที่เทาทันและสามารถอยูรวม ในสังคมศตวรรษ       
ท่ี 21 
       (2.2) แผนยอยที่ 3.2 “การพัฒนาเด็กตั้งแตชวงการตั้งครรภจนถึงปฐมวัย” 
        - แนวทางพัฒนา 3) จัดใหมีการพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีพัฒนาการ สมรรถนะ และ
คุณลกัษณะที่ดีที่สมวัยทุกดาน 
        - เปาหมาย เด็กเกิดอยางมีคุณภาพ  มีพัฒนาการสมวัย สามารถเขาถึงบริการ                
ท่ีมีคณุภาพมากขึ้น 
        - การบรรลุเปาหมาย ปรับปรุงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา ระดับปฐมวัย พ.ศ.2561 ในมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพเด็ก ประกอบดวย 1) พัฒนาการดานรางกาย                           
2) พัฒนาการดานอารมณ 3) พัฒนาการดานสังคม 4) พัฒนาการดานสติปญญา 
       (2.3) แผนยอยที่ 3.3 “การพัฒนาชวงวัยเรียน/วัยรุน” 



 
 

 

        - แนวทางพัฒนา 1) พัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะ
ทักษะดานการคิด วิเคราะห สังเคราะห ความสามารถในการแกปญหาที่ซับซอน ความคิดสรางสรรค การทํางาน
รวมกับผูอ่ืน 
        - เปาหมาย วัยเรียน/วัยรุน มีความรู และทักษะในศตวรรษท่ี 21 ครบถวน รูจัก
คิด วิเคราะห รักการเรียนรู มีสํานึกพลเมือง มีความกลาหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแกปญหา 
ปรับตัว สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอ่ืนได อยางมีประสทิธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
        - การบรรลุเปาหมาย พัฒนาทักษะการเรียนรูและทักษะอาชีพแกผูเรียนใหสอด
รับกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 
       (2.4) แผนยอยท่ี 3.4 “การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน” 
        - แนวทางพัฒนา 1) ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะของคนในชวงวัย
ทํางานใหมีคุณภาพมาตรฐาน สอดคลองกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความตองการของตลาดแรงงาน 
รวมทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม 
        - เปาหมาย 1) แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะ อาชีพสูง ตระหนัก
ในความสําคัญ ที่จะพัฒนาตนเองใหเต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรูสิ่งใหมตามพลวัตของโครงสราง
อาชีพ และความตองการของตลาดแรงงานเพ่ิมข้ึน 
        - การบรรลุเปาหมาย ยกระดับศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะของคนในชวงวัย
ทํางานใหมีคุณภาพมาตรฐานสอดคลองกับความสามารถเฉพาะบุคคล  
       (2.5) แผนยอยท่ี 3.5 “การสงเสริมศักยภาพผูสูงอายุ” 
        - แนวทางพัฒนา 1) สงเสริมการมีงานทําของผูสูงอายุใหพึ่งพาตนเองไดทางเศรษฐกิจ 
และรวมเปนพลังสําคญัตอการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนและประเทศ 
        - เปาหมาย ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการดํารงชีวิต 
เรียนรูพัฒนา  ตลอดชีวิต มีสวนรวมในกิจกรรมสังคม สราง มูลคาเพ่ิมใหแกสังคมเพิ่มขึ้น 
        - การบรรลุเปาหมาย สงเสริมการมีงานทําของผูสูงอายุใหพึ่งพาตนเองไดทางเศรษฐกิจ 
      (3) แผนแมบทที่ 10 ประเด็น “การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม”  
       (3.1) เปาหมายระดับประเด็น “การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม”   
        - เปาหมาย คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงาม และมีความรัก และ
ภูมิใจ ในความเปนไทยมากขึ้น นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใน การดํารงชีวิต สังคมไทยมีความสุข
และเปนท่ียอมรับของนานาประเทศมากขึ้น 
        - การบรรลุเปาหมาย การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย วินัย คุณธรรม จริยธรรม                           
ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาเอกชน และการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
       (3.2) แผนยอยท่ี 3.1 “การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และการเสริมสราง                         
จิตสาธารณะ และการเปนพลเมืองที่ดี” 
        - แนวทางพัฒนา 2) บูรณาการเรื่องความซ่ือสัตย วินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
ดานสิ่งแวดลอม ในการจัดการเรียนการสอนในและนอกสถานศึกษา จัดใหมีการเรียนการสอนตามพระราชดําริ
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สงเสริมกิจกรรมสรางความตระหนักรู และการมีสวนรวมดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหรองรับการเปลี่ยนแปลงท้ังในประเทศและตางประเทศ 4) ปลูกฝงคานิยม
และวัฒนธรรมโดยใชชุมชนเปนฐาน สงเสรมิชุมชนใหเปนฐานการสรางวิถีชีวิตพอเพียง 
       - เปาหมาย คนไทยเปนมนุษยที่สมบูรณ มีความพรอมในทุกมิติตามมาตรฐาน
และสมดุลทั้งดานสติปญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณท่ีดี เขาใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเขากับ
สภาพแวดลอมดีขึ้น 



 
 

 

       - การบรรลุเปาหมาย บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรูที่เสริมสรางหลักคิดและ
ทัศนคติที่ถูกตองดานระเบียบ วินัย คุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ ความเปนพลเมือง สงเสริมกิจกรรมสราง
ความรูความเขาใจ ความตระหนักในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมดวยกระบวนการมีสวนรวม 
      (4) แผนแมบทที่ 1 ประเด็น “ความมั่นคง”  
       (4.1) เปาหมายระดับประเด็น “ความมั่นคง”  
       - เปาหมายที่ 2 ประชาชนอยูด ีกินดีและมีความสุขดีขึ้น  
       - การบรรลุเปาหมาย พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ ทักษะ และสมรรถนะการเรียนรู                        
ท่ีจําเปนในศตวรรษที่ 21 สอดคลองเหมาะสมกับการเสริมสรางความมั่นคงในแตละบริบท 
       (4.2) แผนยอย 3.1 รักษาความสงบภายในประเทศ  
        - แนวทางพัฒนา 2) เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติภายใตการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมพีระมหากษัตริยทรงเปนประมุข โดยปลูกฝงและสรางความตระหนักรูถึงความสําคัญ
ของสถาบันหลักของชาติ รณรงคเสริมสรางความรักและภาคภูมิใจในความเปนคนไทยและชาติไทย ผานทางกลไก
ตาง ๆ รวมถึงการศึกษาประวัติศาสตรในเชิงสรางสรรค นอมนําและเผยแพรศาสตรพระราชา หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทางพระราชดําริตาง ๆ ใหเกิดความเขาใจอยางถองแทและนําไปประยุกตปฏิบัติใช
อยางกวางขวางจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจอยางสม่ําเสมอ 
       - เปาหมายที่ 2) คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย พรอมธํารงรักษาไวซึ่งสถาบัน
หลักของชาติ สถาบันศาสนาเปนที่เคารพ ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงข้ึน 
       - การบรรลุเปาหมาย 1) ปลูกฝงคานิยมและหลักคิดที่ถูกตอง เพ่ือเสริมสราง
เสถียรภาพสถาบันหลักของชาติ ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 2) ยกระดับและ
สรางโอกาสการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู/วิขาชีพ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ
กิจจังหวัดชายแดนภาคใต และเขตพ้ืนท่ีพิเศษ (พื้นที่สูง พื้นที่ตามตะเข็บชายแดน และพ้ืนท่ีเกาะแกง ชายฝง
ทะเล ทั้งกลุมชนตางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุมชนชายขอบ และแรงงานตางดาว)  
       (4.3) แผนยอย 3.2 การปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความม่ันคง                   
(ยาเสพติด, ไซเบอร, ความไมสงบ จชต.)        
        - แนวทางพัฒนา 1) ปองกันและปราบปรามยาเสพติด 2) ปองกันและแกไขปญหา            
ความมั่นคงทางไซเบอร 9) ปองกันและแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต 
       - เปาหมายที่ 1) ปญหาความมั่นคงที่มีอยูในปจจุบัน เชน ปญหายาเสพติด                       
ความมั่นคงทางไซเบอร การคามนุษย ฯลฯ ไดรับการแกไขดีข้ึนจนไมสงผลกระทบตอการบริหารและพัฒนา
ประเทศ 
       - การบรรลุเปาหมาย พัฒนากลไกบูรณาการระบบบริหารจัดการการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดหรือภัยคุกคามรูปแบบใหม  
      (5) แผนแมบทที่ 6 ประเด็น “พ้ืนที่และเมืองนาอยูอัจฉริยะ”  
       (5.1) เปาหมายระดับประเด็น “พื้นที่และเมืองนาอยูอัจฉริยะ”  
        - เปาหมายที่ 1) ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงข้ึน เกิดศนูยกลาง               
ความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในทุกภูมิภาคของประเทศ เพ่ือกระจายความเจริญทางดานเศรษฐกิจและ
สังคม  
        - การบรรลุเปาหมาย ผู เรียน ขาราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา                          
มีสมรรถนะที่ตอบสนองความตองการของตลาดแรงงานและการแขงขันของประเทศ   
       (5.2) แผนยอย 3.1 การพัฒนาเมืองนาอยูอัจฉริยะ   



 
 

 

        - แนวทางพัฒนา 2) พัฒนาเมืองขนาดกลาง 2.1) พัฒนาเมืองขนาดกลางทางเศรษฐกิจ                  
ใหเปนเมืองอัจฉริยะที่มีความนาอยู 2.1 (4) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางสังคมใหสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตและ
สงเสริมศกัยภาพของประชาชนอยางเต็มรปูแบบ       
         - เปาหมาย เมืองในพ้ืนที่เปาหมายที่ไดรับการพัฒนา เพ่ือกระจายความเจริญและลด                        
ความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ 
        - การบรรลุเปาหมาย พัฒนาทักษะแรงงานฝมือตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน  
ในพ้ืนท่ีและภูมิภาค (อาทิ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม ทองเที่ยว พ้ืนท่ีเมืองนาอยูอัจฉริยะ) 
      (6) แผนแมบทท่ี 17 ประเด็น “ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม”  
   (6.1) เปาหมายระดับประเด็น “ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม”  
    - เปาหมาย คนไทยทุกคนไดรับการคุมครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น 
    - การบรรลุเปาหมาย ผูเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ อยางทั่วถึง และ
เสมอภาคดวยรูปแบบหลากหลาย  
   (6.2) แผนยอย 3.1 การคุมครองทางสังคมขั้นพ้ืนฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ 
สังคม และสุขภาพ      
    - แนวทางพัฒนา 1) ขยายฐานความคุมครองทางสังคม โดยการจัดโครงขาย                     
การคุมครองทางสังคม สําหรับผูดอยโอกาสและคนยากจนใหสามารถเขาถึงบริการพื้นฐานของภาครัฐไดอยางมี
คุณภาพ 2) สรางหลักประกันสวัสดิการสําหรับแรงงาน โดยสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะแรงงานให
สามารถประกอบอาชีพและมีรายไดตามศักยภาพ รวมถึงสงเสริมใหมีการจางงานผูสูงอายุเพ่ือใหผูสูงอายุ
สามารถพึ่งตนเองดานรายได รวมทั้งเปนทางเลือกท่ีสําคัญชวยบรรเทาปญหาจากการลดลงของประชากรวัย
แรงงาน 
    - เปาหมาย คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุมดอยโอกาสและกลุมเปราะบางไดรับ                 
การคุมครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมขึ้น 
    - การบรรลุเปาหมาย 1) เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบนอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย ใหผูเรียนสามารถเขาถึงโอกาสทางการเรียนที่มีคุณภาพไดอยางหลากหลาย ครอบคลุม  
ทุกพื้นที่และกลุมเปาหมาย 2) สงเสริมพัฒนาโปรแกรมประยุกตและสื่อการเรียนรูผานระบบดิจิทัลออนไลนแบบ
เปดที่เหมาะสมตอการเขาถึงและพัฒนาการเรียนรูตลอดชีวิต 
  (7) แผนแมบทที่ 18 ประเด็น “การเติบโตอยางยั่งยืน”  
   (7.1) เปาหมายระดับประเด็น “การเตบิโตอยางย่ังยืน”    
    - เปาหมาย สภาพแวดลอมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอยางยั่งยืน 
    - การบรรลุเปาหมาย หนวยงาน/สถานศึกษามีกิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะที่พึง
ประสงคและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
   (7.2) แผนยอย 3.5 การยกระดับกระบวนทัศนเพื่อกําหนดอนาคตประเทศ 
    - แนวทางพัฒนา 1) สงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
และคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย สรางความรูความเขาใจ การตระหนักรู และการมีสวนรวมดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอมใหรองรับการเปลี่ยนแปลงท้ังในระดับประเทศและระดับสากล                           
โดยสอดแทรกในหลักสูตรการศึกษาและ/หรือการจัดการเรียนรูตลอดชีวิตท้ังในระบบและนอกระบบ 
    - เปาหมาย คนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอมและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี
    - การบรรลุเปาหมาย สงเสริมกิจกรรมสรางความรู ความเขาใจ ความตระหนักในการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมดวยกระบวนการมีสวนรวม      



 
 

 

  (8) แผนแมบทที่ 20 ประเด็น “การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ”  
   (8.1) เปาหมายระดับประเด็น “การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ”  
    - เปาหมายที่ 1) บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเปนท่ียอมรับของ
ผูใชบริการ 
    - การบรรลุเปาหมาย หนวยงานมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
ตอบสนองความตองการของผูรับบริการไดอยางสะดวก รวดเร็วโปรงใส ตามหลักธรรมาภิบาล  
   (8.2) แผนยอย 3.1 การพัฒนาบรกิารประชาชน    
     - แนวทางพัฒนา 1) พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพ่ืออํานวยความสะดวกในการ
ใหบริการประชาชน 2) พัฒนาการใหบริการภาครัฐผานการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใช 3) ปรับวิธี                   
การทํางาน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาบรกิารภาครัฐที่มีคุณคาและไดมาตรฐานสากล 
    - เปาหมาย งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเปนดิจิทัลเพ่ิมขึ้น 
    - การบรรลุเปาหมาย สงเสริมและพัฒนาการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใช 
ในการบริหารราชการ/บริการประชาชน  
   (8.3) แผนยอย 3.2 การบริหารจัดการการเงนิการคลัง 
    - แนวทางพัฒนา 3) จัดทํางบประมาณตอบสนองตอเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ                  
5) กําหนดใหมีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติและผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/
โครงการ  
    - เปาหมาย หนวยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 
    - การบรรลุเปาหมาย สรางและพัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพในการบูรณาการเชื่อมโยงทุกระดับ และการมีสวนรวมกับทกุภาคสวนในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
   (8.4) แผนยอย 3.4 การพัฒนาระบบบรหิารงานภาครัฐ 
    - แนวทางพัฒนา 1) พัฒนาหนวยงานภาครัฐใหเปน “ภาครัฐทันสมัยเปดกวาง 
เปนองคกรขีดสมรรถนะสูง” 2) กําหนดนโยบายและการบริหารจัดการท่ีตั้งอยูบนขอมูลและหลักฐานเชิงประจักษ 
3) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสรางองคการและออกแบบระบบการบริหารงานใหมใหมีความยืดหยุน คลองตัว 
กระชับ ทันสมัย 
    - เปาหมาย ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเทามาตรฐานสากลและมีความคลองตัว  
    - การบรรลุเปาหมาย 1) พัฒนาระบบฐานขอมูลของจังหวัด ภาค และฐานขอมูล
กลางดานการศึกษา ใหเปนเอกภาพ เชื่อมโยงกัน เปนปจจุบัน และทันตอการใชงาน 2) ปรับปรุง โครงสรางและ
อํานาจหนาท่ีของหนวยงานใหมีความยืดหยุน คลองตัว ไมซ้ําซอน และทันสมัย เอ้ือตอการพัฒนาประสิทธิภาพ
และขีดสมรรถนะองคกร  
   (8.5) แผนยอย 3.5 การสรางและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
    - แนวทางพัฒนา 1) ปรับปรุงกลไกในการกาหนดเปาหมายและนโยบายกําลังคน               
ในภาครัฐใหมีมาตรฐานและเกิดผลในทางปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 2) เสริมสรางความเขมแข็ง                                  
ในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐใหเปนไปตามระบบคุณธรรมอยางแทจริง 3) พัฒนาบุคลากรภาครัฐ                      
ทุกประเภทใหมีความรูความสามารถสูง มีทักษะการคดิวิเคราะหและการปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง 
    - เปาหมาย บุคลากรภาครัฐยึดคานิยมในการทํางานเพ่ือประชาชนยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตสานึก มีความสามารถสูง มุงมั่น และเปนมืออาชีพ 
    - การบรรลุเปาหมาย พัฒนาระบบงานการบริหารงานบุคคลของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือยกระดับสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
  (9) แผนแมบทที่ 21  ประเด็น “การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 



 
 

 

   (9.1) เปาหมายระดับประเด็น การตอตานการทุจรติและประพฤติมิชอบ”  
    - เปาหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    - การบรรลุเปาหมาย หนวยงานมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
ตอบสนองความตองการของผูรับบริการไดอยางสะดวก รวดเร็วโปรงใส ตามหลักธรรมาภิบาล 
   (9.2) แผนยอย 3.1 การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    - แนวทางพัฒนา 1) ปลูกและปลุกจิตสานึกการเปนพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรม
สุจริต และการปลูกฝง และหลอหลอมวัฒนธรรมในกลุมเด็กและเยาวชนทุกชวงวัย ทุกระดับ 2) สงเสริม                   
การปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐใหมีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่สอไปในทางทุจริต 
5) ปรบัระบบงานและโครงสรางองคกรที่เอื้อตอการลดการใชดุลพินิจในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ 
    - เปาหมายที่ 1) ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตยสุจริต 
    - การบรรลุเปาหมาย พัฒนาเครือขายตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบใหมีสวนรวม             
จัดกิจกรรมรณรงค เฝาระวัง และติดตามพฤติกรรมเสี่ยงการทุจริต    
  (10) แผนแมบทที่ 22  ประเด็น “กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม”  
   (10.1) เปาหมายระดับประเด็น “กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม”  
    - เปาหมายที่ 1) กฎหมายเปนเครื่องมือใหทุกภาคสวนไดประโยชนจากการพัฒนา
ประเทศอยางเทาเทยีมและเปนธรรม  
    - การบรรลุเปาหมาย หนวยงานมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
ตอบสนองความตองการของผูรับบริการไดอยางสะดวก รวดเร็วโปรงใส ตามหลักธรรมาภิบาล 
   (10.2) แผนยอย 3.1 การพัฒนากฎหมาย  
    - แนวทางพัฒนา 1) พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ และมาตรการตาง ๆ                 
ใหสอดคลองกับบริบทและเอื้อตอการพัฒนาประเทศ 2) มีวิธีการบัญญัติกฎหมายอยางมีสวนรวม 3) พัฒนาการ
บังคับใชกฎหมาย 4) สงเสริมเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมในกระบวนการกฎหมาย 
    - เปาหมาย กฎหมายไมเปนอุปสรรคตอการพัฒนาภาครัฐ และภาคเอกชนอยูภายใต
กรอบกฎหมายที่มุงใหประชาชนในวงกวางไดรับประโยชนจากการพัฒนาประเทศโดยท่ัวถึง 
    - การบรรลุเปาหมาย เรงรัด ปรับปรุง แกไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับ                         
ใหสอดคลองและเหมาะสมกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง    
  (11) แผนแมบทที่ 23 ประเด็น “การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม”  
   (11.1) เปาหมายระดับประเด็น “การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม”  
    - เปาหมายที่ 1) ความสามารถในการแขงขันดานโครงสรางฐานทางเทคโนโลยี 
และดานโครงสรางพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรของประเทศเพ่ิมสูงข้ึน 
    - การบรรลุเปาหมาย 1) ผูเรียน ขาราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา                    
มีสมรรถนะที่ตอบสนอง ความตองการของตลาดแรงงานและการแขงขันของประเทศ     
   (11.2) แผนยอย 3.4 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดานองคความรูพ้ืนฐาน     
    - แนวทางพัฒนา 2) พัฒนา   องคความรูพ้ืนฐานทางสังคมและความเปนมนุษย 
    - เปาหมาย ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานท้ัง 4 ดาน
ทัดเทียมประเทศที่กาวหนาในเอเชีย 
    - การบรรลุเปาหมาย สงเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบริหารและจัดการศึกษา 
และพัฒนาบุคลากรวิจัยทางการศึกษา 
 
 



 
 

 

 
 17.2.2 แผนการปฏิรูปประเทศ 
  (1) แผนปฏิรูปประเทศดานการศึกษา   
   เรื่องที่  1.  การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู โดยรวมของประเทศ                               
โดยพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติฉบับใหมและกฎหมายลําดับรอง (สอดคลอง 3 ประเด็น) 
    ประเด็นท่ี 1.1) การมีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ….. และมี                           
การทบทวน จัดทํา แกไข และปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวของ (สอดคลอง 1 กิจกรรม) 
     กิจกรรม จัดทําแกไขและปรับปรุงกฎหมายใหสอดคลองกับ พ.ร.บ.การศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. .....  
     เปาหมายกิจกรรม ไมนอยกวา 2 ฉบับ 
    ประเด็นที่ 1.2) การสรางความรวมมือระหวางรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
และเอกชน เพื่อการจัดการศึกษา (สอดคลอง 5 กิจกรรม) 
     กิจกรรม - 3. จัดทําขอเสนอวาดวย แผนความรวมมือในการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย ครอบคลุมการจัดการทางการคลัง และผูจัดการศึกษา 
       - 4. จัดทําขอเสนอวาดวย แนวทางสนับสนุนงบประมาณและ                    
งบลงทุนใหสถานศึกษาเอกชนในรปูแบบความรวมมือรัฐและเอกชน สําหรับเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ  
       - 5. ปรับปรุงแกไขกฎหมายที่เก่ียวของกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน                        
ท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาตามขอเสนอวาดวยบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการจัดการศึกษา 
       - 6. ปรับปรุ งแก ไขกฎหมายที่ เ ก่ียวของกับการจัดการศึกษา                         
โดยภาคเอกชนตามขอเสนอวาดวยการเพ่ิมบทบาทของภาคเอกชนในการจัดการศึกษาในรูปแบบตาง ๆ                   
การกํากับดูแลที่เหมาะสม 
       - 7. จัดทําและขับเคลื่อนตามขอเสนอแนวทางการสรางและเพ่ิม
สัดสวนของความรวมมือระหวางรัฐ  
      เปาหมายกิจกรรม มีสวนรวมดําเนินการกับหนวยงานรับผิดชอบหลักแตละ
กิจกรรม 
      ประเด็นที่ 1.3) การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเองและ
การศึกษาเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิตเพ่ือรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต (สอดคลอง 2 กิจกรรม) 
      กิจกรรม - 2. จัดทําดัชนีการศึกษาเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิตของการศึกษาไทย 
(Thailand Lifelong Education Index : TLEI)  
      เปาหมายกิจกรรม รวมสรางตัวชี้วัดเกี่ยวกับการศึกษาเพ่ือการเรียนรูตลอด
ชีวิตของประเทศไทย (Thailand Lifelong Education Indicators) กับ สกศ. 
      กิจกรรม - 3. บูรณาการการดําเนินงานรวมกันของหนวยงานที่เก่ียวของกับ
การศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเอง และการศึกษาเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิตในลักษณะเครือขายความรวมมอื  
      เปาหมายกิจกรรม บูรณาการการดําเนินงานรวมกันกับหนวยงาน                       
ท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต ในลักษณะเครือขาย 
ความรวมมือ สรางโอกาสการศึกษากับกลุมผูที่อยูนอกระบบโรงเรียนโดยเรียนผานทางไกล หรือรูปแบบอื่น                  
ท่ีเหมาะสมกับสภาพของกลุมเปาหมาย ปรับบทบาท กศน. เปนศูนยสงเสริม สนับสนุน มากกวาการเปนผูจัด 
ทบทวนศักยภาพและการดําเนินงานของหนวยปฏิบัติในสังกัด กศน. ใหเปนองคกรที่มีประสิทธิภาพในการจัด
กิจกรรมที่ตอบสนองความตองการของกลุมเปาหมายจัดการศึกษาเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิตในแหลงเรียนรูและ
ศูนยการเรียนเพ่ิมขึ้นมีแนวทางการดําเนินงานสงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต 



 
 

 

กําหนดคุณภาพการพัฒนาวิชาการและการพัฒนาบุคลากร พัฒนาบทบาทของสถานีโทรทัศนและวิทยุ                     
เพื่อการศึกษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวบรวมและผลิตสื่อและเทคโนโลยีสําหรับการเรียนรูตลอดชีวิตของ
ประชาชนทั่วไป จัดทําแผนที่ สถานศึกษา และศนูยการเรียนรู เพื่อจัดสรรใหเหมาะสมและมีความเชื่อมโยงตามบริบท
และความตองการ  
      เรื่องที่ 2  การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กวัยเรียน (สอดคลอง 2 ประเด็น) 
       ประเด็นที่ 2.1) การพัฒนาระบบการดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรูเพ่ือใหเด็ก
ปฐมวัยไดรบัการพัฒนา รางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญาให สมกับวัย (สอดคลอง 5 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 2. จัดทําแนวทางการคัดเลือกเด็กเขาเรียนระดับชั้นประถมศึกษาป
ท่ี 1 ดวยวิธีการท่ีเหมาะสมกับชวงวัย  
        เปาหมายกิจกรรม รวมจัดขอเสนอแนวทางการคัดเลือกเด็กเขาเรียนระดับ 
ชั้นประถมศกึษาปท่ี 1 ท่ีเหมาะสมกับชวงวัย  
        กิจกรรม - 3. จัดทําระบบคัดกรอง และกลไกการติดตามและประเมินผล
สําหรับเด็กที่มีความตองการจําเปนพิเศษ  
        เปาหมายกิจกรรม รวมจัดทําขอเสนอวาดวยระบบการคัดกรอง และรวมสงเสริม
พัฒนาการเดก็ปฐมวัยและเด็กที่มีความตองการจําเปนพิเศษในหนวยใหบริการ 
        กิจกรรม - 4. จัดทําแนวทางการพัฒนาในชวงรอยเชื่อมตอ (transition 
period) ระหวางวัย 2 - 6 ป  
        เปาหมายกิจกรรม จัดทําขอเสนอแนวทางการพัฒนาในชวงรอยเชื่อมตอ 
(transition period) ระหวางวัย 2 - 6 ป  
        กิจกรรม - 5. จัดทําแผนปฏิบัติการรวมกันระหวางกระทรวงหลัก 4 กระทรวง                  
ท่ีเกี่ยวของเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย  
        เปาหมายกิจกรรม รวมจัดทําแผนปฏิบัติการรวมกันระหวางกระทรวงหลัก                   
4 กระทรวงที่เกี่ยวของเพ่ือเตรียมความพรอมพอแมผูปกครอง และพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีความพรอมรอบดาน  
        กิจกรรม - 6. จัดทําขอเสนอแผนปฏิบัติการวาดวยการยก ระดับคุณภาพของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและศูนยเลี้ยงเด็ก  
        เปาหมายกิจกรรม รวมยกรางขอเสนอแผนปฏิบัติการวาดวยการยกระดับ
คุณภาพของศนูยพัฒนาเด็กเล็กและศูนยเลี้ยงเด็ก รวมท้ังสงเสริมครู พี่เลี้ยงเด็ก และบุคลากรที่เกี่ยวของ เขารับ                   
การอบรมพัฒนาใหมีทักษะความเชี่ยวชาญในศาสตรการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก  
       ประเด็นท่ี 2.2) การสื่อสารสังคมเพ่ือสรางความเขาใจในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
(สอดคลอง 1 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 1. สรางความรูความเขาใจในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
        เปาหมายกิจกรรม รวมจัดทําแนวทางการสรางความรูความเขาใจ ผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ และรางคูมือการเตรียมความพรอมพอแม กอนการตั้งครรภ การเลี้ยงดู ดูแล และพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยอยางตอเนื่อง  
      เรื่องท่ี 3  การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา (สอดคลอง 2 ประเด็น) 
       ประเด็นที่ 3.1) การดําเนินการเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา (สอดคลอง                             
5  กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 1. สงเสริมโอกาสและพัฒนาคุณภาพนักเรียน เพื่อบรรเทา
อุปสรรคการมาเรียนของนักเรียนยากจนพิเศษและยากจนใหมีความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาจนสําเร็จ
การศึกษา               ขั้นพ้ืนฐานและตามศกัยภาพ 



 
 

 

        เปาหมายกิจกรรม นักเรียนยากจนพิเศษและยากจน ไดรับเงินอุดหนุน
ปจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไข (Conditional Cash Transfer) เพ่ือบรรเทาอุปสรรคการมาเรียน ในป
การศึกษา 2/2563 และ 2/2564  
        กิจกรรม - 4. สนับสนุนใหเด็ก เยาวชนนอกระบบการศึกษา กลับเขาสูระบบ
การศึกษาและพัฒนาทักษะอาชีพ 
        เปาหมายกิจกรรม สนับสนุนใหเด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษาใหกลับเขา
ศึกษาตอหรือไดรับการพัฒนาทักษะอาชีพ  
        กิจกรรม - 5. สงเสริมการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู 
        เปาหมายกิจกรรม ครูนอกระบบ ไดรับการเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ  
        กิจกรรม - 6. พัฒนาองคความรูเพื่อการจัดการเชิงระบบเพื่อความเสมอภาค                 
ทางการศกึษาที่มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  
        เปาหมายกิจกรรม พัฒนาฐานขอมูลขนาดใหญ (Big Data) ของกลุมเปาหมายเด็ก
และเยาวชนผูขาดแคลนทุนทรัพยและดอยโอกาสท้ังในและนอกระบบการศึกษา จากเลขประจําตัวประชาชน             
13 หลักที่เชื่อมโยงและบูรณาการ 6 กระทรวง เพ่ือตรวจสอบความถูกตองแมนยํา และสนับสนุนการวิเคราะห               
เพื่อใชประโยชนในการสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 
        กิจกรรม - 7. สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวน เพื่อสรางสังคมแหงโอกาส
และความเสมอภาคทางการศึกษาทั้งในและตางประเทศ  
        เปาหมายกิจกรรม สํารวจสถานะความเหลื่อมล้ําและคุณภาพทรัพยากร
มนุษยระดับจังหวัด (School Readiness, Career Readiness, Workforce Competencies, SDGS)  
       ประเด็นท่ี 3.3) การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพื้นที่หางไกล หรือ                        
ในสถานศึกษาที่ตองมีการยกระดับคุณภาพอยางเรงดวน (สอดคลอง 1 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 3. พัฒนาระบบสอบบรรจุและแตงตั้งครู ใหกระจายตัวออกไป                  
ในพ้ืนท่ีที่มีความขาดแคลนครู  
        เปาหมายกิจกรรม ระบบสอบบรรจุและแตงตั้งครู ที่กระจายตัวออกไปในพ้ืนท่ีที่มี
ความขาดแคลนครู  
      เรื่องท่ี 4 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตคัดกรองและพัฒนาผูประกอบวิชาชีพ
ครู อาจารย (สอดคลอง 5 ประเด็น) 
       ประเด็นท่ี 4.1) การผลิตครู และการคัดกรองครู เพื่อใหไดครูที่มีคุณภาพตรงกับ
ความตองการของประเทศ และมีจิตวิญญาณของความเปนครู (สอดคลอง 2 กิจกรรม)     
        กิจกรรม - 2. กําหนดอัตราบรรจุครูที่จบการศึกษาโดยผานแผนการผลิตและ
พัฒนาคร ู                  
        ปาหมายกิจกรรม วิเคราะหอัตรากําลังในการผลิตและพัฒนาครู เพ่ือขอ
จัดสรรทนุกับกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา  
        กิจกรรม - 3. จัดทําระบบขอมูลครูที่รวบรวมขอมูลการผลิต การใชและ                        
การคาดการณอัตรากําลังครูในสาขาที่ขาดแคลน  
        เปาหมายกิจกรรม  มีระบบขอมูลครู ที่สามารถสืบคนขอมูลเกี่ยวกับการผลิต 
การใช และการคาดการณอัตรากําลังครูในสาขาที่ขาดแคลนอยางมีประสิทธิภาพ  
 
 



 
 

 

       ประเด็นท่ี 4.2) การพัฒนาวิชาชีพครู (สอดคลอง 4 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 1. จัดตั้งหนวยงานกลางในการบริหารจัดการ การพัฒนาทางวิชาชีพ
ใหกับครแูละบุคลากรทางการศึกษา  
        เปาหมายกิจกรรม มีหนวยงานกลางในการบริหารจัดการการพัฒนาทางวิชาชีพ
ใหกับครแูละบุคลากรทางการศึกษาอยางเปนระบบ  
        กิจกรรม - 5. จัดทําระบบและกลไกใหมเพื่อใหครูมีการพัฒนาตนเองหรือ
วิชาชีพอยางตอเนื่อง    
        เปาหมายกิจกรรม ออกแบบระบบพัฒนาครูตามหลักสูตรสาระที่กําหนด              
โดยเนนผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใหครไูดมีโอกาสในการเขาถึงขอมูลไดงาย  
        กิจกรรม - 10. จัดทําระบบในการประเมินการปฏิบัติงานและสมรรถนะหลัก
สําหรับครูชํานาญการ  
        เปาหมายกิจกรรม ครูชํานาญการมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหนาที่และ
เปนไปตามมาตรฐาน 
        กิจกรรม - 11. จัดทําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขับเคลื่อนเครือขายครู 
National Professional Teacher Platform (NPTP)  
        เปาหมายกิจกรรม ออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขับเคลื่อน
เครือขายคร ูNational Professional Teacher Platform (NPTP) ที่มีประสิทธิภาพ  
       ประเด็นที่ 4.3) เสนทางวิชาชีพครูเพื่อใหครูมีความกาวหนาไดรับคาตอบแทน
และสวัสดิการที่เหมาะสม (สอดคลอง 2 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 1. กําหนดมาตรฐานวิชาชีพครูในการปฏิบัติงานครู                   
        เปาหมายกิจกรรม มาตรฐานในการปฏิบัติงานของครู 
        กิจกรรม - 2. แกไขปรับปรุงหลักเกณฑการพิจารณาคาตอบแทน การเลื่อน                
วิทยฐานะ และการคงวิทยฐานะของครู                    
        เปาหมายกิจกรรม ครูมีคุณภาพในการจัดการศึกษาและพัฒนาผู เรียน                          
โดยไดรับคาตอบแทนท่ีเหมาะสม รวมท้ังมีการเลื่อนและการคงวิทยฐานะ ที่สอดคลองกับคุณภาพในการ
ปฏิบัตงิาน  
       ประเด็นที่ 4.4) การพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาในสถานศึกษา (สอดคลอง 3 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 1. จัดทําขอกําหนดสมรรถนะหลัก และมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
ผูบริหาร                     
        เปาหมายกิจกรรม ขอกําหนดสมรรถนะหลักและมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
ผูบริหารเปนเกณฑหนึ่งสําหรับการประเมินผูบริหาร 
        กิจกรรม - 3. จัดทําแผนอัตรากําลังและการพัฒนาศักยภาพของผูบริหาร                     
        เปาหมายกิจกรรม การบริหารอัตรากําลังและการพัฒนาศักยภาพของผูบริหาร                        
มีประสิทธิภาพ และผูบริหารมีสมรรถนะตามขอกําหนดสมรรถนะหลัก และมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
        กิจกรรม - 4. ระบบคัดกรองและพัฒนาผูบริหาร ใหมีสมรรถนะหลักและ                     
ไดมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหาร  
        เปาหมายกิจกรรม ผูบริหารสถานศึกษามีคุณสมบัติตามขอกําหนดสมรรถนะ
หลักและมาตรฐานการปฏิบัติงาน  



 
 

 

       ประเด็นท่ี 4.5) องคกรวิชาชีพครู และปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวของ (สอดคลอง                        
2 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 3. กําหนดบทบาทหนาที่และอํานาจของ ก.ค.ศ. โดยเนนระบบ
คุณธรรมในการบริหารงานบุคคล                     
        เปาหมายกิจกรรม บทบาทและอํานาจหนาที่ของ ก.ค.ศ.ที่มีความชัดเจน และ
สอดคลองกับภารกิจ  
        กิจกรรม - 5. ยกรางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทาง          
การศึกษา พ.ศ. .... 
        เปาหมายกิจกรรม พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทาง     
การศึกษา พ.ศ. .... 
      เรื่องท่ี 5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ                   
ท่ี 21 (สอดคลอง 5 ประเด็น) 
      ประเด็นที่ 5.1) การปรับหลักสูตรพรอมกระบวนการจัดการเรียนการสอนและ                     
การประเมนิเพ่ือพัฒนาการเรียนรูเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ (สอดคลอง 3 กิจกรรม) 
       กิจกรรม - 2. พัฒนาครูในการจัดการเรียนรูเชิงรุก และการวัด ประเมินผล                         
เพื่อพัฒนาผูเรียน รวมทั้งการพัฒนาความรู และสมรรถนะดานเนื้อหาสาระที่สอน ดานศาสตรการสอน ดานการใชสื่อ
และเทคโนโลยีในการเรียนรูและการสอนดานการพัฒนาทักษะแหงศตวรรษที่ 21 และดานบทบาทของครูในยุค
ใหม  
       เปาหมายกิจกรรม ครูมีความรู ความเขาใจสามารถจัด การเรียนรูเชิงรุก                
ได ศึกษานิเทศกมีความรูความเขาใจสามารถใหคําแนะนําหรือชวยเหลือครูออกแบบรายวิชาเพ่ิมเติม หรือ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน และการนําไปจัดการสอนหรือจัดกิจกรรมใหผูเรียน 
        กิจกรรม - 3. สนับสนุนชุดการสอน สื่อ ตัวอยางรายวิชา สนับสนุนชุดการสอน สื่อ 
ตัวอยางรายวิชา เพิ่มเติม และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม 
       เปาหมายกิจกรรม จัดตั้งคลังชุดการสอนสําเร็จรูป รายวิชาเพ่ิมเติม และ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่ผานการคัดกรองจากผูเชี่ยวชาญ ใหครูเขาถึงเพื่อนําไปใชและเรียนรูเพ่ือพัฒนาขึ้นเองได 
สถานศึกษามีรายวิชาเพิ่มเติม หรือกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่พัฒนาขึ้นเอง สอดคลองกับจุดมุงหมายของหลักสูตร 
ความพรอม จุดเนนของสถานศึกษา และเกณฑการจบหลักสูตร 
       กิจกรรม - 4. จัดใหมีศูนยรวบรวมสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  
       เปาหมายกิจกรรม ศูนยรวบรวมสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา เพ่ือให ครูและ
นักเรียนเลือกใชไดอยางเหมาะสมกับสถานการณการเรยีนรู   
       ประเด็นท่ี 5.2) การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 
(สอดคลอง    2 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 2. ปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อสงเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมใหแกผูเรียน  
        เปาหมายกิจกรรม ปรับปรุงรูปแบบ กิจกรรม และสาระการเรียนการสอน                   
เพื่อเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมใหแกผูเรียน 
        กิจกรรม - 3 จัดทําจรรยาบรรณ (Code of conduct) ที่มุงสงเสริมการ
ประพฤติปฏิบัติอยางมีคุณธรรมและจริยธรรมของครูและบุคลากรทางการศกึษาในระดับสถานศึกษา 
        เปาหมายกิจกรรม จรรยาบรรณ (Code of conduct) ของครูและบุคลากร
ทางการศกึษาในระดับสถานศึกษา 



 
 

 

       ประเด็นท่ี 5.3) การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับชาติและระบบ
คัดเลือกเขาศึกษาตอ (สอดคลอง 2 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 1. จัดทําขอเสนอวาดวยการปรับระบบการทดสอบระดับชาติ  
        เปาหมายกิจกรรม รวมปรับปรุงการทดสอบระดับชาติ และพัฒนาแบบทดสอบ                
ใหวัดสมรรถนะตามหลักสูตรไดอยางมีคุณภาพ โดยเนนความสอดคลองระหวางสมรรถนะท่ีคาดหวัง                        
ตามหลักสูตรกับเครื่องมือ/ขอคาถามท่ีใชวัด 
        กิจกรรม - 2. จัดทําขอเสนอใหมีการทบทวนและปรับปรุงวิธีการในการ
จัดสรรโอกาสและการคัดเลือกเขาศกึษาตอและประกาศใช 
        เปาหมายกิจกรรม ผู เรียนไดรับการจัดสรรโอกาสและได เขาศึกษาตอ                       
ดวยวิธีการที่หลากหลาย 
       ประเด็นท่ี 5.4)  การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา (สอดคลอง 3 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 1. จัดทําขอเสนอวาดวยการพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษา               
ผานการประกันคุณภาพ การประเมินคุณภาพ และการรับรองคุณภาพ 
        เปาหมายกิจกรรม สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคณภาพ 
ประสิทธิภาพ  มีธรรมาภิบาล เกิดการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอยางตอเนื่อง ตามปรัชญาและเปาหมาย
ของสถานศึกษา และมีระบบความรับผิดชอบทางการศึกษา (Educational Accountability) บนพ้ืนฐานสมรรถนะ
หลักของผูเรียน  
         กิจกรรม - 2. ประกาศ/กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และขอกําหนด
ดานคุณภาพของการจัดการศกึษาสําหรับการประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพการศึกษา ใหสถานศึกษา
นําไปปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
        เปาหมายกิจกรรม สถานศึกษามีแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพ การประเมิน
คุณภาพ และการรับรองคุณภาพการศึกษา เปนระบบที่มีความเชื่อมโยงสอดคลอง ไมสรางภาระตอสถานศึกษา
และการปฏิบัตหินาที่การจัดการเรียนของครู 
        กิจกรรม - 3. จัดสรรงบประมาณ และมีระบบสนับสนุนการดําเนินงานเพื่อพัฒนา
ระบบคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง 
        เปาหมายกิจกรรม สถานศึกษาไดรับการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง 
สามารถสรางความเชื่อมั่นใหผูมีสวนเก่ียวของและสาธารณชนได และเกิดวัฒนธรรมคุณภาพในการจัดการศึกษา
ของครู ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษา  
       ประเด็นท่ี 5.5)  ระบบความปลอดภัยและระบบสวัสดิการของผูเรียน (สอดคลอง 
4 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 2 พัฒนาระบบการคุมครองผูเรียนในสถานศกึษาท่ีมีความทันสมัยและ
รวดเร็ว เพื่อใหครู ผูเรียน และผูปกครอง เขาถึงขอมูลและแกไขปญหาฉุกเฉินไดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
        เปาหมายกิจกรรม แอพพลิเคชั่นสําหรับการติดตาม ดูแล คุมครองผูเรียน                             
ในสถานศึกษา 
        กิจกรรม - 3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรูความเขาใจ             
ในการใชระบบการคุมครองผูเรียนในสถานศึกษา  
        เปาหมายกิจกรรม ครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพในการปฏิบัติตาม
มาตรการการคุมครองผูเรยีนในสถานศกึษา 
        กิจกรรม - 4. จัดบริการการดูแลคุมครองผูเรียน ทั้งในดานความปลอดภัย 
สุขภาพและสวัสดิภาพ ครอบคลุมสถานศึกษาทุกสังกัดทั่วประเทศ  



 
 

 

        เปาหมายกิจกรรม ผูเรียนไดรับการชวยเหลือดูแล และคุมครองทั้งดาน                      
ความปลอดภัย สุขภาพ และสวัสดิภาพ 
        กิจกรรม - 5 สงเสริมสนับสนุนระบบการคุมครองผูเรียนใหมีประสิทธิภาพ
ตอเนื่องและยั่งยืน  
        เปาหมายกิจกรรม สถานศึกษามีระบบคุมครองผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
      เรื่องที่ 6 การปรับโครงสรางของหนวยงานในระบบการศึกษา เพื่อบรรลุเปาหมาย                             
ในการปรับปรุง การจัดการเรียนการสอนและยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา (สอดคลอง 2 ประเด็น) 
       ประเด็นท่ี 6.1) สถานศึกษามีความเปนอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา 
(สอดคลอง 1 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 1. จัดทํารางกฎหมายเก่ียวกับการกระจายอํานาจการบริหาร
จัดการ  ทั้ง 4 ดาน (วิชาการ งบประมาณ บุคคล และบริหารงานทั่วไป)เปาหมายกิจกรรม สถานศึกษาไดรับ 
การกระจายอํานาจในการบริหารจัดการสถานศึกษาใน 4 ดาน ตามความเหมาะสมและบริบทของพื้นที่ และ  
การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  
       ประเด็นที่ 6.3) การปรับปรุงโครงสรางของกระทรวงศึกษาธิการ (สอดคลอง           
1 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - จัดทําขอเสนอการปรับปรุงบทบาทหนาที่และอํานาจที่สอดคลอง
กับบทบัญญัติของกฎหมายการศึกษาแหงชาติฉบับให 
        เปาหมายกิจกรรม กระทรวงศึกษาธิการมีการแบงหนาที่และอํานาจที่ชัดเจน
ระหวางหนวยงานนโยบาย หนวยงานการกํากับ หนวยงานการสนับสนุน และหนวยงานการปฏิบัติการ  
      เรื่องที่ 7 การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูโดยการพลิกโฉมดวยระบบดิจิทัล 
(Digitalization for Educational and Learning Reform) (สอดคลอง 3 ประเด็น) 
       ประเด็นที่ 7.1) การปฏิรูปการเรียนรูดวยดิจิทัลผานแพลตฟอรมการเรียนรูดวย
ดิจิทัลแหงชาติ (สอดคลอง 2 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 2. นําผลการใชสื่อดิจิทัลและนวัตกรรมท่ีไดรับมาประมวล และ
ดําเนินการผูกรวมและนํามาพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของแพลตฟอรมการเรียนรูดวยดิจิทัล  
        เปาหมายกิจกรรม รวมพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของแพลตฟอรมการเรียนรู
ดวยดิจิทัล  
        กิจกรรม - 3 ขยายเครือขายแพลตฟอรมการเรียนรูดวยดิจิทัล โดยการสราง    
ความรวมมือของภาคสวนที่เก่ียวของ (PPP) 
        เปาหมายกิจกรรม ผูเรียน ครู และคนทุกชวงวัยเขาถึงทรัพยากรการเรียนรู 
และสื่อการจัด การเรียนการสอนรูปแบบตาง ๆ ที่มีคุณภาพสูง ผานแพลตฟอรมการเรียนรูดวยดิจิทัลแหงชาติ 
และไดรับการแนะแนว (Consulting) ใหสามารถพัฒนาไดอยางเต็มศักยภาพตามความถนัดและความสนใจจน
สามารถประกอบอาชีพและดาํรงชีวิตอยูในสังคมไดอยางยั่งยืน  
       ประเด็นท่ี 7.2) ระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษา (Big Data for 
Education) (สอดคลอง 2 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 1. จัดทําระบบขอมูลและสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Big Data In 
Education)    
        เปาหมายกิจกรรม ระบบขอมูลและสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา 
(Education Management Information System : EMIS) ซึ่งมีฐานขอมูลกลางรายบุคคลที่อางอิงจากเลข



 
 

 

บัตรประจําตัว ประชาชน 13 หลัก เปนรูปแบบเดียวกันของทุกหนวยงานที่จัดการศึกษาทั้งในและนอก
กระทรวงศกึษาธิการ และสามารถเชื่อมโยงขอมูลได 
         กิจกรรม  - 2. จัดทํากฎหมายการบริหารขอมูลและสารสนเทศทางการศึกษา 
        เปาหมายกิจกรรม ประกาศกฎหมายการบริหารขอมูลและสารสนเทศทาง   
การศึกษา, จัดโครงสรางองคกรศูนยขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาแหงชาติ 
       ประเด็นท่ี 7.3) การพัฒนาความเปนพลเมืองดิจิทัล (digital citizenship)                    
ในดานความฉลาดรูดิจิทัล (digital literacy) ความฉลาดรูสารสนเทศ (information literacy) ความฉลาดรูสื่อ 
(media literacy) เพ่ือการรูวิธีการเรียนรู (learning how to learn) ในการเรียนรูตลอดชีวิต ตลอดจนการมี
พฤติกรรมที่สะทอนการรูกติกา มารยาท จริยธรรมเก่ียวกับการใชสื่อและการสื่อสารบนอินเทอรเน็ต (สอดคลอง 
3 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 1. จัดทําขอเสนอวาดวยการเสริมสรางสมรรถนะดานดิจิทัลและ             
การรูเทาทันสื่อของประชาชน 
        เปาหมายกิจกรรม ขอเสนอวาดวยการเสริมสรางทักษะการรูดิจิทัลและการรูเทา
ทันสื่อของประชาชน, กําหนดสมรรถนะดานดิจิทัลและการรูเทาทันสื่อ (Digital and media literacy) ที่ปรับ
ตาม ความจําเปนในแตละชวงวัยที่เหมาะสม  
        กิจกรรม  - 2. เสริมสรางสมรรถนะดานดิจิทัลและการรูเทาทันสื่อ 
        เปาหมายกิจกรรม บูรณาการหนวยงานที่เก่ียวของในการเสริมสรางสมรรถนะ
ดานดิจิทัลและการรูเทาทันสื่อ, คูมือความรูเก่ียวกับสมรรถนะดานดิจิทัลและการรู เทาทันสื่อ สําหรับผูปกครอง 
นักเรียน วัยทํางาน ผูสูงอายุ, ดําเนินงานรวมกับศูนยการเรียน และศูนยดิจิทัลชุมชน ในการพัฒนาทักษะดิจิทัล
ใหกับประชาชน เนนกลุมผูสูงอายุ  
        กิจกรรม - 3. ประเมินสมรรถนะดานดิจิทลัและการรูเทาทันสื่อของคนไทย 
        เปาหมายกิจกรรม  นํารองการประเมินระดับสมรรถนะดานดิจิทัลและการรูเทา
ทันสื่อแตละชวงวัย และทบทวนแกไข ปรับปรุง, ประชาชนในวัยเรียนและผูสูงอายุมีระดับสมรรถนะดานดิจิทัล
และ การรูเทาทันสื่ออยูในระดับดีมาก  
     (2) แผนการปฏิรูปประเทศดานการเมือง 
      เรื่องที่ 1/ประเด็นที่ 1 การเสริมสรางวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีสวนรวมของ
ประชาชนในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข 
       กิจกรรมที่ 1/กลยุทธที่ 1 การใหการศึกษาและเสริมสรางวัฒนธรรมทางการเมือง                
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของพลเมือย 
       เปาหมายกิจกรรม มีโรงเรียน ประชาธิปไตยเพ่ิมขึ้นไมนอยกวารอยละ 10 ตอปของ
จํานวนโรงเรยีนระดับประถมศกึษา/มัธยมศึกษา 
       กิจกรรมท่ี 2/กลยุทธที่ 2 จัดใหมีการใหความรูทางดานการเมืองการปกครอง 
(Political Education) วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย (Civic Education) 
       เปาหมายกิจกรรม ระดับความรูวัฒนธรรมทางการเมือง และการเมืองการปกครองของ
ผูเขารวมกิจกรรม/อบรม/สัมมนา ไมนอยกวารอยละ 60 
     (3) แผนการปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน 
      เรื่องที่ 2/ประเด็นที่ 2 ระบบขอมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัยและเชื่อมโยงกัน               
กาวสูรัฐบาลดิจิทัล  
       กิจกรรมที่ 2/กลยุทธที่ 2 นําระบบดิจิทัลมาใชในการปฏิบัติงาน และการบริหาร
ราชการ 



 
 

 

       เปาหมายกิจกรรม หนวยงานภาครัฐสามารถดําเนินงานตามภารกิจไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  โดยการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชงาน 
       กิจกรรมที่ 3/กลยุทธที่ 3 บูรณาการขอมูลของหนวยงานภาครัฐเพ่ือการบริหาร
ราชการแผนดิน 
       เปาหมายกิจกรรม 1) หนวยงานของรัฐมี Chief Data Officer ซึ่งมีอํานาจหนาที่          
ท่ีสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัล 2) หนวยงานภาครัฐมีการจัดทําขอมูลสําคัญตามมาตรฐาน              
ท่ีกําหนด และเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานภายนอกได 3) หนวยงานภาครัฐมีขอมูลสําคัญท่ีใชในการตัดสินใจ และ
การจัดอันดับของประเทศในดานตาง ๆ 4) ผูบริหารระดับสูงมีขอมูลท่ีถูกตอง ครบถวน ทันสมัย สําหรับใชในการ
ตัดสินใจและการบริหารราชการแผนดิน 5) หนวยงานมีผูรับผิดชอบในการวบรวม จัดการและวิเคราะหขอมูล 
      เรื่องที่ 3/ประเด็นท่ี 3 โครงสรางภาครัฐ กะทัดรัด ปรับตัวไดเร็ว และระบบงาน                    
มีผลสัมฤทธิ์สูง 
       กิจกรรมที่ 1/กลยุทธที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางและระบบบริหารงานของ
รัฐ และลด/ละลายความเปนนิติบุคคลของกรม 
       เปาหมายกิจกรรม 1) สวนราชการมีการจัดทําแผนปฏิรูปองคการ โดยมีการ
ทบทวน  4 ดาน ไดแก โครงสราง กระบวนงาน บุคลากร และกฎหมาย 2) ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการ
ภาครัฐ 
       กิจกรรมท่ี 2/กลยุทธที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพและสรางความเขมแข็งของ                          
การบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่ 
       เปาหมายกิจกรรม ดําเนินการตามแผนได 100% 
      เรื่องที่ 4/ประเด็นท่ี 4 กําลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูง                      
พรอมขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 
       กิจกรรมที่ 1/กลยุทธที่ 1 จัดกําลังคนใหสอดคลองกับความจําเปนในการบริการ
สาธารณะที่สําคัญ และขับเคลื่อนขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
       เปาหมายกิจกรรม กําลังคนที่เหมาะกับงาน/ชนิด/คุณภาพในเวลาที่ตองการ             
ท่ีสอดคลองกับบทบาทของภาครัฐและทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตรชาติ 
       กิจกรรมที่ 3/กลยุทธที่ 3 พัฒนาทักษะและสมรรถนะใหมเพื่อสรางความพรอมเชิงกล
ยุทธใหกับกําลังคนภาครัฐ (New Mindsets and Skillsets) 
       เป าหมายกิจกรรม 1) ภาครัฐมีกํ าลั งคนมีทักษะและสมรรถนะที่ทันตอ                               
การเปลี่ยนแปลงทันสมัย และเปนสากล 2) ภาครัฐมีแผนและแนวทางในการใชประโยชนกําลังคนสูงอายุที่มี
ศักยภาพ 3) ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐมีคานิยมและอุดมการณที่กลายืนหยัดกระทําในสิ่งท่ีถูกตองแยก
ผลประโยชนสวนตนออกจากประโยชนสาธารณะ และดํารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เจาหนาที่ของ
รัฐ มีกระบวนทัศนใหม (New Paradigm)และมีจิตวิญญาณการเปนผูประกอบการสาธารณะ (Public 
Entrepreneurial Spirit) มีกล ไกและมาตรการคุ มครองเจาหนาที่ จากการใช อํานาจที่ ไม เปนธรรม                             
โดยผูบังคับบัญชา 
       กิจกรรมที่ 4/กลยุทธที่ 4 ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการใชกําลังคนใน
สวนราชการและหนวยงานของรัฐ (Workforce Audit) 
       เปาหมายกิจกรรม 1) รัฐบาลมีสารสนเทศสําหรับการตัดสินใจเพ่ือใหการใช
กําลังคนภาครัฐมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 2) สวนราชการมีสายงานตําแหนง และระดับสอดคลองกับ                  
ความจําเปนของภารกิจภาครัฐ 



 
 

 

      เรื่องที่ 5/ประเด็นที่ 5 ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด สรางและรักษาคนดีคน
เกงไวในภาครัฐ 
       กิจกรรมที่ 1/กลยุทธที่ 1 ดึงดูดผูมีความรูความสามารถและมีจิตสาธารณะเขามา
ทํางานในหนวยงานของรัฐ 
       เปาหมายกิจกรรม 1) มีระบบ รูปแบบการจางงาน และชองทางการสรรหา
บุคลากรภาครัฐที่หลากหลายเหมาะสมกับภารกิจ รวมทั้งวิถีการทํางานและการใชชีวิตของคนรุนใหมและผูที่มี
ความรูความสามารถสูง  2) สวนราชการมีการพัฒนาจุดแข็งใหเปนแรงดึงดูดและสรางแรงบันดาลใจใหกับผูสมัคร
งาน 3) มีระบบการจัดสอบความรูความสามารถทั่วไปดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 4) มีระบบการสอบวัดความรู
ความสามารถทั่วไป และคุณลักษณะการเปนเจาหนาที่ของรัฐที่เปนมาตรฐานเดียวกันของบุคลากรภาครัฐ                 
ทุกประเภท 
       กิจกรรมที่ 2/กลยุทธที่ 2 สงเสริม จูงใจ และรักษาผูมีความรูความสามารถและ               
มีจิตสาธารณะไวในภาครัฐ 
       เปาหมายกิจกรรม การประเมินผลการปฏิบัติงานเที่ยงตรง เปนรูปธรรม และมีความเปน
ธรรมมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานมีความเขมขน และสามารถคัดกรองบุคลากรที่ไมมีประสิทธิภาพให
ออกจากราชการ 
       กิจกรรมที่ 3/กลยุทธที่ 3 พัฒนาขีดความสามารถและสรางความผูกพันตอองคกร 
(Engagement) ของบุคลากรภาครัฐ 
       เปาหมายกิจกรรม 1) เจาหนาที่ของรัฐทุกระดับ (อาทิ เจาหนาที่ใหมระดับมืออาชีพ   
นักบริหารระดับตน นักบริหารระดับกลาง และนักบริหารระดับสูง) ไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ืองและสอดคลอง
กับสายอาชีพ ชวงอายุ และพื้นที่ทํางาน 2) หลักสูตรปฐมนิเทศระหวางการทดลองงาน (Induction Training)                                
มีประสิทธิผลในการสรางสมรรถนะและทัศนคติใหมในการทํางานภาครัฐ (New Mindsets) 3) การพัฒนา
บุคลากรภาครัฐนาไปสูการปรับปรุงและพัฒนาผลการปฏิบัติงาน, การลงทุนในการพัฒนาบุคลากรมีความคุมคา 
       กิจกรรมที่ 5/กลยุทธที่ 5 สงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารทรัพยากร
บุคคล 
       เปาหมายกิจกรรม 1) ทุกองคกรกลางบริหารงานบุคคลหรือหนวยงานของรัฐ                      
นําประมวลจริยธรรมสําหรับเจาหนาที่ของรัฐไปใชในการบริหารงานบุคคล 2) องคกรกลางบริหารงานบุคคล
กําหนดหลักเกณฑการใชพฤติกรรมคุณธรรมและจริยธรรมในการเลื่อนตําแหนง การลดตําแหนง การยาย
ตําแหนง เปนตน 
       กิจกรรมที่ 6/กลยุทธที่ 6 พัฒนาทางกาวหนาในสายอาชีพและสรางความตอเนื่อง               
ในการดํารงตําแหนง 
       เปาหมายกิจกรรม ทุกสายอาชีพมีเสนทางความกาวหนาที่เปดกวาง มีโอกาสและ
ประสบการณทํางานท่ีหลากหลาย ทําใหภาครัฐสามารถระดมสรรพกําลังความเชี่ยวชาญมาใชประโยชนได                 
อยางสูงสดุ 
      เรื่องที่ 6/ประเด็นที่ 6 การจัดซื้อจัดจางภาครฐั คลองตัว โปรงใส และมีกลไกปองกัน
การทุจริตทุกขั้นตอน 
       กิจกรรมที่ 1/กลยุทธที่ 1 นําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชปรับปรุงระบบการจัดซื้อ                
จัดจางภาครัฐใหมีความคลองตัว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
       เปาหมายกิจกรรม หนวยงานของรัฐสามารถเชื่อมโยงระบบขอมูลการจัดซื้อจัดจาง
ของตนกับระบบของกรมบัญชีกลางไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 



 
 

 

     (4) แผนการปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย 
      เรื่องที่ 1/ประเด็นที่ 1 มีกลไกใหการออกกฎหมายเปนกฎหมายที่ดีและเทาที่จําเปน 
รวมทั้งมีกลไกในการทบทวนกฎหมายท่ีมีผลบังคับแลวเพื่อใหสอดคลองกับหลักการ ตามมาตรา 77 ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
       กิจกรรมที่  1/กลยุทธที่  1 จัดทํากฎหมายเพื่อกําหนดหลักเกณฑเ ก่ียวกับ                    
การจัดทาํรางกฎหมาย การกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการตรวจสอบความจําเปนในการตรากฎหมาย การรับฟง
ความคิดเห็นของผูเกี่ยวของ การวิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย เพ่ือเปนหลักเกณฑประกอบ               
การจัดทํารางกฎหมายรวมท้ังกําหนดหลักเกณฑการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่มีผลใชบังคับแลว 
       เปาหมาย – 
     (5) แผนการปฏิรูปประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
      เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 เสริมสรางระบบบริหารจัดการมลพิษท่ีแหลงกําเนิดใหมี
ประสิทธิภาพ 
        กลยุทธที่ 2/กิจกรรมที่ 2 ใหความรูและทักษะกับชุมชนและโรงเรียนในการคัด
แยกขยะแตละประเภท รวมทั้งผนวกความรูเรื่องการคดัแยกขยะเขาไปในหลักสูตรการเรียนการสอน 
        เปาหมาย – 
      (6) แผนการปฏิรูปประเทศดานสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
       เรื่องท่ี 1/ประเด็นที่ 1 การปฏิรปูการรูเทาทันสื่อของประชาชน 
        กิจกรรมท่ี 1/กลยุทธที่ 1 การจัดสัมมนาเรื่อง “การรูเทาทันสื่อ” ในโรงเรียนและ
ในมหาวิทยาลัยและในสถานที่สาธารณะสําหรับกลุมเปาหมายที่อยูนอกสถานศึกษาในกรุงเทพมหานครและ
ตางจังหวัดอยางตอเนื่อง      
        เปาหมายกิจกรรม สรางความตระหนักในกลุมนักเรียนนักศึกษา 
      (7) แผนการปฏิรูปประเทศดานสังคม  
       เรื่องที่ 5/ประเด็นที่ 5 การมีสวนรวม การเรียนรู การรับรูและการสงเสริมกิจกรรมทางสังคม 
        กิจกรรมท่ี 2/กลยุทธที่ 2 สรางพลังแผนดิน 
        เปาหมายกิจกรรม – 
      (8) แผนการปฏิรูปประเทศดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
       เรื่องที่ 1/ประเด็นท่ี 1 ดานการปองกันและเฝาระวัง 
        กิจกรรมที่ 1/กลยุทธท่ี 1 เรงสรางการรับรูและจิตสํานึกของประชาชนในการ
ตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
        เปาหมายกิจกรรม สรางนิสัยไมโกงและไมยอมใหผูใดโกงเพ่ือตอตานการทุจริตฯ 
ใหกับคนในสังคมโดยเริ่มจากเด็กและเยาวชน 
       เรื่องที่ 2/ประเด็นท่ี 2 ดานการปองปราม 
        กิจกรรมที่ 2/กลยุทธที่ 2 ใหหัวหนาสวนราชการ หัวหนาหนวยงานของรัฐ หรือ
ผูบังคับบัญชา มีมาตรการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบและเปนตัวอยางในการบริหารงานดวยความซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปลอยปละละเลยไมดําเนินการ               
ใหถือเปนความผิดวินัยหรือความผิดอาญา 
        เปาหมายกิจกรรม บริหารงานบุคคลของหนวยงานของรฐัตองยึดหลักคุณธรรม 
        กิจกรรมที่ 3/กลยุทธท่ี 3 เสริมสรางหนวยงานตรวจสอบภายในใหเปนกลไกอิสระ
และมีการเฝาระวังการทุจริตในหนวยงาน 



 
 

 

        เปาหมายกิจกรรม พัฒนาระบบระบบตรวจสอบภายในของหนวยงานรัฐให                         
มีประสิทธิภาพอยูเสมอและถือวาเปนภารกิจที่สําคัญซึ่งหัวหนาสวนราชการตองกํากับดูแลดวยตนเอง 
        กิจกรรมที่ 4/กลยุทธที่ 4 ทําใหการใหสินบนแกเจาหนาท่ีของรัฐเปนเรื่องที่นารังเกียจไม
พึงกระทํา 
        เปาหมายกิจกรรม ใหขาราชการ เจาหนาที่ และเจาพนักงานของรัฐทุกคนรับทราบ 
ยึดถือและปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับ วาดวยการรักษาวินัยอยางเครงครดั 
 17.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ีสิบสอง พ.ศ. 2560 -2564 
  1) วัตถุประสงค (สอดคลอง 6 ขอ) 
   1.1 เพื่อวางรากฐานใหคนไทยเปนคนที่สมบูรณ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย 
คานิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี ครอบครัวอบอุน ตลอดจนเปนคนเกง              
ท่ีมีทักษะความรูความสามารถและพัฒนาตนเองไดตอเนื่องตลอดชีวิต 
   1.2 เพ่ือใหคนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ไดรับความเปนธรรมในการ
เขาถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผูดอยโอกาสไดรับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมี                 
ความเขมแข็งพึ่งพาตนเองได 
   1.3 เพ่ือใหเศรษฐกิจเขมแข็ง แขงขันได มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สรางความเขมแข็ง
ของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหมโดยการใชนวัตกรรมที่เขมขนมากขึ้น สรางความเขมแข็งของ
เศรษฐกิจฐานราก และสรางความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ํา 
   1.4 เพื่อรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมใหสามารถ
สนับสนุนการเตบิโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
   1.5 เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินมีประสิทธิภาพ โปรงใส ทันสมัย และมีการทํางาน                
เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 
   1.6 เพ่ือใหมีการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่อรองรับ  
การพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบรกิารเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม 
  2) เปาหมายรวม (สอดคลอง 5 ขอ) 
   2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทยที่สมบูรณ 
   2.2 ความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดและความยากจนลดลง 
   2.3 ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได 
   2.4 ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ํา 
   2.6  มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได กระจาย
อํานาจและมีสวนรวมจากประชาชน 
  3) ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ (สอดคลอง 9 ยุทธศาสตร) 
   ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย (หลัก) 
    เปาหมายระดับยุทธศาสตร 1) คนไทยสวนใหญมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน
ท่ีดีของสังคมเพิ่มข้ึน 2) คนในสังคมไทยทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู และความสามารถเพิ่มขึ้น 3) คนไทยไดรับ
การศึกษาที่มคีณุภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรยีนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง 
    แนวทางการพัฒนา 1) ปรับเปลี่ยนคานิยมคนไทยใหมีคุณธรรม จริยธรรมมีวินัย จิต
สาธารณะ และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค โดย 1.2) สงเสริมใหมีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกหองเรียน
ท่ีสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ 2) พัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะความรู และ
ความสามารถในการดํารงชีวิตอยางมีคุณคา โดย 2.1) สงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและ



 
 

 

ทักษะทางสังคมที่เหมาะสม 2.2) พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุนใหมีทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบมี
ความคิดสรางสรรคมีทักษะการทํางาน และการใชชีวิตที่พรอมเขาสูตลาดแรงงาน 2.3) สงเสริมแรงงานใหมี
ความรูและทักษะในการประกอบอาชีพที่เปนไปตามความตองการของตลาดแรงงาน 3) ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต โดย 3.6) จัดทําสื่อการเรียนรูท่ีเปนสื่ออิเล็กทรอนิกสและสามารถใชงานผาน
ระบบอุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่ใหคนทุกกลุมสามารถเขาถึงไดงาย สะดวก ท่ัวถึง ไมจํากัดเวลาและสถานที่                  
3.7) ปรับปรุงแหลงเรียนรูในชมุชนใหเปนแหลงเรียนรูเชิงสรางสรรคและมีชีวิต 
   ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม (รอง) 
    เปาหมายระดับยุทธศาสตร  2) เพ่ิมโอกาสการเขาถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของ
ภาครัฐ 3) เพ่ิมศกัยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากใหมีความเขมแข็ง เพื่อใหชุมชนพึ่งพาตนเองและไดรับสวน
แบงผลประโยชนทางเศรษฐกิจมากขึ้น 
    แนวทางการพัฒนา 1) เพิ่มโอกาสใหกับกลุมเปาหมายประชากรรอยละ 40                      
ท่ีมีรายไดต่ําสุดใหสามารถเขาถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ โดย 1.1) ขยายโอกาสการเขาถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพใหแกเด็กและเยาวชนที่ดอยโอกาสทางการศึกษาอยางตอเน่ือง โดยไมถูกจํากัดศักยภาพ
จากสภาพครอบครัว พื้นท่ี และสภาพรางกาย 2) กระจายการใหบริการภาครัฐทั้งดานการศึกษา สาธารณสุข และ
สวัสดิการที่มีคุณภาพใหครอบคลุมและท่ัวถึง โดย 2.1) สงเสริมใหมีการกระจายการบริการดานการศึกษาที่มีคุณภาพ
ใหมีความเทาเทียมกันมากขึ้นระหวางพื้นที่ 3) เสริมสรางศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และ                  
การสรางความเขมแข็งการเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือใหชุมชนสามารถพึ่งพาตนเอง
ได โดย 3.3) พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สงเสริมการประกอบอาชีพของผูประกอบการระดับชุมชน การสนับสนุนศูนยฝกอาชีพ
ชุมชน 
   ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 
    เปาหมายระดับยุทธศาสตร 2) การสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจรายสาขา                            
2.5) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีบทบาทตอระบบเศรษฐกิจเพ่ิมมากขึ้น 
    แนวทางการพัฒนา  2) การเสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของ
ภาคการผลิตและบริการ 2.4) การพัฒนาภาคการคาและการลงทุน 2.4.4) สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม โดยพัฒนาความเขมแข็งของชุมชนเพ่ือการพึ่งตนเอง สงเสริมใหมีการกําหนดหลักสูตรที่เก่ียวกับ
ทักษะการเปนผูประกอบการทั้งในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับอุดมศึกษา และสายอาชีพ 
   ยุทธศาสตรที่ 4 การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
    เปาหมายระดับยุทธศาสตร 3) สรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีลดมลพิษ และ                    
ลดผลกระทบตอสุขภาพของ ประชาชนและระบบนิเวศ (การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย)  
    แนวทางการพัฒนา 4) สงเสริมการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม         
4.4) สรางแรงจูงใจเพ่ือใหเกิดการปรับเปลี่ยนไปสูการบริโภคที่ยั่งยืน สรางความตระหนักรูของผูบริโภค โดยใหขอมูล                  
ท่ีถูกตองพอเพียง เสริมสรางทัศนคติในการดํารงชีวิตใหเปนวิถีชีวิตที่พอเพียงและยั่งยืน เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ดวยการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ 
   ยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่งและ
ยั่งยืน 
    เปาหมายระดับยุทธศาสตร 1) ปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริยใหเปน
สถาบันหลักของประเทศ 2) สังคมมีความสมานฉันท ผูเห็นตางทางความคิดของคนในชาติสามารถอยูรวมกันไดอยางสันติ 
ประชาชนมีสวนรวมปองกันแกไขปญหาความมั่นคง 3) ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สรางรายไดเพ่ิมขึ้น   



 
 

 

    แนวทางการพัฒนา 1) การรักษาความมั่นคงภายในเพื่อใหเกิดความสงบในสังคม
และธํารงไวซึ่งสถาบันหลักของชาติ 1.1) สรางจิตสํานึกของคนในชาติใหมีความหวงแหน และธํารงรักษาสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 1.2) เสริมสรางความปรองดองของคนในชาติ ปลูกฝงคานิยมและเสริมสราง
ความรูความเขาใจของการอยูรวมกันบนพ้ืนฐานความแตกตางทางความคิด ภายใตสิทธิและหนาที่ตามระบอบ
ประชาธิปไตย 1.3) ปองกันและแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยกระบวนการ สันติสุขแนวทาง
สันติวิธีลดความรุนแรงตามยุทธศาสตรพระราชทาน “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” 
   ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมา                
ภิบาลในสังคมไทย (รอง) 
    เปาหมายระดับยุทธศาสตร 1) ลดสัดสวนคาใชจายดานบุคลากร และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการใหบริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ 3) 
เพิ่มคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตใหสูงขึ้น  
    แนวทางการพัฒนา 1) ปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพ
บุคลากรภาครัฐ ใหมีความโปรงใส ทันสมัย คลองตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุมคา โดยกําหนดภารกิจ 
ขอบเขต อํานาจหนาที่ของราชการบริหารสวนกลาง สวนภูมิภาค และทองถ่ินใหชัดเจนและไมซ้ําซอน  
3) เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการใหบริการสาธารณะใหไดมาตรฐานสากล โดยปรับปรุงระบบการบริหาร
จัดการภายในองคกร 5) ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิอบ โดยปองกันการทจุริต  
 ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 
  เปาหมายระดับยุทธศาสตร  5) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล สรางผูประกอบการธุรกิจ
ดิจิทัลรายใหมเพิ่มขึ้น 
  แนวทางการพัฒนา 5) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 5.2 ) สงเสริมการใชเทคโนโลยี
ดิจิทัลในการสรางมูลคาเพ่ิมทางธุรกิจ โดยสงเสริมการพัฒนาผูประกอบการใหปรับเปลี่ยนรูปแบบการทําธุรกิจ
ใหเปนระบบดิจิทัล โดยจัดทําแพลตฟอรม (Platform) ธุรกิจดิจิทัลในภาคเกษตร สงเสริมธุรกิจของ
ผูประกอบการดิจิทัลรุนใหม (Startup) ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม และวิสาหกิจชุมชน 
 ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
  เปาหมายระดับยุทธศาสตร 1) เพิ่มความเขมแข็งดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ของประเทศ (จํานวนบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาเพิ่มเปน 25 คนตอประชากร 10,000 คน) 
  แนวทางการพัฒนา 3) พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
วิจัย และนวัตกรรม 3.1) ดานบุคลากรวิจัย 
 ยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ (รอง) 
  เปาหมายระดับยุทธศาสตร 2) เพิ่มจํานวนเมืองศูนยกลางของจังหวัดเปนเมืองนาอยู
สําหรับคนทุกกลุมในสังคม 4) เพ่ิมมูลคาการลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจใหมบริเวณชายแดน 
  แนวทางการพัฒนา 2) การพัฒนาเมือง 2.1) การพัฒนาเมืองหลัก 2.1.4) รักษา                 
อัตลักษณของเมืองและสรางคุณคาของทรัพยากรเพ่ือกระจายรายไดใหคนในทองถ่ิน ตลอดจนใชเศรษฐกิจดิจิทัล
ตอยอดการพัฒนาเมือง ควบคูกับการสงเสริมการเรียนรูของชุมชน 2.2) การพัฒนาเมืองสําคัญ 2.2.1) สงเสริม
กรุงเทพฯ ใหเปนเมืองนศูนยกลางการศึกษา 2.2.2) พัฒนาเมืองปริมณฑล เปนศูนยบริการดานสุขภาพและ
การศึกษาและเมอืงที่อยูอาศัย 2.2.3) พัฒนาเมอืงเชียงใหมและเมืองพิษณุโลกใหเปนศูนยกลางการศึกษา 2.2.4)
พัฒนาเมืองขอนแกนและเมืองนครราชสีมาใหเปนเมืองศูนยกลางการศึกษา 2.2.5) พัฒนาเมืองภูเก็ตและเมือง
หาดใหญใหเปนเมืองนาอยูและเอื้อตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
สิ่งแวดลอม 3) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ 3.1) พ้ืนที่บริเวณชายฝงทะเลตะวันออก 3.1.5) กระจายผลประโยชนจาก
การพัฒนาใหแกประชาชนในพ้ืนที่ สงเสริมการเชื่อมโยงภาคเศรษฐกิจหลักกับเศรษฐกิจชุมชนในทุกภาคการผลิต



 
 

 

ท้ังในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม วิสาหกิจชุมชน 3.2) พ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 3.2.3) สงเสริมให
ภาคประชาชนและภาคีการพัฒนาท่ีเก่ียวของเขามามีสวนรวม และไดรับประโยชนจากการพัฒนาเสริมสรางขีด
ความสามารถของวิสาหกิจชุมชนและผูประกอบการในพ้ืนที่ พัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชนใหสามารถใช
ประโยชนจากการพัฒนา 
 17.2.4 นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. 2562-2565)  
(สอดคลอง 7 นโยบาย) 
  นโยบายที่ 1 : เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
   1) แผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ “แผนที่ 3 : แผนการเสริมสรางความมั่นคงของ
สถาบันหลักของชาตภิายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข” 
   2) เปาหมายเชิงยุทธศาสตร : สถาบันพระมหากษัตริยภายใตการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ไดรับการธํารงรักษาดวยการปกปอง เชิดชูเทิดทูนอยางสมพระ
เกียรต ิ     
   3) ตัวชี้วัด (1) ระดับประสิทธิภาพในการพิทักษรักษาสถาบันพระมหากษัตริย (2) ระดับ
ความเขาใจของทุกภาคสวนเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย     
   4) กลยุทธที่ (2) สงเสริมทุกภาคสวนในสังคมรวมถึงชุมชนไทยในตางประเทศให
ตระหนักรูและเขาใจถึงบทบาทและคุณคาของสถาบันพระมหากษัตริยในฐานะศูนยรวมจิตใจของชาติ รวมถึง
สรางความเขาใจถึงหลักการ เหตุผล และความจําเปนในการพิทักษรักษาสถาบันพระมหากษัตริย (3) นําศาสตร
พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงขยายผลตาม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและแบบอยางที่ทรงวางรากฐานไวพรอมทั้งเผยแพรผลการดําเนินงาน                              
ใหแพรหลายเปนที่ประจักษทั้งในและตางประเทศ  
  นโยบายที่ 2 : สรางความเปนธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันทในชาติ 
   1)  แผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ “แผนที่ 6 : การสรางความสามัคคีปรองดอง” 
    2) เปาหมายเชิงยุทธศาสตร : คนในสังคมอยูรวมกันอยางสันติสุข ยึดมั่นในหลักนิติรัฐและ
แนวทางสันติวิธี 
   3) ตัวชี้วัด (1) ระดับการอยูรวมกันอยางสมานฉันทในสังคมไทย  
     4) กลยุทธที่ (2) สงเสริมกิจกรรมสรางความสามัคคีปรองดองในทุกระดับ โดยเนนสราง
ความรู ความเขาใจในการดําเนินการภาครัฐ และสนับสนุนการเขามามีสวนรวมของภาคประชาชนในการรวม
กําหนดแนวทางการสรางความสามัคคีปรองดอง 
  นโยบายที่ 3 : ปองกันและแกไขการกอเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต 
   1) แผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ “แผนที่ 7 : แผนการปองกันและแกไขปญหา                         
การกอเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต” 
   2) เปาหมายเชิงยุทธศาสตร : ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตมีความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพยสินและอยูรวมกันอยางสันติสุข 
   3) ตัวชี้วัด (1) จํานวนเหตุการณความรุนแรงในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต  
   4) กลยุทธที่ (1) บูรณาการการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐใหเปนระบบมีเอกภาพ 
และเปดโอกาสใหภาคประชาชนมีสวนรวม โดยนอมนํายุทธศาสตรพระราชทาน “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม ซึ่งเปนศาสตรพระราชาเปนหลักในการปฏิบัติ รวมท้ังใหความสําคัญ
กับ                         การดําเนินงาน ดวยหลักธรรมาภิบาล พัฒนาองคความรูนําหลักวิชาการสากลมา
ประยุกตใชในการแกไขปญหา ตลอดจนติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง เพื่อใหบรรลุ



 
 

 

ผลสัมฤทธิ์โดยตรงตอสาเหตุหลักของปญหา (5) สงเสริมสภาวะแวดลอมท่ีเอ้ืออํานวยตอการสรางสันติสุข โดย
ยึดมั่นแนวทางสันติวิธี และสรางความเขาใจใหภาคสวนตาง ๆ ภายในประเทศ รวมทั้งภาคประชาสังคมในพ้ืนที่               
ใหเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต การเฝาระวังแนวคิดสุดโตงที่เผยแพรสูกลุม
ผูปกครอง ครอบครัว สตร ีเยาวชน ท้ังในและนอกสถานศึกษาซึ่งอยูในพ้ืนที่ นอกพื้นที่ และในตางประเทศอยางทั่วถึง 
ตลอดจนสงเสริม ใหมีการจัดระบบการศกึษาที่เก้ือหนุนใหเกิดสภาวะสันติสุข 

  นโยบายที่ 5 : สรางเสริมศักยภาพการปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามขามชาติ และ
นโยบายที่ 8 : เสริมสรางความเขมแข็งและภูมิคุมกันความม่ันคงภายใน    

   1) แผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ “แผนที่ 10 : แผนการปองกันและปราบปราม
ยาเสพติด” 
   2) เปาหมายเชิงยุทธศาสตร : การแพรระบาดของยาเสพติดลดลงและสังคมไทย                               
มีความปลอดภัยจากยาเสพติด  
   3) ตัวชี้วัด (1) ระดับความสําเร็จในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  
   4) กลยุทธท่ี (4) รณรงคใหเด็ก เยาวชน ผูใชแรงงาน และประชากรกลุมเสี่ยง ตระหนักรูถึง
โทษของยาเสพติด เพื่อปองกันการเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด โดยอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนในการเฝา
ระวังและแกไขปญหายาเสพติดในระดับพ้ืนท่ี โดยใชกลไกประชารัฐ 
  นโยบายที่ 9 : เสริมสรางความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต  
   1) แผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ “แผนที่ 11 : แผนการเสริมสรางความมั่นคงของ
ชาติจากภัยทุจริต” 
   2) เปาหมายเชิงยุทธศาสตร : หนวยงานภาครัฐมีระบบปองกันและแกไขการทุจริต 
รวมทั้งประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตของหนวยงานภาครัฐ      
   3) ตัวชี้วัด (1) คาดัชนีชี้วัดการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) 
ของประเทศไทย (2) ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการตอตานการทุจริต   
   4) กลยุทธที่ (4) รณรงคใหความรูแกทุกภาคสวนถึงภัยทุจริต เพ่ือสรางคานิยมตอตาน
และปฏิเสธ การทุจริต 
  นโยบายที่ 10 :  เสริสรางความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร 
   1) แผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ “แผนที่ 15 : การปองกันและแกไขปญหา                   
ความม่ันคงทางไซเบอร 
    2) เปาหมายเชิงยุทธศาสตร : ประเทศไทยมีความมั่นคงปลอดภัยและมีความพรอมในการ
รับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร 
   3) ตัวชี้วัด (2) ระบบปองกันทางไซเบอร ท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถปกปองขอมูล
อิเล็กทรอนิกสของรัฐบาล ตลอดจนโครงสรางพ้ืนฐานสําคัญดานไซเบอร 
   4) กลยุทธที่ (3) พัฒนาทรัพยากรมนุษย องคความรู และความตระหนักรูถึงความสําคัญ
ของภัยคุกคามความม่ันคงทางไซเบอร 

 
 
 
 
 
- 



 
 

 

สวนท่ี 3 สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

จังหวัดพะเยา (ฉบับจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป) 

 ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9  
การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐใหสวนราชการปฏิบัติดังตอไปนี้ (1) กอนจะดําเนินการ                       
ตามภารกิจใดสวนราชการตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการไวเปนการลวงหนา (2) การกําหนดแผนปฏิบัติราชการของ      
สวนราชการตาม (1) ตองมีรายละเอียดของข้ันตอนระยะเวลาและงบประมาณท่ีจะตองใชในการดําเนินการของแตละ
ขั้นตอนเปาหมายของภารกิจผลสัมฤทธิ์ของภารกิจและตัวชี้วัดความสําเร็จของภารกิจและมาตรา 16 ใหสวนราชการ
จัดทําแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการน้ันโดยจัดทําเปนแผนสี่ปซึ่งจะตองสอดคลองกับแผนการบริหารราชการ
แผนดินและในวรรค 2 ในแตละปงบประมาณใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป โดยใหระบุสาระสําคัญ
เกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของสวนราชการเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิของงานรวมทั้งประมาณการรายไดและ
รายจายและทรัพยากรอ่ืนที่จะตองใชเสนอตอรัฐมนตรีเพ่ือใหความเห็นชอบนั้น  จังหวัดพะเยาไดจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดพะเยา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

วิสัยทัศน 
 “คนพะเยาไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพดํารงชีวิตอยางเปนสุขตามวิถี
ลานนา ในโลกศตวรรษที่ 21” 

พันธกิจ 
 1. สงเสริม สนับสนุนใหประชากรทุกคนเขาถึงโอกาสทางการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 2. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัยที่สอดคลองกับการพัฒนาคุณภาพผูเรียนในศตวรรษที่ 21 
 3. สงเสริมสนับสนุนใหระบบบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                    
เอ้ือตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการศกึษาใหมีประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร 
 ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสงัคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถ    
ในการแขงขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

เปาประสงคตัวช้ีวัดเปาประสงค คาเปาหมาย กลยุทธ และโครงการ 
 ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศกึษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
เปาประสงค 
 1. คนทุกชวงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
ตัวชี้วัด 
  1) รอยละของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูท่ีสะทอนความรักและ     
 การธํารงรักษาสถาบันหลักของชาติและการยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
 พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขเพ่ิมข้ึน (รอยละ 100) 
  2) รอยละของนักเรียนที่ผานการอบรมลูกเสือเนตรนารีเพ่ิมขึ้น (รอยละ 100) 
  3) รอยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพื่อเสริมสรางความเปน 
 พลเมือง (Civic Education) เพ่ิมข้ึน (รอยละ 100) 
  4) รอยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมท่ีสรางภูมิคุมกันหรือ                         
 ปองปรามการทุจริตคอรรัปชั่นเพ่ิมข้ึน (รอยละ 100) 
  5) รอยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพื่อสงเสริมการอยูรวมกัน            
 ในสังคมพหุวัฒนธรรมเพ่ิมขึ้น (รอยละ 100) 
เปาประสงค 
 2. คนทุกชวงวัยไดรับการศึกษาการดูแลและปองกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม 
ตัวชี้วัด 
  1) รอยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพื่อเสริมสรางความรู                        
 ความเขาใจที่ถูกตองเก่ียวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหมเพิ่มขึ้น (รอยละ 73) 
  2) รอยละของสถานศึกษาที่ปลอดยาเสพติดเพ่ิมขึ้น (รอยละ 92) 
กลยุทธ 
 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
  1) โครงการสงเสริม สนับสนุนการดําเนินงานตามพระราโชบายดานการศึกษาของสมเด็จพระ 
 เจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สูการปฏิบัติ 
  2. โครงการคายยุวกาชาดสูคานิยมหลัก 12 ประการ เฉลิมพระเกียรติเจาฟามหาจักรี 
  3) โครงการเสริมสรางคณุธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปองกัน                            
 การทุจริต” (ภายใตชื่อโรงเรียนสุจริต) 
  4) โครงการสงเสริมสภานักเรียนและประชาธิปไตยในโรงเรยีน 
  5) โครงการ ประกวดวาดภาพ หัวขอ “เด็กยุคใหม ไมเอาคอรรัปชั่น” 
 2. ยกระดับคุณภาพและสงเสริมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาในพ้ืนท่ีพิเศษ (พื้นที่สูงพื้นที่ตาม      
แนวตะเข็บชายแดนและพ้ืนที่เกาะแกงชายฝงทะเลทั้งกลุมชนตางเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรมกลุมชนชายขอบ
และแรงงานตางดาว) 
  1) โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย 
  2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรแกนนาํเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน                          
 ในชั้นเรียนสูประสิทธิภาพการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 
  3) โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการอานการเขียนผานการเรียนรูเชิงรุก (Active  
 Learning)                          



 
 

 

 สูคุณภาพผูเรยีนในศตวรรษที่ 21 ของกลุมโรงเรียนพื้นที่สูงในถ่ินทุรกันดาร 
  4) โครงการพัฒนาทักษะการอาน และการเขียนภาษาไทย ในเขตพ้ืนที่สูง 
 3. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการจัดระบบการดูแลและปองกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม อาทิ 
อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบตาง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจาก ธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม ภัยจาก
ไซเบอร เปนตน 
  1) โครงการคายคุณธรรมสัมพันธสรางเสริมเยาวชนไทยหางไกลยาเสพติด  
  2) โครงการชุมนุมลูกเสือตานภัยยาเสพติด   
  3) โครงการสงเสริมสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข   
  4) โครงการปลูกฝงคุณธรรมนําใจใหหางไกลยาเสพ 
  5) โครงการคายอบรมทักษะและกระบวนการลูกเสือวิสามัญเพ่ือเสริมสรางภูมิคุมกันยาเสพ 
 ติดสําหรับนักศึกษา กศน.อําเภอภูซาง   
  6) โครงการการรับมือกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม : ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรค 
 อุบัติใหม ภัยจากไซเบอร 

 ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ 
เปาประสงค 
 1. กําลังคนมีทักษะที่สําคัญจําเปนและมีสมรรถนะตรงตามความตองการของตลาดงานและ                  
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ตัวชี้วัด 
  1) สัดสวนผูเรียนอาชีวศึกษาสูงข้ึนเมื่อเทียบกับผูเรียนสามัญศึกษา (50 : 50) 
  2) สัดสวนผูเรียนวิทยาศาสตรสุขภาพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสูงข้ึนเมื่อเทียบกับผูเรียน 
 สังคมศาสตร (30 : 70) 
  3) รอยละของผูเรียนที่เรียนในระบบทวิภาคี/สหกิจศึกษาในสถานประกอบการที่มีมาตรฐาน 
 เพ่ิมข้ึน (รอยละ 42) 
  4) รอยละของผูไดรับเงินกูยืมเพ่ือการศึกษาในสาขาที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ 
 เพ่ิมข้ึน (รอยละ 2) 
  5) รอยละของผูสําเรจ็การศึกษามีสมรรถนะที่ตรงกับความตองการของตลาดงานและ                          
 การพัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้น (รอยละ 62) 
  6) ระดับความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษเฉลี่ยของผูสําเร็จการศึกษาในแตละระดับ                       
 เมื่อทดสอบตามมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) สูงขึ้น (ระดับมัธยมศกึษา 
 ตอนตน/ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย/ระดับปริญญาตรี) (A1/A2/B2) 
  7) จํานวนผูสําเร็จการศึกษาในสาขาตามกลุมอุตสาหกรรมเปาหมายที่ตรงตามขอมูล                        
 ความตองการกําลังคน (Demand) ในกลุมอุตสาหกรรมตางๆเพ่ิมข้ึน (30 คน) 
  8) ประชากรวัยแรงงาน (15-59 ป) มีจํานวนปการศึกษาเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น (10.2 ป) 
  9) รอยละของประชากรวัยแรงงาน (15-59 ป) ท่ีมีการศกึษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 หรือเทียบเทาขึ้นไปเพิ่มขึ้น (รอยละ 53) 
  10) รอยละของกําลังแรงงานในสาขาอาชีพตางๆที่ไดรับการยกระดับคุณวุฒิวิชาชีพเพ่ิมขึ้น  
 (รอยละ 6) 
  11) อัตราการไดงานทํา/ประกอบอาชีพอิสระของผูสําเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา (ไมนับ 



 
 

 

 ศึกษาตอ) ภายในระยะเวลา 1 ปเพ่ิมขึ้น (80 คน) 
  12) อัตราการไดงานทํา/ประกอบอาชีพอิสระของผูสําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาภายใน 
 ระยะเวลา 1 ป เพิ่มขึ้น (80 คน) 
  13) รอยละของผูสําเรจ็การศกึษาที่ผานการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพเพิ่มข้ึน  
 (รอยละ 100) 
  14) รอยละของผูสําเรจ็การศกึษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษามีสมรรถนะเปนที่พอใจของ 
 สถานประกอบการเพ่ิมขึ้น (รอยละ 68) 
เปาประสงค 
 2. สถาบันการศึกษาและหนวยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเปนเลิศ
เฉพาะดาน 
ตัวชี้วัด 
  1) สัดสวนการผลิตกําลังคนระดับกลางและระดับสูงจําแนกตามระดับ/ประเภทการศึกษา                
 ในสาขาวิชาที่สอดคลองกับความตองการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้น (32 คน) 
  2) รอยละของสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษารูปแบบทวิภาคี/สหกิจศึกษา/หลักสูตร 
 โรงเรียนในโรงงานตามมาตรฐานที่กําหนดเพ่ิมขึ้น (รอยละ 100) 
  3) จํานวนหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขาที่ตรงกับความตองการของตลาดงานและการพัฒนา 
 ประเทศเพ่ิมขึ้น (40 หลักสูตร) 
  4) รอยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรูแบบบูรณาการองคความรูดานวิทยาศาสตร 
 เทคโนโลยีวิศวกรรมและคณิตศาสตรหรือสะเต็มศึกษาเพ่ิมขึ้น (รอยละ 45) 
  5) จํานวนหลักสูตรหรือสาขาวิชาที่ผูเรยีนสามารถโอนยายหรือศึกษาตอเนื่องเพ่ิมขึ้น  
 (30 หลักสูตร) 
  6) จํานวนสถาบันอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่จัดหลักสูตรสําหรบัผูมีความสามารถพิเศษ 
 เพ่ิมข้ึน (10 หลักสูตร) 
  7) จํานวนสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาที่มีชุมชนแหงการเรยีนรูทางวิชาชีพเพ่ิมขึ้น (10 แหง) 
  8) รอยละของครอูาชีวศึกษาที่ผานการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพเพ่ิมข้ึน  
 (รอยละ 100) 
  9) รอยละของสถานประกอบการที่จัดการศึกษาเพื่อพัฒนากําลังคนตามความตองการของ 
 ตลาดงานเพ่ิมขึ้น  (รอยละ 100) 
  10) รอยละของภาคีเครอืขายความรวมมือระหวางรัฐเอกชนสถานประกอบการสมาคม 
 วิชาชีพและหนวยงานที่จัดการศึกษาเพ่ิมขึ้น  (รอยละ 60) 
เปาประสงค 
 3. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรมที่สรางผลผลิตและมูลคาเพ่ิม                        
ทางเศรษฐกิจ 
ตัวชี้วัด 
  1) จํานวนโครงการ/งานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู/นวัตกรรมท่ีนําไปใชประโยชนในการพัฒนา 
 ประเทศเพ่ิมขึ้น (8 โครงการ) 
กลยุทธ 
 1. ผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความตองการของตลาดงานและ                  
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

1) โครงการเพ่ิมสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ 



 
 

 

2) โครงการการเขียนแผนธุรกิจ 
3) โครงการยกระดับทักษะการใชภาษาอังกฤษของนักเรียน นักศึกษา และประชาชน 
4) โครงการพัฒนาหลกัสูตรฐานสมรรถนะสอดคลองกับความตองการของชุมชนทองถ่ินและ 

 สถานประกอบการ 
 5) โครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียนตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เปน 
 สากล (CEFR)  
 สูการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

6) โครงการพัฒนาแนวคิดและเสริมสรางทักษะประกอบการ สําหรับเยาวชนจังหวัดพะเยา 
7) โครงการพัฒนาหลักสูตร ทวิภาคีในสาขาวิชาตามความตองการของตลาดแรงงาน 

 2. สงเสริมการผลิตและพัฒนากําลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเปนเลิศเฉพาะดาน 
1) โครงการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจําปงบประมาณ 2565 

  2) โครงการพัฒนาหลักสูตรการนวดเพ่ือสุขภาพ และการนวดทางการกีฬา ตามแนวนโยบาย 
 ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย  
 3. สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางองคความรูและนวัตกรรมท่ีสรางผลผลิตและมูลคาเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจ 
  1) โครงการพัฒนาตนแบบนวัตกรรมดาน IoT ในภาคการผลิตและการบริการ 
  2) โครงการการพัฒนาศักยภาพของครใูนการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐานในการเรียนการ 
 สอนสรางส่ิงประดิษฐคนรุนใหมเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในยุคการศึกษา 4.0 สําหรับ 
 ครู อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
เปาประสงค 
 1. ผูเรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะที่จําเปน                     
ในศตวรรษที่21 
ตัวชี้วัด 
  1) รอยละของผูเรียนที่มีคณุลักษณะและทักษะการเรยีนรูในศตวรรษที่21 เพิ่มข้ึน (รอยละ  
 100) 
  2) รอยละของผูเรียนทุกระดับการศกึษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความมีวินัยและมีจิต 
 สาธารณะเพิ่มข้ึน (รอยละ 100) 
  3) รอยละของสถานศึกษาระดับมัธยมศกึษาตอนตนหรอืเทียบเทาขึ้นไปที่จัดกิจกรรมสะทอน                     
 การสรางวินัยจิตสาธารณะและคุณลักษณะที่พึงประสงคเพ่ิมขึ้น (รอยละ 100) 
เปาประสงค 
 2. คนทุกชวงวัยมีทักษะความรูความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐาน
วิชาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตไดตามศักยภาพ 
 
ตัวชี้วัด 

 1) รอยละของเด็กแรกเกิด-5ป มีพัฒนาการสมวัยเพ่ิมข้ึน (รอยละ 75) 
  2) คร/ูผูดูแลเดก็มีความรูและทักษะในการดูแลเดก็ที่ถูกตองจัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับ                        
 หลักการพัฒนาเด็กปฐมวัยอยางรอบดานตามวัยเพิ่มขึ้น (รอยละ 100) 
  3) รอยละการอานของคนไทย (อายุตั้งแต 6 ป ข้ึนไป) เพ่ิมข้ึน (รอยละ 3) 



 
 

 

  4) รอยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)                     
 แตละวิชาผานเกณฑคะแนนรอยละ 50 ขึ้นไปเพ่ิมข้ึน (รอยละ 1.5) 
  5) ประชากรวัยแรงงาน (15–59 ป) มีจํานวนปการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น (รอยละ 10.4) 
  6) รอยละของแรงงานท่ีขอเทียบโอนความรูและประสบการณเพ่ือยกระดับคุณวุฒิการศึกษา 
 เพ่ิมข้ึน (รอยละ 6) 
  7) จํานวนผูสูงวัยที่ไดรับบริการการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะชีวิตเพ่ิมขึ้น  
 (3,100 คน) 
  8) จํานวนสาขาและวิชาชีพที่เปดโอกาสใหผูสูงวัยไดรับการสงเสรมิใหทํางานและถายทอด 
 ความรู/ประสบการณเพ่ิมข้ึน (12 สาขา) 
เปาประสงค 
 3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรูตามหลักสูตรได                        
อยางมีคุณภาพและมาตรฐาน 
ตัวชี้วัด 
  1) รอยละของศูนยเด็กเล็ก/สถานศกึษาระดับปฐมวัยที่จัดกิจกรรมการเรียนรูไดคุณภาพและ 
 มาตรฐานเพ่ิมขึ้น (รอยละ 55) 
  2) จํานวนสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจัดกิจกรรมท่ีสอดคลองกับหลักสูตรปฐมวัย 
 และสมรรถนะของเด็กที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานคุณภาพเด็กปฐมวัยของอาเซียนเพ่ิมขึ้น (420 แหง) 
  3) จํานวนสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่จัดการศกึษาตามหลักสูตรที่มุงพัฒนา 
 ผูเรียนใหมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เพ่ิมข้ึน (230 แหง) 
  4) จํานวนสถาบันการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศกึษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร                     
 ท่ีมุงพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะที่สอดคลองกับยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0 เพ่ิมขึ้น (16 แหง) 
  5) จํานวนสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาที่จัดการเรยีนการสอนภาษาของประเทศสมาชิก 
 อาเซยีน (+3) เพ่ิมขึ้น (22 แหง) 
  6) รอยละของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีจัดกระบวนการเรียนรูเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาทักษะ 
 การคดิวิเคราะหและความคิดสรางสรรคเพ่ิมขึ้น (รอยละ 6) 
เปาประสงค 
 4. แหลงเรียนรูสื่อตําราเรียนนวัตกรรมและสื่อการเรียนรูมคีณุภาพและมาตรฐานและประชาชน 
 สามารถเขาถึงไดโดยไมจํากัดเวลาและสถานที่ 
ตัวชี้วัด 
  1) จํานวนแหลงเรียนรูท่ีไดรับการพัฒนาใหสามารถจัดการศึกษา/จัดกิจกรรมการเรียนรู                     
 ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น (500 แหง) 
  2) จํานวนสื่อสารมวลชนที่เผยแพรองคความรูหรือจัดรายการเพ่ือการศึกษาเพ่ิมข้ึน (35 สื่อ) 
  3) รอยละของชุมชนที่มีการจัดการแหลงเรียนรูที่มีคุณภาพเพ่ิมขึ้น (รอยละ 70) 
  4) จํานวนสื่อตําราเรียนและสื่อการเรียนรูที่ไดรบัการพัฒนาโดยการมสีวนรวมจากภาครัฐและ 
 เอกชนเพ่ิมขึ้น (120 สื่อ) 
  5) มีระบบคลังขอมูลเก่ียวกับสื่อและนวัตกรรมการเรียนรูที่มีคุณภาพมาตรฐานสามารถ 
 ใหบริการคนทุกชวงวัยและใชประโยชนรวมกันระหวางหนวยงานได (22 ระบบ) 
เปาประสงค 
 5. ระบบและกลไกการวัดการติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
 



 
 

 

ตัวชี้วัด 
  1) มีระบบและกลไกการทดสอบการวัดและประเมินความรูทักษะและสมรรถนะของผูเรียน                     
 ทุกระดับการศึกษาและทุกกลุมเปาหมายที่มีประสิทธิภาพ (22 ระบบ) 
  2) มีระบบติดตามประชากรวัยเรียนที่ขาดโอกาสหรือไมไดรับการศึกษาและผูเรยีนที่มี 
 แนวโนมจะออกกลางคัน (22 ระบบ) 
  3) จํานวนการเขาใชบริการคลังขอสอบเพ่ือการวัดผลการเรียนรูตามมาตรฐานหลักสูตรและ 
 มาตรฐานวิชาชีพจําแนกตามหลักสูตรและระดับชั้นเรียนเพ่ิมขึ้น (60,000 ครั้ง) 
เปาประสงค 
 6. ครูอาจารยและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
ตัวชี้วัด 
  1) รอยละของครอูาจารยและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษาไดรับ                        
 การพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพและสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน (รอยละ  
 92) 
  2) รอยละของครอูาจารยและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับการพัฒนาใหสอดคลองกับ                     
 ความตองการและยุทธศาสตรของหนวยงานเพ่ิมขึ้น (รอยละ 100) 
  3) ระดับความพึงพอใจของครูอาจารยและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตอการพัฒนาสมรรถนะ 
 และการใชประโยชนจากการพัฒนาเพิ่มขึ้น (ระดับ 5) 
กลยุทธ 
 1. สงเสริมสนับสนุนใหคนทุกชวงวัยมีทักษะความรูความสามารถและการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยาง
เหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแตละชวงวัย 
  1) โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุจังหวัดพะเยา 
  2) โครงการสรางชุมชนการเรียนรูเพ่ือสรางความเขาใจในผูสูงอายุ สังคมผูสูงอายุ และการดูแล 
 ผูสูงอายุผานกระบวนการพัฒนาและถายทอดความรูหลักสูตร “จากวัยเดก็สูผูสูงวัย” สําหรับ 
 เยาวชนในพ้ืนที่จังหวัดพะเยา 
  3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดประสบการณการเรียนรูเพ่ือสงเสริมและพัฒนาทักษะการ 
 คิด วิเคราะหสําหรับเด็กปฐมวัย 
  4) โครงการสงเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 
  5) โครงการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินจังหวัดพะเยา 
 2. สงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรูสื่อตําราเรียนและสื่อการเรียนรูตางๆใหมีคุณภาพมาตรฐานและ
ประชาชนสามารถเขาถึงแหลงเรียนรูไดโดยไมจํากัดเวลาและสถานที่ 
  1) โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู สื่อตําราภาษาลานนา 
 3. สรางเสริมและปรับเปลี่ยนคานิยมของคนไทยใหมีวินัย จิตสาธารณะ และ พฤติกรรมที่พึง
ประสงค 
  1) โครงการ จิตอาสา “ตาวิเศษ” 
  2) โครงการสานสัมพันธสายใยเยาวชนไทยเหนือ-ใต เพ่ือสรางสังคมแหงการเรียนรูพหุ 
 วัฒนธรรม 
 4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตามการวัดและประเมินผลผูเรยีนใหมีประสิทธิภาพ 
  1) โครงการวัดและประเมนิผลการศึกษานอกระบบดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Exam)    
    2) โครงการจัดทําคลังขอสอบสําหรับการวัดและประเมินผลการเรยีนรูดานทักษะความรู  
 ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 
 

 

 5. พัฒนาคลังขอมูลสื่อและนวัตกรรมการเรยีนรูที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
  1) โครงการพัฒนาเครือขายครูนักวิจัยในการสรางนวัตกรรมการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิ 
 ทางการเรียนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
 6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครอูาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 
  1) โครงการจัดการเรยีนรูสะเต็มศึกษา (STEM Education) สูชั้นเรยีน 
  2) โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อสงเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยและ 
 การศกึษาตลอดชีวิต 
  3) โครงการพัฒนากระบวนการนิเทศภายในโดยใชชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)                         
 เพ่ือสงเสริมการจัดการเรียนการสอนของครูสูศตวรรษที่ 21 
  4) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครู กศน.เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
  5) โครงการสงเสริมการดําเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรูของคร ู 
  6) โครงการพัฒนารูปแบบการประเมินเพื่อเพ่ิมสมรรถนะดานการวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา 
 ของคร ูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 (พะเยา) 

 ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศกึษา 
เปาประสงค 
1. ผูเรียนทุกคนไดรับโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศกึษาที่มีคณุภาพ 
ตัวชี้วัด 
  1) สัดสวนนักเรียนปฐมวัย (3–5 ป) ตอประชากรกลุมอายุ 3–5 ป เพ่ิมขึ้น (98 : 20) 
  2) ประชากรอายุ 6–11 ป ไดเขาเรียนระดับประถมศึกษาทุกคน (รอยละ 100) 
  3) ประชากรอายุ 12–14 ป ไดเขาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทาทุกคน  
 (รอยละ 94) 
  4) สัดสวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา (15–17 ป) ตอประชากรกลุมอายุ                            
 15–17 ป เพ่ิมขึ้น (รอยละ 92) 
  5) ประชากรวัยแรงงาน (15–59 ป) มีจํานวนปการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น (10.4 ป) 
  6) รอยละของเด็กในวัยเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษไดรับการศกึษาเต็มตามศักยภาพ 
 เพ่ิมข้ึน (จําแนกตามกลุมประเภทของความจําเปนพิเศษ) (รอยละ 80) 
  7) อัตราการเขาเรียนระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาสูงข้ึน 
 (รอยละ 100/85/55/55) 
  8) รอยละของผูเรียนพิการไดรับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสม 
 (รอยละ 85) 
  9) อัตราการออกกลางคนัของผูเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานลดลง (รอยละ 1) 
  10) ผูเรียนระดับการศกึษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการศึกษา 15 ป  
 (รอยละ 100) 
  11) จํานวนสถานศึกษา/สถาบันการศกึษา/องคกรท่ีจัดการศึกษาแบบเรียนรวมตามรูปแบบ/ 
 หลักสูตรสําหรับผูที่มีความตองการจําเปนพิเศษ (ผูพิการผูดอยโอกาสผูมีความสามารถพิเศษ)  
 เพ่ิมข้ึน (487 แหง) 
  12) จํานวนสถานศึกษา/สถาบันการศกึษา/องคกรท่ีจัดการศึกษาตามรูปแบบ/หลักสูตร 
 สําหรับผูที่มีความตองการจําเปนพิเศษเพิ่มขึ้น (487 แหง) 



 
 

 

  13) มีหลักสูตรการศึกษาในการจัดการศึกษากลุมการศึกษาเฉพาะดานเฉพาะทางกลุมที่มี                           
 ความตองการจําเปนพิเศษในทุกระดบัการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบนอกระบบและตาม 
 อัธยาศัยที่มีคุณภาพและมาตรฐาน (2 หลักสูตร) 
  14) ดัชนีความเสมอภาคของอัตราการเขาเรียนระดับการศกึษาขั้นพื้นฐานตามฐานะทาง 
 เศรษฐกิจและพื้นที่ลดลง (รอยละ 0.8) 
  15) ความแตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน                            
 (O-NET) ของนักเรียนระหวางพ้ืนที่/ภาคการศึกษาในวิชาคณิตศาสตรและภาษาอังกฤษลดลง 
 (รอยละ 8) 
  16) จํานวนสถานศึกษาที่ตองการความชวยเหลือและพัฒนาเปนพิเศษอยางเรงดวน (ICU)  
 ลดลง (1 แหง) 
เปาประสงค 
2. การเพิ่มโอกาสทางการศกึษาผานเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสําหรับคนทุกชวงวัย 
ตัวชี้วัด 
  1) รอยละของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีการจัดการเรียนการสอนทางไกลดวยระบบ DLIT,  
 DLTV, ETV และผูเรียนมีคาเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET)  
 เพ่ิมข้ึน (รอยละ 2) 
  2) รอยละของผูใชอินเทอรเน็ตเพ่ือการคนควาหาความรูเพ่ิมขึ้น (รอยละ 100) 
  3) มีส่ือดิจิทัลเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสงเสริมการมีอาชีพเพ่ิมข้ึน (22 สื่อ) 
เปาประสงค 
3. ระบบขอมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาท่ีครอบคลุมถูกตองเปนปจจุบันเพื่อการวางแผน                          
การบริหารจัดการศกึษาการติดตามประเมนิและรายงานผล 
ตัวชี้วัด 
  1) มีระบบคลังขอมูลเก่ียวกับสื่อและนวัตกรรมการเรียนรูที่มีคุณภาพมาตรฐานสามารถ 
 ใหบริการและใชประโยชนรวมกันระหวางหนวยงานได (22 ระบบ) 
  2) ระดับความพึงพอใจของบุคคลและหนวยงานในการเขาถึงและใชประโยชนจากขอมูลและ 
 สารสนเทศทางการศึกษาสูงขึ้น (รอยละ 4) 
กลยุทธ 
 1. เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
  1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาและการใช/ผลิตสื่อ 
 การเรียนการสอนสําหรับสงเสริมการอานออกเขียนไดในเดก็ท่ีมีความบกพรอง 
  2) โครงการพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนสําหรับคนพิการ ประจําป 2565   
  3) โครงการหองสมุดของเลนและสื่อสรางสรรคสูการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ 
  4) โครงการพัฒนาศักยภาพของผูเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู (นักเรียนพิเศษ)  
 จังหวัดพะเยา 
 2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสําหรับคนทุกชวงวัย 
  1) โครงการจัดกระบวนการเรยีนการสอนผานสมารทโฟน ประจําป 2565 
 3. พัฒนาฐานขอมูลดานการศึกษาที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเขาถึงได 
  1) โครงการจัดทําระบบขอมูลและสารสนเทศทางการศึกษาระดับจังหวัด 
 



 
 

 

 ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศกึษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
เปาประสงค 
 1. คนทุกชวงวัยมีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอมมีคุณธรรมจริยธรรมและนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ 
ตัวชี้วัด 
  1) รอยละของศูนยเด็กเล็กและสถานศึกษาระดับปฐมวัยที่จัดกิจกรรมท่ีสรางความตระหนัก                      
 ในความสําคัญของการดํารงชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ิมข้ึน (รอยละ 100) 
  2) รอยละของผูเรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนัก                                  
 ในความสําคัญของการดํารงชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมความมีคุณธรรมจริยธรรมและการ 
 ประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตเพิ่มขึ้น (รอยละ 90) 
  3) รอยละของครู/บุคลากรทางการศึกษาที่ไดรบัการอบรม/พัฒนาในเรื่องการสรางเสริม 
 คุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ิมขึ้น (รอยละ 90) 
  4) จํานวนสถานศึกษาในโครงการโรงเรยีนสีเขียวและหองเรียนสีเขียวเพ่ิมขึ้น (รอยละ 90) 
  5) จํานวนสถานศึกษาในโครงการโรงเรยีนคณุธรรมเพ่ิมขึ้น (245 แหง) 
เปาประสงค 
 2. หลักสูตรแหลงเรียนรูและสื่อการเรียนรูที่สงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมคุณธรรม
จริยธรรมและการนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ 
ตัวชี้วัด 
  1) จํานวนสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาที่จัดการเรยีนการสอนและกิจกรรมที่เก่ียวของกับ      
 การสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ิมขึ้น (249 แหง) 
  2) จํานวนสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาที่จัดการเรยีนการสอนและกิจกรรมเพ่ือปลูกฝง 
 คุณธรรมจริยธรรมและการนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติเพ่ิมขึ้น 
 (249 แหง) 
  3) จํานวนแหลงเรียนรูท่ีไดรับการพัฒนาใหสามารถจัดการศึกษา/จัดกิจกรรมการเรียนรู                       
 ท่ีสงเสริมในเรื่องการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพิ่มข้ึน (68 แหง) 
  4) จํานวนสื่อการเรยีนรูในสื่อสารมวลชนที่เผยแพรหรือใหความรูเก่ียวกับการสรางเสริม 
 คุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ิมขึ้น (8 สื่อ) 
เปาประสงค 
 3. การวิจัยเพ่ือพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมดานการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 
ตัวชี้วัด 
  1) จํานวนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ิมขึ้น 
 (6 งานวิจัย) 
  2) จํานวนฐานขอมูลดานการศึกษาที่เก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในสาขาตางๆ  
 เพ่ิมข้ึน 
 (2 ฐานขอมูล) 
กลยุทธ 
 1. สงเสริมสนับสนุนการสรางจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอมมีคุณธรรมจริยธรรมและนําแนวคิดตาม                  
หลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในการดําเนินชีวิต 
  1) โครงการชุมนุมลูกเสือ กศน. เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเองสูสังคม 



 
 

 

  2) โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยผานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
  3) โครงการการพัฒนาและขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา 
  4) โครงการสนับสนุนสงเสริมวิถีชีวิตชุมชนตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง 
  5) โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
 พอเพียงสูการปฏิบัติ 
  6) โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
 2. สงเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรูแหลงเรียนรูและสื่อการเรียนรูตางๆที่เกี่ยวของ
กับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
  1) โครงการปลูกฝงจิตสํานึกรักษโลก รักษสิ่งแวดลอม 
 3. พัฒนาองคความรูงานวิจัยและนวัตกรรมดานการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่ เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 

- 

 ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศกึษา 
เปาประสงค 
 1. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงผลตอคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 
ตัวชี้วัด 
  1) รอยละของสถานศึกษาขนาดเล็ก/สถานศึกษาที่ตองการความชวยเหลือและพัฒนาเปน 
 พิเศษอยางเรงดวนที่ไมผานเกณฑการประเมินคุณภาพภายนอกลดลง (รอยละ 3) 
  2) รอยละของสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามเกณฑประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ิมขึ้น  
 (รอยละ 90) 
  3) รอยละของสถานศึกษาที่มีความพึงพอใจตอระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ิมขึ้น 
 (รอยละ 85) 
  4) คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของผูเรียน                        
 ท่ีเรียนในกลุมสถานศึกษาที่เขาสูระบบการบริหารจัดการแนวใหมสูงข้ึน (รอยละ 3.3) 
  5) ระดับความพึงพอใจของผูปกครองและชุมชนในการใหบริการการศึกษาของกลุม 
 สถานศกึษาที่เขาสูระบบการบริหารจัดการสูงข้ึน (รอยละ 90) 
  6) จํานวนสถานศึกษาที่บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ิมขึ้น (100 แหง) 
  7) อัตราคาใชจายดานบุคลากรตอนักเรียนลดลง (รอยละ 0.02) 
เปาประสงค 
 2. ทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความตองการของประชาชน
และพื้นที่ 

ตัวชี้วัด 
  1) จํานวนเครือขายการศึกษาที่มีศักยภาพและความพรอมในการสงเสริมสนับสนุนการจัด 
 การศกึษาเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน (6 แหง) 
  2) จํานวนองคกรสมาคมมูลนิธิหรอืหนวยงานอ่ืนที่เขามาจัดการศึกษาหรือรวมมือกับ 
 สถานศกึษาทั้งของรัฐเอกชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ิมขึ้น (12 แหง) 
  3) จํานวนสถานประกอบการที่เขารวมการจัดการศึกษากับสถานศึกษาสถาบันการศึกษา 
 จําแนกตามระดับประเภทการศึกษาและสาขาวิชาเพิ่มขึ้น (12 แหง) 



 
 

 

  4) สัดสวนผูเรียนเอกชนสูงข้ึนเมื่อเทียบกับรัฐ (22 : 78) 
  5) สัดสวนการมีสวนรวมสนับสนุนการศึกษาของภาคเอกชนภาคประชาชนและภาคีเครือขาย 
 เมื่อเทียบกับรัฐจําแนกตามระดับการศึกษาสูงข้ึน (25 : 75) 
  6) จํานวนมาตรการ/แนวทางการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาเพ่ือสรางแรงจูงใจในการ 
 มีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคมเพ่ิมข้ึน (2 แนวทาง) 
กลยุทธ 
 1. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
  1) โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินประสิทธิภาพการจัด 
 การศกึษาของสถานศึกษา 
  2) โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษาของสถานศึกษา ดวยการขับเคล่ือนระบบประกัน 
 คุณภาพภายในสถานศึกษา ในสังกัด สพม.เขต 36 
  3) โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษา ดวยการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายใน 
 สถานศกึษา 
 2. สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศกึษา 
  1) โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของเครอืขาย เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาสําหรับเดก็พิการ 
 ตามบาน 
  2) โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

สวนที ่4  โครงการ/งบประมาณ 

4.1 โครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากทุกหนวยงาน (แผนงานพื้นฐาน) 
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดพะเยา 
ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการของจังหวัด ที่ 4 สรางคุณคาและพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
กลยุทธที่ 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริยทรงเปนประมุข

 

 

 

 
วัตถุประสงคของ 

 
ตัวชี้วัดและคา งบประมาณ แหลง หนวยงาน 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เปาหมายโครงการ เปาหมาย (หนวย : ลานบาท) 
งบประมา

ณ 
รับผิดชอบ 

(2) (3) (4) (5) 
2562,2563,2564, 

2565 
(6)  

(7) (8) 

1. โครงการสงเสรมิ สนับสนุน 
การดําเนินงานตามพระรา
โชบายดานการศึกษาของ
สมเด็จพระเจาอยูหัว 
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร สูการปฏิบติั 
กิจกรรมหลัก 
1.) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
และประกวดผลงานเกี่ยวกับ
การดําเนินงานตามพระรา
โชบายดานการศึกษาของ 

เพ่ือใหผูเรียนมีเจต
คติที่ดีตอบานเมอืง  
เปนพลเมืองดีและ 
มีพื้นฐานชีวิตท่ี
มั่นคง มีคุณธรรม 
และดําเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 นักเรียนระดับชวง
ชั้นท่ี 2 - 4 

 รอยละของผูเรียน              
ที่มีเจตคติที่ดีตอ
บานเมือง เปน
พลเมืองดี มีพื้นฐาน
ชีวิตที่มั่นคงและ     
มีคุณธรรม และ
ดําเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
(รอยละ 100) 

0.8988 
0.9461 
0.9959 
1.0484 

 สป.ศธ สนง.ศธจ.
พะเยา 



 
 

 

 

 

 
วัตถุประสงคของ 

 
ตัวชี้วัดและคา งบประมาณ แหลง หนวยงาน สอดคลอง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เปาหมายโครงการ เปาหมาย 
(หนวย : ลานบาท) 
2562,2563,2564,

2565 
งบประมาณ รับผดิชอบ ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร แผน 

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

(9) 
ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 

สมเด็จพระเจาอยูหัวมหา
วชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร 
2.) ศึกษาดูงานตามรอยเบ้ือง 
พระยุคลบาท และโครงการ
พระราชดําร ิ

         

2. โครงการคายยวุกาชาดสู
คานิยมหลัก 12 ประการ 
เฉลิมพระเกียรติเจาฟามหา
จักร ี
กิจกรรมหลัก 
คายยุวกาชาดสูคานิยมหลัก 
12 ประการเฉลิมพระเกียรติ
เจาฟามหาจักร ี
 

- เพ่ือใหยุวกาชาด 
มีความรูความเขาใจ
ในคานิยมหลัก 12 
ประการ   
- เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจาฟา
มหาจักรีสิรินธร รัฐ
สีมาคุณากรปยชาติ 
สยามบรมราช
กุมาร ีพระชมมายุ 
ครบ 60 พรรษา 

นักศึกษาหลักสูตร
การศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน กศน.อ.ภูซาง 
100  คน 

รอยละของนักศึกษา 
มีความรูความเขาใจ
บทบาทหนาท่ีของยุว
กาชาดนอกโรงเรียน  
และไดมีสวนรวมใน
การชวยเหลือใน
ภารกิจของสภากาชาด
ไทยตามกําลัง
ความสามารถ  เปน
พลเมืองดีมีคณุธรรม
ตามคานิยมหลักของ
คนไทย  12 ประการ 
(รอยละ 100) 
 
 

0.0985 
0.1037 
0.1092 
0.115 

 กศน. ศูนย กศน.                   
อ.ภูซาง 

1 1 1 



 
 

 

 

 

 
วัตถุประสงคของ 

 
ตัวชี้วัดและคา งบประมาณ แหลง หนวยงาน สอดคลอง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เปาหมายโครงการ เปาหมาย 
(หนวย : ลานบาท) 
2562,2563,2564,

2565 
งบประมาณ รับผดิชอบ ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร แผน 

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

(9) 
ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 

3. โครงการเสริมสราง
คุณธรรม จรยิธรรมและ    
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
“ปองกันการทุจริต” (ภายใต
ช่ือโรงเรียนสุจรติ) 
 กิจกรรมหลัก สพม.36 
1.) พัฒนาความรูโครงการ
เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภบิาลใน
สถานศึกษา“ปองกันการ
ทุจริต” โรงเรียนเครือขาย
โรงเรียนสุจริต 
2.) ประชุมช้ีแจงการประเมิน 
ITA 

- เพ่ือใหผูบริหาร
สถานศึกษา ครู
บุคลากรในโรงเรยีน
และโรงเรียนใน
สังกัด ตระหนักรู
และเขาใจการ
เสรมิสรางคุณธรรม
จริยธรรมและธรร
มาภิบาลใน
สถานศึกษา 
“ปองกันการ
ทุจริต” (ภายใตชื่อ
โรงเรียนสุจริต) - 
เพ่ือสรางความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับ
การประเมิน
คุณธรรมและความ
โปรงใสในการ
ดําเนินงาน 
ของโรงเรียนสจุรติ 
  

 
 
 
 
 
 
- ผูบริหาร
สถานศึกษาและ      
ครูผูรับผดิชอบ
โรงเรียนสุจริต 
จํานวน 18 
โรงเรียน 
- ผูบริหาร
สถานศึกษาและ
บุคลากร  
จํานวน 36 คน 
 

 
 
 
 
 
 
- รอยละของ
ผูบริหาร
สถานศึกษา ครู
ผูรับผิดชอบ
โรงเรียนสุจริตทราบ
และเขาใจแนวทาง   
การดําเนินกิจกรรม 
ใหสอดคลองกับ
มาตรฐานโรงเรียน
สุจรติ (รอยละ 80) 
- รอยละของ
โรงเรียนสุจริต
ตนแบบและ
เครือขายท่ีมีความรู  
 

0.0907 
0.0955 
0.1005 
0.1058 

สพฐ. สพม.เขต 
36,สพป.
พะเยา เขต 
1 

1 1 
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วัตถุประสงคของ 

 
ตัวชี้วัดและคา งบประมาณ แหลง หนวยงาน สอดคลอง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เปาหมายโครงการ เปาหมาย 
(หนวย : ลานบาท) 
2562,2563,2564, 

2565 
งบประมาณ รับผดิชอบ ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร แผน 

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

(9) 
ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 

 

 (Integrity and 
Transparency 
Assessment :    
ITA) ใหแกโรงเรียน
ตนแบบและ
โรงเรียนเครือขาย 
เพ่ือพรอมรับการ
นิเทศ กํากับติดตาม   

   

   

กิจกรรมหลัก สพป.พะเยา 
เขต 1 
1.) ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ผูบริหารโรงเรียนสุจรติ
ตนแบบและเครือขายโรงเรียน
สุจรติ 10 % และ 20 % 
จํานวน 31 โรงเรียน 
2.) จัดอบรม ป.ป.ช.สพฐ.นอย 
และป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน 
โรงเรียนสุจริตเครือขาย 20 %  
3.) จัดคายเยาวชน “คนดีของ
แผนดิน” ใหกับนักเรียนแกน
นําโรงเรยีนตนแบบสุจรติ 
โรงเรียนเครือขายสุจริต 10% 
และ 20%  
 

เพ่ือใหนักเรียนแกน
นําโรงเรยีนตนแบบ
สุจรติ เครือขาย
โรงเรียนสุจริต 
ตระหนักรูและ
เขาใจกระบวนการ
ปลูกฝงในเรื่องการ
ปองกันการทุจริต 
ในสถานศึกษา 

โรงเรียนสุจริต
ตนแบบ เครือขาย
โรงเรียนสุจริต 10 
% และเครือขาย
โรงเรียนสุจรติ 20 
% จํานวน                    
31 โรงเรียน  

- รอยละของ
นักเรียนแกนนํา 
โรงเรียนตนแบบ
สุจรติ เครือขาย
โรงเรียนสุจริต 
ตระหนักรูและ
เขาใจกระบวน 
การปลูกฝงใน        
เรื่องการปองกัน 
การทุจริตใน
สถานศึกษา 
(รอยละ 100)  
 

      



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
วัตถุประสงคของ 

 
ตัวชี้วัดและคา งบประมาณ แหลง หนวยงาน สอดคลอง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เปาหมายโครงการ เปาหมาย 
(หนวย : ลานบาท) 
2562,2563,2564, 

2565 
งบประมาณ รับผดิชอบ ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร แผน 

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

(9) 
ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 

   

- รอยละความ
เขาใจเก่ียวกับ
กระบวนการปลูกฝง
ในเรื่องการปองกัน
การทุจริต 
ในสถานศึกษาและ
ความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของ
โรงเรียนสุจริต เพ่ือ
พรอมรับการนเิทศ 
กํากับ ติดตาม (รอย
ละ 80) 
 

   

   



 
 

 

 

 

 

 

 วัตถุประสงคของ  ตัวชี้วัดและคา งบประมาณ แหลง หนวยงาน สอดคลอง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เปาหมายโครงการ เปาหมาย 
(หนวย : ลานบาท) 
2562,2563,2564, 

2565 
งบประมาณ รับผดิชอบ ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร แผน 

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

(9) 
ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 

4. โครงการสงเสรมิสภา
นักเรยีนและประชาธิปไตย  
ในโรงเรียน 
 กิจกรรมหลัก สพม.เขต 36 
1.) สงเสริมกิจกรรมสภา
นักเรยีนและประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 
2.) พัฒนาครผููดูแลสภา
นักเรยีน 
3.) พัฒนาสภานักเรียน 
4.) สงเสริม สนับสนุนกิจกรรม
แขงขันสภานักเรยีน 

- เพ่ือใหครูผูดูแล 
สภานักเรียนมี
ความรู ความเขาใจ 
และสามารถ
สนับสนุนบทบาท
ของสภานักเรียนได 
- เพ่ือใหนักเรยีน 
มีความรู ความ
เขาใจวิถี
ประชาธิปไตยผาน
กิจกรรมสภา
นักเรียนและ
ประชาธิปไตย 
ในโรงเรียน 

- โรงเรียน 
ที่เขารวมการ 
แขงขัน 
โรงเรียนตน 
แบบสภา 
นักเรียน  
- โรงเรียน 
ที่เขารวม 
การแขงขัน 
กิจกรรมสภานักเรียน 
ในงานศิลปะ 
หัตถกรรม 
นักเรียน ประจําป
การศึกษา 2565
ระดับ สพท 
 

- รอยละของครู
ผูดูแลสภานักเรยีน  
ที่มีความรู ความ
เขาใจ และสามารถ
สนับสนุนบทบาท 
ของสภานักเรียนได 
(รอยละ 80) 
- รอยละของ
นักเรียน 
ที่มีความรู ความ
เขาใจวิถี
ประชาธิปไตยผาน
กิจกรรมสภา
นักเรียนและ
ประชาธิปไตย 
ในโรงเรียน          
รอยละ 80) 
 

0.172 
0.1811 
0.191 
0.2 

สพฐ. สพม.เขต 
36 
 

1 1 1 



 
 

 

 
 
 
 
 
 

 วัตถุประสงคของ  ตัวชี้วัดและคา งบประมาณ แหลง หนวยงาน สอดคลอง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เปาหมายโครงการ เปาหมาย 
(หนวย : ลานบาท) 
2562,2563,2564, 

2565 
งบประมาณ รับผดิชอบ ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร แผน 

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

(9) 
ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 

กิจกรรมหลัก  
สพป.พะเยาเขต 1 
1.) คัดเลือกประธานสภา
นักเรยีน และคณะกรรมการ
สภานักเรียนระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
2.) คัดเลือกโรงเรียนตนแบบ 
สภานักเรียนเขตพื้นที่
การศึกษาประจําปการศึกษา 
2565                           

เพ่ือใหสภานักเรียน 
มีความเขมแข็ง 
สําหรับเปนเวทีฝก
ทักษะและ
ประสบการณตาม 
วถิีชีวิต
ประชาธิปไตย 

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

รอยละของนักเรียน
ที่ใชสภานักเรียน
เปนเวทีฝกทักษะ
และประสบการณ
ตามวิถีชีวติ
ประชาธิปไตย 
(รอยละ 100) 

0.063 
0.067 
0.071 
0.075 

สพฐ. สพป.พะเยา
เขต 1 

1 1  

5. โครงการ ประกวดวาดภาพ 
หัวขอ “เด็กยุคใหม ไมเอา
คอรรัปชั่น” 
กิจกรรมหลัก  
จัดการประกวดวาดภาพ        
ในหัวขอ “เด็กยุคใหม ไมเอา
คอรรัปช่ัน” 

เพ่ือใหนักเรียนมี
ความรู ความเขาใจ 
และตระหนักถึงภัย
การทุจริตคอรรัป
ชัน 

สถานศึกษาที่เขา
รวมโครงการ รอย
ละ 70 

รอยละของนักเรียน 
นักศึกษาทีม่คีวามรู 
ความเขาใจ และ
ตระหนักถึงภยัการ
ทุจริตคอรรัปชัน 
(รอยละ 100) 

0.0393 
0.0414 
0.0436 
0.0459 

 สป.ศธ สนง.ศธจ.

พะเยา 

1 1 11 



 
 

 

กลยุทธที่ 2. ยกระดับคุณภาพและสงเสริมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาในพ้ืนท่ีพิเศษ (พื้นท่ีสูง พื้นท่ีตามแนวตะเขบ็ชายแดน และพื้นที่เกาะแกง ชายฝงทะเล  
ท้ังกลุมชนตางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุมชนชายขอบ และแรงงานตางดาว) 

(หนวย : ลานบาท : ทศนิยม 4 ตําแหนง) 

 
วัตถุประสงคของ 

 
ตัวชี้วัดและคา งบประมาณ แหลง หนวยงาน สอดคลอง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เปาหมายโครงการ เปาหมาย 
(หนวย : ลานบาท) 
2562,2563,2564, 

2565 
งบประมาณ รับผดิชอบ ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร แผน 

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

(9) 
ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 

1. โครงการพัฒนาการเรียน 
การสอนภาษาไทย 
กิจกรรมหลัก 
1.) จัดการแขงขันสมรรถนะ
ความสามารถและทักษะ 
ดานภาษาไทย โครงการรักษ
ภาษาไทย เนื่องในวัน
ภาษาไทยแหงชาติ ประจําป 
2565 
2.) สนับสนุนการนํานักเรียน 
เขารวมแขงขันสมรรถนะ
ความสามารถและทักษะ 
ดานภาษาไทยระดับชาต ิ                               

- เพ่ือนอมรําลึกถึง
พระมหา
กรุณาธิคณุของ
พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหา 
ภูมิพลอดลุยเดช 
บรมนาถบพิตร  
ดานการศึกษา
และพระ
อัจฉริยภาพดาน
อักษรศาสตรและ 
ทรงเปนแบบอยาง 
แหงการเรียนรูทุก
ดานและเพ่ือเฉลมิ
พระเกียรติเนื่องใน
วันเฉลิมพระชนม 
พรรษาสมเด็จพระ
เจาอยูหัวมหา
วชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวราง

- พัฒนาครูผูสอน
ภาษาไทย 
โรงเรียนในสังกัด 
จํานวน 85 โรง 
- พัฒนานักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 
– ช้ันมธัยมศึกษาป 
ที่ 3  
- สนับสนุนสราง
ความเขมแข็งกลุม
โรงเรียนดานการ
พัฒนาการเรียน 
การสอนภาษาไทย 
จํานวน 6 กลุม 
 

- รอยละของ
ครูผูสอนภาษาไทย 
ที่มีความรูและ
เทคนิคกระบวนการ
เรียนการสอน
ภาษาไทยเพ่ิมขึ้น 
(รอยละ 95) 
- รอยละของ
นักเรยีนที่มี
สมรรถนะ
ความสามารถและ
ทักษะดานภาษาไทย
สูงข้ึน(รอยละ 95) 

0.1294 
0.1362 
0.1434 
0.151 

สพฐ. สพป.พะเยา
เขต 1 

1 1 1 



 
 

 

 
วัตถุประสงคของ 

 
ตัวชี้วัดและคา งบประมาณ แหลง หนวยงาน สอดคลอง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เปาหมายโครงการ เปาหมาย 
(หนวย : ลานบาท) 
2562,2563,2564, 

2565 
งบประมาณ รับผดิชอบ ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร แผน 

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

(9) 
ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 

กูร 
- เพ่ือใหครูผูสอน
ภาษาไทยมีความรู
และเทคนิค
กระบวนการเรียน
การสอนภาษาไทย 
- เพ่ือใหนักเรียนมี
สมรรถนะ
ความสามารถและ
ทักษะดาน
ภาษาไทยสูงข้ึน 

2. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการบุคลากรแกนนํา
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในชั้นเรยีนสู
ประสิทธภิาพการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ (O-NET) 
กิจกรรมหลัก 
1.) ศึกษาเอกสาร งานวิจัย 
ที่เก่ียวของกับการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2.) ถอดบทเรยีนจากโรงเรยีน
ที่มีผลการทดสอบระดับชาติ 
O-net สูง  ใน 5 กลุมสาระ

เพ่ือใหไดรูปแบบ
การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรยีน 5 กลุมสาระ
หลัก 

สรางรูปแบบการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 5 
กลุมสาระหลัก 
สําหรับโรงเรียน 
ในสังกัด สพม.  
เขต 36 จํานวน 18 
โรงเรียน 

ระดับความสําเร็จ 
ในการสรางรูปแบบ
การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 5 กลุมสาระ
หลัก (ระดบั 5) 

0.3128 
0.3293 
0.3467 
0.365 

สพฐ. สพม. เขต 
36 

1 1 5 



 
 

 

 
วัตถุประสงคของ 

 
ตัวชี้วัดและคา งบประมาณ แหลง หนวยงาน สอดคลอง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เปาหมายโครงการ เปาหมาย 
(หนวย : ลานบาท) 
2562,2563,2564, 

2565 
งบประมาณ รับผดิชอบ ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร แผน 

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

(9) 
ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 

การเรยีนรู 
3.) สรางรูปแบบการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
4.) ประเมินรูปแบบฯ โดย
คณะกรรมการประเมิน
รูปแบบ 
5.) จัดทําคูมือการใชรูปแบบ
และเผยแพรใหกับโรงเรียนใน
สังกัด 
6.) นํารูปแบบไปทดลองใชกับ
โรงเรียนทีม่ีผลสมัฤทธิ์ต่ํา 
3. โครงการพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธภิาพการอานการ
เขียนผานการเรยีนรูเชิงรุก 
(Active Learning) สูคุณภาพ
ผูเรยีนในศตวรรษที่ 21 ของ
กลุมโรงเรียนพ้ืนทีสู่งในถ่ิน
ทุรกันดาร 
กิจกรรมหลัก 
1.) การอบรมการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ
การอานและการเขียนผานการ
เรียนรูเชิงรุก (Active 
Learning) 

- เพ่ือใหครูผูสอน
ในกลุมโรงเรียน
พ้ืนที่สูงในถ่ิน
ทุรกันดารมคีวามรู
ความเขาใจ
เก่ียวกับการจัด
กิจกรรมการ
เรยีนรูการสอนอา
เขียนภาษาไทย
ผานการเรียนรูเชิง
รุก (Active 
Learning) 
- เพ่ือใหนักเรียน

- จัดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
อานและการเขียน
ผานการเรียนรูเชิง
รุก (Active 
Learning) ใหแก 
ครูผูสอนภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ 
1-3 ในกลุมโรงเรียน
พ้ืนที่สูงในถ่ิน
ทุรกันดาร จํานวน 
50 คน 

- รอยละของ
ครูผูสอนในกลุม
โรงเรียนพื้นทีสู่งใน
ถ่ินทุรกันดารมี
ความรูความเขาใจ
เก่ียวกับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู
การสอนอาเขียน
ภาษาไทยผานการ
เรียนรูเชิงรุก 
(Active Learning)  
(รอยละ 80) 
- รอยละของ

0.2375 
0.2501 
0.2633 
0.2772 

สพฐ. สพป.พะเยา 
เขต 2 

1 1 9 



 
 

 

 
วัตถุประสงคของ 

 
ตัวชี้วัดและคา งบประมาณ แหลง หนวยงาน สอดคลอง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เปาหมายโครงการ เปาหมาย 
(หนวย : ลานบาท) 
2562,2563,2564, 

2565 
งบประมาณ รับผดิชอบ ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร แผน 

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

(9) 
ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 

2.) จัดทําคูมือการพัฒนาการ
เรียนการสอนเพ่ิม
ประสิทธภิาพการอานและการ
เขียนผานการเรยีนรูเชิงรุก 
(Active Learning) 
3.) จัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ
เพ่ิมประสิทธภิาพการอานและ
การเขียนผานการเรียนรูเชิงรุก 
(Active Learning) 
4.) จัดคายเพ่ิมประสิทธภิาพ
การอานและการเขียนนักเรียน
ผานการเรียนรูเชิงรุก (Active 
Learning) 

ในกลุมโรงเรียน
พ้ืนที่สูงในถ่ิน
ทุรกันดารมี
ประสิทธิภาพ     
การอานการเขียน
ภาษาไทยสูงข้ึน 
 

- จัดหาสื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
อานและการเขียน
ผานการเรียนรูเชิง
รุก (Active 
Learning)   
กลุมโรงเรยีนพื้นที่
สูงในถ่ินทุรกันดาร 
จํานวน 12 โรง 
- จัดทําคูมือการ
พัฒนาการเรียนการ
สอนเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
อานและการเขียน
ผานการเรียนรูเชิง
รุก (Active 
Learning) กลุม
โรงเรียนพื้นทีสู่งใน
ถิ่นทุรกันดาร 
จํานวน 50 เลม 
- จัดคายเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
อานและการเขียน
นักเรียนผานการ

นักเรยีนในกลุม
โรงเรียนพื้นทีสู่งใน
ถ่ินทุรกันดารไดรับ
การพัฒนา
ประสิทธภิาพการ
อานการเขียน
ภาษาไทย 
(รอยละ 80) 
 



 
 

 

 
วัตถุประสงคของ 

 
ตัวชี้วัดและคา งบประมาณ แหลง หนวยงาน สอดคลอง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เปาหมายโครงการ เปาหมาย 
(หนวย : ลานบาท) 
2562,2563,2564, 

2565 
งบประมาณ รับผดิชอบ ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร แผน 

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

(9) 
ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 

เรยีนรูเชิงรุก 
(Active Learning) 
ใหแก นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 1-
3 ในกลุมโรงเรยีน
พ้ืนที่สูงในถ่ิน
ทุรกันดาร จํานวน 
80 คน 

4. โครงการพัฒนาทักษะการ
อาน และการเขียนภาษาไทย 
ในเขตพื้นที่สูง 
กิจกรรมหลัก 
1.) จัดอบรมสราง
ประสบการณการสอนอาน 
การเขียน ผานประสบการณ
ตรง/สถานการณจริงใหครู
ภาษาไทยชั้น ป.1-6 ทุกคน 
 
2.) สรางพัฒนาและใชแบบฝก
การอาน การเขียนผาน
ประสบการณตรงตาม
ความสามารถของนักเรียน 
3.) พัฒนาหองเรียนมาตรฐาน
ภาษาไทย 

เพ่ือใหครูใน
โรงเรียนเขตพ้ืนที่
สูงใหมีเทคนิค/วิธี
สอน และ
นวัตกรรมที่
สงเสริมใหนักเรียน                 
มีทักษะการอาน
ออก อานรูเรื่อง 
และเขียนได 

จัดอบรมความรู
เก่ียวกับเทคนิค วิธี
สอน สื่อ นวัตกรรม
พัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาไทย 
ใหแกครูผูสอนสาระ
ภาษาไทย โรงเรียน
ในเขตพ้ืนที่สูง 
จํานวน 30 คน 

รอยละของครผููสอน
สาระภาษาไทย 
โรงเรียนในเขตพ้ืนที่
สูง ท่ีเขารับการ
อบรมมีความรู
เก่ียวกับเทคนิค วิธี
สอน สื่อ นวัตกรรม
พัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาไทย 
(รอยละ 80) 

0.1114 
0.1173 
0.1235 
0.13 

สป.ศธ สนง.ศธจ.
พะเยา 
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วัตถุประสงคของ 

 
ตัวชี้วัดและคา งบประมาณ แหลง หนวยงาน สอดคลอง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เปาหมายโครงการ เปาหมาย 
(หนวย : ลานบาท) 
2562,2563,2564, 

2565 
งบประมาณ รับผดิชอบ ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร แผน 

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

(9) 
ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 

4.) นิเทศ ติดตาม การจัด
กระบวนการเรียนการสอน
ของคร ู
5.) ประเมินความสามารถการ
อานออก เขียนได นักเรยีนชั้น 
ป.1 อานคลอง เขียนคลอง    
ชั้น ป. 2-4  อาน คิด 
วิเคราะหตามแนวการ
ประเมินผล O-Net ใหกับครู 
ป.5-6 
6.) ถอดบทเรยีนและ
แลกเปลีย่นเรยีนรูวิธีปฏิบติัที่
ประสบผลสําเร็จของครผููสอน
ภาษาไทย 
 

 

 

 

 



 
 

 

กลยุทธที่ 3. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการจัดระบบการดแูลและปองกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบตาง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจาก 
ธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบตัิใหม ภัยจากไซเบอร เปนตน 

(หนวย : ลานบาท : ทศนิยม 4 ตําแหนง) 

 

 

 

 
วัตถุประสงคของ 

 
ตัวชี้วัดและคา งบประมาณ แหลง หนวยงาน สอดคลอง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เปาหมายโครงการ เปาหมาย 
(หนวย : ลานบาท) 
2562,2563,2564, 

2565 
งบประมาณ รับผดิชอบ ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร แผน 

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

(9) 
ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 

1. โครงการคายคณุธรรม
สัมพันธสรางเสริมเยาวชนไทย 
หางไกลยาเสพติด  
กิจกรรมหลัก 
จัดอบรมนักเรียนและเยาวชน 
สรางภูมิคุมกันยาเสพตดิ 

เพ่ือใหเด็กและ
เยาวชนมีความรู
เก่ียวกับพิษภัย
ของยาเสพติด           
มีทักษะชีวิต เกิด
ภูมิคุมกันยาเสพ
ติด 

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

รอยละของเด็กและ
เยาวชนที่มีความรู
เกี่ยวกับพิษภัยของ 
ยาเสพติด มีทักษะ
ชีวิตเกิดภูมิคุมกันยา
เสพติด (รอยละ 80) 

0.4286 
0.4512 
0.475 
0.5 

อว. ม.มจร.วิทยา
เขตพะเยา 
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2. โครงการชุมนุมลูกเสือตาน
ภัยยาเสพตดิ 
 กิจกรรมหลัก 
1.) จัดกิจกรรมชุมนุมลูกเสือ
ตานภัยยาเสพติด 
2.) ทบทวนการจัดตั้งหนวย 
 

- เพ่ือใหลูกเสือ  
เนตรนารีมีความรู
ความเขาใจในการ
ปองกันชวยเหลือ
ผูอ่ืนใหหางไกล
จากยาเสพติดดวย 
 

- ลูกเสือเนตร   
นารีโรงเรียนละ 
16 คน  
- ผูบังคับบัญชา 
ลูกเสือสามญั 
รุนใหญโรงเรียน 
ละ 2 คน  
 
 

- รอยละของลูกเสือ 
เนตรนารีที่มีความรู
ความเขาใจในการ
ปองกันชวยเหลือ
ผูอื่นใหหางไกลจาก
ยาเสพติดดวย 
 

0.4146 
0.4259 
0.4484 
0.472 

สพฐ. สพม.เขต 
36 
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วัตถุประสงคของ 

 
ตัวชี้วัดและคา งบประมาณ แหลง หนวยงาน สอดคลอง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เปาหมายโครงการ เปาหมาย (หนวย : ลานบาท) งบประมาณ รับผดิชอบ ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร แผน 

(2) (3) (4) (5) 
2562,2563,2564, 

2565 (6) 
(7) (8) 

ชาต ิ20 ป   
(10) 

ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 

ลูกเสือตานภัยยาเสพติดใน
สถานศึกษา 
3.) สนับสนุนใหลูกเสือตานภัย
ยาเสพตดิขับเคลื่อนกิจกรรม
เฝาระวังปญหายาเสพติด  
 

กระบวนการ
ลูกเสือ 
- เพ่ือให
ผูบังคับบัญชา
ลูกเสือมีความรู 
ความเขาใจและ
สามารถสนับสนุน
การทํางานตาม
บทบาทของ
ลูกเสือตานภัยยา
เสพติดใน
สถานศึกษา 

 กระบวนการลูกเสือ 
(รอยละ 100) 
- รอยละของ
ผูบังคับบัญชา
ลูกเสือที่มคีวามรู 
ความเขาใจและ
สามารถสนับสนุน
การทํางานตาม
บทบาทของลูกเสือ
ตานภัยยาเสพติดใน
สถานศึกษา (รอยละ 
100) 

      

3. โครงการ สงเสริม
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยา
เสพติดและอบายมุข 
กิจกรรมหลัก 
1.) คัดกรองนักเรียน 
2.) ปรับปรุงขอมูล 
3.) กิจกรรมยกยองเชิดชู
เกียรตโิรงเรียนที่มผีล 
การปฏิบัติงานที่เปนเลิศ 
 
 

เพ่ือลดปญหา 
การแพรระบาด 
ของยาเสพติดและ
อบายมุขทั้งในและ
นอกสถานศกึษา 

โรงเรียนในสังกัด 18 
โรงเรียน 

รอยละของปญหา 
การแพรระบาด 
ของยาเสพติดและ
อบายมุขทั้งในและ 
นอกสถานศึกษา
ลดลง (รอยละ 80) 

0.0856 
0.0902 
0.095 
0.1 

สพฐ. สพม.เขต 
36 
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วัตถุประสงคของ 

 
ตัวชี้วัดและคา งบประมาณ แหลง หนวยงาน สอดคลอง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เปาหมายโครงการ เปาหมาย (หนวย : ลานบาท) งบประมาณ รับผดิชอบ ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร แผน 

(2) (3) (4) (5) 
2562,2563,2564, 

2565 (6) 
(7) (8) 

ชาต ิ20 ป 
(9) 

ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 

4. โครงการปลูกฝงคุณธรรม
นําใจใหหางไกลยาเสพติด 
กิจกรรมหลัก 
1.) สนับสนุนใหนักเรียน
นักศึกษาแตละช้ันปทํา
โครงการหารายไดระหวาง
เรียน   
2.) จัดกิจกรรมเสริมสราง
ความรูความเขาใจปญหายา
เสพติด นันทนาการ 

เพ่ือใหนักเรียน 
นักศึกษากลุมเสี่ยง 
มีความรูเก่ียวกับ
พิษภัยของยาเสพ
ติดและมีภมูิคุมกัน
ยาเสพตดิ 
 
 
 

นักเรียน นักศึกษาที่
เปนกลุมเสี่ยงเขา
รวมโครงการ 
จํานวน 100 คน 

รอยละของนักเรียน 
นักศึกษาเปนกลุม
เสี่ยงเขารวม
โครงการมคีวามรู
เกี่ยวกับพิษภัยของ
ยาเสพติดและ 
มีภูมิคุมกันยาเสพ
ติด (รอยละ 100) 
 

0.0856 
0.0902 
0.095 
0.1 

สอศ. ว.เกษตร
และ
เทคโนโลยี
พะเยา 
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5. โครงการคายอบรมทักษะ
และกระบวนการลูกเสือ
วสิามัญเพ่ือเสริมสราง
ภูมิคุมกันยาเสพติดสําหรับ
นักศึกษา กศน.อําเภอภูซาง 
กิจกรรมหลัก 
จัดคายอบรมทักษะและ
กระบวนการลูกเสือวิสามญั
เพ่ือเสรมิสรางภูมิคุมกันยาเสพ
ติด 
 

เพ่ือใหนักศึกษามี
ความรู เขาใจพิษ
ภัยของยาเสพติด 
เกิดภูมคุิมกันยา
เสพติด ผาน
กระบวนการ
ลูกเสือ 

นักศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
นอกระบบ ศูนย
การศึกษานอก
ระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัย อ.ภูซาง  
จํานวน 80 คน   

รอยละของนักศึกษา
ที่มีความรู เขาใจพิษ
ภัยของยาเสพติด 
เกิดภูมคุิมกันยาเสพ
ติด ผาน
กระบวนการลูกเสือ 
(รอยละ 100) 

0.0594 
0.0625 
0.0658 
0.0693 

กศน. ศูนย กศน.                   
อ.ภูซาง 
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วัตถุประสงคของ 

 
ตัวชี้วัดและคา งบประมาณ แหลง หนวยงาน สอดคลอง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เปาหมายโครงการ เปาหมาย (หนวย : ลานบาท) งบประมาณ รับผดิชอบ ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร แผน 

(2) (3) (4) (5) 
2562,2563,2564, 

2565 (6) 
(7) (8) 

ชาต ิ20 ป 
(10) 

ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 

6. โครงการการรับมือกับภยั
คุกคามในรูปแบบใหม : ภัย
พิบัติจากธรรมชาต ิภัยจาก
โรคอุบัติใหม ภัยจากไซเบอร 
กิจกรรมหลัก 
จัดทําเอกสารเผยแพรให
ความรูเก่ียวกับภัยคกุคามใน
รูปแบบใหม (ภัยพิบัตจิาก
ธรรมชาต ิภยัจากโรคอุบัติใหม 
ภัยจากไซเบอร) และแนวทาง
ปองกันแกสถานศึกษา และ
หนวยงานทางการศึกษา 

เพ่ือใหนักเรียน ครู 
และบุคลากร
ทางการศึกษา มี
ความรูเก่ียวกับภัย
คุกคามในรปูแบบ
ใหม                      
(ภัยพิบัติจาก
ธรรมชาต ิภยัจาก
โรคอุบัติใหม ภัย
จากไซเบอร) และ
แนวทางปองกัน
แกไข 

สถานศึกษา และ
หนวยงานทางการ
ศึกษา 480 แหง 

รอยละของนักเรียน 
ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ที่
ไดรับความรูเกี่ยวกับ        
ภัยคุกคามใน
รูปแบบใหม (ภัย
พิบัติจากธรรมชาติ 
ภัยจากโรคอุบัติใหม 
ภัยจากไซเบอร) 
และแนวทางปองกัน
แกไข (รอยละ 80) 

0.0127 
0.0134 
0.0142 
0.015 

สป.ศธ สนง.ศธจ.
พะเยา 

  9 

รวมงบประมาณ 
ยุทธศาสตรท่ี 1 

   3.2307, 3.4015 
3.5808, 3.7696 

     



 
 

 

ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
กลยุทธที่ 1. ผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความตองการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

(หนวย : ลานบาท : ทศนิยม 4 ตําแหนง) 

 
วัตถุประสงคของ 

 
ตัวชี้วัดและคา งบประมาณ แหลง หนวยงาน สอดคลอง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เปาหมายโครงการ เปาหมาย (หนวย : ลานบาท) งบประมาณ รับผดิชอบ ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร แผน 

(2) (3) (4) (5) 
2562,2563,2564, 

2565 (6) 
(7) (8) 

ชาต ิ20 ป 
(9) 

ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 

1. โครงการเพ่ิมสัดสวนผูเรียน
สายอาชีพ 
กิจกรรมหลัก 
1.) จัดทําขอมูลดานการศึกษา 
สายอาชีพเก่ียวของ 
2.) ประชุมช้ีแจงสรางความ
เขาใจนโยบายของกระทรวง 
ศึกษาธกิารเก่ียวกับการเพ่ิม
สัดสวนผูเรียนสายอาชีวศึกษา
ตอผูเรียนสายสามัญศึกษา
ใหแก ผูบริหารสถานศึกษา  
ทุกสังกัด หนวยงานทาง         
การศึกษาที่เก่ียวของ และ
ผูปกครอง โดยใชกลไก
คณะกรรมการการศึกษาธิการ
จังหวดั 
2.) จัดทําแผนการรับนักเรยีน 
นักศึกษาระดับมัธยมศึกษา
หรือเทียบเทา 
 

- เพ่ือใหผูเรียน
ผูปกครอง มีความ
เขาใจและทัศนคต ิ
เชิงบวกตอการ
เรยีนสายอาชีพ 
- เพ่ือเพ่ิมสัดสวน
ผูเรยีนอาชีวศึกษา 
ตอผูเรียนสาย
สามัญศึกษา 

- จัดทําขอมูลดาน
การศึกษาสายอาชีพ
เก่ียวของ   
จํานวน 1 ครั้ง   
- พัฒนาครูแนะแนว
ประจําโรงเรยีนดาน
เฉพาะดานอาชีพ 
โรงเรียนละ 1 คน  
- จัดมหกรรมเปด
โลกอาชีพ  
จํานวน 1 ครั้ง  
- จัดทําบันทึก 
ความเขาใจ (MOU) 
ระหวางสถาน
ประกอบการกับ
หนวยงานทางการ
ศึกษา เพ่ือรับ 
ผูเรยีนเขารับการฝก
ประสบการณดาน
อาชีพ  จํานวน               
1 ครั้ง     

รอยละของผูเรียน
สายอาชีพเพ่ิมขึ้น 
(รอยละ 5) 

1.9697 
2.0734 
2.1826 
2.2975   

สป.ศธ สนง.ศธจ.
พะเยา 
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3.) พัฒนาครูแนะแนวประจํา
โรงเรียนดานเฉพาะดานอาชีพ 
4.) จัดมหกรรมเปดโลกอาชีพ
5.) ประชุมรวมจัดทําบันทึก  

- จํานวนนักเรียน 
นักศึกษา ประชาชน
ทั่วไปที่เขารวม
โครงการ 1,000 คน  

   

   



 
 

 

 
วัตถุประสงคของ 

 
ตัวชี้วัดและคา งบประมาณ แหลง หนวยงาน สอดคลอง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เปาหมายโครงการ เปาหมาย (หนวย : ลานบาท) งบประมาณ รับผดิชอบ ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร แผน 

(2) (3) (4) (5) 
2562,2563,2564, 

2565 (6) 
(7) (8) 

ชาต ิ20 ป 
(9) 

ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 

ความเขาใจ (MOU) ระหวาง
สถานประกอบการกับ
หนวยงานทางการศึกษา        
เพ่ือรับผูเรยีนเขารับการ 
ฝกประสบการณดานอาชีพ 
6.) สงเสริมใหนักเรียนระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาไดฝก
ประสบการณอาชีพ 
7.) สงเสริมสนับสนุนให
สถานศึกษาอาชีวศึกษาพัฒนา
หลักสตูรของอาชีวศึกษา ให
สอดคลองกับตามความ
ตองการของตลาดแรงงาน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
วัตถุประสงคของ 

 
ตัวชี้วัดและคา งบประมาณ แหลง หนวยงาน สอดคลอง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เปาหมายโครงการ เปาหมาย (หนวย : ลานบาท) งบประมาณ รับผดิชอบ ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร แผน 

(2) (3) (4) (5) 
2562,2563,2564, 

2565 (6) 
(7) (8) 

ชาต ิ20 ป 
(9) 

ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 

2. โครงการการเขียนแผน
ธุรกิจ 
กิจกรรมหลัก 
- จัดอบรมและใหความรู
เก่ียวกับองคประกอบของแผน
ธุรกิจ 
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการ
เขียนแผนธุรกิจ 

เพ่ือใหนักเรียน 
นักศึกษามีความรู
ความเขาใจ
เก่ียวกับการเขียน
แผนธุรกิจ 

นักเรียน นักศึกษาที่
เขารับการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการเขียน
แผนธุรกิจ จํานวน
70  คน 

รอยละของนักเรียน 
นักศึกษาที่เขารับ
การอบรมมีความรู
ความเขาใจเกี่ยว 
กับการเขียนแผน
ธุรกิจ  
(รอยละ 80) 

0.0201 
0.0212 
0.0223 
0.0235 

สอศ. ว.เทคนิค
เชียงคํา 
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3. โครงการยกระดับทักษะ 
การใชภาษาอังกฤษของ
นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชน 
กิจกรรมหลัก ว.เกษตรและ
เทคโนโลยีพะเยา 
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ยกระดับทักษะการใช
ภาษาอังกฤษ 
ของนักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชน 

เพ่ือใหนักเรียน 
นักศึกษา และ
ประชาชนมีเจตคติ
ที่ดีตอวิชา
ภาษาอังกฤษ และ
มีความรูเก่ียวกับ
การใช
ภาษาอังกฤษ 
สูงานอาชีพ 

นักเรียน นักศึกษา 
และประชาชน 
จํานวน 100 คน 

รอยละของนักเรียน 
นักศึกษา และ
ประชาชนท่ีมีเจตคติ
ที่ดีตอวิชา
ภาษาอังกฤษ และ 
มีความรูเก่ียวกับ 
การใชภาษา 
อังกฤษสูงานอาชีพ 
(รอยละ 80) 

0.1640 
0.1726 
0.1818 
0.1918 

สอศ. ว.เกษตร
และ
เทคโนโลยี
พะเยา 
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กิจกรรมหลัก ว.เทคนิคพะเยา 
จัดอบรมการใชภาษาอังกฤษ
พรอม สูงานอาชีพ 

เพ่ือใหนักศึกษา 
และประชาชนมี
ความรูเกี่ยวกับ
การใช
ภาษาอังกฤษใน
งานอาชีพ 
 

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

รอยละของนักศึกษา
และประชาชน 
มีทักษะการใช
ภาษาอังกฤษดีข้ึน 
(รอยละ 80) 

0.0922 
0.0971 
0.1022 
0.1073  

สอศ. ว.เทคนิค
พะเยา 

2 2  



 
 

 

 
วัตถุประสงคของ 

 
ตัวชี้วัดและคา งบประมาณ แหลง หนวยงาน สอดคลอง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เปาหมายโครงการ เปาหมาย (หนวย : ลานบาท) งบประมาณ รับผดิชอบ ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร แผน 

(2) (3) (4) (5) 
2562,2563,2564, 

2565 (6) 
(7) (8) 

ชาต ิ20 ป 
(9) 

ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 

4. โครงการพัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะสอดคลองกับ
ความตองการของชุมชน
ทองถ่ินและสถาน
ประกอบการ 
กิจกรรมหลัก 
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
หลักสตูรวิชาชีพระยะสั้น 
หลักสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
(ปวช.) และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง
(ปวส.) 

เพื่อใหไดหลักสูตร
สมรรถนะรายวิชา
สอดคลองกับสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม 
และเทคโนโลยีท่ี
เปลี่ยนแปลงไป และ
มีความยืดหยุน
หลากหลาย 
เอ้ืออํานวยตอการ
เรียนรูอยางมี
ประสิทธภิาพ 

พัฒนาหลักสตูร 3 
ระดับ  
- หลักสูตรวชิาชีพ
ระยะสั้น 
 - หลักสูตร
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.)  
- หลักสูตร
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง(ปวส.) 

ระดับความสําเร็จ 
ในการพัฒนาหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น 
หลักสตูร
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) และ
หลักสตูร
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) 
ใหมีความยืดหยุน 
หลากหลายเอื้ออํานวย
ตอการจัดการเรยีน
การสอน สอดคลองกับ
สภาพเศรษฐกิจ สังคม
และเทคโนโลยี 
ตอบสนองความ
ตองการของผูเรียน 
สถานประกอบการ
ทองถิ่น (ระดับ 5) 

0.0171 
0.0180 
0.019 
0.02 

สอศ. ว.เทคโนโลยี
และการ
จัดการปง 
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5. โครงการพัฒนาคณุภาพ
ผูเรยีนตามกรอบมาตรฐาน
ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษที่เปนสากล 
(CEFR) สูการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์การทดสอบ
ระดับชาตขิั้นพื้นฐาน (O-NET) 
กิจกรรมหลัก 

เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนจากการ
ทดสอบระดับชาติ 
(O-net) วิชา
ภาษาอังกฤษ 
ระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 

นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 
และชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 3 จํานวน  
2,407  คน 

รอยละของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
และชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 3 ที่เขารวมโครงการ
มีผลการทดสอบ
ระดับชาติข้ันพื้นฐาน 
(O-net) สูงขึ้น
เปรียบเทยีบจากปที่
ผานมา 

0.5554 
0.5847 
0.6155 
0.6479 

สพฐ. สพป.พะเยา 
เขต 2 

2 2 9 



 
 

 

 
วัตถุประสงคของ 

 
ตัวชี้วัดและคา งบประมาณ แหลง หนวยงาน สอดคลอง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เปาหมายโครงการ เปาหมาย (หนวย : ลานบาท) งบประมาณ รับผดิชอบ ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร แผน 

(2) (3) (4) (5) 
2562,2563,2564, 

2565 (6) 
(7) (8) 

ชาต ิ20 ป 
(9) 

ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ     
ของนักเรียนดวยโปรแกรม
บทเรียนมลัติมเิดยี แบบ
ออนไลน ตามกรอบ
มาตรฐานสากล (CEFR) 
 

และระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 3 
โรงเรียนในสังกัดให
สูงขึ้น 

(รอยละ 80) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
วัตถุประสงคของ 

 
ตัวชี้วัดและคา งบประมาณ แหลง หนวยงาน สอดคลอง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เปาหมายโครงการ เปาหมาย (หนวย : ลานบาท) งบประมาณ รับผดิชอบ ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร แผน 

(2) (3) (4) (5) 
2562,2563,2564, 

2565 (6) 
(7) (8) 

ชาต ิ20 ป 
(9) 

ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 

6. โครงการพัฒนาแนวคิดและ
เสรมิสรางทักษะประกอบการ 
สําหรับเยาวชนจังหวัดพะเยา 
กิจกรรมหลัก 
จัดกิจกรรมพัฒนาแนวคดิ    
และเสรมิสรางทักษะ
ผูประกอบการ สําหรับเยาวชน
จังหวดัพะเยา   

- เพ่ือเสริมสราง
ทักษะในการพัฒนา
แนวคิดในการ
แกปญหาโดยใช
เทคโนโลย ีใหกับ
นิสิต/นักศึกษาใน
จังหวัดพะเยา 
- เพ่ือพัฒนาทักษะ
ความเปน
ผูประกอบการอยาง
เขมขนใหแกนิสิต/
นักศึกษา 

-  ผูเขารวมโครงการ 
จํานวน 110 คน 
-  โครงการทาง
เทคโนโลยทีี่อยูใน
รูปแบบของแผนธุรกิจ 
BMC จํานวน 10 
โครงการ 

รอยละของผูเขารวม
โครงการมคีวามพึง
พอใจ (รอยละ 80) 

0.1885 
0.1985 
0.209 
0.22 

อว. ม.พะเยา 2 2 3 

7. โครงการพัฒนาหลักสูตร 
ทวิภาคีในสาขาวิชาตาม       
ความตองการของ
ตลาดแรงงาน 
กิจกรรมหลัก 
1.) สถานศึกษาที่เปดสอน
หลักสตูรอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐ
และเอกชนในจังหวดัพะเยา 9 
แหง ลงนามขอตกลงในความ
รวมมือ (MOU) รวมกับสถาน
ประกอบการเพ่ือจัดการเรียน
การสอนในหลักสูตรทวิภาค ี
2.) สถานศึกษาและสถาน

เพื่อพัฒนาหลักสตูร
ทวิภาคีในสาขาวิชา
ที่เปนตามความ
ตองการของ
ตลาดแรงงาน 

- สถานศึกษาท่ีเปด
สอนหลักสูตร
อาชีวศึกษาทั้งภาครัฐ
และเอกชนในจังหวัด     
9 แหง ลงนามขอตกลง
ความรวมมือ (MOU) 
รวมกับสถาน
ประกอบการเพื่อ
จัดการเรียนการสอนใน
หลักสตูรทวิภาคี อยาง
นอยสถานศึกษาละ 3 
สาขาวิชา 
- สถานศึกษาพัฒนา

รอยละของผูบริหาร
สถานศึกษา 
ผูประกอบการ ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
มีความรู ความเขาใน
บทบาทหนาท่ี และ
เห็นความสําคัญใน
ความรวมมือเพื่อผลติ
และพัฒนากําลังคนให
มีทักษะอาชีพอยาง
ยั่งยนื (รอยละ 100) 

0.2143 
0.2256 
0.2375 
0.25  

สป.ศธ สนง.ศธจ.
พะเยา 

2 2 9 



 
 

 

 
วัตถุประสงคของ 

 
ตัวชี้วัดและคา งบประมาณ แหลง หนวยงาน สอดคลอง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เปาหมายโครงการ เปาหมาย (หนวย : ลานบาท) งบประมาณ รับผดิชอบ ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร แผน 

(2) (3) (4) (5) 
2562,2563,2564, 

2565 (6) 
(7) (8) 

ชาต ิ20 ป 
(9) 

ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 

ประกอบการรวมกันพัฒนา
หลักสตูรทวิภาคีในสาขาวิชาที่
เปนตามความตองการของ
ตลาดแรงงาน 

หลักสตูรทวิภาคีใน
สาขาวิชาที่เปนตาม
ความตองการของ
ตลาดแรงงาน อยาง
นอย 3 สาขาวิชา 
 

 
กลยุทธที่ 2. สงเสริมการผลิตและพัฒนากําลังคนท่ีมีความเชี่ยวชาญและเปนเลิศเฉพาะดาน 

(หนวย : ลานบาท : ทศนิยม 4 ตําแหนง) 

 
วัตถุประสงคของ 

 
ตัวชี้วัดและคา งบประมาณ แหลง หนวยงาน สอดคลอง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เปาหมายโครงการ เปาหมาย (หนวย : ลานบาท) งบประมาณ รับผดิชอบ ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร แผน 

(2) (3) (4) (5) 
2562,2563,2564, 

2565 (6) 
(7) (8) 

ชาต ิ20 ป 
(9) 

ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 

1. โครงการจัดงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ประจําปงบประมาณ 2565 
กิจกรรมหลัก 
จัดการประกวด/แขงขัน 
คัดเลือกตัวแทนในระดับ
โรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา และระดับภาค 

เพ่ือใหนักเรียนมี
เวทีแสดงออกซึ่ง
ศักยภาพทางดาน
วิชาการ วิชาชีพ
และ
ศิลปหัตถกรรม 
ในแขนงตางๆ  
อยางทั่วถึง ตาม
รายการและเกณฑ
การแขงขันที่ 
สพฐ.กําหนด 

นักเรียนในสังกัด 
สพป.พะเยาเขต 1 
เขต 2 และ และ 
 สพม.เขต 36  
ที่เขารวมกิจกรรม
การแขงขันศักยภาพ
ในงาน
ศิลปหัตถกรรม
นักเรียนทุกระดับ 

รอยละของนักเรียน
ที่เปนตัวแทนระดับ
เขตเขารวมกิจกรรม
การแขงขันในระดับ
ภาค ไดรับรางวัล
เหรียญทอง(ไมนอย
กวารอยละ 90 และ
อยูในระดับ 1 – 10 
ของภาคเหนือ) 

1.2860 
1.3537 
1.425 
1.5 

(สพท.ละ 500,000 
บาท) 

สพฐ. สพป.พะเยา
เขต 1 สพป.
พะเยาเขต 2 
สพม.เขต 36 

2 2 9 



 
 

 

 
วัตถุประสงคของ 

 
ตัวชี้วัดและคา งบประมาณ แหลง หนวยงาน สอดคลอง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เปาหมายโครงการ เปาหมาย (หนวย : ลานบาท) งบประมาณ รับผดิชอบ ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร แผน 

(2) (3) (4) (5) 
2562,2563,2564, 

2565 (6) 
(7) (8) 

ชาต ิ20 ป 
(9) 

ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 

2. โครงการพัฒนาหลักสูตร
การนวดเพ่ือสุขภาพ และการ
นวดทางการกีฬา ตาม
แนวนโยบายลดเวลาเรียนเพ่ิม
เวลารู สําหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนและตอน
ปลาย  
กิจกรรมหลัก 
1.) พัฒนาหลักสูตรการนวด
เพ่ือบําบัด และการนวด
ทางการกีฬาจากองคความรู
ดานการนวดแผนไทย ฤาษีดัด
ตน และโยคะ โดยบูรณาการ
องคความรูและเทคโนโลยีที่
ทันสมัย ทั้งดานวทิยาศาสตร
สุขภาพ วิทยาศาสตรการออก
กําลังกาย  
2.) จัดตั้งหนวยถายทอด
ความรูหลักสตูร ในชวง
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลา
รูแกนักเรียน 
3.) ถายทอดความรูหลักสูตร 

- เพ่ือพัฒนา
หลักสตูรการนวด
เพ่ือสุขภาพ และ
การนวดทางการ
กีฬาจากองค
ความรู ดานการ
นวดแผนไทย ฤาษี
ดัดตน และโยคะ 
สําหรับกิจกรรม
ลดเวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู สําหรับ
นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา
ตอนตนและตอน
ปลาย 
- เพ่ือเพ่ิมความรู
ความเขาใจและ
เพ่ิมสมรรถนะของ
ผูที่ตองการศึกษา
ตอในดาน
วิทยาศาสตรการ
กีฬาหรือ
การแพทยแผน
ไทย 

- นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน
และตอนปลาย ไม
ต่ํากวา 500 คน 
- หนวยถายทอด
หลักสตูรการนวด
เพ่ือสุขภาพ และ    
การนวดทางการ
กีฬา ไมต่ํากวา      
4 หนวย 

1) รอยละ 80 
นักเรียนที่ไดรับการ
ถายทอดความรู
หลักสตูร มีความ
เขาใจในความรูและ
ทักษะการนวดเพ่ือ
บําบัด และการนวด
ทางการกีฬาจาก
องคความรู ดานการ
นวดแผนไทย ฤาษี
ดัดตน และโยคะ  
(รอยละ 80) 
- รอยละของ
นักเรียนที่ไดรับการ
ถายทอดความรู
หลักสตูร สามารถ
นําความรูไปหา
รายไดเสรมิระหวาง
เรียนได  
(รอยละ 20) 
- รอยละของ
นักเรียนทีเ่ลือก
ศึกษาตอในดาน
วิทยาศาสตรการ
กีฬาหรือการแพทย

0.8316 
0.8754 
0.9215 
0.97 

อว. ม.พะเยา 2 2 9 



 
 

 

 
วัตถุประสงคของ 

 
ตัวชี้วัดและคา งบประมาณ แหลง หนวยงาน สอดคลอง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เปาหมายโครงการ เปาหมาย (หนวย : ลานบาท) งบประมาณ รับผดิชอบ ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร แผน 

(2) (3) (4) (5) 
2562,2563,2564, 

2565 (6) 
(7) (8) 

ชาต ิ20 ป 
(9) 

ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 

แผนไทย 
(รอยละ 5) 
 

 
กลยุทธที่ 3. สงเสริมการวิจัยและพฒันาเพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรมท่ีสรางผลผลิตและมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ 

(หนวย : ลานบาท : ทศนิยม 4 ตําแหนง) 

 
วัตถุประสงคของ 

 
ตัวชี้วัดและคา งบประมาณ แหลง หนวยงาน สอดคลอง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เปาหมายโครงการ เปาหมาย (หนวย : ลานบาท) งบประมาณ รับผดิชอบ ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร แผน 

(2) (3) (4) (5) 
2562,2563,2564, 

2565 (6) 
(7) (8) 

ชาต ิ20 ป 
(9) 

ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 

1. โครงการพัฒนาตนแบบ
นวัตกรรมดาน IoT ในภาค
การผลิตและการบริการ  
กิจกรรมหลัก 
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ตนแบบนวัตกรรมดาน IoT ใน
ภาคการผลติและการบริการ
สําหรับเยาวชนจังหวัดพะเยา   

- เพ่ือสงเสริม
แนวคดิในการใช
เทคโนโลยี IoT ใน
การพัฒนาภาค
การผลิตและการ
บริการ 
- เพ่ือเสริมสราง
ทักษะของเยาวชน
ในการพัฒนา
ตนแบบนวัตกรรม
ดาน IoT 

- จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
ตนแบบนวัตกรรม
ดาน IoT ในภาคการ
ผลิตและการบริการ
สําหรับเยาวชน
จังหวดัพะเยา  2 
ครั้ง  
-นิสิต/นักศึกษาที่
รวมโครงการไมนอย
กวา 100 คน 
 

รอยละของผูเขารวม
โครงการมคีวามพึง
พอใจ (รอยละ 80) 

0.3464 
0.3646 
0.3838 
0.404 

อว. ม.พะเยา 2 2 5,7,8,9 

 



 
 

 

 
วัตถุประสงคของ 

 
ตัวชี้วัดและคา งบประมาณ แหลง หนวยงาน สอดคลอง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เปาหมายโครงการ เปาหมาย (หนวย : ลานบาท) งบประมาณ รับผดิชอบ ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร แผน 

(2) (3) (4) (5) 
2562,2563,2564, 

2565 (6) 
(7) (8) 

ชาต ิ20 ป 
(9) 

ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 

2. โครงการการพัฒนา
ศักยภาพของครูในการจดัการ
เรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐานใน
การเรียนการสอนและสราง
สิ่งประดิษฐคนรุนใหมเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาในยุคการศึกษา 4.0 
สําหรับครูอาชีวศึกษาจังหวัด
พะเยา  
กิจกรรมหลัก 
1.) สรางหลักสูตรและเอกสาร
ความรูการจัดการเรยีนรูโดย
ใช วิจัยเปนฐาน (Research 
Based Learning) ในการ
เรียน  การสอนและสราง
สิ่งประดิษฐคนรุนใหม 
2.) ถายทอดและพัฒนา
ความรูความเขาใจในการ 
 

- เพ่ือถายทอด
และพัฒนาความรู
ความเขาใจในการ
จัดการเรียนรูโดย
ใชวิจัยเปนฐาน 
(Research 
Based Learning) 
ในการเรียนการ
สอนและสราง
สิ่งประดิษฐคนรุน
ใหม 
- เพ่ือสรางชุมชน
แหงการเรียนรูทาง
วชิาชีพในการ
จัดการเรียนรูโดย
ใชวิจัยเปนฐาน 
(Research 
Based Learning)  
 

- ครูเขารวมโครงการ
ไมต่ํากวา 200 คน 
- เกิดชุมชนแหงการ
เรียนรูทางวิชาชีพ
และสรางเครือขาย
ความรวมมือในการ
จัดการเรียนการสอน 
ไมต่ํากวา 5 
สาขาวิชา 
- เกิดแหลงเรยีนรู
จากผลงานการ
จัดการเรียนรูโดยใช
วิจัยเปนฐาน 
(Research Based 
Learning) ในการ
เรียนการสอนและ
สิ่งประดิษฐคนรุน
ใหมของครูและ
ผูเรยีน จํานวน  
1 แหลง 
 

- รอยละของครู
ไดรับการถายทอด
และพัฒนาความรู
ความเขาใจในการ
จัดการเรียนรูโดยใช
วิจัยเปนฐาน 
(Research Based 
Learning) เพ่ือ
นําไปพัฒนาการ
เรียนการสอนและ
สรางสิ่งประดิษฐคน
รุนใหม    (รอยละ 
80) 
- รอยละของครไูด
สรางชุมชนแหงการ
เรียนรูทางวิชาชีพ
และสรางเครือขาย
ความรวมมือในการ 
 

0.8521 
0.8970 
0.9443 
0.994 

อว. ม.พะเยา 2 2 5,6,9 

 

 

 



 
 

 

 
วัตถุประสงคของ 

 
ตัวชี้วัดและคา งบประมาณ แหลง หนวยงาน สอดคลอง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เปาหมายโครงการ เปาหมาย (หนวย : ลานบาท) งบประมาณ รับผดิชอบ ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร แผน 

(2) (3) (4) (5) 
2562,2563,2564, 

2565 (6) 
(7) (8) 

ชาต ิ20 ป 
(9) 

ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 

จัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปน
ฐาน (Research Based 
Learning) ในการเรียนการ
สอนและสรางสิ่งประดิษฐคน
รุนใหมใหคร ู
3.) สรางชุมชนแหงการเรียนรู
ทางวิชาชีพในการจัดการ
เรียนรู โดยใชวิจัยเปนฐาน 
(Research Based 
Learning) ในการเรียนการ
สอนและสรางสิ่งประดิษฐคน
รุนใหมของครูแตละสาขาวิชา 
4.) สรางแหลงเรยีนรูจาก
ผลงานการจัดการเรยีนรูโดย
ใชวิจัยเปนฐาน (Research 
Based Learning) ในการ
เรียนการสอนและสิ่งประดิษฐ
คนรุนใหมของครูและผูเรียน
อาชีวศึกษา 

ในการเรียนการ
สอนและสราง
สิ่งประดิษฐคนรุน
ใหมของครู
อาชีวศึกษา 
- เพ่ือสรางแหลง
เรียนรูจากผลงาน
การจัดการเรยีนรู
โดยใชวิจัยเปน
ฐาน (Research 
Based Learning) 
ในการเรียน              
การสอนและ
สิ่งประดิษฐคนรุน
ใหมของครูและ
ผูเรยีน 

 จัดการเรียนการสอน
และสราง
สิ่งประดิษฐคนรุน
ใหม  (รอยละ 80) 
- รอยละของครูและ
ผูเรยีนไดแสดงผล
งานการจัดการ
เรียนรูโดยใชวิจัย
เปนฐาน (Research 
Based Learning) 
ในการเรียนการสอน
และสิ่งประดิษฐคน
รุนใหมในแหลง
เรียนรู (รอยละ 80) 

      

รวมงบประมาณ 
ยุทธศาสตรท่ี 2    

6.5376,6.882, 
7.2446,7.626     

 

 

 



 
 

 

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
กลยุทธที่ 1. สงเสริม สนับสนนุใหคนทุกชวงวัยมีทักษะ ความรูความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแตละชวงวัย 

(หนวย : ลานบาท : ทศนิยม 4 ตําแหนง) 

 
วัตถุประสงคของ 

 
ตัวชี้วัดและคา งบประมาณ แหลง หนวยงาน สอดคลอง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เปาหมายโครงการ เปาหมาย (หนวย : ลานบาท) งบประมาณ รับผดิชอบ ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร แผน 

(2) (3) (4) (5) 
2562,2563,2564, 

2565 (6) 
(7) (8) 

ชาต ิ20 ป 
(9) 

ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 

1. โครงการสงเสรมิคุณภาพ
ชีวิตผูสูงอายุจังหวัดพะเยา 
กิจกรรมหลัก 
1.) สรางแหลงเรียนรู  
จํานวน 9 แหง 
2.) กิจกรรมการเรียนรูสําหรับ
ผูสูงอายุเชิงบูรณาการรวมกับ 
ภาคีเครือขาย  
3.) กิจกรรมคนหาและพัฒนา 
แกนนําผูสูงอายุ ใหมีทักษะใน
การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
สังคม และสามารถายทอด
องคความรูและภูมิปญญา 
  
 

เพ่ือใหผูสูงอายุ
เห็นคุณคาใน
ตนเองมีความรู 
สามารถดูแล
สุขภาพของตนเอง
เบ้ืองตนไดและมี
สวนรวมใน
กิจกรรมของ
ชุมชน 

ผูสูงอาย ุ 9 อําเภอ 
ในจังหวดัพะเยา 
จํานวน 40,000 คน 

รอยละของผูสูงอายุ
ที่เห็นคุณคา 
ในตนเอง มีความรู 
สามารถดูแลสุขภาพ
ของตนเองเบ้ืองตน
ไดและมสีวนรวม 
ในกิจกรรมของ
ชุมชน (รอยละ 90) 

6.1302 
6.4528 
6.7925 
7.15 

กศน. สนง.กศน.
จังหวัด
พะเยา 

3 3 7 

 

 

 

 



 
 

 

 
วัตถุประสงคของ 

 
ตัวชี้วัดและคา งบประมาณ แหลง หนวยงาน สอดคลอง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เปาหมายโครงการ เปาหมาย (หนวย : ลานบาท) งบประมาณ รับผดิชอบ ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร แผน 

(2) (3) (4) (5) 
2562,2563,2564, 

2565 (6) 
(7) (8) 

ชาต ิ20 ป 
(9) 

ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 

4.) กิจกรรมการจัดฝกอบรม
และพัฒนาอาชีพที่เหมาะสม
สําหรับผูสูงอายุและสามารถมี
รายไดท่ีดูแลตนเองได 
5.) การจดักิจกรรม
นันทนาการเพ่ือสุขภาพของ
ผูสูงอาย ุ

         

2. โครงการสรางชุมชนการ
เรียนรูเพ่ือสรางความเขาใจใน
ผูสูงอายุ สังคมผูสูงอายุ และ
การดูแลผูสูงอายุ ผาน
กระบวนการพัฒนาและ
ถายทอดความรูหลักสูตร 
“จากวัยเด็กสูผูสูงวัย” สําหรับ
เยาวชน ในพื้นที่จังหวัดพะเยา 
 

- เพ่ือพัฒนาและ
ถายทอดความรู
หลักสตูร “จากวัย
เด็กสูผูสูงวยั” 
สรางความเขาใจ
ในผูสูงอายุ สังคม
ผูสูงอายุและการ
ดูแลผูสูงอายุของ
เยาวชน 
 

- เยาวชนไดรับการ
ถายทอดความรู
หลักสตูรฯ ไมต่าํกวา 
500 คน 
- ชุมชนการเรียนรู
ตนแบบของเยาวชน 
ในการสรางกิจกรรม
การดูแลผูสูงอายุไม
ต่ํากวา 6 ชุมชน 
 

- รอยละของ
เยาวชนที่ไดรบัการ
ถายทอดความรู
หลักสตูรฯ (รอยละ 
80)  
 

0.6258 
0.6588 
0.6935 
0.73  

อว. ม.พะเยา 3 3 7 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
วัตถุประสงคของ 

 
ตัวชี้วัดและคา งบประมาณ แหลง หนวยงาน สอดคลอง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เปาหมายโครงการ เปาหมาย (หนวย : ลานบาท) งบประมาณ รับผดิชอบ ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร แผน 

(2) (3) (4) (5) 
2562,2563,2564, 

2565 (6) 
(7) (8) 

ชาต ิ20 ป 
(9) 

ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 

กิจกรรมหลัก 
1.) พัฒนาหลักสูตร “จากวยั
เด็กสูผูสูงวัย” สรางความ
เขาใจในผูสูงอายุ สังคม
ผูสูงอายุและการดูแลผูสูงอายุ 
ของเยาวชน 
2.) ถายทอดความรูหลักสูตร  
3.) สรางชุมชนการเรียนรู
ตนแบบของเยาวชนในชุมชน
ในการดูแลผูสูงอาย ุ
4.) สรางเครือขายระหวาง
เยาวชนจากชุมชนตนแบบใน
การถายทอดความรูสูชุมชน
ขางเคียง 

- เพ่ือสรางชุมชน
การเรยีนรูตนแบบ
ของเยาวชนใน
ชุมชนและ
เครือขายชุมขน 
ในการสราง
กิจกรรมการดูแล
ผูสูงอายุทั้งท่ีอยู
อาศัยในครอบครัว
และผูที่อยูอาศัย
เพียงลําพัง 
- เพ่ือสรางความ
เขาอกเขาใจ และ
ความมีปฎสิัมพันธ
ที่ดีระหวาง
เยาวชนและ
ผูสูงอาย ุ
- เพ่ือพัฒนา
กิจกรรมตนแบบ
โครงการลดเวลา
เรยีนเพิ่มเวลารู 
 

- ผูสูงอายุไดรับการ
ดูแลจากเครือขาย
ชุมชนตนแบบไมต่าํ
กวา 500 คน 

- รอยละของ
เยาวชนในชุมชน 
การเรยีนรู มีความ
เขาอกเขาใจใน
ผูสูงอายุเพ่ิมขึ้น 
(รอยละ 90) 
- รอยละของ
ผูสูงอายุที่ไดรับการ
ดูแลจากเครือขาย
ชุมชนการเรียนรูฯ 
(รอยละ 90) 

      

 

 



 
 

 

 
วัตถุประสงคของ 

 
ตัวชี้วัดและคา งบประมาณ แหลง หนวยงาน สอดคลอง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เปาหมายโครงการ เปาหมาย (หนวย : ลานบาท) งบประมาณ รับผดิชอบ ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร แผน 

(2) (3) (4) (5) 
2562,2563,2564, 

2565 (6) 
(7) (8) 

ชาต ิ20 ป 
(9) 

ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 

3. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการจัดประสบการณ
การเรยีนรูเพ่ือสงเสริมและ
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห
สําหรับเด็กปฐมวยั 
กิจกรรมหลัก 
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัด
ประสบการณการเรียนรูเพ่ือ
สงเสริมและพัฒนาทักษะ          
การคิดวิเคราะหสําหรับเด็ก
ปฐมวัยใหแกคร ู

เพ่ือใหครูผูสอนใน
ระดับปฐมวัยมี
ความรูเกี่ยวกับ
การจัด
ประสบการณการ
เรยีนรูเพื่อสงเสรมิ
และพัฒนาทักษะ
การคิดวิเคราะห
สําหรับเด็กปฐมวัย 

จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการจัด
ประสบการณการ
เรียนรูเพ่ือสงเสริม
และพัฒนาทักษะ
การคิดวิเคราะห
สําหรับเด็กปฐมวยั 
ใหแกครูผูสอนใน
ระดับปฐมวัย สังกัด
สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาเอกชนใน
จังหวดัพะเยา รวม 
60 คน จํานวน             
1 ครั้ง 
 

รอยละของครผููสอน
ในระดับปฐมวยั
สามารถจัด
ประสบการณการ
เรียนรูเพ่ือสงเสริม
และพัฒนาทักษะ
การคิดวิเคราะห
สําหรับเด็กปฐมวยั 

(รอยละ 80) 

0.1114 
0.1173 
0.1235 
0.13 

สป.ศธ สนง.ศธจ.
พะเยา 

3 3 7,9 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
วัตถุประสงคของ 

 
ตัวชี้วัดและคา งบประมาณ แหลง หนวยงาน สอดคลอง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เปาหมายโครงการ เปาหมาย (หนวย : ลานบาท) งบประมาณ รับผดิชอบ ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร แผน 

(2) (3) (4) (5) 
2562,2563,2564, 

2565 (6) 
(7) (8) 

ชาต ิ20 ป 
(9) 

ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 

4. โครงการสงเสรมิและพัฒนา
อัจฉริยภาพดานคณติศาสตร
และวิทยาศาสตร 
กิจกรรมหลัก 
จัดกิจกรรมคายสําหรับผูมี
ความสามารถพิเศษดาน
วิทยาศาสตร และคณติศาสตร
และกิจกรรมการเรยีนทางไกล 
 

- เพ่ือใหนักเรียน
ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพดาน
คณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตร 
- เพ่ือใหครูไดรบั
ประสบการณใน
การจัดกิจกรรม
คายสําหรับผูมี
ความสามารถ
พิเศษดาน
วิทยาศาสตร และ
คณิตศาสตร 
 

- จัดกิจกรรมคาย
สําหรับผูมี
ความสามารถพิเศษ
ดานวิทยาศาสตร 
และคณิตศาสตร 
จํานวน 2 รุน 

- นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน 
จํานวน 60 คน  

รอยละของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตนท่ีผานการ
คัดเลือกเขารวม
โครงการมคีวามรู 
และมเีจตคติที่ดีตอ
วิชาคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตร 
(รอยละ 100) 

0.3857 
0.4061 
0.4275 
0.45 

สป.ศธ สนง.ศธจ.
พะเยา 

3 3 9 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
วัตถุประสงคของ 

 
ตัวชี้วัดและคา งบประมาณ แหลง หนวยงาน สอดคลอง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เปาหมายโครงการ เปาหมาย (หนวย : ลานบาท) งบประมาณ รับผดิชอบ ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร แผน 

(2) (3) (4) (5) 
2562,2563,2564, 

2565 (6) 
(7) (8) 

ชาต ิ20 ป 
(9) 

ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 

5. โครงการพัฒนาหลักสูตร
ทองถ่ินจังหวัดพะเยา 
กิจกรรมหลัก 
1.) จัดการประชุมปฏิบัติการ
พัฒนาหลักสตูรทองถ่ินใหแก
ครู รวมกับผูทรงคณุวุฒิ 
ผูรับผิดชอบหลักสูตรทองถ่ิน
ในระดับหนวยงานทาง
การศึกษา 
2.) คดัเลือกสถานศึกษา
ตนแบบท่ีมีวิธีปฏิบัติทีดี่ในการ
พัฒนาหลักสตูรทองถ่ินไดตรง
กับบริบทของชุมชุม ทองถ่ิน
และตรงกับความสนใจของ
ผูเรยีนไดอยางตอเนือ่ง
เช่ือมโยงและมีประสิทธิภาพ
ในระดับจังหวดั 
 

- เพ่ือสนับสนุน
สงเสริมให
สถานศึกษาพัฒนา
หลกัสตูรทองถิ่น  
 

- สถานศึกษาที่
พัฒนาหลักสตูร
ทองถ่ินนําหลักสูตร  
สูกระบวนการเรียน
การสอน 275 แหง 
 

- รอยละของครูท่ี
เขารับการอบรมมี
ความรูเก่ียวกับการ
พัฒนาหลักสตูร
ทองถ่ิน (รอยละ 80) 

0.2571 
0.2707 
0.285 
0.3 

สป.ศธ สนง.ศธจ.
พะเยา 

3 3 5 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

กลยุทธที่ 2. สงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรู สื่อตําราเรียน และสื่อการเรียนรูตาง ๆ ใหมีคุณภาพมาตรฐาน และประชาชนสามารถเขาถึงแหลงเรียนรูไดโดยไมจํากัดเวลาและ
สถานที ่

(หนวย : ลานบาท : ทศนิยม 4 ตําแหนง) 

 
วัตถุประสงคของ 

 
ตัวชี้วัดและคา งบประมาณ แหลง หนวยงาน สอดคลอง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เปาหมายโครงการ เปาหมาย (หนวย : ลานบาท) งบประมาณ รับผดิชอบ ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร แผน 

(2) (3) (4) (5) 
2562,2563,2564, 

2565 (6) 
(7) (8) 

ชาต ิ20 ป 
(9) 

ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 

1. โครงการพัฒนาแหลง
เรียนรู สื่อตําราภาษาลานนา 
กิจกรรมหลัก 
1.) เสนอช่ือ ผูทรงวฒิุ 
ปราชญชาวบาน เปนครู สอน
ภาษาไทยลานนา 
2.) รางหลักสูตรการเรยีน
ภาษาไทยลานนา โดยผูทรง
วุฒิ ปราชญชาวบาน 
3.) รับสมัคร นสิิต นักศึกษา 
ประชาชนผูสนใจเขาศึกษา
หลักสตูร ประกาศนียบตัร 
ภาษาไทยลานนา 
4.) จัดการเรยีนรูภาษาไทย
ลานนา 
5.) การปรวิรรต องคความรูสู 
การถอดบทเรยีนภูมิปญญา
ปราชญชาวบาน 
 

เพ่ือใหมีแหลง
เรียนรู สื่อตํารา
เรียน และ 
สื่อการเรียนรูใน
ภาษาลานนา 

จัดตั้งแหลงเรียนรู 
สื่อตําราเรียน และ
สื่อการเรียนรู 
ในภาษาลานนา  
1 แหลง 

รอยละของนิสิต
นักศึกษา เยาวชน 
ประชาชนท่ีสนใจ 
ในการศึกษา
ภาษาไทยลานนา   
สามารถเขียน อาน 
พูด ภาษาไทย
ลานนาได  
(รอยละ 80) 

0.3128 
0.3293 
0.3467 
0.365 

อว. ม.มจร. 
วิทยาเขต
พะเยา 

3 3 9 

 
 



 
 

 

 
กลยุทธที ่3. สรางเสริมและปรับเปล่ียนคานิยมของคนไทยใหมีวินัย จิตสาธารณะ และ พฤติกรรมท่ีพึงประสงค   

(หนวย : ลานบาท : ทศนิยม 4 ตําแหนง) 

 
วัตถุประสงคของ 

 
ตัวชี้วัดและคา งบประมาณ แหลง หนวยงาน สอดคลอง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เปาหมายโครงการ เปาหมาย (หนวย : ลานบาท) งบประมาณ รับผดิชอบ ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร แผน 

(2) (3) (4) (5) 
2562,2563,2564, 

2565 (6) 
(7) (8) 

ชาต ิ20 ป 
(9) 

ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 

1. โครงการ จิตอาสา “ตา
วิเศษ” 
กิจกรรมหลัก 
1.) จัดฝกอบรมเสริมสราง
ความเขาใจเกี่ยวกับการ
จัดการขยะตามหลักการ 3Rs 
และปลูกจิตสํานึกในการ
จัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียน
และชุมชนใหแกนักเรียนที่เขา
รวมโครงการ 
2.) จัดทําคูมือการสรางวินัย
และการจัดการขยะที่ยั่งยืน 
3.) จัดกิจกรรมจัดบอรด
รณรงคในชุมชน 
4.) กลุมโรงเรียนแลกเปลีย่น
เรียนรูนักเรียนแกนนํา จิต
อาสา “ตาวิเศษ” 
 

- เพ่ือใหเกิด
กระบวนการ
เรียนรูการจัดการ
ขยะ น้ําเสยี ใน
โรงเรียน ชุมชน 
และลดการใช
พลังงานใน
โรงเรียน 
- เพ่ือใหนักเรยีนมี
สวนรวม
รับผิดชอบตอ
ชุมชนและสังคมใน
การมีวินัยและ
สรางจิตสํานึกตอ
สาธารณะ
ปรับเปลีย่น 
 

1.) จัดฝกอบรม
เสรมิสรางความ
เขาใจเกี่ยวกับการ
จัดการขยะตาม
หลักการ 3Rs และ
ปลูกจิตสํานึกในการ
จัดการขยะมูลฝอย
ในโรงเรียนและ
ชุมชน ใหแกนักเรียน
ที่เขารวมโครงการ 
จํานวน 1 ครั้ง 
2.) นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 6  
- ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
2 โรงเรียนละ 10 
คน 

รอยละของนักเรียน 
ผูปกครอง ชุมชน ที่
มีสวนรวมในการ
สรางจิตสํานึกในการ
บริหารจัดการศกึษา
ตามหลัก 3Rs มาใช
ในโรงเรียน และ
ชุมชนอยางยั่งยืน 
(รอยละ 80) 

0.8522 
0.8970 
0.9443 
0.994 

สพฐ. สพป.พะเยา 
เขต 2 

3 3 6,9 

 

 



 
 

 

 

 
วัตถุประสงคของ 

 
ตัวชี้วัดและคา งบประมาณ แหลง หนวยงาน สอดคลอง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เปาหมายโครงการ เปาหมาย (หนวย : ลานบาท) งบประมาณ รับผดิชอบ ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร แผน 

(2) (3) (4) (5) 
2562,2563,2564, 

2565 (6) 
(7) (8) 

ชาต ิ20 ป 
(9) 

ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 

 พฤติกรรมหรือ
ความเคยชินใน
การจัดการขยะ 
- เพ่ือใหนักเรยีน
เปนตนแบบการ
จัดการสิ่งแวดลอม
ในชุมชน 
- เพ่ือใหโรงเรียน
และชุมชนมี
ทิศทางในการ
บริหารจัดการขยะ
มูลฝอยรวมกัน 
 

        

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
วัตถุประสงคของ 

 
ตัวชี้วัดและคา งบประมาณ แหลง หนวยงาน สอดคลอง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เปาหมายโครงการ เปาหมาย (หนวย : ลานบาท) งบประมาณ รับผดิชอบ ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร แผน 

(2) (3) (4) (5) 
2562,2563,2564, 

2565 (6) 
(7) (8) 

ชาต ิ20 ป 
(9) 

ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 

2. โครงการสานสัมพันธ
สายใยเยาวชนไทยเหนือ-ใต 
เพ่ือสรางสังคมแหงการเรียนรู
พหุวัฒนธรรม  
กิจกรรมหลัก 
1.) พัฒนาหลักสูตรและ
ถายทอดหลักสูตร “เยาวชน
และพหุวัฒนธรรมในพื้นที่
จังหวดัชายแดนเหนือ-ใต” 
2.) กิจกรรม “ชวนเพ่ือนมา
เที่ยวบาน” 
3.) กิจกรรมพัฒนาแกนนํา
และพัฒนาเครือขายเยาวชน
และชุมชนระหวางจังหวัด
ชายแดนภาคใตและชายแดน
ภาคเหนือ 

- เพ่ือพัฒนา
หลักสตูรการ
เรียนรู “เยาวชน
และพหุวฒันธรรม
ในพื้นที่ชายแดน
ภาคเหนือ-ใต” 
- เพ่ือพัฒนา
เครือขายเยาวชน
ระหวางจังหวดั
พะเยาและสาม
จังหวัดชายแดน
ภาคใต 
- เพ่ือสงเสริมและ
ปรับเปลีย่น
คานิยมของไทย 
ในการสรางความ
เขาใจอันดีระหวาง
เครือขาย 

- เยาวชนในพ้ืนที่
จังหวดัพะเยาและ
พ้ืนที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต 
ไดรับการถายทอด 
ความรูจาก หลักสตูร
การเรยีนรู “เยาวชน
และพหุวัฒนธรรมใน
พ้ืนที่จังหวดัชายแดน
เหนือ-ใต” ไมต่ํากวา 
500 คน  
- เยาวชนในพ้ืนที่
จังหวดัพะเยาและ
พ้ืนที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใตท่ีเขา
รวมการถายทอด 
ความรู และเขารวม
กิจกรรม “ชวนเพ่ือน
ไปเที่ยวบาน” ไมต่ํา
กวา 100 คน 
 

รอยละของเยาวชน
ในเครือขายเยาวชน
ระหวางจังหวัด
พะเยาและสาม
จังหวดัชายแดน
ภาคใตมีความเขาใจ
ในวฒันธรรมและวิถี
ชีวติของแตละ
ภูมิภาคดีขึ้น 
(รอยละ 95) 

0.8367 
0.8808 
0.9272 
0.976  

อว. ม.พะเยา 3 3 9 

 

 



 
 

 

 

 
วัตถุประสงคของ 

 
ตัวชี้วัดและคา งบประมาณ แหลง หนวยงาน สอดคลอง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เปาหมายโครงการ เปาหมาย (หนวย : ลานบาท) งบประมาณ รับผดิชอบ ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร แผน 

(2) (3) (4) (5) 
2562,2563,2564, 

2565 (6) 
(7) (8) 

ชาต ิ20 ป 
(9) 

ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 

  - เครือขายเยาวชน
ระหวางจังหวัด
พะเยาและสาม
จังหวดัชายแดน
ภาคใต ไมต่ํากวา          
5 เครือขาย 
 

       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

กลยุทธที่ 4. พัฒนาระบบและกลไกการตดิตาม การวัดและประเมินผลผูเรียนใหมีประสิทธิภาพ 

(หนวย : ลานบาท : ทศนิยม 4 ตําแหนง) 

 
วัตถุประสงคของ 

 
ตัวชี้วัดและคา งบประมาณ แหลง หนวยงาน สอดคลอง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เปาหมายโครงการ เปาหมาย (หนวย : ลานบาท) งบประมาณ รับผดิชอบ ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร แผน 

(2) (3) (4) (5) 
2562,2563,2564, 

2565 (6) 
(7) (8) 

ชาต ิ20 ป 
(9) 

ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 

1. โครงการวัดและประเมินผล
การศึกษานอกระบบดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส                   
(E-Exam)      
กิจกรรมหลัก 
1.) ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง 
เครื่องคอมพิวเตอรระบบ
อิเล็กทรอนิกส (E-Exam) 
2.) ประเมินรูปแบบฯ  
โดยคณะกรรมการประเมิน
รูปแบบ 
 
 

เพ่ือจัดตั้งศนูย
สอบดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส 

จัดตั้งศูนยสอบ 
ดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส  
(E-Exam) รองรับ
นักศึกษา  
จํานวน 400 คน 

รอยละความ 
พึงพอใจรอย 
ของนักศึกษา กศน. 
ไดเขารับการสอบ
ประเมินการศึกษา
นอกระบบระดับชาติ  
(N-NET) ดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส  
(E-Exam)ใกลบาน 
(รอยละ 100) 

0.1833 
0.1929 
0.2031 
0.2138  

กศน. สนง.กศน.
จังหวดั
พะเยา 

3 3 9 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
วัตถุประสงคของ 

 
ตัวชี้วัดและคา งบประมาณ แหลง หนวยงาน สอดคลอง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เปาหมายโครงการ เปาหมาย (หนวย : ลานบาท) งบประมาณ รับผดิชอบ ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร แผน 

(2) (3) (4) (5) 
2562,2563,2564, 

2565 (6) 
(7) (8) 

ชาต ิ20 ป 
(9) 

ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 

2. โครงการจัดทําคลังขอสอบ
สําหรับการวัดและประเมินผล
การเรยีนรูดานทักษะความรู 
ความสามารถและสมรรถนะ
ตามมาตรฐานตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 
กิจกรรมหลัก 
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
การออกแบบการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูอยาง
เปนระบบ 

- เพ่ือใหผูบริหาร
และครมูีความรู
เก่ียวกับการสราง
ขอสอบที่มี
คุณภาพและการ
ออกแบบการวัด
และประเมินผล
การเรยีนรูอยาง
เปนระบบ 
- เพ่ือจัดทําคลัง
ขอสอบสําหรบัวัด
และประเมินผล
การเรยีนรูดาน
ทักษะความรู 
ความสามารถและ
สมรรถนะตาม
มาตรฐาน           
หลักสตูร
แกนกลาง
การศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
 

- จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การ
ออกแบบการวัดและ
ประเมินผลการ
เรียนรูอยางเปน
ระบบ จํานวน 1 
ครั้ง 
- ครูผูสอนใน
สถานศึกษาทุกสังกัด
ในจังหวดัพะเยา 
จํานวน 100 คน 

รอยละของจํานวน
เขาอบรม มีความรู
ความเขาใจเก่ียวกับ
การสรางขอสอบที่มี
คุณภาพและการ
ออกแบบการวัดและ
ประเมินผลการ
เรียนรูดานทักษะ
ความรู 
ความสามารถและ
สมรรถนะตาม
มาตรฐานตาม
หลักสตูรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
อยางเปนระบบ 
(รอยละ 80) 

0.2571 
0.2707 
0.285 
0.30 

สป.ศธ สนง.ศธจ.
พะเยา 

3 3 5,7,9 

 
 
 



 
 

 

กลยุทธที่ 5. พัฒนาคลังขอมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
(หนวย : ลานบาท : ทศนิยม 4 ตําแหนง) 

 
วัตถุประสงคของ 

 
ตัวชี้วัดและคา งบประมาณ แหลง หนวยงาน สอดคลอง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เปาหมายโครงการ เปาหมาย (หนวย : ลานบาท) งบประมาณ รับผดิชอบ ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร แผน 

(2) (3) (4) (5) 
2562,2563,2564, 

2565 (6) 
(7) (8) 

ชาต ิ20 ป 
(9) 

ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 

1. โครงการพัฒนาเครือขายครู
นักวิจัยในการสรางนวตักรรม
การเรียนการสอนเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิท์างการเรยีน
วิทยาศาสตรและคณติศาสตร 
กิจกรรมหลัก 
1.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การพัฒนานวตักรรมการ
เรียนการสอน” 
2.) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู 
รายงานความกาวหนาของาน 
3.) จัดเวทีนําเสนองาน เพื่อ
เผยแพร 

- สรางเครือขาย 
นักวิจัยในการ
พัฒนานวัตกรรม
การเรยีน 
การสอนเพ่ือ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิทยาศาสตร
และวิทยาศาสตร 
- เพ่ือพัฒนาสมรถ
นะครูนักวิจัยใน
การสรางนวัตกรรม
การเรยีนการสอน
เพ่ือผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
วิทยาศาสตรและ
วิทยาศาสตร 
 

- จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การ
พัฒนานวัตกรรมการ
เรียนการสอน” 
จํานวน 1 ครั้ง 
- ครูผูสอน
วทิยาศาสตรและ
คณิตศาสตร ใน
จังหวดัพะเยา 
จํานวน 100 คน 

รอยละของคร ู         
มีความรู ความ
เขาใจเรื่องการ
พัฒนานวตักรรม
การเรยีนการสอน 
(รอยละ 80) 

0.5726 
0.6028 
0.6346 
0.668 

สป.ศธ สนง.ศธจ.
พะเยา 

3 3 5,6,9 

 
 
 
 
 



 
 

 

กลยุทธที่ 6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย และบคุลากรทางการศึกษา 
(หนวย : ลานบาท : ทศนิยม 4 ตําแหนง) 

 
วัตถุประสงคของ 

 
ตัวชี้วัดและคา งบประมาณ แหลง หนวยงาน สอดคลอง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เปาหมายโครงการ เปาหมาย (หนวย : ลานบาท) งบประมาณ รับผดิชอบ ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร แผน 

(2) (3) (4) (5) 
2562,2563,2564, 

2565 (6) 
(7) (8) 

ชาต ิ20 ป 
(9) 

ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 

1. โครงการ จัดการเรยีนรูสะ
เต็มศึกษา (STEM 
Education) สูช้ันเรียน 
กิจกรรมหลัก สพม.เขต 36 
1.) คัดเลือกครดีูเดนสะเต็ม
ศึกษา 
2.) ขับเคลื่อนการจัดกิจกรรม
การเรยีนรูสะเต็มศึกษา 
3.) ประชุมปฏิบัติการ Face 
to Face 
4.) ประชุมปฏิบัติการครู
โรงเรียน 
ศูนยฝกอบรมและให
คําปรึกษา STEM Education 
ประจําจังหวดั 

เพ่ือใหครูผูสอน
วทิยาศาสตร 
คณิตศาสตร และ
เทคโนโลย ี
มีความรูมีความรู 
สามารถจัดการ
เรียนรูสะเต็ม
ศึกษา                    
(STEM  
Education)   
ไดอยางมี
ประสิทธภิาพ 

พัฒนาครูผูสอน
วิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร         
และเทคโนโลย ี  
จํานวน 50  คน 

รอยละของครผููสอน
วิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร และ
เทคโนโลยีแกนนํา 
ที่เขารับการอบรม 
มีความรูเก่ียวกับ        
การจัดการเรยีนรู         
สะเต็ม (รอยละ 
100) 

0.249 
0.263 
0.276 
0.289 

 

สพฐ. สพม.เขต 
36 

3 3 9 

กิจกรรมหลัก สพป.พะเยา 
เขต 1  
สพป.พะเยา เขต 2 
1.) จัดทําระบบขอมูลสาระ
สนเทศ การจัดการเรียน 
 
 

เพ่ือใหครูผูสอน
กลุมสาระ
วทิยาศาสตร 
คณิตศาสตร    
และเทคโนโลยี  
 

ครูผูสอนกลุมสาระ
วิทยาศาสตร 
คณิตศาสตรและ
เทคโนโลย ีโรงเรียน 
ในโครงการ และ
โรงเรยีนเครือขาย  
 

รอยละของครผููสอน
กลุมสาระ
วิทยาศาสตร 
คณิตศาสตรและ
เทคโนโลยีที่มีความรู                   

0.407 
0.429 
0.450 
0.4768 

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

3 3  

 

 



 
 

 

 

 
วัตถุประสงคของ 

 
ตัวชี้วัดและคา งบประมาณ แหลง หนวยงาน สอดคลอง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เปาหมายโครงการ เปาหมาย (หนวย : ลานบาท) งบประมาณ รับผดิชอบ ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร แผน 

(2) (3) (4) (5) 
2562,2563,2564, 

2565 (6) 
(7) (8) 

ชาต ิ20 ป 
(9) 

ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 

การสอนกลุมสาระ
วิทยาศาสตร คณติศาสตรและ
เทคโนโลยี ทุกชั้นปใน
โรงเรียน 
2.) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนาครู กลุมสาระ
วิทยาศาสตร คณติศาสตรและ
เทคโนโลยี face to face  
3.) คัดเลือกครผููสอนดีเดน 

มีความรู  
ความเขาใจและ
สามารถ  
จัดกิจกรรมการ
เรียนรู 
แบบบูรณาการสะ
เต็มศกึษา (STEM  
Education)  
ไดอยางมี
ประสิทธภิาพ 
 

สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา 
เขต 1 และ เขต 2 
จํานวน     219 
โรงเรยีน  
จํานวน 68 คน 

ความเขาใจและ
สามารถจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบ
บูรณาการสะเตม็
ศึกษา (STEM  
Education) ได
อยางมีประสิทธภิาพ 
(รอยละ 90) 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
วัตถุประสงคของ 

 
ตัวชี้วัดและคา งบประมาณ แหลง หนวยงาน สอดคลอง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เปาหมายโครงการ เปาหมาย (หนวย : ลานบาท) งบประมาณ รับผดิชอบ ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร แผน 

(2) (3) (4) (5) 
2562,2563,2564, 

2565 (6) 
(7) (8) 

ชาต ิ20 ป 
(9) 

ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพ 
ของบุคลากรเพ่ือสงเสรมิการ 
จัดการศึกษาตามอัธยาศยัและ
การศึกษาตลอดชีวิต 
กิจกรรมหลัก 
1.) จัดประชุมวิชาการ
ประจําป 
2.) การจดัทําส่ือเพื่อจัด
กระบวน 
การเรยีนรูและหมุนเวยีนใน
หองสมุดประชาชน 
3.) การจดักิจกรรการศึกษา 
ตามอัธยาศัย (รถหองสมุด
เคลื่อนที่) 
4.) พัฒนาแหลงเรียนรู 
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
 

เพ่ือใหผูปฏิบัติงาน
การศึกษาตาม
อัธยาศัยและ
บรรณารักษ
หองสมุด
ประชาชนมีความรู 
สําหรับนําไปปรับ
ใชจัดกิจกรรม
การศึกษาตลอด
ชีวิตในพื้นที่ได
อยางมีคุณภาพ 

- ผูบริหาร กศน. 
อําเภอ  
- ขาราชการ 
บุคลากรทางการ
ศึกษา 
- บรรณารักษ
หองสมุดประชาชน   
จํานวน 27 คน 
 

รอยละของ
ผูปฏิบัติงาน
การศึกษาตาม
อัธยาศัยและ
บรรณารักษ
หองสมุดประชาชนท่ี
มีความรู สําหรับ
นําไปปรับใช 
จัดกิจกรรม
การศึกษาตลอดชีวิต
ในพื้นที่ไดอยางมี
คุณภาพ 
(รอยละ 90) 

0.2725 
0.2869 
0.3021 
0.318 

กศน. สํานักงาน 
กศน. 
จังหวดั
พะเยา 
 

3 3 9 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
วัตถุประสงคของ 

 
ตัวชี้วัดและคา งบประมาณ แหลง หนวยงาน สอดคลอง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เปาหมายโครงการ เปาหมาย (หนวย : ลานบาท) งบประมาณ รับผดิชอบ ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร แผน 

(2) (3) (4) (5) 
2562,2563,2564, 

2565 (6) 
(7) (8) 

ชาต ิ20 ป 
(9) 

ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 

3. โครงการพัฒนา
กระบวนการนเิทศภายในโดย
ใชชุมชนการเรียนรูทาง
วิชาชีพ (PLC) เพ่ือสงเสรมิ
การจัดการเรยีนการสอนของ
ครูสูศตวรรษที่ 21 
กิจกรรมหลัก 
1.) กําหนดเปาหมายการ 
พัฒนารวมกัน 
2.) การออกแบบนวัตกรรม 
ในการพัฒนางาน 
3.) การรวมสะทอนคิดเพ่ือ
พัฒนาการจัดการเรยีนรู 
4.) ปฏิบัติการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูและสังเกตกระบวนการ
ปฏิบัติจริง 
5.) สรปุผลเรยีนรูจากการ
ปฏิบัตินําสูการวางแผนการ
จัดการเรียนรูรอบใหม 
6.) เริม่ดําเนินการวงรอบใหม
ของการจัดกิจกรรม 
 
 

เพ่ือใหครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษามีความรู 
และสามารถนาํ 
กระบวนการ    
PLC มาพัฒนาการ
เรียนรูของผูเรียน
ได 

- ผูบริหาร
สถานศึกษา จํานวน 
134 คน 
- ครูวิชาการ
โรงเรยีน จํานวน  
134 คน 
- ครูทุกคน 
- ศึกษานิเทศกทุก
คน จํานวน 17 คน 

รอยละของครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษามีความรู 
สามารถ 
นํา กระบวนการ 
PLC มาพัฒนาการ
เรียนรูของผูเรียนได  
(รอยละ 100) 

0.1076 
0.1133 
0.1193 
0.1256 

สพฐ. สพป.พะเยา 
เขต 2 

3 3 5 

 



 
 

 

 

 
วัตถุประสงคของ 

 
ตัวชี้วัดและคา งบประมาณ แหลง หนวยงาน สอดคลอง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เปาหมายโครงการ เปาหมาย (หนวย : ลานบาท) งบประมาณ รับผดิชอบ ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร แผน 

(2) (3) (4) (5) 
2562,2563,2564, 

2565 (6) 
(7) (8) 

ชาต ิ20 ป 
(9) 

ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 

4. โครงการอบรมเชิงปฎิบัติ
การครู กศน. เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน หลักสูตรการศึกษา
นอกระบบระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
กิจกรรมหลัก 
จัดอบรมเชิงปฎิบัติการครู 
กศน. เพื่อยกระดับคุณภาพ
การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
หลักสตูรการศึกษานอกระบบ 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 

เพื่อใหครู กศน. มี
ความรู  
ความเขาใจ เกี่ยวกับ
หลักสตูรการศึกษา
นอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศกัราช 2551 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
จํานวน 220 คน 

รอยละของครู กศน.  
ที่เขารวมโครงการ 
มีความรู ความ
เขาใจ เก่ียวกับ
หลักสตูรการศึกษา
นอกระบบระดับ
การศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 
สามารถจัด
การศึกษานอกระบบ
ตามหลักสูตร
การศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาได
อยางมีประสิทธภิาพ 
(รอยละ 80) 
 

0.2349 
0.2473 
0.2603 
0.274 

กศน. สนง. กศน. 
จังหวดั
พะเยา 
 

3 3 5 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
วัตถุประสงคของ 

 
ตัวชี้วัดและคา งบประมาณ แหลง หนวยงาน สอดคลอง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เปาหมายโครงการ เปาหมาย (หนวย : ลานบาท) งบประมาณ รับผดิชอบ ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร แผน 

(2) (3) (4) (5) 
2562,2563,2564, 

2565 (6) 
(7) (8) 

ชาต ิ20 ป 
(9) 

ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 

5. โครงการสงเสรมิการ
ดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนรูของครู  
กิจกรรมหลัก 
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
วิเคราะห สังเคราะหงานวิจัย  
- จัดอบรมครดูานการวจัิย 

- เพ่ือสังเคราะห
งานวิจัยในสังกัด
สพป.พะเยา                
เขต 2  
- เพ่ือใหครูมี
ความรูเก่ียวกับ
การวิจัยในชั้น
เรียน 

- จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ วิเคราะห 
สังเคราะหงานวิจัย 
จํานวน 1 ครั้ง 
- จัดอบรมครูดาน
การวิจัย จํานวน 1 
ครั้ง 
- ครูผูชวยในสังกัด 
สพป.พะเยา เขต 2 
จํานวน 100 คน 

รอยละของครผููชวย
ในสังกัดมีความรู
เก่ียวกับการวิจัยใน
ชั้นเรียน (รอยละ 
80) 

0.5709 
0.6010 
0.6327 
0.666  

สพฐ. สพป.พะเยา 
เขต 2 

3 3 5,6,9 

6. โครงการพัฒนารูปแบบการ
ประเมินเพ่ือเพิ่มสมรรถนะ
ดานการวิจัยและนวตักรรม
การศึกษาของคร ูสังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 36 (พะเยา) 
กิจกรรมหลัก 
สรางรูปแบบการประเมิน 

- เพ่ือพัฒนา
รูปแบบการ
ประเมินเพ่ือเพ่ิม
สมรรถนะดานการ
วจิัยและนวตักรรม  
- เพ่ือสรางชุมชน
แหงการเรียนรู
ตนแบบ ดานการ
วจิัยและนวตักรรม
การศึกษา  
 

- ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเขา
รวมโครงการ ไมตํ่า
กวา 100 คน 
- ชุมชนการเรียนรู
ตนแบบดานการวิจัย
และนวัตกรรม
การศึกษา ไมต่ํากวา 
2 แหง  
 

- รอยละของครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ที่ไดรบัการ
ถายทอดความรู
หลักสตูร ดานการ
วิจัยและนวตักรรม
การศึกษา เพ่ิมสราง
ความเขาใจดาน       
การวิจัยและ
นวัตกรรมการศึกษา 
(รอยละ 80) 
 

0.4719 
0.4968 
0.523 
0.55  

อว. ม.พะเยา 3 3 5,6,9 

 



 
 

 

 

 
วัตถุประสงคของ 

 
ตัวชี้วัดและคา งบประมาณ แหลง หนวยงาน สอดคลอง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เปาหมายโครงการ เปาหมาย (หนวย : ลานบาท) งบประมาณ รับผดิชอบ ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร แผน 

(2) (3) (4) (5) 
2562,2563,2564, 

2565 (6) 
(7) (8) 

ชาต ิ20 ป 
(9) 

ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 

เพ่ือเพิ่มสมรรถนะตาน
การวิจัยและนวัตกรรม 

- เพ่ือศึกษาผล 
การดําเนินงาน
ตามรูปแบบการ
ประเมินเพ่ือเพ่ิม
สมรรถนะดาน 
การวิจัยและ 

 - รอยละของชุมชน
การเรียนรูตนแบบ
ดานการวิจัยและ
นวัตกรรมการศึกษา 
มี ความรูความ
เขาใจเพ่ิมมากขึ้น 
(รอยละ 90) 

      

รวมงบประมาณ 
ยุทธศาสตรที่ 3    

12.8397,13.5159, 
14.2279,14.9763     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา 
กลยุทธที่ 1. เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

(หนวย : ลานบาท : ทศนิยม 4 ตําแหนง) 

1. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการคดักรองคน
พิการทางการศึกษาและการ
ใช/ผลิตสื่อการเรียนการสอน 
สําหรับสงเสริมการอานออก
เขียนไดในเด็กที่มีความ
บกพรอง 
กิจกรรมหลัก 
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการคัด
กรองคนพิการทางการศึกษา
และการใช/ผลติส่ือการเรียน
การสอนเพ่ือสงเสรมิการอาน
ออกเขียนไดในเด็ก  
ที่มีความบกพรอง  
 
 

เพ่ือใหครแูละ
บุคลากรมีความรู
เก่ียวกับการใช 
แบบคัดกรองตาม
ประเภทคนพิการ
ทางการศึกษาและ
การใช/ผลิตสื่อการ
เรยีนการสอนเพ่ือ
สงเสริมการอาน
ออกเขียนไดในเด็ก
ที่มีความบกพรอง
ไดอยางเหมาะสม 

ครูในสถานศึกษาที ่
มีเด็กนักเรียนพิการ
เรยีนรวม จํานวน 
200 คน 

รอยละของครูและ
บุคลากรที่มคีวามรู
เก่ียวกับการใชแบบ 
คัดกรองตาม
ประเภท 
คนพิการทาง
การศึกษา และการ
ใช/ผลิตสื่อ 
การเรียนการสอน 
เพ่ือสงเสริมการอาน
ออกเขียนไดในเดก็ที่
มีความบกพรอง  
(รอยละ 80) 

0.8144 
0.8573 
0.9025 
0.95 

สพฐ. ศูนย
การศึกษา
พิเศษ 
ประจํา
จังหวดั
พะเยา 

4 4 9 

 

 

 

 

 
วัตถุประสงคของ 

 
ตัวชี้วัดและคา งบประมาณ แหลง หนวยงาน สอดคลอง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เปาหมายโครงการ เปาหมาย (หนวย : ลานบาท) งบประมาณ รับผดิชอบ ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร แผน 

(2) (3) (4) (5) 
2562,2563,2564, 

2565 (6) 
(7) (8) 

ชาติ 20 ป 
(9) 

ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 



 
 

 

2. โครงการ พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนสาํหรับคนพิการ 
ประจําป 2565   
กิจกรรมหลัก 
จัดอบรมพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนสาํหรับคนพิการ 
ประจําป  2565 ใหความรู
เก่ียวกับการจัดระบวนการ
เรียนรูและวิธีการจัดหาสื่อ 
ครภุัณฑ ใหกับนักศึกษาคน
พิการใหไดรับการพัฒนาตาม
ศักยภาพของตนเอง 

เพ่ือใหครผููสอนคน
พิการและผูเขารวม
โครงการ  
มีความรูเก่ียวกับ
การจัด 
กระบวนการเรียนรู
และวิธีการจดัหาส่ือ 
ครุภณัฑ ใหกับ
นักศึกษาคนพิการ 
ใหไดรับการพัฒนา
ตามศักยภาพของ
ตนเอง 

- ครูผูสอนคนพิการ    
จํานวน 25 คน     
- องคกรนักศึกษา
พิการ จํานวน          
9 คน 
- ผูดูแลคนพิการ 
หรือผูที่เก่ียวของ   
จํานวน  9  คน 
- บุคลากร
สนง.กศน.จังหวัด
พะเยา จํานวน        
19 คน 
รวมจํานวน               
62 คน 
 
 

รอยละของครผููสอน 
คนพิการและ
ผูเขารวมโครงการ มี
ความรูเก่ียวกับการ
จัดระบวนการ
เรียนรูและวิธกีาร
จัดหาสื่อ ครุภณัฑ 
ใหกับนักศึกษาคน
พิการใหไดรับการ
พัฒนาตาม 
(รอยละ 100) 

0.0650 
0.0685 
0.0721 
0.0759 

กศน. สนง.กศน.
จังหวดั
พะเยา 

4 4 9 

 

 

 

 

 

 

 

 
วัตถุประสงคของ 

 
ตัวชี้วัดและคา งบประมาณ แหลง หนวยงาน สอดคลอง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เปาหมายโครงการ เปาหมาย (หนวย : ลานบาท) งบประมาณ รับผดิชอบ ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร แผน 

(2) (3) (4) (5) 
2562,2563,2564, 

2565 (6) 
(7) (8) 

ชาติ 20 ป 
(9) 

ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 



 
 

 

3. โครงการ หองสมุดของเลน
และสื่อสรางสรรคสูการพัฒนา
ศักยภาพเด็กพิการ 
กิจกรรมหลัก 
1.) จัดหาของเลน หนังสือ 
และสื่อการเรียนรูตางๆ 
ประกอบหองสมดุ 
ของเลนและสื่อสรางสรรคสู
การพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ 
2.) ใหบริการหองสมุดของเลน
และสื่อสรางสรรค และติดตาม
ผลการพัฒนาศักยภาพเด็ก
พิการ 

1. เพ่ือใหมี

หองสมุดของเลน

และสื่อสรางสรรคสู

การพัฒนาศักยภาพ

เด็กพิการ  

2. เพ่ือใหเด็กพิการ 

ไดรับการสงเสรมิ

การเลน 

ที่เหมาะสมและ

ไดรับการสงเสรมิ

ทักษะพัฒนาการ 

ใหดีข้ึน 

- สรางหองสมุด 
ของเลนและสื่อ
สรางสรรคสูการ
พัฒนาศักยภาพ
เด็กพิการ จํานวน             
1 แหง สําหรับ 
- เด็กพิการ ศูนย
การศึกษาพิเศษ
ประจําจังหวดั
พะเยา จํานวน 
219  คน 
- เด็กพิการเรยีน
รวม จํานวน 100 
คน 
- ครู บุคลากร 
ผูปกครอง ชุมชน
และผูมีสวน
เก่ียวของ จํานวน 
181 คน รวม 
จํานวน 500 คน 
 
 

รอยละของเด็ก
พิการที่ไดรับการ
สงเสริม 
การเลนท่ีเหมาะสม
และไดรับการ
สงเสริมทักษะ
พัฒนาการใหดีข้ึน  
(รอยละ 90) 

0.3 
0.3158 
0.3325 
0.35 

สพฐ. ศูนย
การศึกษา
พิเศษ 
ประจํา
จังหวดั
พะเยา 

4 4 9 

 

 

 
วัตถุประสงคของ 

 
ตัวชี้วัดและคา งบประมาณ แหลง หนวยงาน สอดคลอง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เปาหมายโครงการ เปาหมาย (หนวย : ลานบาท) งบประมาณ รับผดิชอบ ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร แผน 

(2) (3) (4) (5) 
2562,2563,2564, 

2565 (6) 
(7) (8) 

ชาติ 20 ป 
(9) 

ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 



 
 

 

4. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ของผูเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการเรียนรู (นักเรียน
พิเศษ) จังหวดัพะเยา 
กิจกรรมหลัก 
1.) จัดประชุม Focus Group  
เตรียมความพรอมดําเนิน
โครงการ 
2.) สํารวจความตองการเขา
รวมอบรมของโรงเรียน 
3.) พัฒนาระบบสารสนเทศคัด
กรองและตดิตามพัฒนาการ 
4.) ทดสอบระบบสารสนเทศ
คัดกรองและติดตาม
พัฒนาการ 
5.) จัดอบรมถายทอดองค
ความรูใหกับนักเรียนและคร ู
 

1. เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพ 
ของนักเรียนที่มี
ความบกพรอง
ทางการเรียนรู ใหมี
ความรู
ความสามารถ และ 
มีทักษะดานการฟง 
การพูด การอาน 
และการเขียน  
2. เพ่ือพัฒนาระบบ
สารสนเทศคัดกรอง
เบื้องตนกอนหมอ
วินิจฉัย และตดิตาม
พัฒนาการ 
ของนักเรียน 

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

รอยละความพึง
พอใจของนักเรียน
และคร ู
ที่ไดรับการพัฒนา 
(รอยละ 80) 

1.0374 
1.092 
1.1495 
1.21 

 อว. ม.พะเยา 4 4 9 

 
 
 
 
 
 

 
วัตถุประสงคของ 

 
ตัวชี้วัดและคา งบประมาณ แหลง หนวยงาน สอดคลอง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เปาหมายโครงการ เปาหมาย (หนวย : ลานบาท) งบประมาณ รับผดิชอบ ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร แผน 

(2) (3) (4) (5) 
2562,2563,2564, 

2565 (6) 
(7) (8) 

ชาติ 20 ป 
(9) 

ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 



 
 

 

กลยุทธที่ 2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสําหรับคนทุกชวงวัย 
(หนวย : ลานบาท : ทศนิยม 4 ตําแหนง) 

1. โครงการจัดกระบวนการ
เรียนการสอนผานสมารทโฟน 
ประจําป 2565 
กิจกรรมหลัก 
จัดอบรมใหความรูดานการ
จัดทําฐานขอมูลสารสนเทศ
ดานการศึกษา การจัดทําสื่อ 
บทเรียน แบบทดสอบ ใบ
ความรู และแบบทดสอบสาระ
รายวิชาวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ 
และภาษาไทย 
ผานระบบการเรียนการสอน
ดวยสมารทโฟน (Smart 
phone) 
 
 

เพ่ือใหบุคลากร
สนง.กศน.จังหวัด
พะเยา ไดรับความรู
ดานการจัดทํา
ฐานขอมูล
สารสนเทศ 
ดานการศึกษา  
การจัดทําสื่อ 
บทเรียน 
แบบทดสอบ  
ใบความรู ผาน
ระบบการเรียนการ
สอนผานสมารท
โฟน  

พัฒนาบุคลากร
สนง.กศน.จังหวัด
พะเยา จํานวน          
200 คน 

ระดับความสําเร็จ
ในการจัด
กระบวนการเรียน
การสอนผาน
สมารทโฟน 
(ระดับ 5) 

0.0479 
0.0505 
0.0532 
0.056 

กศน. สนง.กศน.
จังหวดั
พะเยา 

4 4 5,7,8,9 

 
 
 
 
 

 
วัตถุประสงคของ 

 
ตัวชี้วัดและคา งบประมาณ แหลง หนวยงาน สอดคลอง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เปาหมายโครงการ เปาหมาย (หนวย : ลานบาท) งบประมาณ รับผดิชอบ ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร แผน 

(2) (3) (4) (5) 
2562,2563,2564, 

2565 (6) 
(7) (8) 

ชาต ิ20 ป  
(9) 

ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 



 
 

 

 
กลยุทธที่ 3. พัฒนาฐานขอมูลดานการศึกษาที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเขาถึงได 

(หนวย : ลานบาท : ทศนิยม 4 ตําแหนง) 

1. โครงการจัดทําระบบขอมูล
และสารสนเทศทาง 
การศึกษาระดับจังหวดั 
กิจกรรมหลัก 
1.) ประชุมคณะทํางาน 
วเิคราะหความตองการและ
ออกแบบเครื่องมือจัดเก็บ
ขอมูล  
2.) ประชุมช้ีแจงการใช
เคร่ืองมือจัดเกบ็ขอมูลแก
คณะจดัเก็บรวบรวมขอมลู 
3.) ประชุมคณะทํางาน
ปฏิบัติการ ตรวจสอบ 
ประมวลผลขอมูล จัดทํา
สารสนเทศทาง การศึกษา  
4.) จัดทําเอกขอมูล 
สารสนเทศทางการศึกษา  

เพ่ือใหมีฐานขอมูล
และสารสนเทศ
ทางการศึกษาระดับ
จังหวดัที่ถูกตอง 
ครบถวนเปน
ปจจุบัน ทันตอ การ
ใชงาน สําหรับใชใน
การวางแผน การ
บริหารจัดการศกึษา 
การติดตาม 
ประเมินและ
รายงานผล 
ตลอดจนเผยแพร 
ประชาสมัพันธ 
แกหนวยงานที่
เก่ียวของและ 
ผูสนใจทั่วไป 

- จัดทําระบบขอมูล
และสารสนเทศ
ทางการศึกษาระดบั
จังหวดั 
- จัดทําเอกสาร
ขอมูล สารสนเทศ
ทางการศึกษา 
จํานวน  100 เลม 

รอยละ 
ความพึงพอใจ 
ของผูใชขอมูลและ
สารสนเทศ 
ทางการศึกษา 
ระดับจังหวดั  
(รอยละ 95) 

0.0465 
0.0489 
0.0515 
0.0543 

สป.ศธ สนง.ศธจ.
พะเยา 

3 3 5,7,8,9 

รวมงบประมาณ 
ยุทธศาสตรท่ี 4 

   2.3112, 2.433 
2.5613, 2.6962 

     

 

 
วัตถุประสงคของ 

 
ตัวชี้วัดและคา งบประมาณ แหลง หนวยงาน สอดคลอง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เปาหมายโครงการ เปาหมาย (หนวย : ลานบาท) งบประมาณ รับผดิชอบ ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร แผน 

(2) (3) (4) (5) 
2562,2563,2564, 

2565 (6) 
(7) (8) 

ชาต ิ20 ป  
(9) 

ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 



 
 

 

ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
กลยุทธที่ 1. สงเสริม สนับสนุนการสรางจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรมและนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัตใินการดําเนนิชวีิต 

(หนวย : ลานบาท : ทศนิยม 4 ตําแหนง) 

 

 

 

 

 

 

 
วัตถุประสงคของ 

 
ตัวชี้วัดและคา งบประมาณ แหลง หนวยงาน สอดคลอง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เปาหมายโครงการ เปาหมาย (หนวย : ลานบาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร แผน 

(2) (3) (4) (5) 
2562,2563,2564, 

2565 (6) 
(7) (8) 

ชาต ิ20 ป  
(9) 

ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 

1. โครงการ ชุมนุมลูกเสือ 
กศน.เพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตนเองสูสังคม 
กิจกรรมหลัก 
จัดกิจกรรมคายชุมนมุลูกเสือ 
ใหนักศึกษา กศน. มีความรู 
ความเขาใจและเห็น
ความสําคญัและประโยชน
ของกระบวนการลูกเสือ 
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

เพ่ือใหนักศึกษา 
กศน. มีความรู 
ความเขาใจและ 
เห็นความสําคัญและ
ประโยชน 
ของกระบวนการ
ลูกเสือ 

นักศึกษาในสังกัด 
กศน.จังหวัดพะเยา 
ทั้ง 9 อําเภอ 
จํานวน 100 คน 
 

รอยละของ 
นักศึกษา กศน.           
ที่เขารวมโครงการ
มีความรู ความ
เขาใจและเห็น
ความสําคญัและ
ประโยชนของ
กระบวนการลูกเสือ 
ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต          
(รอยละ 95) 
 
 

0.0895 
0.0943 
0.0993 
0.1045 

กศน. สนง.กศน.
จังหวดั
พะเยา 
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วัตถุประสงคของ 

 
ตัวชี้วัดและคา งบประมาณ แหลง หนวยงาน สอดคลอง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เปาหมายโครงการ เปาหมาย (หนวย : ลานบาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร แผน 

(2) (3) (4) (5) 
2562,2563,2564, 

2565 (6) 
(7) (8) 

ชาต ิ20 ป  
(9) 

ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 

2. โครงการสงเสรมิคุณธรรม 
จริยธรรม โดยผานกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน 
กิจกรรมหลัก 
การประชุมวางแผน 
1. การดําเนินงานกิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 
2. การสํารวจและจัดทําขอมลู

สารสนเทศกิจกรรมใน
เคร่ืองแบบ 

3. ฝกอบรมบุคลากรทางการ
ลูกเสือ หลักสตูรผูกํากับ
ลูกเสือขั้นความรูเบื้องตน 
B.T.C 

 

1. เพ่ือแสดงความ
จงรักภักดีแด 
สถาบัน
พระมหากษตัริย 
และนอมรําลึกถึง
พระมหากรุณาธคุิณ
ของพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัว พระผู
พระราชทานกําเนิด
กิจการลูกเสือไทย 
รวมทั้งรําลึกถึง
สมเด็จพระเจาบรม
วงศเธอ เจาฟา
บริพัตรสุขุมพันธุ 
กรมพระนครสวรรค      
วรพินิตผูทรงสถาป   
นายุวกาชาดไทย  
  
 

ลูกเสือสามญัรุน
ใหญ เนตรนารี
สามัญรุนใหญ ยุว
กาชาด ผูบําเพ็ญ
ประโยชน จาก
โรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 
จํานวน 18 
โรงเรียน   

รอยละ 100  
ของสถานศึกษา 
จัดกิจกรรม
สอดคลอง
มาตรการยกระดับ
คุณภาพการเรยีน 
การสอนลูกเสือ  
เนตรนารี ยุว
กาชาด และผู
บําเพ็ญประโยชน 
ในสถานศึกษา 
ของสํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานกระทรวง 
ศึกษาธิการ 

0.4287 
0.4513 
0.475 
0.5 

สพฐ. สพม.เขต 
36 
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วัตถุประสงคของ 

 
ตัวชี้วัดและคา งบประมาณ แหลง หนวยงาน สอดคลอง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เปาหมายโครงการ เปาหมาย (หนวย : ลานบาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร แผน 

(2) (3) (4) (5) 
2562,2563,2564, 

2565 (6) 
(7) (8) 

ชาต ิ20 ป  
(9) 

ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 

 2. เพื่อใหนักเรียน
เสรมิทักษะ พัฒนา
สติปญญาและ
ความรู เนน
ความสําคัญในการ
พัฒนาทรัพยากร 
ของเยาวชนใหมี
ระเบียบวินยั เปนผู
มีคุณธรรมจริยธรรม 
และจิตอาสา 
 
 

       

 



 
 

 

 

 
วัตถุประสงคของ 

 
ตัวชี้วัดและคา งบประมาณ แหลง หนวยงาน สอดคลอง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เปาหมายโครงการ เปาหมาย (หนวย : ลานบาท) งบประมาณ รับผดิชอบ ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร แผน 

(2) (3) (4) (5) 
2562,2563,2564, 

2565 (6) 
(7) (8) 

ชาต ิ20 ป 
(9) 

ศธ. 
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 

3. โครงการ การพัฒนาและ
ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงสู
สถานศึกษา 
กิจกรรมหลัก 
สพม.เขต 36 

1.) การขับเคลื่อน
สถานศึกษาพอเพียงในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 36 
เปนศูนยการเรียนรูตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2.) การนิเทศ ตดิตามการจัด
กิจกรรมนอมนาํหลักปรชัญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงสูการ

ปฏิบัติในสถานศึกษา 

 
 
 
 
 

เพ่ือใหนักเรียนมี
ความรู ความเขาใจ
เก่ียวกับหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจ
พอเพียงไดอยาง

ถูกตอง 
 
 
 

 
 
 
 
 

นักเรียนในสังกัด 
สพม.36 จํานวน 18 

โรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รอยละของนักเรียน 
ที่มีความรู ความ
เขาใจเก่ียวกับ 

หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ไดอยางถูกตอง 
(รอยละ 80) 

 
 
 

 
0.0852 
0.0897 
0.0944 

0.1 

 
 
 
 
 

สพฐ. 

 
 
 
 
 

สพม.เขต 
36 

 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 

9 

กิจกรรมหลัก 
สพป.พะเยา เขต 1 

1.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
โรงเรียนเปาหมายท่ีขอรับการ

ประเมินเปนสถานศึกษา
พอเพียงและจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการสถานศึกษา 

- เพ่ือสงเสริมและ
พัฒนาสถานศึกษา 
ที่ยังไมผานการ
ประเมินเปน

สถานศึกษาพอเพียง 
ใหเขารับการ

ประเมิน 
 

- โรงเรียนท่ีขอรับ
การประเมิน 

เปนสถานศึกษา
พอเพียง ในสังกัด 

รอยละของ
ผูบริหารโรงเรียน 
ครูและนักเรียน

แกนนําที่มีความรู 
ความเขาใจ 

0.0818 
0.086 
0.090 
0.095 

สพฐ. สพป.พะเยา 
เขต 1 
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วัตถุประสงคของ 

 
ตัวชี้วัดและคา งบประมาณ แหลง หนวยงาน สอดคลอง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เปาหมายโครงการ เปาหมาย (หนวย : ลานบาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร แผน 

(2) (3) (4) (5) 
2562,2563,2564, 

2565 (6) 
(7) (8) 

ชาต ิ20 ป  
(9) 

ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 

พอเพียงเปาหมายที่ขอรับ
การประเมินเปนศูนยการ
เรียนรู 
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงดาน
การศึกษา 
2.) ประเมินโรงเรียน
เปาหมาย 
ที่ขอรับการประเมินเปน
สถานศึกษาพอเพียงและศูนย
การเรยีนรู 
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงดาน
การศึกษา 
3.) เขาคายอบรมเชิง
ปฏิบัติการ 
ผานการเรียนรูโครงการ
พระราชดําร ิ
 

เปนสถานศึกษา
พอเพียง 
- เพ่ือสงเสริมและ 
พัฒนาสถานศึกษา
พอเพียงใหเขารับ
การประเมินเปน
สถานศึกษาตนแบบ
และศูนยการเรยีนรู
ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงดาน
การศึกษาอยางนอย  
1 ศูนย 

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา 
เขต 1 ทุกโรงเรียน 
- สถานศึกษา 
พอเพียงพัฒนา 
เปนสถานศึกษา
พอเพียงตนแบบ
และเขารับ 
การประเมิน 
เปนศนูยการเรียนรู
ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงดาน
การศึกษา  
อยางนอย 1 ศูนย 

เก่ียวกับหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ไดอยางถูกตอง 
(รอยละ 80) 

     

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
วัตถุประสงคของ 

 
ตัวชี้วัดและคา งบประมาณ แหลง หนวยงาน สอดคลอง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เปาหมายโครงการ เปาหมาย (หนวย : ลานบาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร แผน 

(2) (3) (4) (5) 
2562,2563,2564, 

2565 (6) 
(7) (8) 

ชาต ิ20 ป  
(9) 

ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 

4. โครงการ สนับสนุน
สงเสริมวิถีชีวิตชุมชนตาม
แนวพระราชดําริเศรษฐกิจ
พอเพียง 
กิจกรรมหลัก 
1.) จัดอบรมและศึกษา        
ดูงานตามแนวพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียงแก
คณาจารย นิสติ นักเรียน 
และผูนําชุมชน 
2.) จัดใหคณาจารยและนิสติ 
ไดมีการถายทอดองคความรู
ตามแนวพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียงแกนักเรยีน
และชุมชน 
 

เพ่ือใหคณาจารย 
นิสิต นักเรยีน และ
ผูนําชุมชนมีความรู 
ความเขาใจในหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

- คณาจารย  
จํานวน 10  รูป/คน 
- นิสิต ทุกชั้นป 
จํานวน 100 รูป/
คน 
- นักเรียน  
จํานวน  20 คน 
- ผูนําชุมชน  
จํานวน 50 คน 

รอยละของ
คณาจารย นิสติ 
นักเรยีน และผูนํา
ชุมชนมีความรู 
ความเขาใจในหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
(รอยละ 80) 

0.1371 
0.1444 
0.152 
0.16   
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วัตถุประสงคของ 

 
ตัวชี้วัดและคา งบประมาณ แหลง หนวยงาน สอดคลอง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เปาหมายโครงการ เปาหมาย (หนวย : ลานบาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร แผน 

(2) (3) (4) (5) 
2562,2563,2564, 

2565 (6) 
(7) (8) 

ชาต ิ20 ป  
(9) 

ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 

5. โครงการ สงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และการนําแนวคดิ 
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู                     
การปฏิบัต ิ
กิจกรรมหลัก 
จัดอบรมสงเสริมคณุธรรม 
จริยธรรม และการนําแนวคดิ
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู              
การปฏิบัต ิ
 
 

เพ่ือใหผูบริหาร ครู 
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
นักเรียน นักศึกษา  
มีความรู ความเขาใจ
ในหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ 

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

รอยละของ
ผูบริหาร ครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียน 
นักศึกษา  
มีความรู ความ
เขาใจในหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
(รอยละ 80) 

0.2827 
0.2976 
0.3133 
0.3298 

สอศ. ว.เทคนิค
พะเยา 
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วัตถุประสงคของ 

 
ตัวชี้วัดและคา งบประมาณ แหลง หนวยงาน สอดคลอง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เปาหมายโครงการ เปาหมาย (หนวย : ลานบาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร แผน 

(2) (3) (4) (5) 
2562,2563,2564, 

2565 (6) 
(7) (8) 

ชาต ิ20 ป  
(9) 

ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 

6. โครงการโรงเรียนคณุธรรม 
กิจกรรมหลัก  
สพป.พะเยา เขต 1 
1.) จัดประชุมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการขับเคลื่อน
โรงเรียนคุณธรรมสู
สถานศึกษา 
2.) พัฒนาตอยอดการ
ขับเคลื่อนโรงเรียนคณุธรรม
ในสถานศกึษา  
3.) จัดคายยุวชนคนคุณธรรม 
4.) การคดัเลือกนวตักรรม
ดานการพัฒนาคณุธรรม 
จริยธรรม 
5.) พัฒนานวัตกรรมการสราง
เครือขายและการมีสวน
รวมกับมลูนิธิยุวสถิรคุณ 
 

เพ่ือใหผูบริหารและ
ครูมีความรูความ
เขาใจการดําเนินงาน
โรงเรียนคุณธรรม
สามารถพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม
ของนักเรียนไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

- ผูบริหาร ครู 
นักเรียนและ
บุคลากรที่เก่ียวของ
ทุกคน ทุกโรงเรียน
ในสังกัด จํานวน 
440 คน  
ที่ยังไมผานการ
อบรมโครงการ
โรงเรียนคุณธรรม 
ตามแนวทาง 
ของมูลนิธ ิ
ยุวสถิรคณุ  
- ตัวแทนนักเรยีน
โรงเรียนในสังกัด 
จํานวน 100 คน 
 
 

รอยละของผูบริหาร
และครูที่มีความรู 
ความเขาใจการ
ดําเนินงานโรงเรียน
คุณธรรมสามารถ
พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของ
นักเรียน 
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ (รอย
ละ 80) 

0.1457 
0.1534 
0.1615 
0.12 

 
สพฐ. 

 
สพป.พะเยา 
เขต 1 
 

 
5 

 
5 

 
9 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วัตถุประสงคของ 

 
ตัวชี้วัดและคา งบประมาณ แหลง หนวยงาน สอดคลอง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เปาหมายโครงการ เปาหมาย (หนวย : ลานบาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร แผน 

(2) (3) (4) (5) 
2562,2563,2564, 

2565 (6) 
(7) (8) 

ชาต ิ20 ป  
(9) 

ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 

กิจกรรมหลัก  
สพม.เขต 36 
1.) สงเสริมสนับสนุนโรงเรียน 
ในสังกัดดําเนินงานโรงเรียน
คุณธรรม 
2.) ประกวดโครงงาน
คุณธรรม 

เพื่อใหผูบริหารและ
ครูมีความรูความ
เขาใจการดําเนินงาน
โรงเรียนคุณธรรม
สามารถพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม
ของนักเรียนผาน
โครงงานคุณธรรมได 

โรงเรียนในสังกัด 
ที่เขารวมเปน
โรงเรียนคุณธรรม 
จํานวน 28 โรง 

รอยละของผูบริหาร
และครูที่มีความรู   
ความเขาใจการ
ดําเนินงานโรงเรียน
คุณธรรมสามารถ
พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม 
ของนักเรียนผาน
โครงงานคณุธรรมได 
(รอยละ 100) 
 

 สพฐ. สพม.เขต 
36 

5 5 9 



 
 

 

กลยุทธที่ 2. สงเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู แหลงเรียนรู และส่ือการเรียนรูตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(หนวย : ลานบาท : ทศนิยม 4 ตําแหนง) 

1. โครงการปลูกฝงจิตสํานึก 
รักษโลก รักษส่ิงแวดลอม 
กิจกรรมหลัก 
1.) จัดการประชุมสัมมนา 
สรางจิตสํานึกรักษส่ิงแวดลอม  
2.) จัดประกวดคดัเลือกยุวชน 
คนรักษโลก พิทักษ
สิ่งแวดลอม/ยุวชนสรางโลก
สวย    
3.) คัดเลือกตนแบบโรงเรยีน
ลดขยะ พิทักษโลก 

เพื่อใหนักเรียน 
นักศึกษาและ
ผูปกครองมีความรู  
ความเขาใจเก่ียวกับ
คุณคาของทรัพยากร
และความสําคัญ 
ของสิ่งแวดลอม 
รวมถึงภาวะอันตราย
ที่เกิดข้ึน 
จากผลกระทบ
สิ่งแวดลอมทั้งใน
ระดับทองถ่ินและ
ภูมิภาค 

- จัดการ
ประชุมสัมมนา 
สรางจิตสํานึกรักษ
สิ่งแวดลอม  1 ครั้ง 
กลุมเปาหมาย  
200 คน 
- จัดประกวด
คัดเลือกยุวชนคน
รักษโลก พิทักษ
สิ่งแวดลอม/ยุวชน
สรางโลกสวย  
1 ครั้ง 
- คัดเลือกตนแบบ
โรงเรียนลดขยะ 
พิทักษโลก 1 ครั้ง 

รอยละของนักเรียน 
นักศึกษาและ
ผูปกครองมีความรู  
ความเขาใจเกี่ยวกับ
คุณคาของ
ทรัพยากรและ
ความสําคัญ 
ของสิ่งแวดลอม 
รวมถึงภาวะ
อันตรายท่ีเกิดขึ้น
จากผลกระทบ
สิ่งแวดลอม 
ทั้งในระดับทองถิ่น
และภูมิภาค 
(รอยละ 90) 
 

0.444 
0.4678 
0.4925 
0.5185  

สป.ศธ สนง.ศธจ.
พะเยา 

5 5 6,9 

 
 
 
 

 
วัตถุประสงคของ 

 
ตัวชี้วัดและคา งบประมาณ แหลง หนวยงาน สอดคลอง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เปาหมายโครงการ เปาหมาย (หนวย : ลานบาท) งบประมาณ รับผดิชอบ ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร แผน 

(2) (3) (4) (5) 
2562,2563,2564, 

2565 (6) 
(7) (8) ชาต ิ20 ป (9) 

ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 

รวมงบประมาณ 
ยุทธศาสตรท่ี 5 

   
1.6952, 1.7847, 
1.8788, 1.9778 

     



 
 

 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
กลยุทธที่ 1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 

(หนวย : ลานบาท : ทศนิยม 4 ตําแหนง) 

1. โครงการพัฒนาระบบ 
การประกันคณุภาพการศึกษา
และการประเมินประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
กิจกรรมหลัก  
ว.เกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
จัดอบร มเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
และ 
การประเมินประสิทธภิาพการ
จัดการศึกษา วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีพะเยา 
 

เพ่ือใหครมูีความรู 
ความเขาใจเก่ียวกับ
ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา
และการประเมิน
ประสิทธิภาพ 
การจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 

ผูบริหารและครู 
วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพะเยา 
จํานวน 50 คน 

รอยละของ
ผูบริหารและคร ูมี
ความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับระบบการ
ประกันคณุภาพ
และการประเมิน
ประสิทธภิาพการ
จัดการศึกษา (รอย
ละ 80) 

0.0428 
0.0451 
0.0475 
0.05 

สอศ. ว.เกษตร
และ
เทคโนโลยี
พะเยา 

6 6 5 

 

 

 

 

 

 
วัตถุประสงคของ 

 
ตัวชี้วัดและคา งบประมาณ แหลง หนวยงาน สอดคลอง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เปาหมายโครงการ เปาหมาย (หนวย : ลานบาท) งบประมาณ รับผดิชอบ ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร แผน 

(2) (3) (4) (5) 
2562,2563,2564, 

2565 (6) 
(7) (8) ชาต ิ20 ป (9) 

ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 



 
 

 

กิจกรรมหลัก  
ว.เทคนิคดอกคําใต 
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

เพ่ือใหผูเขารับการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ
มีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับระบบ
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

ผูบริหาร ครู 
เจาหนาที่ และ
บุคลากร 
ทางการศึกษา  
จํานวน 47 คน 

รอยละของผูเขารับ       
การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ 
ที่มีความรูความ
เขาใจเก่ียวกับ
ระบบคณุภาพ
ภายในสถานศึกษา          
(รอยละ 80) 

0.0128 
0.0135 
0.0142 
0.0151  

สอศ. ว.เทคนิค
ดอกคําใต 

6 6 
 

  

 

2. โครงการพัฒนาคณุภาพ 
การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาดวยการ
ขับเคลื่อนระบบประกัน
คุณภาพ ภายในสถานศึกษา  
กิจกรรมหลัก 
สพม.เขต 36 
1.) การวิจัยและพัฒนาระบบ 
การประเมินและประกัน
คุณภาพภายในของ
สถานศึกษาระดับเขตพื้นที่
การศึกษา 
 

เพื่อใหโรงเรียน 
มีระบบการประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษาที่ได
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

โรงเรียนในสังกัด 
ทุกโรงเรียน        
(18 โรงเรยีน) 

รอยละของ
โรงเรียน 
ในสังกัดที่มีระบบ
ประกันคณุภาพ
ภายในที่เขมแข็ง  
(รอยละ 80) 

0.091 
0.096 
0.101 
0.106 

 

สพฐ. สพม. เขต 
36 

6 6 5 

 

 

 

 
วัตถุประสงคของ 

 
ตัวชี้วัดและคา งบประมาณ แหลง หนวยงาน สอดคลอง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เปาหมายโครงการ เปาหมาย (หนวย : ลานบาท) งบประมาณ รับผดิชอบ ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร แผน 

(2) (3) (4) (5) 
2562,2563,2564, 

2565 (6) 
(7) (8) ชาต ิ20 ป (9) 

ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 



 
 

 

2.) การติดตามและตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาโดย
ตนสังกัดตามกฎกระทรวง 

         

3. โครงการพัฒนาคณุภาพ
การจัดการศึกษา ดวย            
การขับเคลื่อนระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา  
กิจกรรมหลัก 
1.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“พัฒนาความรูความเขาใจ
ระบบการประเมินและการ
ประกันคณุภาพแนวใหม”  
ใหกับผูบริหาร ครูงานประกัน
ฯ และผูทรงคุณวุฒิ   
2.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การดําเนินงานตาม
กฎกระทรวง วาดวยการ
ประกันคณุภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2561  
 

- เพ่ือให ผูบริหาร 
ครูงานประกันฯ 
และผูทรงคุณวุฒิมี
ความรูความเขาใจ 
เรื่อง ระบบการ
ประเมินและการ
ประกันคณุภาพแนว
ใหมเพ่ือใหผูบริหาร
และครูงานประกันฯ 
ระดับปฐมวัยและ
ขั้นพื้นฐานมีความรู
เรื่อง “การ
ดําเนินงานตาม
กฎกระทรวง  

- จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “พัฒนา
ความรูความเขาใจ
ระบบการประเมิน
และการประกัน
คุณภาพแนวใหม”  
ใหกับผูบริหาร ครู
งานประกันฯ และ
ผูทรงคุณวุฒิ  รวม
โรงเรียนละ 3 คน  
จํานวน 2 รุนๆละ 2 
วัน รวม 400 คน 
- จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ  

- รอยละของ
ผูบริหาร ครูงาน
ประกันฯ และ
ผูทรงคุณวุฒิมี
ความรูความเขาใจ 
เรื่อง ระบบการ
ประเมินและการ
ประกันคณุภาพ

แนวใหม (รอยละ 
80) 
- รอยละของ
ผูบริหารและครู
งานประกันฯ 
ระดับปฐมวัยและ
ข้ันพื้นฐานมีความรู 

0.1715 
0.1805 
0.19 
0.2  

สพฐ. สพป.พะเยา 
เขต 2 

6 6 5 

 
 
 

 
วัตถุประสงคของ 

 
ตัวชี้วัดและคา งบประมาณ แหลง หนวยงาน สอดคลอง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เปาหมายโครงการ เปาหมาย (หนวย : ลานบาท) งบประมาณ รับผดิชอบ ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร แผน 

(2) (3) (4) (5) 
2562,2563,2564, 

2565 (6) 
(7) (8) ชาต ิ20 ป (9) 

ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 



 
 

 

และการจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเองของ
สถานศึกษา” ใหกับผูบรหิาร
และครูงานประกันฯ ระดบั
ปฐมวยัและขั้นพ้ืนฐาน 

วาดวยการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
พ.ศ.2561 และการ
จัดทํารายงานการ
ประเมินตนเองของ
สถานศึกษา” 

“การดําเนินงาน
ตามกฎกระทรวง 
วาดวยการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
พ.ศ.2561 และการ
จัดทํารายงานการ
ประเมินตนเองของ
สถานศึกษา” ใหกับ
ผูบริหารและครูงาน
ประกันฯ ระดับ
ปฐมวัยและขั้น
พ้ืนฐาน รวม
โรงเรียนละ 3 คน 
จํานวน 8 รุน รุนละ 
1 วัน รวม 400 คน 
 

เรื่อง “การ
ดําเนินงานตาม
กฎกระทรวง วา
ดวยการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2561 และ
การจัดทํารายงาน
การประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา” 

(รอยละ 80) 

      

 
 
 
 
 
 
 
 

 
วัตถุประสงคของ 

 
ตัวชี้วัดและคา งบประมาณ แหลง หนวยงาน สอดคลอง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เปาหมายโครงการ เปาหมาย (หนวย : ลานบาท) งบประมาณ รับผดิชอบ ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร แผน 

(2) (3) (4) (5) 
2562,2563,2564, 

2565 (6) 
(7) (8) ชาต ิ20 ป (9) 

ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 



 
 

 

กลยุทธที่ 2. สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา 
(หนวย : ลานบาท : ทศนิยม 4 ตําแหนง) 

1. โครงการสงเสรมิการมีสวน
รวมของเครือขาย เพื่อ
พัฒนาการจัดการศึกษา
สําหรับเด็กพิการตามบาน  
กิจกรรมหลัก 
1.) อบรมสรางเจตคติทีดี่ตอ
ในการการดูแลชวยเหลือ คน
พิการ  
การจัดการศึกษา การจัดสื่อที่
เหมาะสมกับสภาพความ
พิการ สิทธิ/โอกาสที่พึงไดรบั
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
รวมกับผูปกครอง เครือขาย 
ชุมชน และหนวยงานตางๆ  
2.) จัดทําคูมือการพัฒนา
ศักยภาพเด็กพิการแบบองค
รวม และบทบาทการดูแลเด็ก
พิการในชุมชน 
 

เพ่ือใหผูปกครอง 
เครือขาย ชุมชน 
และหนวยงานตางๆ 
ในการพัฒนาการ 
จัดการศึกษาสําหรับ
เด็กพิการตามบาน
ในระยะยาว         

- เด็กพิการ  
ศูนยการศึกษา
พิเศษประจําจังหวัด
พะเยา จํานวน 70  
คน 
- ผูปกครองเด็ก
พิการ ศูนย
การศึกษาพิเศษ
ประจําจังหวดั
พะเยา จํานวน        
70  คน 
- อาสาสมัคร            
ครู กศน.อําเภอ  
ผูนําชุมชน ภาคี
เครือขายและ
เจาหนาที่
ผูเกี่ยวของ         
จํานวน 140 คน 
รวม 280 คน 
 

รอยละของ
ผูปกครอง 
เครือขาย ชุมชน 
และหนวยงาน
ตางๆ      
ที่มีสวนรวมในการ
พัฒนาการจัด
การศึกษาสําหรับ
เด็กพิการ 
ตามบานในระยะ
ยาว (รอยละ 80)       

0.3429 
0.361 
0.38 
0.4 

สพฐ. ศูนย
การศึกษา
พิเศษ 
ประจํา
จังหวดั
พะเยา 

6 6 1 

 

 

 

 
วัตถุประสงคของ 

 
ตัวชี้วัดและคา งบประมาณ แหลง หนวยงาน สอดคลอง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เปาหมายโครงการ เปาหมาย (หนวย : ลานบาท) งบประมาณ รับผดิชอบ ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร แผน 

(2) (3) (4) (5) 
2562,2563,2564, 

2565 (6) 
(7) (8) 

ชาต ิ20 ป  
(9) 

ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 



 
 

 

 

เพ่ือเผยแพร และใชเปน
แนวทางในการดําเนินงาน
และสนับสนุนการมีสวนรวม
ของเครือขาย และหนวยงาน 
ที่เก่ียวของ 
3.) จัดหาอุปกรณที่เหมาะสม
ในการพัฒนาศักยภาพเด็ก
พิการ 

         

2. โครงการสงเสริมการมีสวน
รวมของทุกภาคสวนในการจัด
การศึกษา 
กิจกรรมหลัก 
จัดเวทีรับฟงความคดิเห็นจาก
ทุกภาคสวนที่เก่ียวของในการ
สรางการมีสวนรวมในการจดั
การศึกษา  

เพ่ือสรางการมีสวน
รวมในการจดั
การศึกษาในจังหวัด
พะเยา 

จัดเวทีรับฟงความ
คิดเห็นจากทุกภาค
สวนที่เก่ียวของใน
การสรางการมสีวน
รวมในการจดั
การศึกษา จํานวน  
200 คน    

รอยละของครู 
ผูบริหาร
สถานศึกษาทั้งใน
ระบบและนอก
ระบบ ตัวแทนทุก
ภาคสวนของสังคม 
มีความรูความ
เขาใจบทบาท
หนาที่การมสีวน
รวมในการจัด
การศึกษา” (All 
for Education) 
(รอยละ 80) 
 

0.1928 
0.2030 
0.2137 
0.225 

สป.ศธ สนง.ศธจ.
พะเยา 

6 6 1 

 

 

 
วัตถุประสงคของ 

 
ตัวชี้วัดและคา งบประมาณ แหลง หนวยงาน สอดคลอง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เปาหมายโครงการ เปาหมาย (หนวย : ลานบาท) งบประมาณ รับผดิชอบ ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร แผน 

(2) (3) (4) (5) 
2562,2563,2564, 

2565 (6) 
(7) (8) 

ชาต ิ20 ป  
(9) 

ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 



 
 

 

 

รวมงบประมาณ 
ยุทธศาสตรท่ี 6 

   0.8538, 0.8988, 
0.9462, 0.9961 

     

 
รวมงบประมาณท้ังสิ้น 

   27.4682, 28.916, 
30.44, 32.042 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
วัตถุประสงคของ 

 
ตัวชี้วัดและคา งบประมาณ แหลง หนวยงาน สอดคลอง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการ เปาหมายโครงการ เปาหมาย (หนวย : ลานบาท) งบประมาณ รับผดิชอบ ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร แผน 

(2) (3) (4) (5) 
2562,2563,2564, 

2565 (6) 
(7) (8) 

ชาต ิ20 ป  
(9) 

ศธ.  
(10) 

ปฏิรปูประเทศ 
(11) 



 
 

 

สวนท่ี 5 
การแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ 

 การนําแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 – 2565) จังหวัดพะเยาไปสูการปฏิบัติจําเปนจะตองอาศัยปจจัย
สนับสนุนและแนวทางการดาํเนินการที่ชัดเจนการดําเนินงานโครงการตางๆ ภายใตแผนปฏิบัติราชการฯ ใหเกิด
ผลสัมฤทธิ์ตามเปาประสงคที่กําหนดไวจําเปนอยางยิ่งท่ีตองมีการระดมสรรพกําลังท้ังในดานบุคลากรงบประมาณวัสดุ
อุปกรณเทคโนโลยีตางๆตลอดจนการสรางความตระหนักในการมสีวนรวมเปนเจาของและการสื่อสารระหวางองคกร
ดังนั้นจังหวัดพะเยาจึงกําหนดกระบวนการที่สําคัญในการนาํแผนฯไปสูการปฏิบัติดังน้ี 
 1. สรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานทางการศึกษาทุกระดับในจังหวัดในการดําเนนิการแปลง
ยุทธศาสตรกลยุทธตามแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562-2565) จังหวัดพะเยาไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม                 
โดยนําไปเปนกรอบในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจาปที่ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรมหลกัที่จะนาไปสู
เปาประสงคท่ีชัดเจนรวมทั้งการกําหนดความรับผิดชอบตอการบรรลุเปาประสงคหลัก 
 2. ผูบริหารระดับสูงและผูบริหารหนวยงานทางการศึกษาทุกระดับในจังหวัดตองใหความสําคัญ 
ในการใชแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562-2565) จังหวัดพะเยาเปนกรอบในการบริหารงาน 
 3. ดําเนินการชี้แจงสรางความรูความเขาใจในสาระสาํคัญของแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562-2565) 
จังหวัดพะเยาใหบุคลากรในหนวยปฏิบัติไดรับทราบอยางชดัเจนเพื่อการมีสวนรวมและสนับสนุนใหการดําเนินงานตาม
แผนฯเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 4. ในแตละปใหหนวยงานในสวนกลางสนับสนุนทรัพยากรอยางเพียงพอสาหรับการปฏิบัติงาน 
ตามแผนปฏิบัติราชการประจาํปของทุกหนวยงานในสังกัดในทุกระดับ 
 5. การติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562-2565) จังหวัดพะเยาตองมีการ
กําหนดทิศทางและกระบวนการที่สาํคัญดังนี้ 
  - ใหความสําคญักับการติดตามความกาวหนาในแตละยุทธศาสตรการประเมินผลสําเรจ็และ 
ผลกระทบของการดําเนินงานอยางตอเนื่องโดยอาจจําแนกรายไตรมาส 
  - พัฒนาตัวชีว้ัดความสาํเร็จของการแปลงแผนพัฒนาการศกึษา (พ.ศ. 2562-2565) จังหวัดพะเยาไป
เปนแผนปฏิบัติราชการประจาํปของจังหวัด โดยนําวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมมาใช 
  - สรางระบบการติดตามตรวจสอบประเมินผลและรายงานใหมีประสิทธิภาพเพื่อใหไดขอมูล
สารสนเทศท่ีถูกตองเพื่อการทบทวนปรับปรุงการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายไดทันเหตุการณ 
  - สรางการเชื่อมโยงขอมูลสารสนเทศระหวางหนวยงานสวนกลางและหนวยงานในพ้ืนที่ใหเปนระบบท่ี
สามารถใชประโยชนไดสะดวกเพื่อใหทุกฝายมีขอมูลท่ีแมนยําสาหรับใชประโยชนในการประเมินผลในระดับตางๆ ใหมี
ความสัมพันธสอดคลองไปในทศิทางเดยีวกัน 
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ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

คณะผูจัดทํา 

 

 ที่ปรึกษา 

  นายวัลลภ  ไมจําปา  ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

  คณะทํางาน 

  นายขจรศักดิ์  สีเสน           ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน 

  นางกรณกิาร  เกตุภู           นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

  นางสาวหทัยกรานต มุลิกา  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

  นางนิชากมล  วุฒิกรณธร  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

  นางจรัสวัน  อนุศักดิกุล  นักวิชาการศึกษา 

  บรรณาธิการ 

  นายขจรศักดิ์  สีเสน              ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน 

   ออกแบบ/รูปเลม 

  นายขจรศักดิ์  สีเสน              ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน  
 

 

 

 

 

 

 

 


