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คํานํา 
 

 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาจึงไดจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาขึ้น เพื่อสรุปผลการดําเนินงาน และ
พัฒนาการศึกษา ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ไดอยางมีประสิทธิภาพโดยมีสาระสําคัญ ประกอบดวย 

  สวนที ่1 ขอมูลสภาพทั่วไปของจังหวัด 
  สวนที่ 2 ทิศทางและแนวทางการดําเนินงาน 
  สวนที ่3 ผลการดําเนินงาน 

 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ขอขอบคุณผูที่มีสวนเก่ียวของที่ใหความรวมมือในการบริหารจัด
การศึกษา และหวังวารายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ จะเปนประโยชนในการพัฒนา
การศกึษา รวมถึงผูสนใจทั่วไปใชเปนแนวทางในการจัดการศึกษาตอไป 
 

       สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
       กลุมนโยบายและแผน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

 ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9  
การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐใหสวนราชการปฏิบัติดังตอไปนี้ (1) กอนจะดําเนินการ   
ตามภารกิจใดสวนราชการตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการไวเปนการลวงหนา (2) การกําหนดแผนปฏิบัติราชการของสวน
ราชการตาม (1) ตองมีรายละเอียดของขั้นตอนระยะเวลาและงบประมาณที่จะตองใชในการดําเนินการของแตละ
ขั้นตอนเปาหมายของภารกิจผลสัมฤทธ์ิของภารกิจและตัวชี้วัดความสําเร็จของภารกิจและมาตรา 16 ใหสวนราชการ
จัดทําแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการนั้นโดยจัดทําเปนแผนสี่ปซึ่งจะตองสอดคลองกับแผนการบริหารราชการ
แผนดินและในวรรค 2 ในแตละปงบประมาณใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปโดยใหระบุ
สาระสําคัญเก่ียวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของสวนราชการเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิของงานรวมทั้งประมาณการ
รายไดและรายจายและทรัพยากรอ่ืนที่จะตองใชเสนอตอรัฐมนตรีเพ่ือใหความเห็นชอบนั้น 
 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาจึงไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563     
ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) ขึ้นเพ่ือใชเปนกรอบแนวทาง 
ในการปฏิบัติงานและจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
พะเยาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้ 
 วิสัยทัศน 
 “ประชากรไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ ภายใตวิถีลานนา ดํารงชีวิตอยูในโลก
ศตวรรษที่ 21 ไดอยางมีความสุข” 
 พนัธกิจ 
 1. สงเสริม สนับสนุนใหประชากรทุกคนเขาถึงโอกาสทางการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
 2. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย ที่สอดคลองกับการพัฒนาคุณภาพผูเรียนในศตวรรษที่ 21 
 3. สงเสริมสนับสนุนใหระบบบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเอื้อตอ    
การพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการศกึษาใหมีประสิทธิภาพ 
 คานิยมหลัก  

P-STRONG 
 P = Phayao Provincial Education Office  : สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
 S = Service Mind  : จิตมุงบริการ 
 T = Team   : การทํางานเปนทีม 
 R = Responsibility  : ความรับผิดชอบ 
 O = Ongoing  : ไมหยุดยั้ง 
 N = Network   : เครือขายความรวมมือ 
 G = Goal    : เปาหมาย 
 “สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เปนองคกรที่ เขมแข็ง บุคลากรมีจิตมุงบริการ ทํางานเปนทีม                    
มีความรับผิดชอบ มีเครือขายความรวมมือจากทุกภาคสวน พัฒนาการศกึษาของจังหวัดไปสูเปาหมายอยางไมหยุดยั้ง” 
 
 



 
 

 
 

 
 เปาประสงครวม 
 1. ผูเรียนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตที่มีคณุภาพอยางทั่วถึง และเสมอภาค 
 2. ผูเรียนมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และเปนบุคคลแหงการเรียนรู 
 3. ผูเรียนสามารถดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ไดอยางเหมาะสม   

 ตัวช้ีวัดเปาประสงครวม 
 1. รอยละของผูเรียนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอยางทั่วถึง และเสมอภาค 
 2. รอยละของผูเรียนมีคุณลักษณะและทกัษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และเปนบุคคลแหงการเรียนรู 
 3. รอยละของผูเรียนสามารถดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ไดอยางเหมาะสม   

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

 เปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตร 
 1. ผูเรียนมีจิตสํานึกความรูความสามารถทักษะความคิดทัศนคติความเชื่อคานิยมและพฤติกรรมที่เหมาะสม
รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกศตวรรษที่ 21 สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางสันติและสงบสุข 
 2. กําลังคนมีสมรรถนะตอบสนองตอความตองการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
ของประเทศรองรับพลวัตของโลกและการแขงขันในศตวรรษที่ 21 
 3. ผูเรียนไดรับการศึกษาเรียนรูและพัฒนาตนเองตลอดชีวิต ดวยรูปแบบการจัดการศึกษาทั้งในระบบ
นอกระบบและตามอัธยาศัยและมีทักษะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 
 4. ประชากรทุกคนไดรับโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 5. ผูเรียนมีความรูทักษะทัศนคติและความตระหนักในเรื่องความสําคัญของการพัฒนาและเติบโตในสังคม   
ที่รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมสามารถปรับตัวในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติอยางรวดเร็วและรุนแรงได 
 6. หนวยงานมีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

 กลยุทธตามประเด็นยุทธศาสตร 

 ประเด็นยุทธศาสตร 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
กลยุทธ 
 1.1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
   1.) โครงการสรางและสงเสริมความเปนพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทดานการศึกษาสูการปฏิบัติ  
   2.) โครงการนิเทศกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศกึษา ประจําปงบประมาณ 2563 
 
 



 
 1.2 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการจัดระบบการดูแลและปองกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม 
  1.) โครงการขับเคลื่อนงานแกไขปญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562 – 
2565) ในสถานศึกษา จังหวัดพะเยา 
  2.) โครงการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของคระกรรมการสงเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษาจังหวัดพะเยาศูนยเสมารักษสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
 ประเด็นยุทธศาสตร 2 พัฒนากําลังคน การวิจัย เพื่อสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
กลยุทธ 

 2.1 สงเสริมการผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความตองการของตลาดงาน
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
  1.) โครงการสงเสริมเวทีประชาคมเพื่อการจัดทํารูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรตอเนื่อง
เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
 2.2 สงเสริมการผลิตและพัฒนากําลังคนท่ีมีความเชี่ยวชาญและเปนเลิศเฉพาะดาน 

- 
 2.3 สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรมที่สรางผลผลิตและมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

- 
 ประเด็นยุทธศาสตร 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
กลยุทธ 
 3.1 สงเสริมและพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรูแหลงเรียนรูและสื่อการเรียนรูใหมีคุณภาพ
มาตรฐานและงายตอการเขาถึง 
  1.) โครงการจัดประสบการณการเรียนรูเพ่ือสงเสริมและพัฒนาทักษะการคิดสําหรับเด็กปฐมวัย 
 3.2 สงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรูตามสื่อตําราเรียนและสื่อการเรียนรูตางๆ ใหมีคุณภาพมาตรฐาน
และประชาชนสามารถเขาถึงแหลงเรียนรูไดโดยไมจํากัดเวลาและสถานที่ 

- 
 3.3 สงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรูสื่อตําราเรียนและสื่อการเรียนรูตางๆ ใหมีคุณภาพมาตรฐานและ
ประชาชนสามารถเขาถึงแหลงเรียนรูไดโดยไมจํากัดเวลาและสถาน 

- 
 3.4 พัฒนาคลังขอมูลสื่อและนวัตกรรมการเรียนรูที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
  1.) โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคณุภาพการศึกษาของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
  2.) โครงการ TFE (TEAM For Education) 
 3.5 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครูอาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 
  1.)โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
 ประเด็นยุทธศาสตร 4 การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 
กลยุทธ 
 4.1 เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
  1.) โครงการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ชายแดนและจัดทําแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน 
 4.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสําหรับคนทุกชวงวัย  

- 
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- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สารบัญ 
 หนา 

คํานํา   
บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
สารบัญ 
สวนที่ 1 ขอมูลสภาพท่ัวไปของจังหวัดพะเยา   1 
 - ขอมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดโดยสังเขป   1 
 - ขอมูลพื้นฐานดานการศึกษา  10 
สวนที่ 2 ทิศทางและแนวทางการดําเนินงาน  29 
 - วิสัยทัศน  29 
 - พันธกิจ  29 
 - เปาประสงค/ตัวชี้วัดเปาประสงคและคาเปาหมาย/ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ  31 
สวนที่ 3 ผลการดําเนินงาน  32 

1) โครงการสรางและสงเสริมความเปนพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทดานการศึกษาสูการปฏิบัติ  32 
2) โครงการขับเคลื่อนงานแกไขปญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ 

)พ.ศ .2562  2565(  ในสถานศกึษา จังหวัดพะเยา               36 
3) โครงการจัดประสบการณการเรียนรูเพ่ือสงเสริมและพัฒนาทักษะการคิดสําหรับเด็กปฐมวัย         40  
4) โครงการ Coaching Teams เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเย       44 
5) โครงการ TFE (TEAM For Education)              48 

6) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา              54 

7) โครงการพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่ชายแดนและจัดทําแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน       59 

8) โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแหงชาติจังหวัดพะเยา ประจําป 2563                               64 

9) โครงการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา และจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป         

และ แผนปฏิบัติการประจําปของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

 
 
 
 
 
 
 



1 
 

 
 

 
สวนที ่1 ขอมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดพะเยา  

 

ขอมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดพะเยาโดยสังเขป 

 1.1 ความเปนมา 

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

 1.2 ลักษณะทางกายภาพ 
  1.2.1 ท่ีตั้งและอาณาเขต 

 จังหวัดพะเยา  มีที่ตั้ งและอาณาเขตอยู ในภาคเหนือของประเทศไทยมีระยะทางหางจาก
กรุงเทพมหานครตามทางหลวงแผนดินหมายเลข1 (ถนนพหลโยธิน) 735 กิโลเมตร  มีพ้ืนที่ปกครอง 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 เปนปา
ดงดิบและปาเบญจพรรณ โดยมีพันธุไมที่สําคัญ ไดแก ไมสัก ไมประดู ไมมะคา ไมชิงชา ไมยาง ไมเต็ง  ไมรัง ฯลฯ  มี
เทือกเขาลอมรอบทั้งทางดานทิศตะวันตก ทิศตะวันออก ทิศใต และทางตอนกลาง ของจังหวัด มีทิวเขาผีปนน้ําโอบลอม
ถือเปนกําแพงตามธรรมชาติและเปนเทือกเขาที่สําคัญ อันไดแก ดอยภูลังกา ดอยสันปนน้ํา ดอยแมสุก ดอยขุนแมแฝก 
ดอยขุนแมต๋ําและดอยขุนแมตอม 
(ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี , กันยายน 2549 /สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดพะเยา , สิงหาคม 2555) 

  1.2.3ลักษณะภูมิอากาศ 
  สภาพอากาศ ของจังหวัดพะเยาแบงไดเปน 3 ฤดู คือฤดูรอนอยูระหวาง เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม 
อากาศรอนจัดในเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิสูงสุดวัดไดประมาณ 39.5 องศาเซลเซียสฤดูฝนอยูระหวางเดือนพฤษภาคม
ถึงเดือนตุลาคม ฝนตกหนาแนนในเดือนพฤษภาคม ฝนตกตลอดป ประมาณ 1,043.9 มิลลิเมตร มีวันฝนตก
เฉลี่ย 101 วัน ฤดูหนาวอยูระหวางเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ อากาศหนาวจัดในเดือนพฤศจิกายน และ 
เดือนมกราคม อุณหภูมิต่ําสุดในเดือนธันวาคม วัดไดประมาณ 10.8 องศาเซลเซียสในเดือนธันวาคม 
 
 
 
 



3 
 

 
 

 
 1.3 ขอมูลการปกครองและประชากร 
  1.3.1เขตการปกครอง 
  จังหวัดพะเยา แบงเขตการปกครองออกเปน 9 อําเภอ 68 ตําบล 780 หมูบาน 72 การปกครองสวนทองถิ่น  
รายละเอียดดังนี้ 

ตารางแสดงเขตการปกครองและรูปแบบการปกครองของจังหวัดพะเยา 

ที ่ อําเภอ 
เขตการปกครอง 

รูปแบบการปกครอง 
(องคกรปกครองสวนทองถิ่น) 

ตําบล หมูบาน อบจ. 
เทศบาล

เมือง 
เทศบาล
ตําบล 

อบต. 

1 อําเภอเมืองพะเยา 15 172 1 1 9 4 
2 อําเภอดอกคําใต 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 2560 
  1.3.1จํานวนประชากร 
  จังหวัดพะเยา  มีจํานวนประชากรทั้งหมด  471,253  คน เปนเพศชาย 230,130 คน และ เพศหญิง 241,123  คน  
มีจํานวนครัวเรือน 183,240 ครัวเรือน ความหนาแนนโดยเฉลี่ยประมาณ 77คน/ตร.กม. โดยพ้ืนที่ท่ีมีประชากรมากที่สุด คือ 
อําเภอเมืองพะเยา สวนพ้ืนที่ที่มีประชากรนอยที่สุด คือ อําเภอเชียงมวน 

จํานวนประชากรแยกรายอายุจังหวัดพะเยา เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 
แยกตามชวงอายุ (ป) (เฉพาะผูมีสัญชาติไทย และมีชื่ออยูในทะเบียนบาน) 

อายุ ชาย หญิง รวม อายุ ชาย หญิง รวม 

นอยกวา 
1 ป 

1,690 1,626 3,316 1 ป 1,941 1,729 3,670 

2 ป 1,921 1,825 3,746 3 ป 1,867 1,849 3,716 

4 ป 2,108 1,889 3,997 5 ป 2,132 2,027 4,159 

6 ป 2,175 2,134 4,309 7 ป 2,224 2,081 4,305 

8 ป 2,177 2,065 4,242 9 ป 2,278 1,971 4,249 

10 ป 2,243 2,076 4,319 11 ป 2,301 2,171 4,472 



จํานวนประชากรแยกรายอายุจังหวัดพะเยา เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 
แยกตามชวงอายุ (ป) (เฉพาะผูมีสัญชาติไทย และมีชื่ออยูในทะเบียนบาน) 

อายุ ชาย หญิง รวม อายุ ชาย หญิง รวม 

12 ป 2,269 2,235 4,504 13 ป 2,363 2,210 4,573 

14 ป 2,416 2,368 4,784 15 ป 2,252 2,176 4,428 

16 ป 2,310 2,202 4,512 17 ป 2,453 2,298 4,751 

18 ป 2,525 2,487 5,012 19 ป 2,630 2,552 5,182 

20 ป 2,922 2,980 5,902 21 ป 3,411 3,350 6,761 

22 ป 3,735 3,741 7,476 23 ป 3,506 3,481 6,987 

24 ป 3,523 3,332 6,855 25 ป 3,393 3,307 6,700 

26 ป 3,546 3,383 6,929 27 ป 3,570 3,420 6,990 

28 ป 3,428 3,252 6,680 29 ป 3,237 3,007 6,244 

30 ป 3,185 2,953 6,138 31 ป 3,071 3,084 6,155 

32 ป 3,272 3,199 6,471 33 ป 3,428 3,328 6,756 

34 ป 3,463 3,205 6,668 35 ป 3,466 3,267 6,733 

36 ป 3,630 3,399 7,029 37 ป 3,271 3,368 6,639 

38 ป 3,430 3,336 6,766 39 ป 3,316 3,186 6,502 

40 ป 3,147 3,149 6,296 41 ป 3,432 3,505 6,937 

42 ป 3,490 3,392 6,882 43 ป 3,356 3,270 6,626 

44 ป 3,329 3,413 6,742 45 ป 3,351 3,642 6,993 

46 ป 3,546 3,867 7,413 47 ป 3,451 3,907 7,358 

48 ป 3,366 4,038 7,404 49 ป 3,405 4,193 7,598 

50 ป 3,621 4,408 8,029 51 ป 3,692 4,594 8,286 

52 ป 3,868 4,543 8,411 53 ป 4,008 4,881 8,889 

54 ป 4,042 4,642 8,684 55 ป 4,165 4,821 8,986 

56 ป 4,097 4,662 8,759 57 ป 3,801 4,352 8,153 

58 ป 4,139 4,533 8,672 59 ป 3,820 4,433 8,253 

60 ป 3,438 3,940 7,378 61 ป 3,429 3,919 7,348 

62 ป 3,353 3,704 7,057 63 ป 3,315 3,693 7,008 



5 
 

 
 

จํานวนประชากรแยกรายอายุจังหวัดพะเยา เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 
แยกตามชวงอายุ (ป) (เฉพาะผูมีสัญชาติไทย และมีชื่ออยูในทะเบียนบาน) 

อายุ ชาย หญิง รวม อายุ ชาย หญิง รวม 

64 ป 2,978 3,318 6,296 65 ป 2,659 3,014 5,673 

66 ป 2,603 2,918 5,521 67 ป 2,383 2,576 4,959 

68 ป 2,251 2,395 4,646 69 ป 2,062 2,301 4,363 

70 ป 1,658 1,848 3,506 71 ป 1,440 1,556 2,996 

72 ป 1,271 1,354 2,625 73 ป 1,001 1,159 2,160 

74 ป 1,021 1,236 2,257 75 ป 964 1,008 1,972 

76 ป 886 1,015 1,901 77 ป 826 951 1,777 

78 ป 735 920 1,655 79 ป 697 838 1,535 

80 ป 786 955 1,741 81 ป 677 818 1,495 

82 ป 573 729 1,302 83 ป 505 656 1,161 

84 ป 485 629 1,114 85 ป 373 578 951 

86 ป 353 485 838 87 ป 267 408 675 

88 ป 220 306 526 89 ป 175 250 425 

90 ป 163 241 404 91 ป 111 173 284 

92 ป 74 122 196 93 ป 54 100 154 

94 ป 37 65 102 95 ป 21 34 55 

96 ป 15 34 49 97 ป 10 21 31 

98 ป 15 17 32 99 ป 12 14 26 

100 ป 6 6 12 
มากกวา
100 ป 

15 22 37 

 

 

 

 



ตารางแสดงจํานวนประชากรของจังหวัดพะเยา จําแนกตามสํานักทะเบียน 

ที่ จังหวัด/อําเภอ/อปท. ชาย หญิง รวม จํานวนครัวเรือน(บาน) 
จังหวัดพะเยา 232,129 243,086 475,215 190,142 

1 อําเภอเมืองพะเยา 21,662 22,908 44,570 17,044 
เทศบาลเมืองพะเยา 7,854 9,058 16,912 8,137 
ตําบลแมนาเรอื 4,261 4,451 8,712 3,657 
ตําบลบานตุน 2,369 2,507 4,876 1,907 
ตําบลบานใหม 2,268 2,406 4,674 1,729 
ตําบลจําปาหวาย 4148 4331 8479 3200 
ตําบลแมใส 2,980 3,226 6,206 2,346 
ตําบลบานสาง 2,039 2,117 4,156 1,603 
ตําบลทาจาํป 1,888 2,009 3,897 1,474 
ตําบลสันปามวง 1,709 1,861 3,570 1,128 
เทศบาลตาํบลบานตอม 5,877 6,765 12,642 6,993 
เทศบาลตาํบลแมกา 6,603 7,612 14,215 6,410 
เทศบาลตาํบลแมปม 4,474 4,641 9,115 3,329 
เทศบาลตาํบลบานต๊าํ 3,483 3,694 7,177 3,094 
เทศบาลตาํบลทาวงัทอง 8,245 7,581 15,826 8,883 

2 
 
 
 

 

อําเภอจุน 9,117 9,924 19,041 7,001 
ตําบลทุงรวงทอง 3,750 4,193 7,943 2,751 
ตําบลหวยยางขาม 2,680 2,983 5,663 2,294 
ตําบลพระธาตุขิงแกง 2,687 2,748 5,435 1,956 
เทศบาลตาํบลเวียงลอ 3,012 3,229 6,241 2,614 

 เทศบาลตาํบลหงษหิน 3,316 3,503 6,819 2,666 
เทศบาลตาํบลจุน 4,469 4,756 9,225 3,835 
เทศบาลตาํบลหวยขาวก่ํา 4,009 4,340 8,349 4,016 

3 อําเภอเชียงคํา 28,236 27,901 56,137 20,677 
ตําบลหยวน 2,282 2,440 4,722 2,082 
ตําบลน้ําแวน 3,472 3,605 7,077 2,894 
ตําบลเจดียคาํ 2,809 3,044 5,853 2,404 
ตําบลรมเย็น 6,174 6,208 12,382 3,903 
ตําบลเชียงบาน 4,414 3,329 7,743 3,097 
ตําบลแมลาว 3,204 3,299 6,503 2,223 
ตําบลอางทอง 4,165 4,194 8,359 2,733 
ตําบลทุงผาสุข 1,716 1,782 3,498 1,341 
เทศบาลตาํบลฝายกวาง 4,322 4,502 8,824 3,728 
เทศบาลตาํบลเวียง 2,676 2,882 5,558 2,212 
เทศบาลตําบลเชียงคาํ 3,146 3,665 6,811 3,627 
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ที่ จังหวัด/อําเภอ/อปท. ชาย หญิง รวม จํานวนครัวเรือน(บาน) 

4 อําเภอเชียงมวน 4,911 5,008 9,919 3,856 
ตําบลบานมาง 1,862 1,909 3,771 1,494 
ตําบลสระ 3,049 3,099 6,148 2,362 
เทศบาลตําบลเชียงมวน 4,391 4,386 8,777 3,773 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

อําเภอดอกคําใต 19,040 20,066 39,106 14,434 
เทศบาลเมืองดอกคําใต 6,016 6,912 12,928 5,278 
ตําบลดอกคําใต 2,100 2,257 4,357 1,846 
ตําบลดอนศรีชุม 1,325 1,438 2,763 1,154 
ตําบลบานปน 2,548 2,576 5,124 1,943 
ตําบลสันโคง 3,040 3,316 6,356 2,124 
ตําบลปาซาง 2,464 2,650 5,114 1,789 
ตําบลหนองหลม 3,033 3,006 6,039 2,023 
ตําบลดงสุวรรณ 2,281 2,522 4,803 1,869 
ตําบลสวางอารมณ 54 48 102 66 
ตําบลคือเวียง 2,195 2,253 4,448 1,620 

 เทศบาลตําบลหวยลาน 4,298 4,672 8,970 3,185 
เทศบาลตําบลบานถ้ํา 4,213 4,126 8,339 3,048 

6 อําเภอปง 20,103 19,853 39,956 12,070 
ตําบลปง 2,613 2,569 5,182 1,570 
ตําบลควร 2,724 2,671 5,395 1,726 
ตําบลออย 3,447 3,534 6,981 2,415 
ตําบลงิม 2,341 2,339 4,680 1,635 
ตําบลผาชางนอย 2,800 2,724 5,524 1,358 
ตําบลนาปรัง 1,252 1,212 2,464 829 
ตําบลขุนควร 4,926 4,804 9,730 2,537 
เทศบาลตําบลปง 2,784 3,044 5,828 2,779 
เทศบาลตําบลงิม 3,458 3,479 6,937 2,443 

7 อําเภอแมใจ 10,056 10,586 20,642 9,238 
ตําบลแมใจ 1,001 1,073 2,074 912 
ตําบลศรีถอย 2,138 2,160 4,298 2,044 
ตําบลแมสุก 2,625 2,742 5,367 2,526 
ตําบลปาแฝก 2,433 2,606 5,039 2,105 
ตําบลเจริญราษฎร 1,859 2,005 3,864 1,651 
เทศบาลตําบลบานเหลา 3,876 3,986 7,862 2,877 
เทศบาลตําบลแมใจ 2,480 2,667 5,147 2,119 

8 อําเภอภูซาง 12,158 12,329 24,487 9,204 



ที่ จังหวัด/อาํเภอ/อปท. ชาย หญิง รวม จํานวนครัวเรือน(บาน) 

ตําบลภูซาง 3,164 3,187 6,351 2,439 
ตําบลปาสัก 2,075 2,120 4,195 1,760 
ตําบลทุงกลวย 4,019 4,043 8,062 2,813 
ตําบลเชียงแรง 2,900 2,979 5,879 2,192 
เทศบาลตําบลสบบง 3,740 3,981 7,721 3,230 

9 อําเภอภูกามยาว 6,133 6,620 12,753 4,877 
ตําบลหวยแกว 4,060 4,365 8,425 3,101 
ตําบลดงเจน 1,175 1,267 2,442 1,054 

 ตําบลแมอิง 898 988 1,886 722 
เทศบาลตําบลดงเจน 3,971 4,410 8,381 3,465 

 (ที่มา : รายงานสถิติจํานวนประชากรจังหวัดพะเยาจําแนกตามสํานักทะเบียนกลาง ปพ.ศ. 2561 

http://stat.bora.dopa.go.th/stat/xstat/new/POPHSE/stat_t61.txt )   
1.4 ขอมูลเศรษฐกิจ 
 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 
 แผนภูมิ แสดงขอมูลมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดพะเยา จําแนกตามสาขาการผลิต 

 

1.5 ลักษณะทางสังคม 

เกษตรกรรม การลาสัตว 
และการปาไม

13,998

การขายสง
การขายปลีก

3,516
สาขาการศึกษา 

3,349

สาขาตัวกลางการเงิน 
2,217

การประกันสังคม
2,043

อุตสาหกรรม
1,727

บริการดาน
อสังหาริมทรัพย

1,433

การบริการดานสุขภาพ
และสังคม

1,208

การกอสราง
1,159

การขนสง และการ
คมนาคม

693

ไฟฟา แกส ประปา
463

การใหบริการชุมชน 
บริการอ่ืนๆ

443

ประมง
179

ลูกจางในครัวเรือน
129

โรงแรมและภัตตาคาร
113

เหมืองแรและเหมืองหิน
68
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  1.5.1 ดานศาสนาและวัฒนธรรม 
  จังหวัดพะเยา มีสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา รวมทั้งสิ้น 492 แหง ประกอบดวยวัด 
จํานวน 359 แหง สํานักสงฆ จํานวน 113 แหง โบสถคริสต จํานวน 19 แหง และมัสยิด จํานวน 1 แหง โดยอําเภอเมือง  
มีจํานวนสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนามากเปนอันดับ 1 และอําเภอภูกามยาวมีนอยที่สุด การนับถือศาสนา
ของประชาชนจังหวัดพะเยาแยกตามเขตเมืองและเขตชนบท ดังนี้ เขตชนบท ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ 
จํานวน 267,361 คน คิดเปน รอยละ 99.05 รองลงมานับถือศาสนาคริสต จํานวน 2,487 คน คิดเปนรอยละ 0.92 
เขตเมือง ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ จํานวน 75,527 คน คิดเปน รอยละ 98.96 รองลงมานับถือศาสนาคริสต 
จํานวน 755 คน คิดเปนรอยละ 0.99 ดังนั้น ทางดานสังคม วัฒนธรรม ศาสนา ภูมิปญญาทองถิ่น ควรเพ่ิมมูลคา   
โดยการใชการบูรณาการ การอนุรักษและจัดกระบวนการทองเที่ยวแบบครบวงจร การจัดระบบบริหารจัดการการทองเท่ียว  
ที่สามารถรองรับนักทองเที่ยวจํานวนมากในอนาคต การลดปญหาสังคมตาง ๆ เพ่ือใหเกิดความสงบสุขตอไป 
  

  1.5.2 ดานสาธารณสุข 
  สถานบริการสาธารณสุขจังหวัดพะเยา มีจํานวนทั้งสิ้น 215 แหง ประกอบดวย โรงพยาบาลรัฐบาล 
จํานวน 10 แหง โรงพยาบาลเอกชน 1 แหง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 94 แหง สถานบริการ สาธารณสุขชุมชน 
จํานวน 15 แหง ศูนยบริการสาธารณสุข 2 แหง และคลินิกทุกประเภท จํานวน 93 แหง โดยแยกรายอําเภอ ดังนี้ 

ตาราง แสดงสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ จังหวัดพะเยา ป 2561  

อําเภอ 

กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอื่น 
คลินิก
ทุก

ประเภท 
รวม 

รพท. รพช. 
รพ. 

ขนาด 
F3 

รพ.สต. สสช. 
รพ.

เอกชน 
ศูนยบริการ
สาธารณสุข 

เมือง 1 1 0 15 0 1 2 55 76 
จุน 0 1 0 9 0 0 0 5 15 

เชียงคํา 1 0 0 17 2 0 0 18 38 
เชียงมวน 0 1 0 5 2 0 0 0 8 
ดอกคําใต 0 1 0 15 1 0 0 6 23 

ปง 0 1 0 12 7 0 0 4 24 
แมใจ 0 1 0 9 2 0 0 4 16 
ภูซาง 0 0 1 7 1 0 0 1 9 
ภูกาม
ยาว 

0 0 1 5 0 0 0 0 6 

รวม 2 6 2 94 15 1 2 93 215 

แหลงขอมูล : งานขอมูล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 

 1.6 ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  1.6.1 ทรัพยากรปาไม 
 ในป พ.ศ. 2558 พ้ืนที่จังหวัดพะเยาสวนที่มีสภาพเปนพื้นท่ีปา คิดเปนสัดสวนรอยละ 51.93 ของพ้ืนที่
ทั้งหมด โดยมีเน้ือที่ 2,008,835.69 ไร โดยประเภทของปาที่พบ สวนใหญเปนปาดิบเขาคิดเปน รอยละ 75.18  และ   
ปาเบญจพรรณ  รอยละ 23.32 สวนปาเสื่อมโทรมปาแดงและ/หรือปาเต็งรังและ/หรือปาโคกและ/หรือปาแพะเสื่อมโทรม
สวนปาผสมสวนปาไผ  พบประปรายในพ้ืนที่ โดยรวม รอยละ  2.77     



 สวนชนิดพันธุไมที่สําคัญคอนขางกระจายตามลักษณะภูมิประเทศและความสูง จากระดับน้ําทะเล  
ไดแก ชิงชัน เต็ง รัง เหียง พลวง ยาง ตะเคียน ประดู มะคาโมง ตะแบก มะมวงปา มะยมปา จําปปา จําปาปา เลียงมัน 
ตะครอ ตีนนก ยางนา ยางขาว ยางแดง ตุมเตน มะไฟ ยมหอม กระบก กระบาก  มะหาด แดง สัก เสลา สานสมอพิเภก 
ไผ กลวยปา หวายเฟน  และไมวงศกอรวมถึงไมจําพวกกอและไมสนเขาขึ้นปะปนอยู 
  1.6.2 ทรัพยากรธรณี 
 ทรัพยากรธรณีท่ีสําคัญในจังหวัด ที่สามารถนํามาผลิตในเชิงพาณิชย ไดแก ถานหิน หินอุตสาหกรรมและแบไรต 
ตามลําดับ โดยมีผูยื่นขอประทานบัตรเหมืองแรในพื้นที่ จํานวน 18 ราย โดยสวนใหญเปนการยื่นกอสรางการเปดเหมืองถานหิน 
11 ราย  เหมอืงหินอุตสาหกรรม 6 ราย และเหมืองแบไรต 1 ราย และมีจํานวนโรงงานโม บดและยอยหินที่ขอขึ้นทะเบียนโรงงาน
ทั้งสิ้น 3 แหง หินใหญ / 820,000 ตัน 
 สําหรับอุตสาหกรรมเหมืองถานหินในพื้นที่ จากการสํารวจ พบวา จังหวัดพะเยามีแหลงถานหินที่
ไดรับการพัฒนา 1 แหง อยูในบริเวณพ้ืนที่แองเชียงมวน  มีปริมาณถานหินสํารอง  62.47 ลานตัน  โดยเปนถานหิน
ประเภท Lignite/Subbituminous ทั้งนี้ ปริมาณถานหินในพื้นที่จังหวัดพะเยาดังกลาว ถือเปนรอยละ 37.52 
ของปริมาณถานหินสํารองมีความสําคัญอยางย่ิงเมื่อมีการนํามาใชประโยชนเพ่ือการผลิตพลังงานไฟฟาในอนาคต 
 นอกจากนี้จังหวัดพะเยายังเปนแหลงโบราณคดีที่สําคัญมีการคนพบฟอสซิลบรรพบุรุษอุรังอุตัง 
บริเวณเหมืองถานหินเชียงมวน อําเภอเชียงมวน ซึ่งเปนการคนพบเปนครั้งแรกของโลกที่เปนหลักฐานของฟอสซิลเอพ   
ขนาดใหญที่สมบูรณในบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต และมีอายุราว 13.5-10 ลานป หรือปลายยุคไมโอซีน
ตอนกลางเปนฟนจํานวน 18 ซี่ และสามารถจําแนกออกไดวาเปนเพศผู และเพศเมียของสัตวชนิดเดียวกัน โดยใหชื่อวา 
“ลูแฟง พิเธคัส เชียงมวนเอนซิส” (Lufengpithecuschiangmuanensis) หมายถึง “ลิงจากลูแฟงที่เชียงมวน”   
ทําใหเชื่อไดวาในบริเวณดังกลาวอาจเปนศูนยกลางการกําเนิดและวิวัฒนาการของสัตวเลี้ยงลูกดวยนมหรือไพรเมต
ชั้นสูง ที่พัฒนาการมาเปนสายพันธุมนุษย และมีศักยภาพสูงในการคนพบฟอสซิลชนิดใหมๆ เนื่องจากมีแองสะสมตัว
ของตะกอนยุคตางๆ จํานวนมากและในวนอุทยานไดโนเสารแกงหลวงบริเวณดอยแกงหลวง-ดอยก่ิวแกม พบกระดูก
ซากดึกดําบรรพไดโนเสารมีทั้งสภาพสมบูรณและแตกหักกลายสภาพเปนหินฝงตัวในหินทรายแปงสีแดง 
ประกอบดวยกระดูกสวนหาง กระดูกซี่โครง กระดูกสะโพกและกระดูกขาของไดโนเสารกินพืชพันธุซอโรพอด 
(Sauropod) ขนาดใหญคอยาว หางยาว เดินสี่ขา ขนาดไดโนเสารยาวประมาณ 15 เมตร ซึ่งพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยว
และเรียนรูทางซากดึกดําบรรพ  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.7 ขอมูลพื้นฐานดานการศึกษา 



11 
 

 
 

ขอมูลจํานวนสถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 

ตารางที่ 1 จํานวนสถานศึกษา ปการศึกษา 2562 

สังกัด แหง 
รวมทั้งหมด 487 
กระทรวงศกึษาธิการ 

- สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 9 
- สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 42 
- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา) 236 
- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (สํานักบริหารการศึกษาพิเศษ) 2 
- สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 9 

กระทรวงมหาดไทย 
- กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 174 

สํานักนายกรัฐมนตรี 
- สํานักงานตํารวจแหงชาติ  2 

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 
- กองพุทธศาสนสถาน 9 

กระทรวงสาธารณสุข 
- สถาบันพระบรมราชชนก 1 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
- สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 2  จํานวนสถานศึกษา จําแนกตามสังกัด และประเภทการศึกษา  ปการศึกษา 2562 
 

สังกัด แหง 



รวมทั้งหมด 487 
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

- สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
พะเยา 

9 

- สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดพะเยา  
 ประเภทสามัญศึกษา 14 
 ประเภทการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 4 
 ประเภทการศึกษาสงเคราะห 3 
 เอกชนนอกระบบ 21 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 84 
- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 134 
- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 18 
- ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดพะเยา 1 
- โรงเรียนราชประชานุเคราะหที่ 24 1 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
- มหาวิทยาลัยพะเยา 1 
- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 1 
- โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา 1 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
- สถานศึกษาของรัฐ 5 
- สถานศึกษาของเอกชน 4 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 157 
- โรงเรียนเทศบาล 17 

สํานักงานตํารวจแหงชาติ  
- โรงเรียน ตชด.เบ็ตตี้ ดูเมน 1 
- ศูนยการเรียนตํารวจตระเวนชายแดน.อินทรีอาสา(บานหวยปุม) 1 

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 
- โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 9 

กระทรวงสาธารณสุข 
- วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 1 

 
 
 
ตารางที่ 3  จํานวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ปการศึกษา 2562 
 

  สังกัด  คน 
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รวมทั้งหมด 106,857 
กระทรวงศกึษาธิการ 
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 15,604 
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 9,145 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา) 39,354 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สํานักบริหารการศึกษาพิเศษ) 1,322 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 19,704 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 6,093 
กระทรวงมหาดไทย 
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 8,542 
สํานักนายกรัฐมนตรี 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ    139 
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 
กองพุทธศาสนสถาน 787 
กระทรวงสาธารณสุข 
สถาบันพระบรมราชชนก 452 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 4  จํานวนนักเรียน นักศึกษา จําแนกตามสังกัด และประเภทสถานศึกษา  ปการศึกษา 2562 

สังกัด คน 



รวมทั้งหมด   106,857 
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

- สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา 15,604 
- สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดพะเยา 9,145 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 14,798 
- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 9,159 
- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 15,397 
- ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดพะเยา 273 
- โรงเรียนราชประชานุเคราะห 24  1,049 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
- มหาวิทยาลัยพะเยา  18,681 
- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 291 
- โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา 732 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
- สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 6,093 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 4,685 
- โรงเรียนเทศบาล 3,857 

สํานักงานตํารวจแหงชาติ    
- โรงเรียน ตชด.เบ็ตตี้ ดูเมน 89 
- ศูนยการเรียนตํารวจตระเวนชายแดน.อินทรีอาสา(บานหวยปุม) 50 

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 
- โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 787 

กระทรวงสาธารณสุข 
- วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 452 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 5 จํานวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา จําแนกตามระดับ และประเภทการศึกษา  ปการศึกษา 2562 
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ระดับการศึกษา จํานวน 
นักเรียน นิสิต นักศึกษา 

รวมทั้งหมด 106,857 
การศึกษาในระบบ 
ระดับกอนประถมศกึษา 13,657 
ระดับประถมศึกษา 24,746 
ระดับมัธยมศึกษา   

- ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 12,852 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สามัญศึกษา) 8,492 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (อาชีวศึกษา)  
- ระดับ ปวช. 4,008 
- ระดับ ปวส. 2,020 

ระดับอุดมศึกษา  
อนุปริญญา/เทียบเทา - 
ปริญญาตรี 18,656 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต - 
ปริญญาตรีควบปริญญาโท 69 
ปริญญาโท 528 
ปริญญาเอก 237 
ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดพะเยา 273 
การศึกษานอกระบบ 
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
พะเยา 

15,604 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 6 จํานวนครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา จําแนกตามสังกัด ปการศึกษา 2562 

 

สังกัด จํานวน 



รวมทั้งหมด 5,761 
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

- สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 46 
- สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา 205 
- สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดพะเยา** 420 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน*  
- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 1,002 
- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 727 
- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 1,164 
- ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดพะเยา 23 
- โรงเรียนราชประชานุเคราะห 24 จังหวัดพะเยา 45 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
- มหาวิทยาลัยพะเยา 1,025 
- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 62 
- โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา 25 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
- สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 487 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ***  
- สถานศึกษาในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 339 

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ  
- โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา 95 

สํานักงานตํารวจแหงชาติ ***  
- โรงเรียน ตชด.เบ็ตตี้ ดูเมน 6 
- ศูนยการเรียนตํารวจตระเวนชายแดน.อินทรีอาสา(บานหวยปุม)  

กระทรวงสาธารณสุข  
- วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 90 

*  ขอมูลจากกลุมสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (ระบบ e-mis) กลุมสาระสนเทศ  
สํานักนโยบายและแผน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปการศึกษา 2562 
**  ขอมูลจากกลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน ปการศึกษา 2562  *** ขอมูลครูปการศึกษา 2562 
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ตารางที่ 7 จํานวนนักเรียนในระบบ ระดบักอนประถมศึกษา  จําแนกตามประเภทการศึกษารายสังกัด ปการศึกษา 2562 

สังกัด 
ระดับการศกึษา 

รวม 
ศูนยพัฒนาเด็ก/
เด็กเล็กปฐมวัย 

อนุบาล 1 อนุบาล 2 อนุบาล 3 

รวมทั้งหมด 13,657 4,685 1,694 3,507 3,771 
กระทรวงศึกษาธิการ 
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดพะเยา) 

2,769 - 811 887 1,071 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา 
เขต 1 และ 2 

4,750 - 333 2,119 2,298 

กระทรวงมหาดไทย 
สถานศึกษาในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 6,102 4,685 543 482 392 
สํานักนายกรัฐมนตร ี
โรงเรียน ตชด.เบ็ตตี้ ดูเมน 23 - 7 8 8 
ศูนยการเรียนตํารวจตระเวนชายแดน.อินทรีอาสา
(บานหวยปุม) 

13 - - 11 2 
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ตารางที่  8 จํานวนนักเรียนในระบบ ระดบัประถมศึกษา จําแนกตามชั้นเรียนรายสังกัด ปการศึกษา 2562 

 
 
 

สังกัด 
ระดับการศกึษา 

รวม ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

รวมทั้งหมด 24,746 4,295 4,117 4,050 4,013 4,067 4,204 
กระทรวงศึกษาธิการ 
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดพะเยา) 

5,394 978 899 947 849 882 839 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา  
เขต 1 และ 2 

17,194 2,930 2,860 2,720 2,824 2,868 2,992 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(โรงเรียนราชประชานเุคราะห 24) 

265 34 33 45 46 52 55 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
(โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา) 109 22 29 23 8 10 17 

กระทรวงมหาดไทย 
สถานศึกษาในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 1,681 309 277 298 269 242 286 
สํานักนายกรัฐมนตร ี
โรงเรียน ตชด.เบ็ตตี้ ดูเมน 66 8 8 14 8 13 15 
ศูนยการเรียนตํารวจตระเวนชายแดน.อินทรีอาสา
(บานหวยปุม) 

37 14 11 3 9 - - 
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ตารางที่ 9  จํานวนนักเรียนในระบบ ระดบัมัธยมศึกษาตอนตน จําแนกตามชั้นเรียนรายสังกัด ปการศึกษา 2562 

สังกัด 
ระดับการศึกษา 

รวม ม.1 ม.2 ม.3 

รวมทั้งหมด 12,852 4,289 4,251 4,312 
กระทรวงศึกษาธิการ 
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดพะเยา) 

625 206 206 213 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 เขต 2  
และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36) 

10,470 3,486 3,464 3,520 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(โรงเรียนราชประชานเุคราะห 24) 

441 162 142 137 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
(โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา) 

261 108 84 69 

กระทรวงมหาดไทย 
สถานศึกษาในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 540 169 186 185 

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาต ิ

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 515 158 169 188 

 
 
 
 
 



 

20  
ตารางที่ 10 จํานวนนักเรียนในระบบ ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย (ประเภทสามัญศกึษา) จําแนกตามชั้น รายสังกัด ปการศึกษา 2562 

สังกัด 
ระดับการศึกษา 

รวม ม.4 ม.5 ม.6 

รวมทั้งหมด 8,492 2,940 2,768 2,784 
กระทรวงศึกษาธิการ 
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดพะเยา) 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

356 144 100 112 

(สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 เขต 2  
และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36) 

6,940 2386 2,279 2,275 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(โรงเรียนราชประชานเุคราะห 24) 

343 123 113 107 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
(โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา) 

362 122 114 126 

กระทรวงมหาดไทย 
สถานศึกษาในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 219 71 81 67 

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาต ิ

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 272 94 81 97 
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ตารางที่ 11 จํานวนนักเรียนในระบบ ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย (ประเภทอาชีวศกึษา) จําแนกตามชั้นเรียนรายสังกัด ปการศึกษา 2562 

สังกัด 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

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

รวมทั้งหมด 6,028 1,274 1,058 1,676 912 1,108 

สถานศึกษาของรัฐ 4,840 1,018 819 1,395 701 907 
สถานศึกษาของเอกชน 1,188 256 239 281 211 201 
  
ตารางที่ 12 จํานวนนิสิต นักศึกษาในระบบ ระดบัอดุมศึกษา จําแนกตามระดับการศึกษารายสังกัด ปการศึกษา 2562 

สังกัด 
 

รวม 

ระดับการศึกษา 
อนุปริญญา 
/เทียบเทา 

ประกาศนยีบัตร ปริญญาตร ี
ปริญญาตรี

ควบปริญญาโท 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

รวมทั้งหมด 19,490 - - 18,656 69 528 237 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 - มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
18,681 

 
- 

 
- 

 
17,873 

 
69 

 
519 

 
220 

 - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 

291 - - 265 - 9 17 

กระทรวงศึกษาธิการ 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2  

 
66 

 
- 

 
- 

 
66 

 
- 

 
- 

 
- 

กระทรวงสาธารณสุข 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนีพะเยา 452 - - 452 - - - 
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ตารางที่ 13 จํานวนผูเรียนการศึกษานอกระบบ  จําแนกตามระดับ/ประเภทการศึกษาปการศึกษา 2562 

** ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 หรือ ขอมูลภาคเรยีนที่ 1/2562 
 

 
 

ระดับ/ประเภทการศึกษา จํานวนผูเรียน 

รวมทั้งหมด 15,604 

การสงเสริมการรูหนังสือ (กศน.) 1,000 

การจัดการศึกษาพื้นที่สูง (ศศช.) 495 

สายสามัญศึกษา (กศน.) 

ระดับประถมศึกษา 563 

ระดับมัธยมศึกษา 

- มัธยมศึกษาตอนตน 1,916 

- มัธยมศึกษาตอนปลาย 3,236 

สายอาชีพ 

หลักสูตรพิเศษ (สอศ.) - 

หลักสูตรที่เอกชนขออนุมัติฯ (สช.) - 

วิทยาลัยชุมชน (หลักสูตรระยะส้ัน) (สกอ.) - 

กลุมการศึกษาอาชีพของ (กศน.)  

- การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ 2,219 

- การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1,700 

- การศึกษาหลักสูตรระยะสั้น 2,521 

- กระบวนการเรียนรูตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 1,224 

- โครงการตามพระราชดําริ 517 

- การจัดการศกึษาใหกลุมเปาหมายพิเศษ 213 
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ตาราง 14 แสดงจํานวนหนวยงานท่ีใหบริการดานการศึกษาแกคนพิการ จําแนกตามระดับช้ัน 

ระดับชั้น 

หนวยงาน 

รวม สพป. 
พย.1 

สพป. 
พย.2 

สพม.
36 

รร.
เทศ 
บาล 

รร.
เอกชน 

รร.
พระ

ปริบัติ
ธรรม 

กศน. 
ศูนย

การศึกษา
พิเศษ 

อาชีว 
ศึกษา 

มหา 
วิทยาลัย 

กอน
ประถม 

9 11 - 11 2 - - - - - 33 

ป.1 39 16 - - 2 - - - - - 57 
ป.2 67 77 - 1 3 - - - - - 148 
ป.3 92 145 - 3 4 - - - - - 244 
ป.4 128 189 - 3 5 - - - - - 325 
ป.5 156 203 - 1 4 - - - - - 364 
ป.6 180 197 - 2 4 - - - - - 383 
ม.1 62 67 104 2 - - - - - - 235 
ม.2 57 69 106 - - - - - - - 232 
ม.3 60 73 59 - - - - - - - 192 
ม.4 - - 35 - - - - - - - 35 
ม.5 - - 22 - - - - - - - 22 
ม.6 - - 24 - - - - - - - 24 

ปวช.1 - - - - - - - - 3 - 3 
ปวช.2 - - - - - - - - 1 - 1 
ปวช.3 - - - - - - - - 2 - 2 
ปวส.1 - - - - - - - - - - - 
ปวส.2 - - - - - - - - - - - 
ป.ตรี - - - - - - - - - 10 10 
ป.โท - - - - - - - - - 3 3 
ป.เอก - - - - - - - - - - - 
รวม 850 1,047 350 23 24 - 235 230 6 13 2,778 

**  กศน. กับศูนยการศึกษาพิเศษ  ไมจําแนกตามระดับชั้น
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ตารางที่ 15  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ึนพื้นฐาน  
(O-NET) เปรียบเทียบ ปการศึกษา 2560 และ 2561 

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่  6 

ช้ัน/กลุมสาระ 
ปการศึกษา 

เพิ่ม/ลด 
2560 2561 

ภาษาไทย 49.76 59.34 + 9.58 

ภาษาอังกฤษ 40.17 43.44 + 3.27 

คณิตศาสตร 41.95 43.76 + 1.81 

วิทยาศาสตร 42.38 43.12 - 0.74 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 

ช้ัน/กลุมสาระ 
ปการศึกษา 

เพิ่ม/ลด 
2560 2561 

ภาษาไทย 51.31 57.78 + 6.47 

ภาษาอังกฤษ 30.99 29.36 - 1.63 

คณิตศาสตร 29.03 32.24  + 4.84 

วิทยาศาสตร 34.08 38.12 + 4.04 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  6 

ช้ัน/กลุมสาระ 
ปการศึกษา 

เพิ่ม/ลด 
2560 2561 

ภาษาไทย 51.59 49.53 + 2.06 

สังคมศึกษา 36.30 36.18 + 0.12 

ภาษาอังกฤษ 27.39 31.28 - 3.89 

คณิตศาสตร 25.27 32.10 - 6.83 

วิทยาศาสตร 30.73 31.70 - 0.97 
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ตารางที่ 16 คาเฉลี่ยผลการประเมินคณุภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผูเรียน  
(Nation Test :NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2560 และ 2561 

คาเฉลี่ย NT 
ปการศึกษา 

เพิ่ม/ลด 
2560 2561 

ดานภาษา 54.11 55.49 + 1.38 

ดานคํานวณ 41.25 50.72 + 9.47 

ดานเหตุผล 47.49 49.38 + 1.89 

รวม 47.62 51.86 + 4.24 

ตารางที่ 17 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-Net) 
สํานักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ปการศกึษา 2557 - 2562 

ระดับประถมศึกษา 

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

ตารางที่ 18  ผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษาระดับชั้น ปวช.  
(V-Net = Vocational National Education Test ) ปการศึกษา 2560-2561 

องคประกอบ 
จังหวัดพะเยา 

ป 2560 ป 2561 เพิ่ม/ลด 

ทักษะภาษาและการสื่อสาร 41.47 41.81 + 0.34 

ทักษะการคิดและการแกปญหา 31.13 31.67 + 0.54 

ทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต 54.81 51.77 + 3.04 

ทักษะการจัดการงานอาชีพ 39.71 43.92 + 4.21 

รวมเฉลี่ย 41.80 42.29 + 0.49 

ระดับ ปวส. 

องคประกอบ 
จังหวัดพะเยา 

ป 2560 ป 2561 เพิ่ม/ลด 

ทักษะภาษาและการสื่อสาร 37.19 42.09 + 4.9 

ทักษะการคิดและการแกปญหา 31.92 32.78 + 0.86 

ทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต 49.74 52.45 + 2.71 

ทักษะการจัดการงานอาชีพ 33.32 39.37 + 6.05  

รวมเฉลี่ย 38.06 41.67  + 3.61 
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ตารางที่ 19 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานพระพทุธศาสนา (Buddhism National 
Educational Test : B-NET) ระดับชั้น ม.3 ปการศึกษา 2560 และ 2561 
 

โรงเรียน 
สาระวิชา 

ภาษาบาลี ธรรม พุทธประวัติ วินัย 
2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 

ราชคฤหวิทยา 34.23 42.39 35.15 45.56 32.12 36.44 32.15 37.88 
หวยขาวก่ําวิทยา 28.66 31.50 32.19 41.67 34.66 32.00 31.5 30.94 
วัดหยวนวิทยา 31.00 32.59 35.10 40.45 33.52 34.27 32.05 33.09 
ปาแขมวิทยา 31.50 34.86 25.00 44.57 28.33 38.86 27.66 40.29 
สุวรรณคณา
นุสรณ 

34.04 30.76 32.34 35.79 27.73 30.14 28.27 31.71 

วัดนาปรังวิทยา 34.28 35.91 37.00 42.71 41.71 45.24 34.14 42.67 
พระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญ
ศึกษา 
วัดดอนไชย 

29.55 34.86 29.55 44.57 34.66 35.14 32.44 38.57 

พระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญ
ศึกษา 
วัดโพธาราม 

41.80 42.38 38.40 44.46 35.00 30.92 35.60 39.08 

วัดมวงชุมวิทยา 37.00 31.49 35.66 37.76 37.55 32.35 36.94 30.24 
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ตารางที่ 20 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานพระพุทธศาสนา (Buddhism National 
Educational Test : B-NET) ระดับชั้น ม.6 ปการศึกษา 2560 และ 2561 

โรงเรียน 
สาระวิชา 

ภาษาบาลี ธรรม พุทธประวัติ วินัย 
2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 

ราชคฤหวิทยา 28.78 26.08 34.85 37.83 38.14 48.67 35.28 43.50 
หวยขาวก่ําวิทยา 26.85 32.50 30.00 49.25 35.14 49.00 30.57 51.00 
วัดหยวนวิทยา 26.14 30.60 35.00 34.80 42.42 47.80 38.14 40.20 
สุวรรณคณา

นุสรณ 
31.60 27.60 30.00 38.40 30.60 48.00 32.40 39.20 

วัดนาปรังวิทยา 27.05 30.25 29.76 35.5 34.70 48.50 32.47 41.33 
พระปริยัติธรรม

แผนกสามัญศึกษา
วัดดอนไชย 

 
27.14 

 
39.00 

 
33.42 

 
56.00 

 
39.14 

 
63.00 

 
30.85 

 
53.00 

พระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา

วัดโพธาราม 

 
34.00 

 
37.33 

 
36.40 

 
30.67 

 
32.00 

 
42.00 

 
31.20 

 
43.33 

วัดมวงชุมวิทยา 28.36 29.45 35.09 33.64 37.09 34.00 34.18 29.64 
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สวนท่ี 2  ทิศทางและแนวทางการดําเนินงาน 
ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  

 ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีพ.ศ. 2546 มาตรา 9        
การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐใหสวนราชการปฏิบัติดังตอไปนี้ (1) กอนจะดําเนินการ        
ตามภารกิจใดสวนราชการตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการไวเปนการลวงหนา (2) การกําหนดแผนปฏิบัติราชการ          
ของสวนราชการตาม (1) ตองมีรายละเอียดของข้ันตอนระยะเวลาและงบประมาณท่ีจะตองใชในการดําเนินการ          
ของแตละขั้นตอนเปาหมายของภารกิจผลสัมฤทธ์ิของภารกิจและตัวชี้วัดความสําเร็จของภารกิจและมาตรา 16            
ใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการนั้นโดยจัดทําเปนแผนสี่ปซึ่งจะตองสอดคลองกับแผนการ
บริหารราชการแผนดินและในวรรค 2 ในแตละปงบประมาณใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปโดย
ใหระบุสาระสําคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของสวนราชการเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิของงานรวมทั้ง
ประมาณการรายไดและรายจายและทรัพยากรอ่ืนที่จะตองใชเสนอตอรัฐมนตรเีพ่ือใหความเห็นชอบนั้น 
 สํานักงานศกึษาธิการจังหวัดพะเยาจึงไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณพ.ศ. 2562 
ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (ฉบับจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป) ข้ึนเพ่ือใชเปนกรอบ
แนวทาง      ในการปฏิบัติงานและจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพะเยาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีสาระสําคัญสรุปไดดังน้ี 
วิสัยทัศน 
 ผูเรียนไดรับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอยางทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะเพ่ือการ
ดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 
พันธกิจ 
 1. สงเสริม สนับสนุนใหประชากรทุกคนเขาถึงโอกาสทางการศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 2. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย ที่สอดคลองกับการพัฒนาคุณภาพผูเรียนในศตวรรษที่ 21 
 3. สงเสริมสนับสนุนใหระบบบริหารงานบุคคลของขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
เอ้ือตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
คานิยม  

P-STRONG 
 P = Phayao provincial Education Office  : สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
 S = Service Mind  : จิตมุงบริการ 
 T = Team   : การทํางานเปนทีม 
 R = Responsibility  : ความรับผิดชอบ 
 O = Ongoing   : ไมหยุดยั้ง 
 N = Network   : เครือขายความรวมมือ 
 G = Goal    : เปาหมาย 
 “ สํานักงานศกึษาธิการจังหวัดพะเยา เปนองคกรที่เขมแข็ง บุคลากรมีจิตมุงบริการ ทํางานเปนทีม  
มีความรับผิดชอบ มีเครือขายความรวมมือจากทุกภาคสวน พัฒนาการศึกษาของจังหวัดไปสูเปาหมายอยางไมหยุดยั้ง” 
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เปาประสงครวม 

 1. ผูเรียนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอยางท่ัวถึง และเสมอภาค 
 2. ผูเรียนมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และเปนบุคคลแหงการเรียนรู 
 3. ผูเรียนสามารถดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ไดอยางเหมาะสม   

ตัวช้ีวัดเปาประสงครวม 

 1. รอยละของผูเรียนไดรบัการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอยางท่ัวถึง และเสมอภาค 
 2. รอยละของผูเรียนมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และเปนบุคคลแหงการ
เรียนรู 
 3. รอยละของผูเรียนสามารถดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ไดอยางเหมาะสม   
ประเด็นยุทธศาสตร 

 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 2. พัฒนากําลังคน การวิจัย เพ่ือสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 3. พัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรยีนรู 
 4. สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 5. สงเสริมและจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคณุภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ  

เปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตร 

 1. ผูเรียนมีจิตสํานึกความรูความสามารถทักษะความคิดทัศนคติความเชื่อคานิยมและพฤติกรรมท่ี
เหมาะสมรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกศตวรรษที่ 21 สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางสันติและสงบสุข 
 2. กําลังคนมีสมรรถนะตอบสนองตอความตองการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศรองรบัพลวัตของโลกและการแขงขันในศตวรรษที่ 21 
 3. ผูเรียนไดรับการศึกษาเรียนรูและพัฒนาตนเองตลอดชีวิต ดวยรูปแบบการจัดการศกึษา 
ทั้งในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัยและมีทกัษะของผูเรยีนในศตวรรษที่ 21 
 4. ประชากรทุกคนไดรับโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 5. ผูเรียนมีความรูทักษะทัศนคติและความตระหนักในเรื่องความสําคัญของการพัฒนาและเติบโต 
ในสังคมที่รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมสามารถปรับตัวในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติอยางรวดเร็วและ
รุนแรงได 
 6. หนวยงานมีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
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สวนท่ี 3 ผลการดําเนินงาน 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1  ผูเรียนมีจิตสํานึกความรูความสามารถทักษะความคดิทัศนคติความเชื่อคานิยมและ
พฤติกรรมที่เหมาะสมรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกศตวรรษที่ 21 สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางสันติ
และสงบสุข 

1) โครงการสรางและสงเสริมความเปนพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทดานการศึกษาสูการปฏิบัติ  
2) โครงการนิเทศกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจําปงบประมาณ 2563 
3) โครงการขับเคล่ือนงานแกไขปญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562 – 

2565 ) จังหวัดพะเยา 
4) โครงการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของคระกรรมการสงเสริมความประพฤตินักเรียนและ

นักศึกษาจังหวัดพะเยาศูนยเสมารักษสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2. กําลังคนมีสมรรถนะตอบสนองตอความตองการของตลาดงานและการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศรองรับพลวัตของโลกและการแขงขันในศตวรรษที่ 21 

1) โครงการสงเสริมเวทีประชาคมเพ่ือการจัดทํารูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรตอเนื่อง 
 เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3. ผูเรียนไดรับการศึกษาเรียนรูและพัฒนาตนเองตลอดชีวิต ดวยรูปแบบการจัด
การศึกษาทั้งในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัยและมีทักษะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 

1) โครงการจัดประสบการณการเรียนรูเพื่อสงเสริมและพัฒนาทักษะการคิดสําหรับเด็กปฐมวั    
2) โครงการ Coaching Teams เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
3) โครงการ TFE (TEAM For Education) 
4) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4. ประชากรทุกคนไดรบัโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศกึษาที่มีคุณภาพ 

1) โครงการพัฒนาการศึกษาในพื้นท่ีชายแดนและจัดทําแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5. ผูเรียนมีความรูทักษะทัศนคติและความตระหนักในเรื่องความสําคัญของการพัฒนา
และเติบโตในสังคมท่ีรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมสามารถปรับตัวในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติอยาง
รวดเร็วและรุนแรงได 

1) โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแหงชาติจังหวัดพะเยา ประจําป 2563 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6. หนวยงานมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
1) โครงการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา และจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปและ

แผนปฏิบัติการประจําปของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
2) โครงการ ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและตัวชี้วัด ประจําปงบประมาณ  2563 
3) โครงการตรวจสอบคุณสมบัติและจํานวนนักเรียนที่ขอรับเงินอุดหนุนรายหัว 
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แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

 ****************************** 
1. ช่ือหนวยงาน   สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
2. ชื่อโครงการ สรางและสงเสริมความเปนพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทดานการศึกษาสูการปฏิบัติ  
 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 

3. หวงเวลารายงาน     

     ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 63   -   มี.ค. 63     
     ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   มิ.ย. 63     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 63   -   ก.ย. 63     
    สถานะโครงการ     ยังไมสิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแลว 
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ   
    (โปรดระบุขอความ และทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตรชาติ (3. ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย) 

4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (12.ดานการพัฒนาการเรียนรู) 
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ (12. ดานการศึกษา) 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศาสตร...........................................................................................................................) 
4.5 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ................................................................................................................) 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุขอ....................................................................................................) 
 4.6.2 นโยบายเรงดวน (โปรดระบุขอ................................................................................................) 
4.7 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสรางขีดความสามารถ 
                         ในการแขงขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรยีนรู 
 ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษา เพ่ือสรางเสรมิคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.8 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาและเสริมสรางศกัยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

 

แบบฟอรม  
สําหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนาระบบบรหิารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
     4.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
    4.8.2   แผนงานยุทธศาสตร 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงวัย 
            แผนงานยุทธศาสตรเพ่ือสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
                      แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 
    4.8.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
            แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูตดิยาเสพตดิ 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นท่ีระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศกึษาและการเรียนรู 
                      แผนงานบูรณาการตอตานการทจุริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.................................................................................) 
5. หลักการและเหตุผล  

สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงตอบรับการข้ึนทรงราชย 
เปนพระมหากษัตริยพระองคที่ 10 แหงพระบรมราชจักรีวงศ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559  ความวา “เพ่ือสืบ
สานพระราชปณิธานและเพื่อประโยชนของประชาชนชาวไทยทั้งปวง” กอปรกับพระราชปณิธานดาน
การศึกษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  คือ การ
สรางคนดี สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร จึงทรงมีพระบรมราโชบายเพ่ือสืบสาน
พระราชปณิธานแหงองคพระบรมชนกนาถในการสรางคนดีใหแกบานเมือง โดยทรงมุงใหการศึกษาตองสราง
พ้ืนฐานแกนักเรียน 4 ดาน ประกอบดวย (1) การมีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง (2) การมีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง 
มีคุณธรรม (3) การมีงานทํา-มีอาชีพ และ (4) การเปนพลเมืองดี ดังนั้น เนื่องในวโรกาสท่ี สมเดจ็พระเจาอยูหัวมหา
วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จเถลิงถวัลยสิริราชสมบัติเปนสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 10 แหง
พระบรมราชจักรีวงศ กระทรวงศึกษาธิการจึงขอพระราชทานพระบรม ราชานุญาตนอมนําพระราโชบายดาน
การศึกษา มาเปนหลักชัยในการสรางผูเรียนเปนคนดีและพัฒนาใหเปนคนเกงสูการปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาท
อยางเปนรปูธรรม ดวยการมุงสรางใหผูเรียนเปนพลเมืองดี ซึ่งการเปนพลเมืองดีนั้น ประกอบดวย          
(1) การเปนพลเมืองดีเปนหนาที่ของทุกคน (2) ครอบครัว สถานศึกษา และสถานประกอบการตองสงเสริมให
ทุกคนมีโอกาสทําหนาที่เปนพลเมือง (3) การเปนพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรท่ีจะทําใหบานเมืองไดก็ตองทํา” 
เชน งานอาสาสมัคร งานบําเพ็ญประโยชน งานสาธารณกุศล ใหทําดวยความมีน้ําใจและความเอื้ออาทร 
  ดังนั้นเพื่อใหการขับเคลื่อนนโยบายดังกลาวบังเกิดผลเปนรูปธรรม สํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดพะเยา ซึ่งเปนหนวยงานผูแทนกระทรวงศึกษาธิการในสวนภูมิภาค ไดตระหนักและเห็นความสําคัญจึง

ไดจัดทําโครงการสรางและสงเสริมความเปนพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทดานการศึกษาสูการปฏิบัติ ข้ึน 
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6. วัตถุประสงค 
1) เพื่อสงเสริมใหผูเรียน ไดศึกษาเรียนรูพระราชกรณียกิจของพระราชวงศจักรี 
2) เพื่อสงเสริมใหผูเรียน มีเจตคติท่ีดีตอบานเมือง มีโอกาสทําหนาที่เปนพลเมือง มีพื้นฐานชีวิต

ที่ม่ันคงและมีคุณธรรม 
3) เพื่อสงเสริมใหครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน ไดเรียนรูถึงนวัตวิถีของทองถิ่นและ

ชุมชน มจีิตสํานึกรักและภูมิใจในทองถ่ินและชุมชนของตนเอง     

7. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

     นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ครูผูควบคุม คณะวิทยากรและบุคลากรทางการศึกษาของ 
หนวยงานการศกึษาทุกสังกัดในพ้ืนที่จังหวัดตาก จํานวน 250 คน  
     7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

1) รอยละของนักเรียน นักศึกษาที่เขารวมโครงการมีความรู ความเขาใจ :  ไมนอยกวารอยละ 100 
2) รอยละความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษาที่เขารวมโครงการ : ไมนอยกวารอยละ 100 

8. กลุมเปาหมายโครงการ  

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศกึษาตอนตนในจังหวัดพะเยา ประกอบดวยโรงเรียนในสังกัด 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 และเขต 2 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 โรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และโรงเรียนเอกชนในสังกัด 

9. ระยะเวลาดําเนินการ   มิถุนายน  ถึง กันยายน 2563 
10. สถานที่ดําเนินการ  โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพะเยา  อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 
11. กิจกรรมท่ีดําเนินการ  

1) การประชุมเตรียมการจัดโครงการ 
2) การจัดกิจกรรมโครงการ 

12. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม  

 อยูระหวางดําเนินการ 

13. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด (จากขอ 7)  
     13.1 เชิงปริมาณ 

 อยูระหวางดําเนินการ 

     13.2 เชิงคุณภาพ 
 อยูระหวางดําเนินการ 

14. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 5 ภาพ 
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB) 

 อยูระหวางดําเนินการ 
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15. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่
ไดรับทั้งหมด 

 

ผลการใชจาย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 4 

38,900 2,886 - 2,886   
แหลงงบประมาณ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
16. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
     16.1 ปญหา อุปสรรค 

 อยูระหวางดําเนินการ 

     16.2 แนวทางแกไข 
 อยูระหวางดําเนินการ 

17. แผนที่จะดําเนินการตอไป 
 อยูระหวางดําเนินการ 

18. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ 
1) ผูเรียนทุกชวงวัยไดรับการสงเสริมใหมีทัศนคตทิี่ถูกตองตอบานเมือง มีพ้ืนฐานชีวิต      

ที่ม่ันคงเขมแข็ง มคีณุธรรม มีอาชีพ-มีงานทํา และเปนพลเมืองท่ีดี 
2) สถานศึกษาทุกแหงในจังหวัดพะเยา ไดรับการสนับสนุนใหนอมนําพระราโชบาย   

ดานการศึกษาของสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สูการจัดการศึกษาพัฒนา
ประเทศอยางเปนรูปธรรม 

3) ผูเรียนมีคณุภาพการดําเนินชีวิตอยูบนพ้ืนฐานของความชวยเหลือเอ้ือเฟอเผื่อแผมี 
น้ําใจ ใหกัน ปฏิบัติตนเปนคนดี คนเกง 
19.  ผูรายงาน .........นางเพียรทอง   เวียงนาค............ ตําแหนง ...........นักวชิาการศึกษาชํานาญการ.......... 
โทรศัพท .064-4568195... โทรสาร .....0-5407-9874.. E-mail: pianthong_3591@hotmail.com 
 วันท่ีรายงาน ณ วันที่ ............30 ......... เดือน.........มีนาคม............ พ.ศ. ..........2563............. 
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แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

 ****************************** 
1. ช่ือหนวยงาน   สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
2. ชื่อโครงการ ขับเคลื่อนงานการแกไขปญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562 – 2565)  
                     ในสถานศึกษา จังหวัดพะเยา  
3. หวงเวลารายงาน     
     ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 63   -   มี.ค. 63     
     ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   มิ.ย. 63     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 63   -   ก.ย. 63     
    สถานะโครงการ     ยังไมสิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแลว 
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ   
    (โปรดระบุขอความ และทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตรชาติ (3. ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย) 

4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (12.ดานการพัฒนาการเรียนรู) 
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ (12. ดานการศึกษา) 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศาสตร...........................................................................................................................) 
4.5 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ.................................................................................................................) 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุขอ....................................................................................................) 
 4.6.2 นโยบายเรงดวน (โปรดระบุขอ................................................................................................) 
4.7 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสรางขีดความสามารถ 
                         ในการแขงขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรยีนรู 
 ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษา เพ่ือสรางเสรมิคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.8 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาและเสริมสรางศกัยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนาระบบบรหิารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
 

 

แบบฟอรม  
สําหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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     4.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
    4.8.2   แผนงานยุทธศาสตร 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงวัย 
            แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสรมิสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
                      แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 
    4.8.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
            แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูตดิยาเสพตดิ 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นท่ีระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศกึษาและการเรียนรู 
                      แผนงานบูรณาการตอตานการทจุริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.................................................................................) 
5. หลักการและเหตุผล  

ดวยศูนยอํานวยการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดแหงชาติ (ศอ.ปส.) ไดกําหนด
แผนปฏิบัติการบรหิารจัดการเพ่ือแกไขปญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562 – 2565) 
โดยมีวัตถุประสงคที่จะบูรณาการหนวยงานที่เก่ียวของในการแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่ชายแดนภาคเหนือ
ของประเทศไทยใน 4 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม จังหวัดเชียงราย จังหวัดแมฮองสอน และจังหวัดพะเยา        
โดยภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ มีสวนสําคัญในมาตรการที่ 4 การปองกันยาเสพติดในโรงเรียน โดยการ
พัฒนาระบบการปองกันและสรางภูมิคุมกัน ดวยหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับบริบทดานชาติพันธุ
ของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ มีกิจกรรมเสริมทักษะตามชวงวัย กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมทางเลือก 
กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมเสริมสรางวินัย เพ่ือใหเด็กมีพฤติกรรมเชิงบวกและมีเจตคติไมยุงเก่ียวกับยาเสพติด  
ซึ่งมีหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เปนหนวยงานหลักท่ีรับผิดชอบใหความรวมมือดําเนินงาน  
ประกอบกับขอมูลจากสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด  พบการเขารับการ
บําบัดรกัษาของผูเสพยาเสพติพในชวง 3 ปท่ีผานมา (พ.ศ. 2559 – 2551) พบวา ผูเสพยาเสพติดใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคเหนือมีสัดสวนอายุต่ํากวา 24 ปมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น โดยมีสาเหตุที่เด็กและเยาวชนเขาไป
เก่ียวของกับ   ยาเสพติดเนื่องจากคนในครอบครัวมีพฤติกรรมคา และหรือเสพยาเสพติด จนเด็กและเยาวชน
เกิดความคุนชิน จนเปนสวนหน่ึงของวิถีชีวิต  

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ไดเล็งเห็นความสําคัญของปญหายาเสพติดที่เกิดขึ้น
โดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา หากสามารถปองกันมิใหเด็กและเยาวชนเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติด
ได เด็กและเยาวชนจะชวยผลักดันใหครอบครัว ชุมชน สังคม เลิกยุงเกี่ยวกับยาเสพติด จึงไดบูรณาการรวมกับ
สถานศึกษากลุมเปาหมายจัดทําโครงการ “ขับเคลื่อนงานการแกไขปญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ          
แบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562 – 2565) ในสถานศึกษา จังหวัดพะเยา” ขึ้น 
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6. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือปองกันไมใหมีผูติดยาเสพติดรายใหมเกิดขึ้นในเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา 
 2) เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาทํากิจกรรมที่สรางเสริมพฤติกรรมเชิงบวก มีเจต
คตท่ีิไมเขาไปยุงเก่ียวกับยาเสพติด 
 3) เพ่ือสรางเครือขายในการเฝาระวังและปองกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา 
 
7. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

1) จํานวนโรงเรียนเขารวมโครงการ 8 โรง 
2) จํานวนเด็กและเยาวชนในโรงเรยีนกลุมเปาหมายเขารวมโครงการ 700 คน 

     7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
1) รอยละ 100 ของโรงเรียนที่เขารวมโครงการมีกิจกรรมตอตานยาเสพติดอยางตอเน่ือง 100 
2) รอยละ 100 ของเด็กและเยาวชนท่ีเขารวมโครงไมไปยุงเก่ียวกับยาเสพติด        

8. กลุมเปาหมายโครงการ  

 เด็กและเยาวชนระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 และประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 1         
ในโรงเรียนกลุมเปาหมาย 8 โรงเรียน ไมนอยกวาจํานวน 700 คน ประกอบดวย 
 ระดับ ม.4/ปวช.1   ระดับ ป.1 – ป.6 
 1) วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา    5) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 109 (บานรองสาน) 
 2) โรงเรียนเชียงคาํวิทยาคม   6) โรงเรียนบานฮวก   
 3) โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม  7) โรงเรียนบานปงใหม 
 4) โรงเรียนภูซางวิทยาคม    8) โรงเรียนบานปง 
 

9. ระยะเวลาดําเนินการ    ระหวาง เดือน กุมภาพันธ 2563 – สิงหาคม 2563 
10. สถานที่ดําเนินการ  โรงเรียนจํานวน 8 แหง ในเขตบริการ 5 หมูบาน 4 ตําบล 2 อําเภอใน
จังหวัดพะเยา ประกอบดวย 
 

อําเภอ ตําบล หมูบาน โรงเรียนในเขตบริการ (หมูบาน) 
เชียงคํา รมเย็น ประชาภักดี 1. ไทยรัฐวิทยา 109 (บานรองสาน) 

   2. เชียงคําวิทยาคม 
   3. ฝายกวางวิทยาคม 
   4. วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา 

ภูซาง ภูซาง บานฮวก (หมู 3) 1. บานฮวก 
  บานฮวก (หมู 12) 2. ภูซางวิทยาคม 
 ทุงกลวย คอดยาว 1. บานปงใหม 
   2. ภูซางวิทยาคม 
 สบบง หลาย 1. บานปง 
   2. ภูซางวิทยาคม 
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11. กิจกรรมท่ีดําเนินการ  
1) การประชุมเตรียมการจัดโครงการ 
2) การจัดกิจกรรมโครงการ 

12. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม  

 อยูระหวางดําเนินการ 

13. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด (จากขอ 7)  
     13.1 เชิงปริมาณ 

 อยูระหวางดําเนินการ 

     13.2 เชิงคุณภาพ 
 อยูระหวางดําเนินการ 

14. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 5 ภาพ 
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB) 

 อยูระหวางดําเนินการ 

15. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่
ไดรับทั้งหมด 

 

ผลการใชจาย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 4 

200,000 1,260 - 1,260   
แหลงงบประมาณ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
16. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
     16.1 ปญหา อุปสรรค 

 อยูระหวางดําเนินการ 

     16.2 แนวทางแกไข 
 อยูระหวางดําเนินการ 

17. แผนที่จะดําเนินการตอไป 
 อยูระหวางดําเนินการ 

18. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ 
 1) ไมผูตดิยาเสพติดรายใหมเกิดขึ้นในเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา 
 2) เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาทํากิจกรรมที่สรางเสริมพฤติกรรมเชิงบวก มีเจตคติที่ไมเขาไปยุง
เก่ียวกับยาเสพติด 
 3) มีเครือขายในการเฝาระวังและปองกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา 

19. ผูรายงาน .........นางสาวนงไว ชวนคิด............ ตําแหนง ...........นักวิชาการศึกษาชํานาญการ.......... 
โทรศัพท ...061-3845450... โทรสาร .....0-5407-9874.. E-mail: suriyachut49@hotmail.com 
วันท่ีรายงาน ณ วันที่ ............30 ......... เดือน.........มนีาคม............ พ.ศ. ..........2563............. 
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แบบรายงานผลการดาํเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563                                           
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และแผนบูรณาการฯ ที่รวมกับหนวยงานอ่ืน 

................................................................... 
1. ชื่อหนวยงาน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

2. หวงเวลารายงาน    ไตรมาสที่ 1 : ต.ค. – ธ.ค. 62       ไตรมาสที่ 2 : ม.ค. –มี.ค. 63 

                                            ไตรมาสท่ี 3 : เม.ย. –มิ.ย. 63         ไตรมาสท่ี 4 : ก.ค.-ก.ย. 63 
สถานะโครงการ     ยังไมสิ้นสุดโครงการ           สิ้นสุดโครงการแลว 

3. ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม  ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศกึษาเด็กปฐมวัยในระดับพ้ืนที่ 

จังหวัดพะเยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
4. หลักการและเหตุผล  

สืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ไดกําหนดในมาตรา 54 ระบุวา
รัฐตองดาํเนินการใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาเปนภาษาสิบสองป ตั้งแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษา
ภาคบังคบัอยามีคณุภาพโดยไมเก็บคาใชจาย รัฐตองดําเนินใหเด็กไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับ
การศึกษาตามวรรคหนึ่งเพื่อพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคมและสติปญญาใหสมวัย โดย
สงเสริมและสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินและภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินการ
ดวย กระทรวงศึกษาธิการจึงไดกําหนดแนวทางการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยใหมีคุณภาพ โดยอาศัย
จังหวัดเปนฐานในการขับเคลื่อนหลักในการจัดการศึกษาในเชิงหลักการใหสถานศึกษาทุกสังกัดใน
พ้ืนที่  รวมถึ งการ บูรณาการและประสานความรวมมือการจัดการศึกษาปฐมวัยร วมกับ
กระทรวงมหาดไทย 
 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบการจัดการศึกษาหนวยงาน 

สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ไดตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการศึกษา

ปฐมวัยใหมีประสิทธิภาพจึงไดจัดทําโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยใน

ระดับพ้ืนท่ีจังหวัดพะเยาขึ้น ภายใตแผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการพัฒนาการจัดการศึกษา

และการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและทั่วถึง โครงการปรับปรุงระบบการเรียนรูกิจกรรมการ

สงเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู เพ่ือกําหนดใหมีการพัฒนาองคความรูและกระบวนทัศนใหแก

ผูบริหารโรงเรียน ครูระดับปฐมวัย ใหเปนผูนําวิชาการ มีความรูและความเขาใจในการจัดการศึกษา

ปฐมวัยจนนําไปสูการกําหนดหลักการ คุณภาพ ขอบขายของการจัดการเรียนรูและกลไกที่จะกํากับ

ดูแล สงเสริมใหสงผลตอคุณภาพของเด็กปฐมวัยอยางมีประสิทธิภาพ และสงเสริมสนับสนุนให

ผูปกครองเด็กปฐมวัยไดตระหนักถึงความจําเปนและความสําคัญในการอบรม เลี้ยงดู บมเพาะเด็ก

ปฐมวัยโดยใหความสําคัญตอการใฝเรียนรู ท้ังนี้เพ่ือใหเด็กปฐมวัยกาวขามชวงวัยไดอยางสมดุลและมี

คุณภาพ บรรลุตามเปาหมายของการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
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5. วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือขับเคลื่อนการการจัดทําขอมูลสารสนเทศตามระบบฐานขอมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็ก 
    ปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ 

5.2 เพ่ือสรางความรูความเขาใจใหผูบริหาร ครู ผูปกครอง ผูดูแลเดก็ ผูรับบริการและผูมีสวน 
เก่ียวของทุกภาคสวนใหไดรับการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาใหความรู มีศักยภาพ เขามามีสวนรวมในการ
ดูแล พัฒนาและจัดการศกึษาใหเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย 

5.3 เพ่ือคัดเลือกรูปแบบและแนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best practice) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยดาน 
    ผูบรหิารและครูผูสอน 

5.4 เพ่ือนิเทศ กํากับ และติดตามผลการดําเนินงานหนวยงานและสถานศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
6. คาเปาหมาย (ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ) 

6.1 เชิงปริมาณ  

ผูบริหาร ครู ผูปกครอง ผูดูแลเด็ก ผูรับบริการและผูมีสวนเก่ียวของเด็กปฐมวัย ในสังกัด 
    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1 และ เขต 2 สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน     
    (สช.) สํานักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ องคการปกครองสวนทองถ่ินและสํานักงานพัฒนาสังคมและ            
    ความม่ันคงของมนุษยจังหวัดพะเยาจํานวน 100 คน 

6.2 เชิงคุณภาพ 

1) มีขอมูลสารสนเทศตามระบบฐานขอมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถาน 

 พัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ 
2) ผูบรหิาร ครู ผูปกครอง ผูดูแลเดก็ ผูรับบริการและผูมีสวนเกี่ยวของเด็กปฐมวัยไดรับการ 

     สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาใหความรู มีศักยภาพ เขามามีสวนเก่ียวดูแล พัฒนาและจัดการศึกษาใหเด็ก 
ปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย 

3) ผูบรหิารและครผููสอนปฐมวัยในจังหวัดพะเยามีแนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice)  ของ 

การจัดการศึกษาปฐมวัย 
                4) มีการนิเทศ กํากับ ติดตามผลการดําเนินงานของหนวยงานและสถานศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบ
ที่มีประสิทธิภาพ 

 
ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

1.ขอมูลสารสนเทศตามระบบฐานขอมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาปฐมวัยแหงชาติ 

รอยละ 100 

2.ผูบริหารสถานศึกษาสถานศึกษา ครู และพอแม ผูปกครองเด็กปฐมวัยมีความรู 
ความเขาใจและเห็นความสําคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัยและมีบทบาทในการ
สงเสริม สนับสนุนการดูแล พัฒนาและจัดการศกึษาสําหรบัใหเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการ
ตามวัย 

รอยละ 80 

3.เพ่ือคัดเลือกรูปแบบและแนวปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) ในการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยดานผูบริหารและครูผูสอน  

รอยละ 80 

4. เพื่อนิเทศ กํากับ และติดตามผลการดําเนินงานของหนวยงานและสถานศึกษาใน
พ้ืนที่รับผิดชอบ 

รอยละ 100 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ   

ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 
ไตรมาศ 

1 
ไตรมาศ 

2 
ไตรมาศ 

3 
ไตรมาศ 

4 
1 กิจกรรมท่ี 1 การขับเคลื่อนการจัดทําขอมูล

สารสนเทศตามระบบฐานขอมูลสาสนทศการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนา

เด็กปฐมวัยแหงชาติ 

 / /  นางสาวปาลิตา  
สุขสําราญ  
นางวรฤทัย 

สักลอ 
2 กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตร “การสรางความรูความเขาใจในการ
อบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย” 

 

  /  

3 กิจกรรมที่3 การคัดเลือกแนวปฏิบัติที่เปนเลิศ
(Best Practices) ในการพัฒนาเดก็ปฐมวัย
ตานผูบริหารและครูผูสอน 

 

  /  

4 กิจกรรมที่4 การนเิทศ กํากับและติดตามผล
การดาํเนินงานของหนวยงานและสถานศึกษา

ในพื้นที่รบัผิดชอบ 

  / / 

8. กิจกรรมที่ดําเนินการภายในโครงการ 

8.1 การขับเคลื่อนการจัดทําขอมูลสารสนเทศตามระบบฐานขอมูลสาสนทศการพัฒนาเด็ก 
ปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 

8.2 การอบรมเชิงปฏิบัตกิารหลักสูตร  “การสรางความรูความเขาใจในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก 

ฐมวัย” 
               8.3 การคดัเลือกแนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศ(Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยตานผูบริหารและ
ครูผูสอน 
               8.4 การนิเทศ กํากับและติดตามผลการดําเนินงานของหนวยงานและสถานศึกษาในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ 
         9. ผลการดําเนินงานและผลลัพธท่ีเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ 
             9.1 เชิงปริมาณ  
                  ผูบริหาร ครู ผูปกครอง ผูดูแลเด็ก ผูรับบริการและผูมีสวนเก่ียวของเด็กปฐมวัย ในสังกัด 
    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1 และ เขต 2 สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน     
    (สช.) สํานักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ องคการปกครองสวนทองถ่ินและสํานักงานพัฒนาสังคมและ            
    ความม่ันคงของมนุษยจังหวัดพะเยาจํานวน 100 คน 

9.2  เชิงคุณภาพ 

                  1) มีขอมูลสารสนเทศตามระบบฐานขอมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ 
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2) ผูบรหิาร ครู ผูปกครอง ผูดูแลเด็ก ผูรับบรกิารและผูมีสวนเก่ียวของเด็กปฐมวัยไดรับการ 

สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาใหความรู มีศักยภาพ เขามามีสวนเก่ียวดูแล พัฒนาและจัดการศึกษาใหเด็ก 
ปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย 

3) ผูบรหิารและครผููสอนปฐมวัยในจังหวัดพะเยามีแนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice)   

ของการจัดการศึกษาปฐมวัย 
                     4) มีการนิเทศ กํากับ ติดตามผลการดําเนินงานของหนวยงานและสถานศึกษาในพื้นท่ี
รับผิดชอบที่มีประสิทธิภาพ 

10.  ภาพกิจรรม  - 

11.  งบประมาณ 

โครงการที่
ไดรับ

งบประมาณ
ทั้งสิ้น 

ผลการใชจาย
งบประมาณ
รวม (สะสม) 

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาส1 

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาส 2 

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาส 3 

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาส 4 

 38,900 2,880 บาท - - - 
12. แหลงงบประมาณ  สํานักงานปลัดกระทรวงศกึษาธิการ  หมวดรายจาย  คาใชสอย   

13.  ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ – 

14.  แผนงานท่ีจะดําเนินในไตรมาสตอไป ดังนี้ 

            14.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร  “การสรางความรูความเขาใจในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก
ปฐมวัย” 
            14.2 การคัดเลือกแนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศ(Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยตานผูบริหารและ 
ครูผูสอน 
           14.3 การนิเทศ กํากับและติดตามผลการดําเนินงานของหนวยงานและสถานศึกษาในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

     15. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 

              15.1 มีขอมูลสารสนทศตามระบบฐานขอมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ 
          15.2 ผูบรหิาร ครู ผูปกครอง ผูดูแลเดก็ ผูรับบรกิารและผูมีสวนเก่ียวของเด็กปฐมวัยไดรับการสงเสริม
สนับสนุนและพัฒนาใหความรู มศีกัยภาพ เขามามีสวนรวมในการดูแล พัฒนาและจัดการศึกษาใหเด็กปฐมวัย
มีพัฒนาการสมวัย 
         15.3 ผูบริหารและครูผูสอนปฐมวัยในจังหวัดพะเยามีแนวปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices) ของการ
จัดการศึกษาปฐมวัยที่สถานศึกษาสามารถนําไปเปนแนวทางและประยุกตใชเพื่อพัฒนาการศึกษาปฐมวัย 
        15.4 มีการนิเทศ กํากับ ติดตามผลการดําเนินงานของหนวยงานและสถานศึกษาในพ้ืนท่ีรับผิดชอบที่มี 
ประสิทธิภาพ 

15.  โครงการนี้เปนโครงการที่หนวยงานภูมิใจ 1 ใน 3 ลําดับหรือไม 

16.1   เปน   อยูในลําดับที่ 1   ลําดับที่ 2      ลําดับที่ 3 
16.2  ไมเปน     ไมทราบ 

16. วันที่รายงาน ณ  11 มีนาคม 2563  
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แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และแผนบูรณาการฯ ท่ีรวมกับหนวยงานอื่น 

******************* 
 

1. ชื่อหนวยงาน   สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา สป.ศธ. 
2. หวงเวลารายงาน ไตรมาสที่ 1:  ต.ค. - ธ.ค. 62      ไตรมาสท่ี 2:  ม.ค. - มี.ค. 63  
    ไตรมาสท่ี 3:  เม.ย. - มิ.ย. 63     ไตรมาสท่ี 4:  ก.ค. - ก.ย. 63 
    สถานะโครงการ        ยังไมสิ้นสุดโครงการ       สิ้นสุดโครงการแลว 
3. ชื่องาน /โครงการ/ กิจกรรม โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา  ของ

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
4. ความสอดคลองกับเปาประสงคตามผลการดําเนินงานตอเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตร
กระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตรการศึกษาสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
          -     สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ดานที่ 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน   

     ยุทธศาสตรที่ 3.2 การยกระดับคุณภาพการศกึษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและทั่วถึง  
- สอดคลองกับยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตรที่ 4 ขยายโอกาสทางการเขาถึงบริการ 

ทางการศึกษา และการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  
- สอดคลองกับยุทธศาสตรการศกึษาสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริม 

สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ท้ังในระบบ นอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย  

ที่สอดคลองกับการพัฒนาผูเรียนในศตวรรษที่ 21 
 

5. หลักการและเหตุผล  
  กระทรวงศึกษาธิการเปนองคกรหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

ประเทศใหมีประสิทธิภาพทัดเทียมกับนานาประเทศ รวมทั้งสงเสริมการศึกษาใหกับเยาวชน ประชาชน ใหมี
ความรู มีคุณภาพ มีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ  โดยกระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดนโยบายและมาตรการตางๆ ที่จะดําเนินการเพ่ือ
พัฒนากําลังคนซึ่งเปนทรัพยากรที่สําคัญในการพัฒนาประเทศชาติ แตปรากฏวายังคงมีปญหาบางประการใน
การจัดการศึกษาของประเทศในสวนภูมิภาค ท้ังในดานโครงสรางขององคกร ดานการบริหารจัดการ และดาน
บุคลากรท่ีเก่ียวของ ซึ่งปญหาเหลาน้ีสงผลตอคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาเยาวชน และเปนอุปสรรคตอ
การขับเคลื่อนและการพัฒนาดานการศึกษาของประเทศใหมีประสิทธิภาพทักเทียมกับนานาประเทศ แมที่ผาน
มาคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ ไดมีความพยายามในการแกปญหาดวยการกําหนดมาตรการและ
กลไกตางๆ ขึ้น โดยมีคาํสั่งหัวหนารักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติมาแลวหลายฉบับ แตโดยเหตุที่สภาพการ
จัดการศึกษาของประเทศในสวนภูมิภาคมีความซับซอนและสั่งสมเปนระยะเวลานาน รัฐบาลจึงไดมีการปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการข้ึน เพื่อกําหนดมาตรการ กลไกเพิ่มเติมใหปญหาโดยสวนใหญ
ไดรับการแกไขโดยเร็วเพ่ือประโยชนในการเตรียมการและรองรับการปฏิรูปการศึกษาอันเปนเรื่องสําคัญเรื่อง
หนึ่งในการปฏิรูปประเทศตามท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดบัญญัติไว 
  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดและสํานักงานศึกษาธิการภาค สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ที่ไดจัดตั้งขึ้นตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ คําสั่งท่ี 19/2560 เรื่องการปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2560 โดยมีหนาที่ในการกําหนด
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ยุทธศาสตรและบทบาทการพัฒนาภาคตางๆ ใหเชื่อมโยงและสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ กําหนด
ทิศทางการดําเนินงานของกระทรวงศกึษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด แปลงยุทธศาสตรชาติสูการปฏิบัติ
ในระดับภาคและจังหวัดที่เชื่อมโยงและสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ 
ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด และพัฒนาดานอ่ืนๆ ตามศักยภาพและโอกาสของบุคคลและชุมชนในแตละ
พ้ืนที่ สงเสริมสนับสนุนการเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
ประมหากษัตริยทรงเปนประมุข ประสาน สงเสริม สนับสนุนและดําเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองค
ความรูและนวัตกรรมการศึกษาระดับภาค กํากับดูแล เรงรัด กํากับติดตามและประเมินผลการพัฒนางาน 
วิชาการและการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในพื้นท่ีที่รับผิดชอบและท่ีสําคัญ คือมีหนาท่ีกํากับดูแล 
เรงรัดติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของหนวยงานการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการใน
พ้ืนที่รบัผิดชอบ 
   ดังน้ันเพื่อใหภารกิจสําคัญในการกํากับ ดูแล เรงรัด ติดตามและประเมินผลกาบริหารการจัด
การศึกษาของหนวยงานการศึกษาในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตอการ
บริหารการจัดการศึกษาของหนวยงานทางการศึกษา ใหสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของ
กระทรวงศึกษาธิการและบริบทของเขตพ้ืนท่ี สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา จึงไดกําหนดใหมีโครงการ  
Coaching Teams  เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ขึ้น เพ่ือพัฒนา
แนวทางการนิเทศติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของหนวยงานทางการศึกษาให
ตรงกับบริบทของพื้นที่ ตรงกับผลการวิเคราะหผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาและความตองการของแตละพื้นท่ี 
เพื่อใหการนิเทศติดตามและประเมินผล สามารถเปนกลไกกระตุนใหหนวยงานทางการศึกษา บริหารจัด
การศึกษา รวมท้ังแกไขปญหาดานคุณภาพของผูเรียน ใหเกิดผลลัพธตอคุณภาพของผูเรียนที่สูงขึ้น ใหผูเรียน
ไดรบัการพัฒนาอยางเหมาะสม เปนผูมีองคความรูตามศักยภาพและเปนคนดีของสังคม 

 
6. วัตถุประสงค 

6.1 เพื่อพัฒนาแนวทางการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
ระดับจังหวัดท่ีมีความสอดคลองเหมาะสมตามบรบิทของพ้ืนที่ 

6.2 เพ่ือสรางเครือขายความรวมมือในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานในระดับจังหวัดเพ่ือพัฒนาการศึกษาและยกระดับคุณภาพของผูเรยีน 
 
7. คาเปาหมาย (ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ) 

7.1 เชิงปริมาณ  
 1) โรงเรียนเปาหมายโครงการฯ ไดรับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการการยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสอดคลองเหมาะสมตามบริบทของพ้ืนท่ี  ผานทีมนิเทศ Supervisor Teams ของ
จังหวัด 

 2) มีเอกสารรายงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ในระดับจังหวัด ท่ีสอดคลองเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ 

7.2 เชิงคุณภาพ  
1) สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มีเครือขายความรวมมือในการนิเทศ ติดตามและ

ประเมนิผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่มีความสอดคลองเหมาะสมตามบรบิทของแตละพ้ืนท่ี  
2) โรงเรียนมีคุณภาพดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนสูงข้ึน โดยดูไดจากผลการสอบ O-NET 



46 

 

8. ระยะเวลาดําเนินการ  ระหวางเดอืน พฤศจิกายน 2562  – กันยายน 2563 
9. กิจกรรมท่ีดําเนินการภายในโครงการ  

กิจกรรมที่ 1 : รวมประชุมสรางความเขาใจเก่ียวกับแนวทางการดําเนินงานโครงการ 
Coaching  Teams เพ่ือยกระดับคุณภาพการศกึษา จากสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
กิจกรรมที่ 2 : รวมประชุมการดําเนินงานโครงการ Coaching  Teams เพื่อยกระดับคุณภาพ

การศึกษา จากสํานักงานศึกษาธิการภาค 16 
กิจกรรมที่ 3 : การวางแผนการดําเนนิงาน Coaching Teams  เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา

ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
     1) จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานนิเทศ ติดตามและประเมินผล และคณะทํางานอื่น 
     2) วางแผนการดาํเนินงาน และกําหนดกรอบ แนวทางการดําเนินงาน   
     3) ประชุมชี้แจงเปาประสงคของโครงการใหกับคณะกรรมการดําเนินการ 
     4) กําหนดแนวทางการนิเทศกํากับติดตาม 
กิจกรรมที่ 4 : จัดกิจกรรมนิเทศกํากับ ติดตาม เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ จํานวน 4 ครั้ง Coaching 

Teams ดําเนินการนิเทศกํากับติดตาม โรงเรียนกลุมเปาหมาย   
กิจกรรมที่ 5 : ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของ  Coaching Teams 

ระดับจังหวัด  
กิจกรรมที่ 6 : สรุปผลการนิเทศ  
     Coaching Teams ในสวนของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดําเนินการนิเทศสรุปผลการ

นิเทศ และจัดทํารูปเลมผลการนิเทศ คาใชจายในการทํากิจกรรมท่ี 3 มีดังนี้ 
 
10. ผลการดําเนินงาน และ ผลลัพธท่ีเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ 
 

10.1 เชิงปริมาณ 
 10.1.1  ประชุมวางแผนดําเนินการโครงการ โดยมีศึกษานิเทศก และภาคีเครือขาย เขาประชุม

วางแผนดําเนินการ จํานวน  30  คน 
 10.1.2  ดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตาม โรงเรียนเปาหมายเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

ตามปฏิทินการดําเนินงาน เดือนละ 1 ครั้ง (พฤษภาคม-สิงหาคม) จํานวน  6  โรงเรียน 
 10.1.3  ดําเนินการสรุปผลการนิเทศตดิตามจํานวน 6 โรงเรียน   
 

10.2 เชิงคุณภาพ 
1. โรงเรยีนไดรับการนิเทศกํากับติดตามกระบวนการจัดการเรยีนการสอนเพ่ือยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรยีน (O-NET) ในทุกโรงเรียนทีเปนกลุมเปาหมาย โดยความรวมมือของเครือขายการนิเทศ 
2.  โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 

11. ภาพกิจกรรม (ภาพท่ีสื่อถึงการดําเนินการสูความสําเร็จของเปาประสงค จํานวน 6 ภาพ ขนาดของ file 
ภาพ เทากับหรือมากกวา 2 MB )  
   - ยังไมมีภาพการดําเนินงานตามโครงการ- 
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12. งบประมาณ 

งบประมาณที่
ไดรับท้ังสิ้น 

ผลการใชจาย
งบประมาณรวม 

(สะสม) 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาส 1 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาส 2 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาส 3 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาส 4 

เจาของโครงการ
รายงาน
155,000 

8,009.76 
ไมมีคาใชจายใน

ไตรมาสนี้ 
8,009.76 - - 

 
แหลงงบประมาณ  .งบประมาณ สป. 2563   งบรายจาย  งบรายจายอื่น       หมวดรายจาย  คาตอบแทน
ใชสอย 
13.  ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

แนวทางการดาํเนินการจากสวนกลางออกมาลาชา ประกอบกับเปนชวงเวลาการระบาดของโรคปอด
อักเสบCovid – 19  

 
14. แผนที่จะดําเนินการตอไป 

1. ดําเนินการนิเทศ กํากับติดตามโรงเรยีนกลุมเปาหมาย โดยความรวมมือของทีม Coaching ของจังหวัด 
2.  การสรุปผลการดําเนินการตามโครงการ 

15. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ( O-NET) ที่สูงข้ึน 
 
16. โครงการนี้เปนโครงการท่ีหนวยงานภูมิใจ 1 ใน 3 ลําดับหรอืไม 
 16.1  เปน  อยูในลําดับท่ี 1   ลําดับที่ 2     ลําดับท่ี 3 
 16.2  ไมเปน  
 
17. ผูรายงาน นายปยนาถ  ชาวนาน  ตําแหนง ศึกษานิเทศก หนวยงาน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
      โทรศัพท 054 079 872  โทรสาร 054 079 874  E-mail:  sornorpiyanat@hotmail.com 
 
18. วันที่รายงาน ณ 30  มีนาคม  2563 
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แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

 ****************************** 
1. ช่ือหนวยงาน   สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
2. ชื่อโครงการ TFE (Teams For Education) 

3. หวงเวลารายงาน     
     ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 63   -   มี.ค. 63     
     ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   มิ.ย. 63     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 63   -   ก.ย. 63     
    สถานะโครงการ     ยังไมสิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแลว 
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ   
    (โปรดระบุขอความ และทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตรชาติ (3. ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย) 

4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (12.ดานการพัฒนาการเรียนรู) 
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ (12. ดานการศึกษา) 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศาสตร...........................................................................................................................) 
4.5 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ.................................................................................................................) 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุขอ....................................................................................................) 
 4.6.2 นโยบายเรงดวน (โปรดระบุขอ................................................................................................) 
4.7 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสรางขีดความสามารถ 
                         ในการแขงขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรยีนรู 
 ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษา เพ่ือสรางเสรมิคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.8 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร) 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาและเสริมสรางศกัยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนาระบบบรหิารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

     4.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
    4.8.2   แผนงานยุทธศาสตร 

 

แบบฟอรม  
สําหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงวัย 
            แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสรมิสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
                      แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 
    4.8.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
            แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูตดิยาเสพตดิ 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นท่ีระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศกึษาและการเรียนรู 
                      แผนงานบูรณาการตอตานการทจุริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.................................................................................) 
5. หลักการและเหตุผล  

 สํานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการไดเล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน คุณภาพ

การจัดการเรียนรูเพ่ือเปนการสรางคุณลักษณะและทักษะที่จําเปนตอการเรยีนรูในศตวรรษที่ 21 ไดอยางมี

คุณภาพ จึงใหสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดจัดทําโครงการ TFE (Teams For Education) เพื่อเปนการ

สงเสริมการพัฒนาการเรียนรูของหนวยงานทุกระดับ ทุกประเภท สงผลตอการพัฒนาการเรียนรูของผูเรยีนให

ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาระดับจังหวัดและสถานศึกษาสูการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูท่ี

ยั่งยืนในอนาคต  

6. วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือเปนศูนยเครือขายขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและที่เกี่ยวของของจังหวัด            
     2. เพ่ือพัฒนารูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู และถายทอดองคความรูเก่ียวกับการพัฒนา
นักเรียนของสถานศึกษาที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐานแตละวิชาต่ํากวาเกณฑ  
คะแนนรอยละ 50 เพ่ิมขึ้น  
    3. เพ่ือใหสถานศึกษามีรูปแบบในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีสงผลใหมีรอยละของนักเรียนท่ี
คะแนนผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขั้นพื้นฐานแตละวิชาผานเกณฑเพิ่มขึ้น 
7. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

     1) มีขอมูลสารสนเทศทางการศกึษา กระบวนการจัดการเรียนรูเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ในระดับจังหวัด   

     2) มีรูปแบบทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู และถายทอดองคความรูเกี่ยวกับรูปแบบ/         
แนวทางการพัฒนานกัเรียนท่ีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานแตละวิชาต่ํากวาเกณฑ
คะแนน   รอยละ 50 เพ่ิมขึ้น ระดับจังหวัด อยางนอย 1 แนวทาง   
          3) สถานศึกษามีรูปแบบการพัฒนาของนักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐานแตละวิชาผานเกณฑเพ่ิมขึ้น 
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     7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
              1) มีศูนยเครือขายขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาระจังหวัด เพ่ือสงเสริมการจัดการเรียนรู ในการ
สรางคณุลักษณะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21   
              2) หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาเกิดการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู และถายทอด
องคความรูเกี่ยวกับรูปแบบ/แนวทางการพัฒนานักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐานแตละวิชาต่ํากวาเกณฑคะแนนรอยละ 50 เพิ่มข้ึน  
         3) สถานศึกษามีรอยละของนักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน
แตละวิชาผานกวาเกณฑเพิ่มขึ้น 

8. กลุมเปาหมายโครงการ   

9. ระยะเวลาดําเนินการ   1 ตุลาคม 2562  –  30 กันยายน 2563 

10. สถานที่ดําเนินการ หนวยงานทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดพะเยา 

11. กิจกรรมท่ีดําเนินการ  
      11.1  ประชุมชี้แจงการดําเนินงานโครงการ TFE ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในระดับจังหวัด 
      11.2. การวิเคราะหผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับจังหวัด 
(เปรียบเทียบปการศึกษา 2560-2562)  
      11.3  สรางการรับรูในการพัฒนารูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูในระดับจังหวัด และ
สนับสนุนงบประมาณใหสถานศึกษานํารอง 
      11.4 นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาการจัดการเรียนรูในพ้ืนที่ 

11.5  การจัดงานแลกเปลี่ยนเรียนรูและถอดบทเรียนรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูใน 
พ้ืนที่  (**สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด จัดรวมกับ สํานักงานศึกษาธิการภาค) 

11.6 จัดทําเอกสารรายงานเผยแพรผลการดําเนินงานโครงการ TFE (Teams For Education)  
ปงบประมาณ 2563 

12. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม  

  1.1 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ TFE (Teams For Education) ระดับจังหวัด 
  1.2 ประชุมชี้แจงเก่ียวกับแนวทางการดําเนินงานโครงการ TFE (Teams For Education)  

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และสรางความตระหนักในการพัฒนาและการนํารูปแบบไปใชใหแกผูรับผิดชอบ
โครงการในระดับภาค และระดับจังหวัด เพ่ือรวมกันวางแผนการขับเคลื่อนโครงการ TFE และปรับปรุง พัฒนา
โมเดล สามประสานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดพะเยา 

  1.3 นําเสนอกรอบการดาํเนินงานโครงการ TFE (Teams For Education) ปงบประมาณ พ.ศ. 2563                 
ตอ ศธภ. กอนนําเสนอตอ กศจ.  
      1.6 กําหนดกลุมเปาหมายและแนวทางการขยายผล กําหนดสถานศึกษานํารอง 1 แหง : สถานศึกษา
เครือขาย 2 แหง      
13. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด (จากขอ 7)  
     13.1 เชิงปริมาณ 
    

     13.2 เชิงคุณภาพ 
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14. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 5 ภาพ 
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB) 

นําเสนอกรอบการดําเนินงานโครงการ TFE (Teams For Education) ปงบประมาณ พ.ศ. 2563            
ตอ ศ ึกษาธิการภาค 

 

ประชุมชี้แจงเก่ียวกับแนวทางการดําเนินงานโครงการ TFE (Teams For Education) 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และสรางความตระหนักในการพัฒนาและการนํารูปแบบไปใช 

แกคณะศึกษานิเทศก 
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15. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่
ไดรับทั้งหมด 

 

ผลการใชจาย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 4 

162,750 7,000 7,000    
แหลงงบประมาณ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
16. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
     16.1 ปญหา อุปสรรค 

     การดําเนนิงานของโครงการคอนขางลาชา เพราะการคัดเลือกโรงเรียนเครือขายในการพัฒนา ตอง

รอผลการสอบ O-NET ปการศึกษา 2562 

     16.2 แนวทางแกไข 
ควรคัดเลือกโรงเรียนเครือขายในการพัฒนาจากผลการสอบ O-NET ในปการศึกษาที่ผานมา 

17. แผนที่จะดําเนินการตอไป 
      17.1 วิเคราะหผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับจังหวัด และ
เปรียบเทียบผลคะแนน 3 ปยอนหลัง  (ปการศึกษา 2560, 2561, 2562) และเปรียบเทียบผลการทดสอบทาง
การศกึษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2561 และ 2562 ของสถานศึกษานํารองที่นํารูปแบบ/
แนวทางไปใช   
        17.2 ประชุมกําหนดกลุมเปาหมายและแนวทางการขยายผล กําหนดสถานศึกษานํารอง 1 แหง : 
สถานศึกษาเครือขาย 2 แหง รวมกับสถานศึกษานํารองในการพัฒนา 
        17.3 จัดประชุมชี้แจงรูปแบบที่จะนําไปใชกลับกลุมเปาหมาย สถานศึกษานํารอง ปงบประมาณ พ.ศ. 
2562 และสถานศึกษาเครอืขาย ปงบประมาณพ.ศ. 2563 ประกอบดวย ผูอํานวยการสถานศกึษา ครู 4 กลุม
สาระ/ครูวิชาการ 
        17.4 ประชุมปฏิบัติการใหความรูแกสถานศึกษาเครือขายในการพัฒนารูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการ
จัดการเรียนรูในสถานศึกษา 
        17.5 สนับสนุนงบประมาณสถานศึกษานํารอง จํานวน 6,000 บาท สถานศึกษาเครอืขาย จํานวน 5,000 บาท  
        17.6 สถานศึกษาเครอืขายพัฒนารปูแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู 
        17.7 นิเทศ ติดตาม สถานศึกษา อยางนอย 2 ครั้ง/แหงและสรุปผลการนิเทศ ติดตาม 
        17.8 นําเสนอการขยายผลรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูของจังหวัดในพ้ืนที่ระดับภาค 
        17.9 เขารวมเวทเีสวนาและเปลี่ยนเรียนรูการขยายผลรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู
ของจังหวัดในพ้ืนท่ีระดับภาค 
        17.10 ประเมินผลการใชรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูฯ ระดับจังหวัด   
        17.11 จัดทาํเอกสารรายงานการดําเนินงานของจังหวัด 
        17.12 เผยแพร นําเสนอ ผลการดําเนินงานผานสื่อตางๆ ในพ้ืนท่ี และสื่อในสวนกลาง 
18. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ 
        18.1 มีการบูรณาการดานการเรียนรูระหวางสถานศึกษาและหนวยงานในจังหวัด ในการพัฒนาคนให
พรอมเขาสูสังคมคุณภาพในศตวรรษท่ี 21เปนไปตามนโยบายและยุทธศาสตรของรัฐบาลของกระทรวง 
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ศึกษาธิการและนโยบายที่เกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพ  
       18.2 สํานักงานศกึษาธิการจังหวัดพะเยามีรูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรูเพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษาในระดับจังหวัดเพ่ือใหสถานศึกษานําลงสูการปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตอผูเรียน 
       18.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและพัฒนาศักยภาพการเรยีนรูตามสมรรถนะของผูเรยีนเพ่ิมขึ้น 
 
19. ผูรายงาน .........นางพรจรรย  พัชรมณี............ ตําแหนง ...........ศึกษานิเทศก.......... 
     โทรศัพท .......0831565745...... โทรสาร .....0-5407-9874.. E-mail: …toy-53@hotmail.com  
    วันที่รายงาน ณ วันท่ี ............10 ......... เดอืน.........มีนาคม............ พ.ศ. ..........2563............. 
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แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

 ****************************** 
1. ช่ือหนวยงาน   สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

2. ชื่อโครงการ เสริมสรางศักยภาพบุคลากรในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

 3. หวงเวลารายงาน     
     ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 63   -   มี.ค. 63     
     ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   มิ.ย. 63     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 63   -   ก.ย. 63     
    สถานะโครงการ    ยังไมสิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแลว 
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ   
    (โปรดระบุขอความ และทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตรชาติ (3. ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย) 

4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (12.ดานการพัฒนาการเรียนรู) 
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ (12. ดานการศึกษา) 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศาสตร..........................................................................................................................) 
4.5 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ.................................................................................................................) 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก  (8.การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกชวงวัย) 
 4.6.2 นโยบายเรงดวน (โปรดระบุขอ................................................................................................) 
4.7 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสรางขีดความสามารถ 
                         ในการแขงขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรยีนรู 
 ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษา เพ่ือสรางเสรมิคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.8 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาและเสริมสรางศกัยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนาระบบบรหิารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

     4.8.1   แผนงานพื้นฐาน 

 

แบบฟอรม  
สําหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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    4.8.2   แผนงานยุทธศาสตร 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงวัย 
            แผนงานยุทธศาสตรเพ่ือสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
                      แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 
    4.8.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
            แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูตดิยาเสพตดิ 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นท่ีระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศกึษาและการเรียนรู 
                      แผนงานบูรณาการตอตานการทจุริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.................................................................................) 
5. หลักการและเหตุผล  

การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ จําเปนอยางยิ่งที่สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา จะตองมี
การพัฒนาบุคลากร เนื่องจากเปนการเพิ่มพูนความรู ประสบการณใหกับบุคลากรในทุก ๆ ดาน ไมวาจะเปน
การพัฒนาดานการทํางาน การใชเทคโนโลยีใหม ๆ ดานสังคม ปจจุบันการพัฒนาบุคลากรมีหลายรูปแบบ เชน 
การสงบุคลากรเขารับการอบรม การศึกษาดูงาน การศึกษาดวยตนเองจากแหลงขอมูลตาง ๆ ลวนเปนการ
เพิ่มพูนความรูความสามารถดานตาง ๆ ใหบุคลากรของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ซึ่งการพัฒนาจาก
ประสบการณตรงใหกับบุคลากร ผูไดรับการพัฒนาจะแลกเปล่ียนประสบการณ ไดรับความรูที่ทันสมัยเพ่ิมขึ้น 
ซึ่งจะนําความรูตาง ๆ ที่ไดรับกลับมาพัฒนากระบวนการทํางาน หรือพัฒนางานที่ตนเองรับผิดชอบอยางมี
ประสิทธิภาพ 
  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เปนหนวยงานสงเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา
ของจังหวัดพะเยา และมีบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานบนสํานักงาน จํานวน 49 คน และเพื่อใหการ
บริหารจัดการการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และใหการดําเนินการบริหารจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  จึงจําเปนตองพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา พัฒนากระบวนการทํางาน หรือพัฒนา
งานที่ตนเองรับผิดชอบ และศึกษาดูงานจากสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่ืน โดยใชทฤษฏีBenchmarking 
เทียบเคียงคุณภาพ แลกเปลี่ยนประสบการณ  เพ่ือพัฒนาองคกรใหมีคุณภาพ ดังนั้น สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพะเยา จึงไดจัดทําโครงการเสริมสรางศักยภาพบุคลากรในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาขึ้น 
6. วัตถุประสงค 

1) เสริมสรางความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับนโยบายและแผนยุทธศาสตรการศึกษา การ 
บริหารเชิงกลยุทธ การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี การบริหารการศึกษาดวยสํานึกรับผิดชอบตอสังคมและผูมี
สวนไดสวนเสีย 

2) เสริมสรางความสามารถดานการบริหารจัดการองคกรเชิงกลยุทธ การบริหารการ 
เปลี่ยนแปลง และการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ 

3) เสริมสรางการพัฒนากระบวนการทางความคิด ดานการบริหารและวัฒนธรรมการทํางาน                      
แบบมุงผลสัมฤทธ์ิตามยุทธศาสตรองคกร 
 



56 

 

4)  เสริมสรางความเข็มแข็งของเครือขายความรวมมือในการบริหารการศึกษา เพื่อการบรรลุ 
วิสัยทัศนและเปาหมายเชิงกลยุทธ และรูเทาทันบริบทที่ทาทายและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลกระทบตอ
การดําเนินงานขององคกร 
7. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

  ผูบรหิารของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ประกอบดวย 
          -  ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา     จํานวน   1   คน  

-  ผูอํานวยการกลุม     จํานวน   8 คน 

รวมท้ังสิ้น         9   คน 

 
     7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
 -  ผูบริหาร ในสังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ไดรับการพัฒนาศักยภาพ มีความรู องค
ความรู สามารถพัฒนางานที่รับผิดชอบ หม่ันพัฒนาตนเอง และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู (KM) สามารถนําไป
ปฏิบัติงานไดจริง อยางมีประสิทธิภาพ 
8. กลุมเปาหมายโครงการ ผูบริหารของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

9. ระยะเวลาดําเนินการ  การจัดอบรมเสริมสรางศักยภาพบุคลากรในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

ระหวางเดอืนพฤศจิกายน  2562  ถึง เดือนธันวาคม  2562 

10. สถานที่ดําเนินการ  

- 29 พฤศจิกายน  2562  ศึกษาดูงานสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงาน

คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 

- วันที่ 30 ศึกษาดูงานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย และศึกษาศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดบุรีรัมย 

11. กิจกรรมท่ีดําเนินการ  

- 29 พฤศจิกายน  2562  ศึกษาดูงานสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงาน

คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 

- วันที่ 30 ศึกษาดูงานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย และศึกษาศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดบุรีรัมย 

 
12. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม  

 สํานักงานศกึษาธิการจังหวัดพะเยา จัดศึกษาดูงานสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

และสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย ระหวางวันที่ 28 - 30  พฤศจิกายน  2562 โดยมีนายวัลลภ  ไมจําปา 

ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา พรอมคณะผูอํานวยการกลุม จํานวน 8  ราย เดินทางไปศึกษาดูงานในภาคเชา                 

ณ สํานักงานอํานวยการสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และภาคบายศึกษาดูงานการบูรณาการจัด

การศึกษาในสวนภูมิภาค ณ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย 
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13. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด (จากขอ 7)  
     13.1 เชิงปริมาณ - 
     13.2 เชิงคุณภาพ - 
  
14. ภาพกิจกรรมที่เกิดข้ึนภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 5 ภาพ 
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB) 
 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ ผลการใชจาย ผลการใชจาย ผลการใชจาย ผลการใชจาย ผลการใชจาย
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ไดรับทั้งหมด 
 

งบประมาณรวม
(สะสม) 

งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 1 

งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 2 

งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 3 

งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 4 

45,400 30,320 30,320    
แหลงงบประมาณ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

16. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
     16.1 ปญหา อุปสรรค 

 งบประมาณที่ไดรับจัดสรรไมเพียงพอตอการดําเนินการจัดอบรมเสริมสรางศักยภาพในระยะเวลา                    

ที่ตรงตามความตองการของบุคลากรในการเขารับการพัฒนา หรือการจัดทํากิจกรรมตาง ๆที่สงเสริมพัฒนา

ศักยภาพบุคคลภายในสํานักงาน  

     16.2 แนวทางแกไข 
1) การจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ควรเพิ่มระยะเวลาในการศึกษาดูงาน รวมถึงควรมีกิจกรรม

นันทนาการ ระหวางศึกษาดูงาน เพื่อสรางความรูรักสามัคคีกับบุคลการทางการศึกษา 

และสรางขวัญกําลังใจ 

2) จัดอบรมเก่ียวกับกฎหมายตาง ๆ  ท่ีเก่ียวของตอการปฏิบัติราชการของสํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัด ใหกับบุคลากรทางการศึกษา 

3) จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรควรระยะเวลาในการดําเนินงานอยางนอย 3 วัน 2 คืน     

เพ่ือสรางความสามัคคแีละแลกเปลี่ยนเรียนรูไดมากยิ่งขึ้น 

17. แผนที่จะดําเนินการตอไป 
      การจัดเสริมสรางศักยภาพบุคลากรในสํานักงานศกึษาธิการจังหวัดตอเนื่องเปนประจําทุกป 
18. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ 

1) บุคลากรทางการศกึษา มีความรูความเขาใจเนื้อหาวิชาที่รับการพัฒนา และสามารถนําสู
การปฏิบัตไิดจริงอยางมีประสิทธิภาพ 

2) จากการแลกเปลี่ยนเรยีนรู  ทําใหบุคลากรมีองคความรูเพ่ิมเติม นําไปใชในการพัฒนา
คุณภาพงานและทําใหสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มีผลงานท่ีเปนเลิศ 

19. ผูรายงาน นางสุวิกรานต  ใจกลา    ตําแหนง เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
       โทรศัพท 054-079873  โทรสาร 084-079874   E-mail :  suwikran_wan@hotmail.com 
         วันที่รายงาน ณ วันท่ี 10 เดอืน มกราคม  พ.ศ. 2563 
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แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 ****************************** 

1. ช่ือหนวยงาน   สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาการศึกษาในพ้ืนท่ีชายแดนและจัดทําแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศกึษาพ้ืนท่ี
ชายแดนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระดับจังหวัด 
3. หวงเวลารายงาน     
     ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 63   -   มี.ค. 63     
     ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   มิ.ย. 63     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 63   -   ก.ย. 63     
    สถานะโครงการ    ยังไมสิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแลว 
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ   
    (โปรดระบุขอความ และทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตรชาติ (3. ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย) 

4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (12.ดานการพัฒนาการเรียนรู) 
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ (12. ดานการศึกษา) 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศาสตร...........................................................................................................................) 
4.5 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ..................................................................................................................) 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก  (8.การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกชวงวัย) 
 4.6.2 นโยบายเรงดวน (โปรดระบุขอ..................................................................................................) 
4.7 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสรางขีดความสามารถ 
                         ในการแขงขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรยีนรู 
 ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษา เพ่ือสรางเสรมิคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.8 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาและเสริมสรางศกัยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนาระบบบรหิารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

 

แบบฟอรม  
สําหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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     4.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
    4.8.2   แผนงานยุทธศาสตร 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงวัย 
            แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสรมิสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
                      แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 
    4.8.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
            แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูตดิยาเสพตดิ 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นท่ีระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศกึษาและการเรียนรู 
                      แผนงานบูรณาการตอตานการทจุริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.................................................................................) 
5. หลักการและเหตุผล  
   สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดทําแผนพัฒนาการศกึษาพื้นที่ชายแดน (พ.ศ.

2560-2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีเปาหมายใหนักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพ้ืนท่ีชายแดนมี

คุณภาพชีวิตที่ดี ไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค เปนสังคมแหงการเรียนรู อยูรวมกัน

อยางมั่นคงและย่ังยืน โดยดําเนินการในพ้ืนที่ที่ติดกับประเทศเพื่อนบาน 3 ประเทศ ไดแก สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว  สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา และราชอาณาจักรกัมพูชา ครอบคลุมพ้ืนที่ 27 

จังหวัด 108 อําเภอ ไดแก เลย   หนองคาย    บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร  อํานาจเจริญ  อุบลราชธานี  

เชียงราย พะเยา  นาน อุตรดิตถ  พิษณุโลก กาญจนบุรี  ราชบุรี  เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ ชุมพร  ระนอง 

เชียงใหม แมฮองสอน  ตาก สระแกว จันทบุรี ตราด ศรีสะเกษ บุรีรัมย และสุรินทร โดยไดมอบหมายให

สํานักงานศึกษาธิการภาคและสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดซึ่งเปนหนวยงานที่จัดตั้งข้ึนตามคําสั่งหัวหนาคณะ

รักษาความสงบแหงชาติ ที่19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการเปนหนวย

ขับเคลื่อนแผนฯในพ้ืนที่ ซึ่งการดําเนินการพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่ชายแดนของจังหวัด  จําเปนตองมี

แผนปฏิบัติราชการซึ่งตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 

หมวด 3 มาตรา 9(1),(2) กําหนดใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการไวเปนการลวงหนาและแผนปฏิบัติ

ราชการดังกลาวตองมีรายละเอียดข้ันตอน ระยะเวลา และงบประมาณท่ีจะตองใชในการดําเนินการของแตละ

ขั้นตอน เปาหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธ์ิ และตัวชี้วัดของภารกิจของหนวยงาน 

  ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546  และสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับ

ที่ 12 (พ.ศ.) 2560 – 2564) แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2560-2579 แผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนท่ีชายแดน 

(พ .ศ .2560 -2564)  ของกระทรวงศึกษาธิการ  นโยบายรั ฐบาล  น โยบายของรั ฐมนตรีว าการ

กระทรวงศึกษาธิการและบริบทตางๆที่เก่ียวของกับการจัดการศึกษา ในระดับจังหวัด  สํานักงานศึกษาธิการ
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จังหวัดพะเยา มีสถานศึกษา ที่ปฏิบัติงานรวมกันในพื้นที่ชายแดนจังหวัดพะเยา จํานวน 2  อําเภอ คือ  อําเภอ

เชียงคํา และอําเภอภูซาง จึงเห็นสมควรใหมีการประชุมปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษา

พ้ืนที่ชายแดน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระดับจังหวัด เพื่อใชเปนเครื่องมือในการบริหารงานของ

ผูบรหิารหนวยงานและหนวยงานที่ดําเนินการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดน และใชเปนแนวทางในการ

ปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 รวมทั้งเปนกรอบแนวทางในการจัดทําคําของบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ระดับจังหวัดไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

6. วัตถุประสงค 
  1) เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนท่ีชายแดน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 จังหวัดพะเยา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร) สําหรับใชเปนเครื่องมือในการ
บริหารงานของผูบริหารหนวยงานและหนวยงานที่ดําเนินการจัดการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนและเปน
แนวทางในการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถบรหิารจัดการงบประมาณใหเกิดประโยชนสูงสดุ 
  2) เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนท่ีชายแดน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2564 จังหวัด พะเยา (ฉบับจัดทําคําของงบประมาณรายจายประจําป)  

7. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
7.1  ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ   

1) จํานวนแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน พ.ศ. 2563 จังหวัดพะเยา  
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรบัการจัดสรร) จํานวน 1 ฉบับ 

2) จํานวนแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 จังหวัดพะเยา (ฉบับจัดทําคาํของงบประมาณรายจายประจําป) จํานวน 1 ฉบับ  

7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
1) กิจกรรม โครงการสอดคลองกับแนวทาง กรอบทิศทางและ สาระสําคัญของ 

แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนท่ีชายแดน ของกระทรวงศึกษาธิการ และจังหวัดพะเยา 
2) กิจกรรม โครงการ สามารถขับเคลื่อนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และ 

นโยบายของจังหวัด   คิดเปนรอยละ 90  

8. กลุมเปาหมายโครงการ ผูบรหิารและเจาหนาที่รบัผิดชอบการจัดทําแผนของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 
และหนวยงานทางการศึกษาพ้ืนที่อําเภอเชียงคํา และอําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา  

9. ระยะเวลาดําเนินการ   1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

10. สถานที่ดําเนินการ อําเภอเชียงคํา และอําเภอภูซาง พื้นที่ชายแดนจังหวัดพะเยา 

11. กิจกรรมท่ีดําเนินการ  

 1) แตงตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนท่ีชายแดน ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560 – 
2564) จังหวัดพะเยา และคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดพะเยา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร) และแผนปฏิบัติ
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ราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดพะเยา (ฉบับจัดทําคําของ
งบประมาณรายจายประจําป) 
 2) ทบทวนการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560 – 2564) 
จังหวัดพะเยา  และจัดทําแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศกึษาพื้นที่ชายแดน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จังหวัดพะเยา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร) และแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่
ชายแดน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดพะเยา (ฉบับจัดทําคําของงบประมาณรายจายประจําป)  
จํานวน 1 ครั้ง 
 3) จัดทํารายละเอียดงาน/โครงการใหสอดคลองกับนโยบาย ภารกิจ อํานาจหนาที่และนโยบาย
ตางๆ ที่เก่ียวของ  
 4) เสนอขออนุมัติใชเปนแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 จังหวัดพะเยา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรบัการจัดสรร) และแผนปฏิบัติราชการพัฒนา
การศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดพะเยา (ฉบับจัดทําคาํของงบประมาณ
รายจายประจําป) 
 5) จัดทําเอกสารเผยแพร  
   - แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จังหวัดพะเยา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร) จํานวน 20 เลม  
  - แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัด
พะเยา (ฉบับจัดทําคําของบประมาณ) จํานวน 20 เลม   
 6) เผยแพรแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จังหวัดพะเยา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร) และแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่
ชายแดน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดพะเยา (ฉบับจัดทําคําของงบประมาณรายจายประจําป) 
 7) ลงพื้นที่ติดตามการดาํเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ในพื้นที่อําเภอเชียงคาํ 
และภูซาง จํานวน 1 ครั้ง (2 วัน) 
 8) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูใหหนวยงานที่จัดการศึกษาในพ้ืนที่ชายแดนทุกสังกัดศึกษาการ

ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการศกึษาพื้นที่ชายแดนระหวางอําเภอเชียงคําและอําเภอภูซาง จํานวน 1 ครั้ง 

12. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม อยูระหวางดําเนินการ 

13. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด (จากขอ 7)  
       13.1 เชิงปริมาณ - 
       13.2 เชิงคุณภาพ - 
14. ภาพกิจกรรมที่เกิดข้ึนภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 5 ภาพ 
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB) 
15. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่
ไดรับทั้งหมด 

 

ผลการใชจาย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 4 

58,800 - - -   
แหลงงบประมาณ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
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16. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
     16.1 ปญหา อุปสรรค 

- 
16.2 แนวทางแกไข 

   - 
17. แผนที่จะดําเนินการตอไป 
      - 
18. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ 

 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยามีแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนท่ีชายแดน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดพะเยา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร) และแผนปฏิบัติ
ราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดพะเยา (ฉบับจัดทําคําของ
งบประมาณรายจายประจําป) สําหรับใชเปนเครื่องมือในการบริหารงานของผูบริหารหนวยงานและหนวยงาน
ที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดน และเปนแนวทางในการปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพสามารถบริหารจัดการงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดพะเยา 
19. ผูรายงาน .........นางสาวหทัยกรานต มุลิกา............ ตําแหนง ....นักวิเคราะหนโยบายและแผน.......... 
       โทรศัพท 089-5533800.. โทรสาร .....0-5407-9874.. E-mail: herekung@gmail.com  

วันท่ีรายงาน ณ วันที่ ............30... เดือน.....มีนาคม... พ.ศ. ..........2563............. 
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แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

****************************** 
1. ช่ือหนวยงาน   สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

2. ชื่อโครงการ ทบทวนพะเยา และแผนปฏิบัติราชการประจําป แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา 

แผนพัฒนาการศึกษาสํานักงานศกึษาธิการจังหวัด พะเยา จดัทําแผนปฏิบัติการประจําป ของจังหวัด 

3. หวงเวลารายงาน     
     ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 63   -   มี.ค. 63     
     ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   มิ.ย. 63     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 63   -   ก.ย. 63     
    สถานะโครงการ     ยังไมสิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแลว 

4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ   
    (โปรดระบุขอความ และทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตรชาติ (โปรดระบุดาน...........................................................................................................) 

4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (โปรดระบุดาน...............................................................................) 
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ (โปรดระบุดาน.......................................................................................................) 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศาสตร...........................................................................................................................) 
4.5 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ..................................................................................................................) 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุขอ......................................................................................................) 
 4.6.2 นโยบายเรงดวน (โปรดระบุขอ..................................................................................................) 
4.7 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสรางขีดความสามารถ 
                         ในการแขงขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรยีนรู 
 ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษา เพ่ือสรางเสรมิคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.8 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาและเสริมสรางศกัยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

 

แบบฟอรม  
สําหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนาระบบบรหิารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
     4.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
    4.8.2   แผนงานยุทธศาสตร 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงวัย 
            แผนงานยุทธศาสตรเพ่ือสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
                      แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 
    4.8.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
            แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูตดิยาเสพตดิ 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นท่ีระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศกึษาและการเรียนรู 
                      แผนงานบูรณาการตอตานการทจุริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.................................................................................) 

5. หลักการและเหตุผล  
 ตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติท่ี 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค

ของกระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2560 ขอ 11 ใหมีสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัด

สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการเพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวกับการบริหาร

และการจัดการศึกษาตามท่ีกฎหมายกําหนดการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ นโยบาย และยุทธศาสตรของ  

สวนราชการตาง ๆ ที่มอบหมายและตามพระราชบัญญัติการศึกษาพุทธศักราช 2552 ฉบับแกไขเพ่ิมเติม         

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ไดกําหนดการจัดระบบโครงสรางและกระบวนการจัดการจัด

การศึกษา โดยยึดหลักการมีเอกภาพดานนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ มีการกระจายอํานาจ

เขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีการกําหนดมาตรฐานและจัดระบบประกัน

คุณภาพการศึกษา ทุกระดับและประเภทการศึกษา สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาเปนหนวยงานทาง

การศึกษามีภารกิจหลักในการบริหารจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ บรรลุตามวัตถุประสงคเปาหมาย นโยบายของ

รัฐบาล ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ โดยสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดและยุทธศาสตร

การพัฒนาจังหวัด และเหมาะสมกับบริบทของพื้นท่ี และประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ        

เรื่อง การแบงหนวยงานภายในสํานักงานศึกษาธิการภาค และสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สํานักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2560 ขอ 4.2 กําหนดภารกิจของกลุมนโยบายและแผน 

(3) จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดและแผนปฏิบัติการของจังหวัด และ (4) จัดทําแผนปฏิบัติราชการ

ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด รวมทั้งการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติราชการของสํานักงาน

ศึกษาธิการจังหวัด 
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 เพ่ือใหบรรลุตามภารกิจในการบริหารจัดการศึกษาใหมีคุณภาพอยางสูงสุด และเพื่อใหเกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  กลุมนโยบายและแผน

จึงไดทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา แผนพัฒนาการศึกษาสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป ของจังหวัดพะเยา และแผนปฏิบัติราชการประจําป ของสํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดพะเยา สําหรับเปนกรอบแนวทางการปฏิบัติงานขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา รวมทั้งเพ่ือกําหนด

วิ ธีการใชทรัพยากรที่มีอยู ให เ กิดประโยชนสูงสุด เปนเครื่องมือในการนําแผนงาน/โครงการไปสู                  

การปฏิบัติ และเปนเครื่องมือในการกํากับ ติดตาม และรายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดพะเยา 

6. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยามีแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด แผนพัฒนาการศึกษา

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด แผนปฏิบัติการประจําป ของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจําป ของ

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา สําหรับเปนกรอบแนวทางในการดําเนินงานตามภารกิจ นโยบาย และ

เปาหมายที่กําหนดไวไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับความตองการตามบริบทพ้ืนที่  

7. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
 1) ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา จํานวน 1 ครั้ง 

 2) ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป ของจังหวัดพะเยา  จํานวน 1 ครั้ง 

 3) ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาสํานักงานศึกษาธิการ 

     จังหวัดพะเยา จํานวน 1 ครั้ง 

4) ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป ของสํานักงานศึกษาธิการ 
     จังหวัดพะเยา    จํานวน 1 ครั้ง 
 5) จัดทําเอกสารประกอบการประชุม 

  - แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา จํานวน 30 เลม 

  - แผนพัฒนาการศึกษาสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา จํานวน 30 เลม 

  - แผนปฏิบัติการประจําป ของจังหวัดพะเยา จํานวน 30 เลม 

  - แผนปฏิบัติราชการประจําป ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา จํานวน 30 เลม 

     7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
 1) สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มีแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา แผนพัฒนา
การศึกษาสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา แผนปฏิบัติการประจําป ของจังหวัดพะเยา และแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป  ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เปนกรอบ แนวทางในการดําเนินงานตามภารกิจ 
นโยบาย และเปาหมายที่กําหนดไวไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับความตองการตามบรบิทพื้นที่  
 2) สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มีระบบการติดตามการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพตาม
แผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจําป สามารถรายงานผลการดําเนินงานใหหนวยงานที่เก่ียวของ
ไดทราบ 
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8. กลุมเปาหมายโครงการ หัวหนาหนวยงานทางการศึกษาในจังหวัดพะเยา ผูแทนจากคณะกรรมการ

ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ผูอํานวยการกองแผนงาน/ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน ผูอํานวยการกลุม

นิเทศ ติดตามและประเมินผล หนวยงานทางการศึกษาในจังหวัดพะเยา บุคลากรของสํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดพะเยา และผูที่เก่ียวของ 

9. ระยะเวลาดําเนินการ  ตุลาคม 2562  –  มีนาคม 2563 

10. สถานที่ดําเนินการ หนวยงานทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดพะเยา 

11. กิจกรรมท่ีดําเนินการ  
 1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา จังหวัดพะเยา จํานวน 1 ครั้ง                    

ผูเขาประชุมประกอบดวย หัวหนาหนวยงานทางการศึกษาทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ผูแทน
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ผูแทนอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร บุคลากรกลุม
นโยบายและแผน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา และผูท่ีเก่ียวของ จํานวน 30 คน 

 2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป ของจังหวัดพะเยา จํานวน 1 ครั้ง ผู
เขาประชุมประกอบดวย ศึกษาธิการจังหวัด รองศึกษาธิการจังหวัด ผูอํานวยการกองแผนงาน/ผูอํานวยการ
กลุมนโยบายและแผน ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล ของหนวยงานทางการศึกษา ในจังหวัด
พะเยา ผูอํานวยการกลุมและหนวยตรวจสอบภายใน และบุคลากรกลุมนโยบายและแผน ของสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา จํานวน 30 คน 
 3.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศกึษาสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
จํานวน 1 ครั้ง ผูเขาประชุมประกอบดวย ศึกษาธิการจังหวัด รองศึกษาธิการจังหวัด ผูอํานวยการกลุม และ
ผูแทนกลุม/หนวยตรวจสอบภายใน (2 คน) ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา จํานวน 30 คน 
 4.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
พะเยา  จํานวน 1 ครั้ง ผูเขาประชุมประกอบดวย ศึกษาธิการจังหวัด รองศึกษาธิการจังหวัด ผูอํานวยการกลุม 
และผูรับผิดชอบโครงการ ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา จํานวน 30 คน 

12. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม  
1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา จังหวัดพะเยา จํานวน 1 ครั้ง                    

ผูเขาประชุมประกอบดวย หัวหนาหนวยงานทางการศึกษาทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ผูแทน
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ผูแทนอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร บุคลากรกลุม
นโยบายและแผน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา และผูท่ีเก่ียวของ จํานวน 30 คน 

2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป ของจังหวัดพะเยา จํานวน 1 ครั้ง ผูเขา
ประชุมประกอบดวย ศึกษาธิการจังหวัด รองศึกษาธิการจังหวัด ผูอํานวยการกองแผนงาน/ผูอํานวยการกลุม
นโยบายและแผน ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล ของหนวยงานทางการศึกษา ในจังหวัด
พะเยา ผูอํานวยการกลุมและหนวยตรวจสอบภายใน และบุคลากรกลุมนโยบายและแผน ของสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา จํานวน 30 คน 
 3.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศกึษาสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
จํานวน 1 ครั้ง ผูเขาประชุมประกอบดวย ศึกษาธิการจังหวัด รองศึกษาธิการจังหวัด ผูอํานวยการกลุม และ
ผูแทนกลุม/หนวยตรวจสอบภายใน (2 คน) ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา จํานวน 30 คน 
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13. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด (จากขอ 7)  
     13.1 เชิงปริมาณ 
  - แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา  
  - แผนพัฒนาการศึกษาสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  
  - แผนปฏิบัติการประจําป ของจังหวัดพะเยา  
  - แผนปฏิบัติราชการประจําป ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  
     13.2 เชิงคุณภาพ 
 1) สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มีแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา แผนพัฒนา
การศึกษาสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา แผนปฏิบัติการประจําป ของจังหวัดพะเยา และแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป  ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เปนกรอบ แนวทางในการดําเนินงานตามภารกิจ 
นโยบาย และเปาหมายที่กําหนดไวไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับความตองการตามบรบิทพื้นที่  
 2) สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มีระบบการติดตามการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพตาม
แผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจําป สามารถรายงานผลการดําเนินงานใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
ไดทราบ 
 14. ภาพกิจกรรมที่เกิดข้ึนภายในโครงการ / กิจกรรม  

15. งบประมาณ 
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งบประมาณที่
ไดรับทั้งหมด 

 

ผลการใชจาย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 4 

38,900 24,909 12,571 12,338   
แหลงงบประมาณ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

16. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      16.1 ปญหา อุปสรรค 

บุคลากรที่เก่ียวของกับการจัดทําแผนขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับกระบวนการทําแผน  
อาจสงผลใหการจัดทําแผนขาดประสิทธิภาพ      

16.2 แนวทางแกไข 
 ใหความรู เพ่ือสรางความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการวางแผนใหแกบุคลากรที่เก่ียวของในการจัดทําแผน 

17. แผนที่จะดําเนินการตอไป 
กํากับ ติดตามและรายงานผลการดําเนินงานการใชงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสํานกังานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ  

18. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ 
 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาดําเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด แผนปฏิบัติการ

ประจําปของจังหวัด แผนพัฒนาการศกึษาของสํานักงานศกึษาธิการจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการ 

ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสดุ 

19. ผูรายงาน นางพิไลวรรณ หารกา ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
     โทรศัพท...089-8505455...โทรสาร..054-079874...E–mail : .......pitcha.3548@gmail.com 

20. วันที่รายงาน ณ วันท่ี ..20... เดือน ...มีนาคม......พ.ศ. ....2563.. 
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แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

 ****************************** 
1. ช่ือหนวยงาน   สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
2. ชื่อโครงการ  โครงการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและตัวชี้วัด  

ประจําปงบประมาณ  2563 
3. หวงเวลารายงาน     
     ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 63   -   มี.ค. 63     
     ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   มิ.ย. 63     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 63   -   ก.ย. 63     
    สถานะโครงการ    ยังไมสิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแลว 

4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ   
    (โปรดระบุขอความ และทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตรชาติ (3. ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย) 

4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (12.ดานการพัฒนาการเรียนรู) 
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ (12. ดานการศึกษา) 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศาสตร...........................................................................................................................) 
4.5 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ.................................................................................................................) 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก  (8.การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกชวงวัย) 
 4.6.2 นโยบายเรงดวน (โปรดระบุขอ...............................................................................................) 
4.7 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสรางขีดความสามารถ 
                         ในการแขงขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรยีนรู 
 ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษา เพ่ือสรางเสรมิคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.8 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาและเสริมสรางศกัยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนาระบบบรหิารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

 

แบบฟอรม  
สําหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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     4.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
    4.8.2   แผนงานยุทธศาสตร 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงวัย 
            แผนงานยุทธศาสตรเพ่ือสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
                      แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 
    4.8.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
            แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูตดิยาเสพตดิ 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นท่ีระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศกึษาและการเรียนรู 
                      แผนงานบูรณาการตอตานการทจุริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.................................................................................) 
5. หลักการและเหตุผล  
 ตามที่สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดสรรงบประมาณใหสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศกัยภาพคน งบรายจายอื่น 
เปนคาใชจายโครงการติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร ตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการตรวจราชการ การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา  พ.ศ. 
2560 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปตามภารกิจและนโยบายการจัดการ
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา จึงไดจัดทําโครงการนี้ข้ึน 
6. วัตถุประสงค 

1) เพื่อกําหนดแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของ 
หนวยงานการศกึษาในระดับจังหวัด 

2) เพ่ือนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของหนวยงานทางการศึกษาใน 
ระดับจังหวัด 

3) เพื่อจัดทําขอมูลสารสนเทศนําไปใชประโยชนในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
การจัดการศึกษาในระดับจังหวัด 

4) เพื่อรวบรวมศึกษา วิเคราะห สังเคราะห ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
การจัดการศึกษาของหนวยงานการศึกษาระดับจังหวัด เพ่ือเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดใหความเห็นชอบ 
และรายงานผลการปฏิบัติราชการใหสํานักงานศึกษาธิการภาค 16และสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
7. ตัวช้ีวัดของโครงการ 

7.3  ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  รอยละของขอมูลสารสนเทศ ตามประเด็นการตรวจราชการตามนโยบายและ
ตัวชี้วัดมีความครบถวนสมบูรณ 

7.4   ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
1) ผูบรหิารหนวยงานทางการศึกษา 
2) ผูบริหารสถานศึกษา 
3) ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสนง.ศธจ.พะเยา 
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8. กลุมเปาหมายโครงการ ผูบรหิารการศึกษา,ผูบริหารสถานศึกษา, ครแูละบุคลากรทางการศึกษา , 
หนวยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาของกระทรวงอ่ืนๆ ในจังหวัดพะเยา  

9. ระยะเวลาดําเนินการ   ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563  

10. สถานที่ดําเนินการ  

 - หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดพะเยา  จํานวน 9 แหง ไดแก 
 - สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 จังหวัดพะเยา  จํานวน 5 แหง 

- วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน จํานวน 3 แหง 
 - สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั  จํานวน 9 แหง 

- โรงเรยีนสังกัด สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการจัดการศกึษาเอกชน จํานวน 18 แหง 
- สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1 และสถานศึกษา จํานวน 85 แหง 
- สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 และสถานศึกษา จํานวน 139 แหง 
- สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา36 (จังหวัดพะเยา) และสถานศึกษา จํานวน 18 แหง 
- สํานักงานบริหารการศึกษาพิเศษจังหวัดพะเยา และสถานศึกษา จํานวน 2 แหง 
- โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
- สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดพะเยา 
- สํานักงานพัฒนาสังคมและมนุษยจังหวัดพะเยา 

11. กิจกรรมท่ีดําเนินการ  

1) คาใชจายสําหรับการเดินทางไปประชุม อบรมสัมมนาจากสวนกลางตามที่ไดรบั 
2) ประชุมเตรียมการ ( P )  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของหนวยงาน 

ทางการศึกษาในระดบัจังหวัดและจัดทําเคร่ืองมือนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศกึษาตามนโยบาย
ของสํานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   

3) นิเทศ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผล  ( D ) การจัดการศึกษาของหนวยงานทาง 
การศึกษาตามนโยบายและตัวชี้วัดในระดับจังหวัดตามพ้ืนที่ท่ีรับผิดชอบแตละแหง รวม 9 แหง 

4) ประชุมสรุปผลการนิเทศ ( C ) ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของ 
หนวยงานทางการศึกษาตามนโยบายในระดับ 

5) ประชุมเตรียมขอมูลสารสนเทศเพ่ือรายงานผล ( R ) การจัดการศึกษาของหนวยงานใน 
พ้ืนที่ตอคณะกรรมการการศึกษาจังหวัด(กศจ.) เพ่ือรับขอเสนอแนะ/   ขอความเห็นชอบการดําเนินงาน
ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาครั้งที่1 และครั้งที่ 2 

6) ประชุมรับการตรวจราชการ ( R ) จากผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและ 
สํานักงานศึกษาธิการภาค 16 ครั้งท่ี 1 (พย.62) และครั้งที่ 2   

7) สรุปผล การติดตามตรวจสอบ การดําเนินงานตามนโยบายของสํานักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดพะเยา เพ่ือรายงานผลขอมูลเชิงปรมิาณในระบบ E-Inspection ตอสํานักงานปลัดกระทรวงและ
รายงานตอศึกษาธิการภาค 16 
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12. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม  

1) คาใชจายสําหรับการเดินทางไปประชุม อบรมสัมมนาจากสวนกลางตามที่ไดรบั 
2) ประชุมเตรียมการ ( P )  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของหนวยงาน 

ทางการศึกษาในระดบัจังหวัดและจัดทําเคร่ืองมือนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศกึษาตามนโยบาย
ของสํานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   

13. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด (จากขอ 7)  
     13.1 เชิงปริมาณ - 
     13.2 เชิงคุณภาพ -  
14. ภาพกิจกรรมที่เกิดข้ึนภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 5 ภาพ 
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB) 

- 
15. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่
ไดรับทั้งหมด 

 

ผลการใชจาย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 4 

80,000 9,395 4,400 4,995   
แหลงงบประมาณ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
16. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
     16.1 ปญหา อุปสรรค 

- 
16.3 แนวทางแกไข 

   - 
17. แผนที่จะดําเนินการตอไป 
      - 
18. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ 

1) สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ประสานและสนับสนุนการตรวจราชการตาม 
นโยบายและ ยุทธศาสตรไดอยางถูกตอง ครบถวน มีประสิทธิภาพและมีขอมูลสารสนเทศของหนวยงานใน
สังกัดพรอมรายงานใหสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการตามระยะเวลาที่กําหนด 

2) หนวยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาในจังหวัดพะเยา นํานโยบายลงสูการ 
ปฏิบัติและมีผลการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 

3) หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดพะเยา ไดรับขอเสนอแนะแนว 
ทางการพัฒนาท่ีเปนรูปธรรมและเปนไปไดในการปฏิบัติ จนสามารถนําไปสูการมีวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 
19. ผูรายงาน .........นางพรจรรย  พัชรมณี............ ตําแหนง ...........ศึกษานิเทศก.......... 

      โทรศัพท .......0831565745...... โทรสาร .....0-5407-9874.. E-mail: …toy-53@hotmail.com 
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