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 โทรศัพท : 0-5407-9872 , 0-5407-9873  โทรสาร : 0-5407-9874 
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คํานํา 
 

 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาจึงไดจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562     ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาขึ้น เพื่อสรุปผลการดําเนินงาน และ
พัฒนาการศึกษา ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ไดอยางมีประสิทธิภาพโดยมีสาระสําคัญ ประกอบดวย 
  สวนที ่1 ขอมูลสภาพทั่วไปของจังหวัด 
  สวนที่ 2 ทิศทางและแนวทางการดําเนินงาน 
  สวนที ่3 ผลการดําเนินงาน 

 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ขอขอบคุณผูที่มีสวนเก่ียวของที่ใหความรวมมือในการบริหารจัด
การศึกษา และหวังวารายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับนี้ จะเปนประโยชนในการพัฒนา
การศกึษา รวมถึงผูสนใจทั่วไปใชเปนแนวทางในการจัดการศึกษาตอไป 
 

       สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
       กลุมนโยบายและแผน 
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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. 2562     
ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร) ขึ้นเพ่ือใชเปนกรอบแนวทาง 
ในการปฏิบัติงานและจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 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” 
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 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 

    - 
 1.2 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการจัดระบบการดูแลและปองกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม 
 
      - 
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 ประเด็นยุทธศาสตร 2 พัฒนากําลังคน การวิจัย เพื่อสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
กลยุทธ 

 2.1 สงเสริมการผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความตองการของตลาดงาน
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

- 
 2.2 สงเสริมการผลิตและพัฒนากําลังคนท่ีมีความเชี่ยวชาญและเปนเลิศเฉพาะดาน 

- 
 2.3 สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรมที่สรางผลผลิตและมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

- 
 ประเด็นยุทธศาสตร 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
กลยุทธ 
 3.1 สงเสริมและพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรูแหลงเรียนรูและสื่อการเรียนรูใหมีคุณภาพ
มาตรฐานและงายตอการเขาถึง 
  1) โครงการขับเคลื่อนพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยในระดับพ้ืนที่ 
  2) โครงการ Coaching Teams เพ่ือยกระดับคุณภาพการศกึษาขั้นพ้ืนฐานจังหวัดพะเยา 

3)  โครงการ TFE : Teams For Education สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
 3.2 สงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรูตามสื่อตําราเรียนและสื่อการเรียนรูตางๆ ใหมีคุณภาพมาตรฐาน
และประชาชนสามารถเขาถึงแหลงเรียนรูไดโดยไมจํากัดเวลาและสถานที่ 

- 
 3.3 สงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรูสื่อตําราเรียนและสื่อการเรียนรูตางๆ ใหมีคุณภาพมาตรฐานและ
ประชาชนสามารถเขาถึงแหลงเรียนรูไดโดยไมจํากัดเวลาและสถาน 

- 
 3.4 พัฒนาคลังขอมูลสื่อและนวัตกรรมการเรียนรูที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

- 
 3.5 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครูอาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 

1) โครงการเสริมสรางศักยภาพบุคลากรในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

 ประเด็นยุทธศาสตร 4 การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 
กลยุทธ 

 4.1 เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
1) โครงการประชุมปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน 
2) โครงการเพิ่มโอกาสเขาถึงการศึกษาของเด็กดอยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหลน ใน

รูปแบบที่เหมาะสม 
 4.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสําหรับคนทุกชวงวัย  

- 
 4.3 พัฒนาฐานขอมูลดานการศึกษาที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเขาถึงได 

- 



7 
 

 

 ประเด็นยุทธศาสตร 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
กลยุทธ  
 5.1 สงเสริมสนับสนุนการสรางจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอมมีคุณธรรมจริยธรรมและนําแนวคิดตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในการดําเนินชีวิต 

- 
 5.2 สงเสริมและพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรูแหลงเรียนรูและสื่อการเรียนรูตางๆ ที่เก่ียวของ   
กับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

- 
 5.3 พัฒนาองคความรูงานวิจัยและนวัตกรรมดานการเสริมสรางคณุภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

- 
 ประเด็นยุทธศาสตร 6 พัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
กลยุทธ 
 6.1 เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

1) โครงการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป จังหวัดพะเยา และ 
 แผนปฏิบัติราชการประจําปของสํานักงานศกึษาธิการจังหวัดพะเยา 
2) โครงการตรวจติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตรชาติ 

 6.2 สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา 
- 
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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 เมื่อป พ.ศ.1638 โดยพอขุนศรี
จอมธรรม พระราชโอรสของกษัตริยแหงราชวงศลัวะในพุทธศตวรรษที ่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 
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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 
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 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, สิงหาคม2560 

  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 
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จํานวนประชากรแยกรายอายุจังหวัดพะเยา เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 
แยกตามชวงอายุ (ป) (เฉพาะผูมีสัญชาติไทย และมีชื่ออยูในทะเบียนบาน) 

อายุ ชาย หญิง รวม อายุ ชาย หญิง รวม 

นอยกวา  
1 ป 

1,842 1,624 3,466 1 ป 1,897 1,826 3,723 

2 ป 1,886 1,860 3,746 3 ป 2,088 1,879 3,967 

4 ป 2,124 2,040 4,164 5 ป 2,171 2,141 4,312 

6 ป 2,234 2,081 4,315 7 ป 2,174 2,043 4,217 

8 ป 2,284 1,974 4,258 9 ป 2,230 2,070 4,300 

10 ป 2,292 2,170 4,462 11 ป 2,270 2,244 4,514 

12 ป 2,336 2,182 4,518 13 ป 2,401 2,377 4,778 

14 ป 2,249 2,185 4,434 15 ป 2,304 2,211 4,515 

16 ป 2,458 2,303 4,761 17 ป 2,523 2,467 4,990 

18 ป 2,661 2,550 5,211 19 ป 2,963 2,969 5,932 

20 ป 3,357 3,364 6,721 21 ป 3,831 3,894 7,725 

22 ป 3,765 3,773 7,538 23 ป 3,645 3,416 7,061 

24 ป 3,425 3,377 6,802 25 ป 3,589 3,420 7,009 

26 ป 3,588 3,442 7,030 27 ป 3,461 3,307 6,768 

28 ป 3,250 3,054 6,304 29 ป 3,200 3,000 6,200 

30 ป 3,115 3,115 6,230 31 ป 3,310 3,219 6,529 

32 ป 3,434 3,364 6,798 33 ป 3,490 3,229 6,719 

34 ป 3,466 3,306 6,772 35 ป 3,658 3,432 7,090 

36 ป 3,290 3,390 6,680 37 ป 3,437 3,364 6,801 

38 ป 3,347 3,186 6,533 39 ป 3,160 3,143 6,303 

40 ป 3,437 3,507 6,944 41 ป 3,523 3,400 6,923 

42 ป 3,376 3,287 6,663 43 ป 3,336 3,433 6,769 

44 ป 3,373 3,650 7,023 45 ป 3,583 3,859 7,442 

46 ป 3,459 3,909 7,368 47 ป 3,380 4,051 7,431 

48 ป 3,435 4,195 7,630 49 ป 3,654 4,405 8,059 

50 ป 3,714 4,603 8,317 51 ป 3,889 4,556 8,445 

52 ป 4,030 4,898 8,928 53 ป 4,080 4,646 8,726 
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จํานวนประชากรแยกรายอายุจังหวัดพะเยา เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 
แยกตามชวงอายุ (ป) (เฉพาะผูมีสัญชาติไทย และมีชื่ออยูในทะเบียนบาน) 

อายุ ชาย หญิง รวม อายุ ชาย หญิง รวม 

54 ป 4,192 4,833 9,025 55 ป 4,140 4,674 8,814 

56 ป 3,843 4,363 8,206 57 ป 4,170 4,554 8,724 

58 ป 3,858 4,462 8,320 59 ป 3,482 3,953 7,435 

60 ป 3,463 3,937 7,400 61 ป 3,392 3,734 7,126 

62 ป 3,372 3,733 7,105 63 ป 3,026 3,353 6,379 

64 ป 2,713 3,053 5,766 65 ป 2,665 2,956 5,621 

66 ป 2,439 2,622 5,061 67 ป 2,313 2,444 4,757 

68 ป 2,118 2,358 4,476 69 ป 1,699 1,887 3,586 

70 ป 1,483 1,591 3,074 71 ป 1,318 1,392 2,710 

72 ป 1,033 1,186 2,219 73 ป 1,075 1,281 2,356 

74 ป 1,007 1,051 2,058 75 ป 926 1,067 1,993 

76 ป 879 1,003 1,882 77 ป 779 970 1,749 

78 ป 731 899 1,630 79 ป 851 1,014 1,865 

80 ป 721 880 1,601 81 ป 623 783 1,406 

82 ป 559 719 1,278 83 ป 540 690 1,230 

84 ป 421 638 1,059 85 ป 401 532 933 

86 ป 306 456 762 87 ป 267 356 623 

88 ป 208 292 500 89 ป 195 276 471 

90 ป 129 208 337 91 ป 87 146 233 

92 ป 63 120 183 93 ป 43 80 123 

94 ป 30 45 75 95 ป 24 40 64 

96 ป 11 26 37 97 ป 20 23 43 

98 ป 16 16 32 99 ป 6 10 16 

100 ป 4 4 8 
มากกวา 
100 ป 

15 23 38 
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ตารางแสดงจํานวนประชากร จําแนกรายอําเภอ ป พ.ศ.2558 – 2560 

อําเภอ 
2558 2559 2560 

ชาย หญิง รวม ขาย หญิง รวม ขาย หญิง รวม 
1. เมือง
พะเยา 

59,823 65,528 125.351 59,304 64,423 123,732 60,239 64,999 125,238 

2. เชียงคํา 38,351 3,664 77.015 38360 38,782 77,142 34,612 35,071 69,683 

3. ดอกคําใต 34,301 36.134 70.435 34,222 36,100 70,322 33,547 35,634 69,181 

4. ปง 26,451 26,388 52.839 26,489 26,449 52,938 26,148 26,105 52,253 

5. จุน 24,335 25,979 50.314 24,264 25,881 50,145 23,800 25,502 49,302 

6. แมใจ 16,844 17,475 34.319 16,775 17,413 34,183 16,470 17,313 33,783 

7. ภูซาง 15,908 16,089 31.997 15,970 16,211 32,181 15,794 16,049 31,843 

8. ภูกามยาว 10,306 11,035 21.391 10,298 11,085 21,383 10,124 11,021 21,145 

9. เชียงมวน 9,485 9,511 18.996 9,480 9,523 19,203 9,396 9,429 18,825 

รวม 235,804 246,353 482,657 235,162 245,872 481,034 230,130 241,123 471,253 

ที่มา : ที่ทําการปกครองจังหวัดพะเยา , ธันวาคม 2560 

 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 
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 แผนภูมิ แสดงขอมูลมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดพะเยา จําแนกตามสาขาการผลิต 

 

 1.5 ลักษณะทางสังคม 
  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 
  
 
 
 
 
 

เกษตรกรรม การลาสัตว 
และการปาไม

13,998

การขายสง
การขายปลีก

3,516สาขาการศึกษา 
3,349

สาขาตัวกลางการเงิน 
2,217

การประกันสังคม
2,043

อุตสาหกรรม
1,727

บริการดานอสังหาริมทรัพย
1,433

การบริการดานสุขภาพและ
สังคม
1,208

การกอสราง
1,159

การขนสง และการคมนาคม
693

ไฟฟา แกส ประปา
463

การใหบริการชุมชน บริการ
อ่ืนๆ
443

ประมง
179

ลูกจางในครัวเรือน
129

โรงแรมและภัตตาคาร
113

เหมืองแรและเหมืองหิน
68
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  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 
ดอกคาํใต 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 

ภูกามยาว 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
สวนปาผสมสวนปาปาไผ  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 
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  1.6.2 ทรัพยากรธรณี 
 ทรัพยากรธรณีท่ีสําคัญในจังหวัด ที่สามารถนํามาผลิตในเชิงพาณิชย ไดแก ถานหิน หินอุตสาหกรรมและแบไรต 
ตามลําดับ โดยมีผูยื่นขอประทานบัตรเหมืองแรในพ้ืนที่ จํานวน 18 ราย โดยสวนใหญเปนกา ยื่นกอสรางการเปดเหมืองถานหิน 
11 ราย  เหมอืงหินอุตสาหกรรม 6 ราย และเหมืองแบไรต 1 ราย และมีจํานวนโรงงานโม บดและยอยหินที่ขอขึ้นทะเบียนโรงงาน
ทั้งสิ้น 3 แหง หินใหญ / 820,000 ตัน 
 สําหรับอุตสาหกรรมเหมืองถานหินในพ้ืนที่ จากการสํารวจ พบวา จังหวัดพะเยามีแหลงถานหิน 
ที่ไดรับการพัฒนา 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  
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 1.7 ขอมูลพื้นฐานดานการศึกษา 
ขอมูลจํานวนสถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 
ตารางท่ี 1 จํานวนสถานศึกษา จําแนกตามสังกัด  ปการศึกษา 2561 

สังกัด แหง 

รวมทั้งหมด 468 

กระทรวงศึกษาธิการ  

- สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 9 

- สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 21 

- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา) 237 

- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สํานักบริหารการศึกษาพิเศษ) 2 

- สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 3 

- สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 9 

กระทรวงมหาดไทย  

- กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 176 

สํานักนายกรัฐมนตรี  

- สํานักงานตํารวจแหงชาติ 1 

สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ  

- กองพุทธศาสนสถาน 9 

กระทรวงสาธารณสุข  

- สถาบันพระบรมราชชนก 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 
 

 

ตารางท่ี 2  จํานวนสถานศึกษา จําแนกตามสังกัด ประเภทการศึกษา  ปการศึกษา 2561 

สังกัด แหง 

รวมทั้งหมด 468 

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

- สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
พะเยา 

9 

- สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดพะเยา  

 ประเภทสามัญศึกษา 14 

 ประเภทการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 4 

 ประเภทการศึกษาสงเคราะห 3 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 85 

- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 134 

- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 18 

- ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดพะเยา 1 

- โรงเรียนราชประชานุเคราะหที่ 24 1 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

- มหาวิทยาลัยพะเยา 1 

- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตพะเยา 1 

- โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา 1 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

- สถานศึกษาของรัฐ 5 

- สถานศึกษาของเอกชน 4 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  

- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 160 

- โรงเรียนเทศบาล 16 

สํานักงานตํารวจแหงชาติ  

- โรงเรียน ตชด.เบ็ตตี้ ดูเมน 1 

สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ  

- โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 9 

กระทรวงสาธารณสุข  

- วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 1 
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ตารางท่ี 3  จํานวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา จําแนกตามสังกัด  ปการศึกษา 2561 

  สังกัด  คน 

รวมทั้งหมด 105,074 

กระทรวงศึกษาธิการ  

สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 17,567 

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 8,978 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา) 40,348 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สํานักบริหารการศึกษาพิเศษ) 1,287 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 20,589 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 6,324 

กระทรวงมหาดไทย  

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 8,574 

สํานักนายกรัฐมนตรี  

สํานักงานตํารวจแหงชาติ 99 

สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ  

กองพุทธศาสนสถาน 865 

กระทรวงสาธารณสุข  

สถาบันพระบรมราชชนก 443 
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ตารางท่ี 4  จํานวนนักเรียน นักศึกษา จําแนกตามสังกัดประเภทสถานศึกษา  ปการศึกษา 2561 

สังกัด คน 

รวมทั้งหมด 105,074 

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

- สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา 17,567 

- สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดพะเยา 8,978 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 14,991 

- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 9,526 

- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 15,831 

- ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดพะเยา 241 

- โรงเรียนราชประชานุเคราะห 24  1,046 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

- มหาวิทยาลัยพะเยา  19,623 

- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 338 

- โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา 628 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

- สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 6,324 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  

- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 6,147 

- โรงเรียนเทศบาล 2,427 

สํานักงานตํารวจแหงชาติ  

- โรงเรียน ตชด.เบ็ตตี้ ดูเมน 99 

สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ  

- โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 865 

กระทรวงสาธารณสุข  

- วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 443 
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ตารางท่ี 5 จํานวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา จําแนกตามระดับ และประเภทการศึกษา  ปการศึกษา 2561 
 

ระดับการศึกษา จํานวน 
นักเรียน นิสิต นักศึกษา 

รวมทั้งหมด 105,074 

การศึกษาในระบบ 

ระดับกอนประถมศึกษา 14,172 

ระดับประถมศึกษา 24,772 

ระดับมัธยมศึกษา  

- ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 12,950 

- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(สามัญศึกษา) 8,644 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (อาชีวศึกษา)  

- ระดับ ปวช. 3,976 

- ระดับ ปวส. 1,857 

ระดับอุดมศึกษา  

อนุปริญญา/เทียบเทา - 

ปริญญาตรี 19,981 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต - 

ปริญญาตรีควบปริญญาโท 88 

ปริญญาโท 590 

ปริญญาเอก 236 

ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดพะเยา 241 

การศึกษานอกระบบ 

สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
พะเยา 

17,567 
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ตารางท่ี 6 จํานวนครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา จําแนกตามสังกัด ปการศึกษา 2561 

สังกัด จํานวน 

รวมทั้งหมด 5,761 

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

- สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 46 

- สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา 205 

- สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดพะเยา** 420 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน*  

- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 1,002 

- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 727 

- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 1,164 

- ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดพะเยา 23 

- โรงเรียนราชประชานุเคราะห 24 จังหวัดพะเยา 45 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

- มหาวิทยาลัยพะเยา 1,025 

- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 62 

- โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา 25 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

- สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 487 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ***  

- สถานศึกษาในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 339 
สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ  

- โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา 95 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ***  

- โรงเรียน ตชด.เบ็ตตี้ ดูเมน 6 

กระทรวงสาธารณสุข  

- วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 90 

*  ขอมูลจากกลุมสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (ระบบ e-mis) กลุมสาระสนเทศ  
สํานักนโยบายและแผน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปการศึกษา 2561 
**  ขอมูลจากกลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน ปการศึกษา 2561 
*** ขอมูลครูปการศึกษา 2561 



 

ตารางที่ 7 จํานวนนักเรียนในระบบ ระดบักอนประถมศึกษา จําแนกตามประเภทการศึกษารายสังกัด ปการศึกษา 2561 

สังกัด 
ระดับการศกึษา 

รวม 
ศูนยพัฒนาเด็ก/
เด็กเล็กปฐมวัย 

อนุบาล 1 อนุบาล 2 อนุบาล 3 

รวมทั้งหมด 14,172 4,755 1,814 3,610 3,993 

กระทรวงศึกษาธิการ 
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดพะเยา) 

2,875 54 777 1,014 1,030 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา 
เขต 1 และ 2 

5,128 - 430 2,144 2,554 

กระทรวงมหาดไทย 

สถานศึกษาในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 6,147 4,701 598 445 403 
สํานักนายกรัฐมนตร ี

โรงเรียน ตชด.เบ็ตตี้ ดูเมน 22 - 9 7 6 

 

 

 

 

 



17 
 

 

ตารางที่  8 จํานวนนักเรียนในระบบ ระดบัประถมศึกษา จําแนกตามชั้นเรียนรายสังกัด ปการศึกษา 2561 

สังกัด 
ระดับการศกึษา 

รวม ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

รวมทั้งหมด 24,772 4,187 4,031 3,965 4,076 4,197 4,316 
กระทรวงศึกษาธิการ 

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดพะเยา) 

5,252 893 927 833 868 831 900 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา  
เขต 1 และ 2 

17,402 2,922 2,707 2,804 2,889 2,995 3,085 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(โรงเรียนราชประชานเุคราะห 24) 

268 32 41 45 49 52 49 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
(โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา) 88 30 28 - 13 17 - 

กระทรวงมหาดไทย 

สถานศึกษาในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 1,685 300 315 272 245 285 268 
สํานักนายกรัฐมนตรี 

โรงเรียน ตชด.เบ็ตตี้ ดูเมน 77 10 13 11 12 17 14 
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ตารางที่ 9 จํานวนนักเรียนในระบบ ระดบัมัธยมศึกษาตอนตน จําแนกตามชั้นเรียนรายสังกัด ปการศึกษา 2561 

สังกัด 
ระดับการศึกษา 

รวม ม.1 ม.2 ม.3 

รวมทั้งหมด 12,950 4,311 4,413 4,226 

กระทรวงศึกษาธิการ 
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดพะเยา) 

 
526 

 
189 

 
180 

 
157 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 เขต 2 และสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 36) 

10,693 3,539 3,603 3,551 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(โรงเรียนราชประชานเุคราะห 24) 

 
423 

 
143 

 
146 

 
134 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
(โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา) 

 
222 

 
90 

 
77 

 
55 

กระทรวงมหาดไทย 
สถานศึกษาในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 509 180 184 145 

สํานักนายกรัฐมนตรี 

โรงเรียน ตชด.เบ็ตตี้ ดูเมน - - - - 

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 577 170 223 184 
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ตารางที่ 10 จํานวนนักเรียนในระบบ ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย (ประเภทสามัญศึกษา) จําแนกตามชั้น รายสังกัด ปการศึกษา 2561 

สังกัด 
ระดับการศึกษา 

รวม ม.4 ม.5 ม.6 

รวมทั้งหมด 8,644 2,913 2,847 2,884 

กระทรวงศกึษาธิการ 
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดพะเยา) 

 
325 

 
100 

 
98 

 
127 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 เขต 2 และสํานักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36) 

7,125 2,371 2,323 2,431 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(โรงเรียนราชประชานุเคราะห 24) 

 
355 

 
127 

 
124 

 
104 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
(โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา) 

 
318 

 
121 

 
125 

 
72 

กระทรวงมหาดไทย 
สถานศึกษาในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 233 84 69 80 

สํานักนายกรัฐมนตรี 

โรงเรียน ตชด.เบ็ตตี้ ดูเมน - - - - 

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 288 110 108 70 
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ตารางที่ 11 จํานวนนักเรียนในระบบ ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย (ประเภทอาชีวศึกษา) จําแนกตามชั้นเรียนรายสังกัด ปการศึกษา 2561 

สังกัด 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

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

รวมทั้งหมด 5,833 1,270 1,266 1,440 715 1,142 

สถานศึกษาของรัฐ 4,825 1,009 976 1,161 650 1,029 
สถานศึกษาของเอกชน 1,008 261 290 279 65 113 

 

ตารางที่ 12 จํานวนนิสิต นกัศึกษาในระบบ ระดบัอุดมศึกษา จําแนกตามระดับการศึกษารายสังกัด ปการศึกษา 2561 

สังกัด 
 

รวม 

ระดับการศึกษา 

อนุปริญญา 
/เทียบเทา 

ปริญญาตร ี ประกาศนียบัตร 
ปริญญาตรี

ควบ
ปริญญาโท 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 

รวมทั้งหมด 20,895 - 19,981 - 88 590 236 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
- มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
19,623 

 
- 

 
18,741 

 
- 

 
88 

 
575 

 
219 

- มหาวิทยามหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 

338 - 306 - - 15 17 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2  

 
491 

 
- 

 
491 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

กระทรวงสาธารณสุข 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนีพะเยา 

 
443 

 
- 

 
443 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 
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ตารางที่ 13 จํานวนผูเรียนการศึกษานอกระบบ  จําแนกตามระดับ/ประเภทการศึกษา ปการศึกษา 2561 

** ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 หรือ ขอมูลภาคเรยีนที่ 1/2561 
 

 
 

ระดับ/ประเภทการศึกษา จํานวนผูเรียน 

รวมท้ังหมด 17,567 

การสงเสริมการรูหนังสือ (กศน.) 909 

การจัดการศึกษาพื้นที่สูง (ศศช.) 618 

สายสามัญศึกษา (กศน.) 

ระดับประถมศึกษา 538 

ระดับมัธยมศึกษา  

- มัธยมศึกษาตอนตน 2,028 

- มัธยมศึกษาตอนปลาย 3,732 

สายอาชีพ 

หลักสูตรพิเศษ (สอศ.) - 

หลักสูตรที่เอกชนขออนุมัติฯ (สช.) - 

วิทยาลัยชุมชน (หลักสูตรระยะส้ัน) (สกอ.) - 

กลุมการศึกษาอาชีพของ (กศน.) - 

- การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ - 

- การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 2,554 

- การศึกษาหลักสูตรระยะสั้น 5,207 

- กระบวนการเรียนรูตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 1,981 

- โครงการตามพระราชดําริ - 

- การจัดการศกึษาใหกลุมเปาหมายพิเศษ - 
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ตารางที่ 14 แสดงจํานวนคนพิการที่มีบัตรประจาํตัวคนพิการ จําแนกตามประเภทความพิการ จําแนกตามอําเภอ 

อําเภอ 

ประเภทความพกิาร 

รวม 
ความพิการ 
ทางการเห็น 

ความพิการทาง 
การไดยินหรือ
สื่อความหมาย 

ความพิการทาง 
การเคล่ือนไหว
หรือรางกาย 

ความพิการ 
ทางจิตใจ 
พฤติกรรม 

ความพิการ 
ทางสติปญญา 

ความพิการ
ทางการเรียนรู 

ความพิการ 
ทางออทิสติก 

ชาย หญิง ชาย หญงิ ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

เมืองพะเยา 114 125 531 503 1,055 918 225 176 245 195 51 46 38 7 4,229 
ภูกามยาว 26 28 105 65 238 183 32 32 41 43 12 13 4 2 824 
แมใจ 46 51 325 300 351 313 62 48 72 68 15 10 5 2 1,668 
ดอกคําใต 174 180 356 253 1,604 2,266 114 113 163 130 35 22 13 2 5,425 
จุน 74 84 269 234 706 776 111 80 134 86 41 25 16 3 2,639 
เชียงมวน 99 113 98 89 348 491 51 36 31 26 8 9 5 1 1,405 
เชียงคํา 106 101 779 744 952 1,062 145 117 183 157 48 13 13 1 4,421 
ภูซาง 69 45 328 300 409 506 57 34 101 79 12 15 2 0 1,957 
ปง 111 76 356 293 717 622 75 53 116 106 32 24 10 2 2,593 

รวม 819 803 3,147 2,781 6,380 7,137 872 689 1,086 890 254 177 106 20 
25,161 

รวมทั้งสิ้น 1,622 5,928 13,517 1,561 1,976 431 126 

* ขอมูล ฯ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 หรือขอมูลภาคเรียนท่ี 1/2561 
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ตาราง 15 แสดงระดับการศกึษาของคนพิการที่มีบัตรประจําตัวคนพิการ จําแนกตามระดับการศึกษา จําแนกตามอําเภอ 

อําเภอ 

ระดับการศึกษา 

รวม 
ไมไดรับ

การศกึษา 
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปวช./ปวส. ปริญญาตร ี สูงกวาปริญญาตร ี

ชาย หญงิ ชาย หญงิ ชาย หญงิ ชาย หญงิ ชาย หญงิ ชาย หญิง 
เมืองพะเยา 1,261 1,299 813 595 136 46 28 18 16 9 5 3 4,229 

ภูกามยาว 273 273 161 86 21 5 2 2 0 0 1 0 824 
แมใจ 539 592 294 184 30 14 9 1 3 1 1 0 1,668 
ดอกคําใต 1,405 1,992 945 916 84 45 16 6 7 7 2 0 5,425 

จุน 819 859 474 410 43 14 11 2 4 2 0 1 2,639 
เชียงมวน 296 468 323 284 20 10 0 0 0 3 1 0 1,405 

เชียงคํา 1,175 1,270 941 890 90 27 12 4 8 4 0 0 4,421 
ภูซาง 418 559 511 402 39 15 4 1 6 2 0 0 1,957 

ปง 806 769 555 390 51 14 4 2 1 1 0 0 2,593 
รวม 6,992 8,081 5,017 4,157 514 190 86 36 45 29 10 4 

25,161 
รวมทั้งสิ้น 15,073 9,174 704 122 74 14 

 

* ขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561 หรือ ขอมูลภาคเรียนที่1/2561 
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ตาราง 16 แสดงจํานวนเด็กพิการ จําแนกตามหนวยงานที่ใหบริการดานการศึกษาแกคนพกิาร จําแนกตามอําเภอ 

อําเภอ 

หนวยงาน 

รวม 

ศูนย
การศึกษา
พิเศษ/ศูนย
การเรียนฯ

ประจาํอําเภอ 

โรงเรียน
เรียนรวม 

สังกัด 
สพป.พย.1 

โรงเรียน
เรียนรวม 

สังกัด 
สพป.พย.2 

โรงเรียนเรียน
รวมสังกัด 

สพม 36 พย. 

โรงเรียน
เทศบาล 

โรงเรียน
เอกชน 

โรงเรียน
พระปริยัติ

ธรรม 

การศึกษา
นอกระบบ
และตาม
อัธยาศัย 

อาชีว 
ศึกษา 

มหา 
วิทยาลัย 

เมืองพะเยา 1 29 0 2 3 4 0 1 2 1 43 

ภูกามยาว 1 10 0 1 0 0 0 1 0 0 13 
แมใจ 1 18 0 1 0 1 0 1 0 0 22 

ดอกคาํใต  1 25 0 3 0 0 0 1 0 0 30 
จุน 1 0 21 1 0 0 0 1 0 0 24 

เชียงมวน 0 0 11 1 0 0 0 1 0 0 13 
เชียงคาํ 0 0 31 1 0 4 0 1 0 0 37 

ภูซาง 1 0 14 0 0 1 0 1 0 0 17 
ปง 1 0 34 3 0 0 0 1 0 0 39 

รวม 7 82 111 13 3 10 0 9 2 1 238 
 

* ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 หรือ ขอมูลภาคเรียนที่1/2561 
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ตาราง 17 แสดงจํานวนเดก็พิการ จําแนกตามประเภทความพิการจําแนกตามหนวยงาน   

หนวยงาน 

ประเภทความพิการ 

รวม 
การเห็น การไดยิน 

ปญญา รางกาย เรียนรู การพูด พฤติกรรม ออทิสตกิ 
พกิาร
ซอน 

ไมระบุ บอด เลือน
ราง 

หู
หนวก 

หูตึง 

สพป.พะเยา เขต 1 2 2 4 7 135 18 593 2 34 20 33 0 835 
สพป.พะเยา เขต 2 0 5 0 0 64 22 881 4 24 22 25 0 1,042 

สพม.เขต 36 0 1 0 0 11 4 307 1 10 4 12 0 350 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 2 0 5 1 13 1 0 1 0 0 23 
โรงเรียนเอกชน 1 2 7 4 2 1 4 1 2 0 24 

กศน. 12 25 45 103 25 1 6 4 14 0 235 
โรงเรียนพระปริยัติธรรม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

สถาบันอาชีวศึกษา 1 0 2 0 2 1 0 0 0 0 6 
รวม 26 38 269 152 1823 11 78 52 86 0 2,535 

 

* ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 หรือ ขอมูลภาคเรียนที่1/2561 
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ตาราง 18 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 19  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขึ้นพื้นฐาน  
(O-NET) เปรียบเทียบ ปการศึกษา 2559 และ 2560 

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่  6 

ชั้น/กลุมสาระ 
ปการศึกษา 

เพิ่ม/ลด 
2559 2560 

ภาษาไทย 57.06 49.76 - 7.30 

สังคมศึกษา 49.29 - - 

ภาษาอังกฤษ 38.20 40.17 + 1.97 

คณิตศาสตร 46.74 41.95 - 4.79 

วิทยาศาสตร 45.22 42.38 - 2.84 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  3 

ชั้น/กลุมสาระ 
ปการศึกษา 

เพิ่ม/ลด 
2559 2560 

ภาษาไทย 50.43 51.31 - 0.88 

สังคมศึกษา 52.54 - - 

ภาษาอังกฤษ 33.02 30.99 - 2.03 

คณิตศาสตร 33.17 29.03 - 4.14 

วิทยาศาสตร 37.77 34.08 - 3.69 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  6 

ชั้น/กลุมสาระ 
ปการศึกษา 

เพิ่ม/ลด 
2559 2560 

ภาษาไทย 53.92 51.59 - 2.33 

สังคมศึกษา 37.00 - - 

ภาษาอังกฤษ 26.52 27.39 + 0.87 

คณิตศาสตร 25.20 30.73 - 5.53 

วิทยาศาสตร 32.80 36.30 - 3.50 
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ตารางที่ 20 คาเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผูเรียน  
(Nation Test :NT) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2559 และ 2560 

คาเฉลี่ย NT 
ปการศึกษา 

เพิ่ม/ลด 
2559 2560 

ดานภาษา 52.49 54.11 - 1.62 

ดานคํานวณ 40.83 41.25 + 0.42 

ดานเหตุผล 56.92 47.49 - 9.43 

รวม 50.21 47.62 - 2.59 

ตารางที่ 21 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-Net) 
สํานักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ปการศึกษา 2555 - 2560 

สาระวิชา 
ปการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 

สาระทักษะการเรียนรู 43.02 45.43 44.75 39.98 39.56 33.74 

สาระความรูพื้นฐาน 33.82 35.90 35.96 32.81 33.69 28.44 

สาระการประกอบอาชีพ 44.24 42.79 42.32 38.35 37.41 39.52 

สาระทักษะการดําเนินชีวิต 50.13 51.05 48.53 48.21 50.60 39.99 

สาระการพัฒนาสังคม 41.42 39.47 40.06 37.75 39.84 24.84 

รวมคาเฉลี่ย 42.53 42.93 42.32 39.42 40.22 33.31 

ระดับสังกัด 43.80 41.12 41.22 37.21 38.97 34.23 

ระดับประเทศ 43.84 42.10 40.39 37.46 38.16 33.02 
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ตารางที่ 22  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษาระดับชั้น ปวช.  
(V-Net = Vocational National Education Test ) ปการศกึษา 2559-2560 

องคประกอบ 
จังหวัดพะเยา 

ป 2559 ป 2560 เพิ่ม/ลด 

ทักษะภาษาและการส่ือสาร 33.34 41.47 8.13 

ทักษะการคิดและการแกปญหา 31.05 31.13 0.08 

ทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต 47.74 54.81 7.07 

ทักษะการจัดการงานอาชีพ 39.66 39.71 0.05 

รวมเฉลี่ย 37.95 41.80 3.85 

ระดับ ปวส. 

องคประกอบ 
จังหวัดพะเยา 

ป 2559 ป 2560 เพิ่ม/ลด 

ทักษะภาษาและการส่ือสาร 35.59 37.19 1.60 

ทักษะการคิดและการแกปญหา 36.03 31.92 -4.11 

ทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต 47.44 49.74 2.30 

ทักษะการจัดการงานอาชีพ 37.50 33.32 -4.18 

รวมเฉลี่ย 39.15 38.06 -1.09 
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ตารางที่ 23 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานพระพุทธศาสนา (Buddhism National Educational 
Test : B-NET) ระดับช้ัน ม.3 ปการศึกษา 2559 และ 2560 
 

โรงเรียน 

สาระวิชา 

ภาษาบาลี ธรรม พุทธประวัติ วินัย 

2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 

ราชคฤหวิทยา 32.00 34.23 35.27 35.15 33.67 32.12 38.27 32.15 

หวยขาวก่ําวิทยา 30.11 28.66 34.43 32.19 31.86 34.66 35.70 31.5 

วัดหยวนวิทยา 29.15 31.00 32.80 35.10 28.20 33.52 31.58 32.05 

ปาแขมวิทยา 36.00 31.50 38.67 25.00 32.67 28.33 35.33 27.66 

สุวรรณคณานุสรณ 33.29 34.04 34.17 32.34 34.42 27.73 35.25 28.27 

วัดนาปรังวิทยา 32.55 34.28 34.00 37.00 31.90 41.71 32.70 34.14 

พระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษา 

วัดปวดอย 

28.54 29.55 31.08 29.55 28.46 34.66 29.54 32.44 

พระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษา 

วัดโพธารามวิทยา 

38.43 41.80 32.87 38.40 32.87 35.00 32.35 35.60 

วัดมวงชุมวิทยา 31.30 37.00 32.80 35.66 32.00 37.55 32.00 36.94 
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ตารางที่ 24 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานพระพุทธศาสนา (Buddhism National Educational 
Test : B-NET) ระดับช้ัน ม.6 ปการศึกษา 2559 และ 2560 

โรงเรียน 

สาระวิชา 

ภาษาบาลี ธรรม พุทธประวัติ วินัย 

2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 

ราชคฤหวิทยา 30.63 28.78 24.00 34.85 37.25 38.14 28.25 35.28 

หวยขาวก่ําวิทยา 28.50 26.85 30.00 30.00 37.50 35.14 29.67 30.57 

วัดหยวนวิทยา 23.89 26.14 31.56 35.00 38.67 42.42 30.44 38.14 

สุวรรณคณา

นุสรณ 

34.75 31.60 34.50 30.00 39.50 30.60 33.00 32.40 

วัดนาปรังวิทยา 30.93 27.05 36.29 29.76 46.00 34.70 33.57 32.47 

พระปริยัติธรรม

แผนกสามัญศึกษา

วัดปวดอย 

26.50 27.14 34.00 33.42 46.00 39.14 42.00 30.85 

พระปริยัติธรรม

แผนกสามัญศึกษา

วัดโพธารามวิทยา 

30.60 34.00 26.40 36.40 31.20 32.00 25.20 31.20 

วัดมวงชุมวิทยา 26.25 28.36 33.50 35.09 38.00 37.09 29.50 34.18 
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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
ใหระบุสาระสําคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของสวนราชการเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานรวมทั้ง
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. พัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 4. สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 5. สงเสริมและจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคณุภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ  

เปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตร 

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

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1  ผูเรียนมีจิตสํานึกความรูความสามารถทักษะความคดิทัศนคติความเชื่อคานิยมและ
พฤติกรรมที่เหมาะสมรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกศตวรรษที่ 21 สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางสันติ
และสงบสุข 

1) โครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือสํารองแหงชาติ ครั้งที่ 1จังหวัดพะเยา )ครบรอบ  61 ป ลูกเสือ 
  สํารองประเทศไทย( 

2) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรางความเขาใจระบบฐานขอมูลดานลกูเสือ ยุวกาชาดและ 
  กิจการนักเรียน 

3) โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ประจําป 2562 
4) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผลการดาํเนินงานชุมนุมลูกเสือบําเพ็ญประโยชนเฉลิมพระเกียรติ  
5) เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสาทําความดี รวมใจภักดี เทิดไท

องคราชัน”  
6) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผลการดาํเนินงานชุมนุมลูกเสือบําเพ็ญประโยชนเฉลิมพระเกียรติ  
7) เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสาทําความดี รวมใจภักดี เทิดไท

องคราชัน”  
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2. กําลังคนมีสมรรถนะตอบสนองตอความตองการของตลาดงานและการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศรองรับพลวัตของโลกและการแขงขันในศตวรรษที่ 21 

- 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3. ผูเรียนไดรับการศึกษาเรียนรูและพัฒนาตนเองตลอดชีวิต ดวยรูปแบบการจัด
การศึกษาทั้งในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัยและมีทักษะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 

1) โครงการขับเคล่ือนพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยในระดับพ้ืนที่ 
2) โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศกึษาขั้นพ้ืนฐานจังหวัดพะเยา 
3) โครงการ TFE : Teams For Education สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
4) โครงการการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนระดับชาติ )O-NET) ประจําปงบประมาณ 2562  
5) โครงการการพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคณุภาพ ปงบประมาณ 2562 
6) โครงการเสริมสรางศักยภาพบุคลากรในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4. ประชากรทุกคนไดรบัโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศกึษาที่มีคุณภาพ 
1) โครงการเพิ่มโอกาสเขาถึงการศึกษาของเด็กดอยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหลน ใน

รูปแบบที่เหมาะสม 
2) โครงการประชุมปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนท่ีชายแดน 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5. ผูเรียนมีความรูทักษะทัศนคติและความตระหนักในเรื่องความสําคัญของการพัฒนา
และเติบโตในสังคมท่ีรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมสามารถปรับตัวในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติอยาง
รวดเร็วและรุนแรงได 

- 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6. หนวยงานมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

1) โครงการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป จังหวัดพะเยา และแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

2) โครงการตรวจติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตรชาติ 
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แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏบิัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ของสํานักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ และแผนบูรณาการฯ ที่รวมกับหนวยงานอื่น 

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

1. ชื่อหนวยงาน  สํานักงานศกึษาธิการจังหวัดพะเยา 

2. หวงเวลารายงาน  ไตรมาสท่ี 1:  ต.ค. - ธ.ค. 61   ไตรมาสท่ี 2:  ม.ค. - มี.ค. 62 

    ไตรมาสท่ี 3:  เม.ย. - มิ.ย. 62   ไตรมาสท่ี 4:  ก.ค. - ก.ย. 62 

    สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ    สิ้นสุดโครงการแลว 

3. ชื่องาน /โครงการ/ กิจกรรม จัดงานชุมนุมลูกเสือสํารองแหงชาติ ครั้งที่ 1 จังหวัดพะเยา (ครบรอบ 61 
ป ลูกเสือสํารองประเทศไทย) 

4. ความสอดคลองกับเปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรของแผนปฏิบัติราชการของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

  เปาประสงคที่ 1 หนวยงานมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล 
  เปาประสงคที่ 2 ผูรับบรกิารมีและใชระบบเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหาร 
        การบริการ และการเรยีนรู  
  เปาประสงคที่ 3 ผูเรยีนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ  
  เปาประสงคที่ 4 ผูเรยีนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางทั่วถึงและเทาเทียม 
  เปาประสงคที่ 5 ขาราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความกาวหนาในวิชาชีพ 
        มีศักยภาพในการปฏิบัติงานและการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 

5. แผนงาน  แผนงานพื้นฐาน 

   แผนงานบูรณาการ (โปรดระบุ .......) 

6. หลักการและเหตุผล  

กองลูกเสือสํารองกําเนิดข้ึนเม่ือ ค.ศ. 1916 (พ.ศ. 2459) โดยรับเด็กตั้งแตอายุ 8 ขวบ  
ขึ้นไป การฝกอบรมใหลูกเสือสํารองรูจัก ปรับตัวเองใหเปนผูมีระเบียบวินัย โดยใหเริ่มเรียนรูจากการเขารวม
ปฏิบัติกิจกรรม รวมมือทํางานในกองลูกเสือสํารองซึ่งเรียก “แพ็ค” ลอรด เบเดน โพเอลล นํานิยาย เรื่องปาดง
พงพ ีของรัดยารด คลิปปง มาเลาใหเด็กฟงเปนอุทาหรณเพ่ือใหเด็กรูจักคิด รูจักเชื่อฟงผูใหญ และรูหนาที่ของ
ตนเอง สําหรับประเทศไทยไดจัดตั้งกองลูกเสือสํารองข้ึนเปนกองแรก เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2501 ซึ่งในป 
พ.ศ. 2562 ครบรอบ 61 ป กิจการลูกเสือสํารองของประเทศไทย เพื่อเปนการสงเสริมลูกเสือสํารองใหรักและ
ศรัทธาในกระบวนการลูกเสือและเปนการพัฒนาเยาวชนใหมีระเบียบวินัย สํานักงานลูกเสือแหงชาติ จึงกําหนด
จัดงานชุมนุมลูกเสือสํารองแหงชําติ ครั้งที ่1 ในวันที ่5 – 6 สิงหาคม 2562 พรอมกันท่ัวประเทศ 
 

 ในสวนของจังหวัดพะเยา สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ไดรับมอบหมายใหเปนเจาภาพ
หลักในการจัดงานชุมนุมลูกเสือสํารองแหงชาติ คร้ังท่ี 1 จังหวัดพะเยา ระหวางวันท่ี 5 – 6 สิงหาคม 2562 กลุม
ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ในฐานะที่มีภารกิจหนาที่รับผิดชอบ สงเสริม สนับสนุนและดําเนินการ
ประสานเก่ียวกับกิจการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน พรอมทั้งสงเสริม สนับสนุน ศึกษาวิเคราะหวิจัย 
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เพื่อพัฒนานักเรียนนักศึกษาโดยผานกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด จึงไดจัดทําโครงการ     จัดงานชุมนุม
ลูกเสือสํารองแหงชาติ ครั้งที่ 1จังหวัดพะเยา (ครบรอบ 61 ป ลูกเสือสํารองประเทศไทย) 
7. วัตถุประสงค 

 1. เพื่อเตรียมความพรอมของเยาวชนลูกเสือไทยรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
 2. เพ่ือเพิ่มพูนความรู ความสามารถ ทักษะทางวิชาการลูกเสือใหกับลูกเสือสํารองและ
ผูบังคับบัญชาลูกเสือ 
 3. เพื่อใหลูกเสือทํากิจกรรมรวมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
 4. เพื่อเสรมิสรางความรักความสามัคคี และความสัมพันธอันดีตอกันและกัน 
 5. เพื่อใหลูกเสือสํารองไดแสดงออกถึงความสามารถทักษะทางการลูกเสือ 
8. เปาหมาย  

 เชิงปริมาณ 
  ลูกเสือสํารอง ผูบังคับบัญชาลูกเสือและประชาชนทั่วไป  จํานวน 1,168 คน 
 เชิงคุณภาพ 
  - ผูเขารวมงานชุมนุมมีจิตสํานึกรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
  - ลูกเสือ รูจักชวยเหลือตนเอง/ หมูคณะมากยิ่งข้ึน เปนการเพ่ิมทักษะและเสริมสรางคุณธรรม
ใหแกตนเอง 
9. ระยะเวลาดําเนินการ 

ลูกเสือสํารอง ผูบังคับบัญชาลูกเสือและประชาชนทั่วไป  จํานวน 1,168 คน  
10. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการภายในโครงการ  
 จัดกิจกรรมงานชุมชุมลูกเสือสํารอง 

 

11. ผลการดําเนินงาน / ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ 

สรุปยอดผูเขารวมงานชุมนุมลูกเสือสํารองแหงชาติ ครั้งท่ี 1 จังหวัดพะเยา 

ระหวางวันที่ 5-6 สิงหาคม 2562  

ณ สนามกีฬาจังหวัดพะเยา  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา 

ลําดับ โรงเรียน สังกัด 
จํานวน (คน) 

รวม 
(คน) ผูบังคับบัญชา 

ลูกเสือ/เนตร
นาร ี

1 กรรมการและผูเขารวมงาน   267   267 

2 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห 24 

สํานักงาน
บริหารงาน

การศึกษาพิเศษ 3 18 21 

3 โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน ตชด.32 2 12 14 

4 โรงเรียนเทศบาลตําบลงิม(คือเวียงจํา) อปท. 4 24 28 

5 โรงเรียนเทศบาลตําบลเวียงลอ อปท. 1 6 7 
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สรุปยอดผูเขารวมงานชุมนุมลูกเสือสํารองแหงชาติ ครั้งท่ี 1 จังหวัดพะเยา 

ระหวางวันที่ 5-6 สิงหาคม 2562  

ณ สนามกีฬาจังหวัดพะเยา  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา 

ลําดับ โรงเรียน สังกัด 
จํานวน (คน) 

รวม 
(คน) ผูบังคับบัญชา 

ลูกเสือ/เนตร
นาร ี

6 โรงเรียนเทศบาล1 (พะเยาประชานุกูล) อปท. 4 18 22 

7 โรงเรียนเทศบาล2(แมต๋ําดรุณเวทย) อปท. 3 18 21 

8 โรงเรียนเทศบาล3(หลายอิงราษฎรบํารงุ) อปท. 3 18 21 

9 โรงเรียนเทศบาล4(ภูมินทรราษฎรนุกูล) อปท. 3 18 21 

10 โรงเรียนเทศบาล5(แกวปญญาอุปถัมภ) อปท. 3 18 21 

11 โรงเรียนเทศบาล6(ครูบาอินโตรัฐประชาอุทิศ) อปท. 3 18 21 

12 โรงเรียนศรีชัยวิทยา สช. 1 6 7 

13 โรงเรียนไชยพันธพงษพิทยา สช. 1 6 7 

14 โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคํา สช. 2 6 8 

15 โรงเรียนประชาบํารุง สช. 1 6 7 

16 โรงเรียนปาณัทคุณา สช. 1 6 7 

17 โรงเรียนอนุบาลจําเนียร สช. 3 18 21 

18 โรงเรียนวัดบุญเกิดวิทยาแสงสองหลา1 สช. 2 12 14 

19 โรงเรียนบุญสิษฐวิทยา สช. 1 6 7 

20 โรงเรียนเชียงคาํครสิเตียน สช. 1 6 7 

21 โรงเรียนปยมาตย สช. 1 6 7 

22 โรงเรียนตามฝนแมใจ สช. 1 6 7 

23 โรงเรียนปยมิตรวิทยา สช. 4 24 28 

24 โรงเรียนพงศอัมพรพิทยา สช. 1 6 7 

25 โรงเรียนอนุบาลดรุณวิทยา สช. 2 12 14 

26 โรงเรียนบานรองสาน สพป.พย.เขต.2 1 6 7 

27 โรงเรียนอนุบาลปง สพป.พย.เขต.2 2 12 14 

28 โรงเรียนบานทาฟาใต สพป.พย.เขต.2 1 6 7 

29 โรงเรียนบานทุงหลม สพป.พย.เขต.2 1 6 7 

30 โรงเรียนชุมชนบานบอน สพป.พย.เขต.2 1 6 7 

31 โรงเรียนบานปง สพป.พย.เขต.2 1 6 7 

32 โรงเรียนบานสักทุง สพป.พย.เขต.2 1 6 7 

33 โรงเรียนชุมชนบานทุง สพป.พย.เขต.2 1 6 7 
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สรุปยอดผูเขารวมงานชุมนุมลูกเสือสํารองแหงชาติ ครั้งท่ี 1 จังหวัดพะเยา 

ระหวางวันที่ 5-6 สิงหาคม 2562  

ณ สนามกีฬาจังหวัดพะเยา  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา 

ลําดับ โรงเรียน สังกัด 
จํานวน (คน) 

รวม 
(คน) ผูบังคับบัญชา 

ลูกเสือ/เนตร
นาร ี

34 โรงเรียนบานพวงพยอม สพป.พย.เขต.2 1 6 7 

35 โรงเรียนบานควรเกาเงา สพป.พย.เขต.2 1 6 7 

36 โรงเรียนบานมวง สพป.พย.เขต.2 1 6 7 

37 โรงเรียนบานน้ําปุก สพป.พย.เขต.2 1 6 7 

38 โรงเรียนบานแวนโคง สพป.พย.เขต.2 1 6 7 

39 โรงเรียนบานสักลอ สพป.พย.เขต.2 1 6 7 

40 โรงเรียนบานเลี้ยว สพป.พย.เขต.2 4 24 28 

41 โรงเรียนบานไชยสถาน สพป.พย.เขต.2 1 6 7 

42 โรงเรียนบานพระธาตุขิงแกง สพป.พย.เขต.2 1 6 7 

43 โรงเรียนบานหลายฝายแกว สพป.พย.เขต.2 2 12 14 

44 โรงเรียนบานสันติสุข สพป.พย.เขต.2 1 6 7 

45 โรงเรียนบานโจโก สพป.พย.เขต.2 1 6 7 

46 โรงเรียนบานรองแมด สพป.พย.เขต.2 3 18 21 

47 โรงเรียนดอนไชยปาแขม สพป.พย.เขต.2 1 6 7 

48 โรงเรียนอนุบาลภูซาง สพป.พย.เขต.2 3 18 21 

49 โรงเรียนบานบอเบี้ย สพป.พย.เขต.2 0 0 0 

50 โรงเรียนบานสระ สพป.พย.เขต.2 1 6 7 

51 โรงเรียนอนุบาลเชียงคํา(วัดพระธาตุสบแวน) สพป.พย.เขต.2 1 6 7 

52 โรงเรียนราชานุเคราะห สพป.พย.เขต.2 1 6 7 

53 โรงเรียนบานสถาน สพป.พย.เขต.2 1 6 7 

54 โรงเรียนบานใหมปางคา(ภูลังกาอนุสรณ) สพป.พย.เขต.2 1 6 7 

55 โรงเรียนบานสบขาม สพป.พย.เขต.2 1 6 7 

56 โรงเรียนบานนาออม สพป.พย.เขต.2 2 6 8 

57 โรงเรียนอนุบาลจุน(บานบัวสถาน) สพป.พย.เขต.2 1 6 7 

58 โรงเรียนบานแบง สพป.พย.เขต.2 1 6 7 

59 โรงเรียนบานทุงแต สพป.พย.เขต.2 1 6 7 

60 โรงเรียนชุมชนบานหลวง สพป.พย.เขต.2 1 6 7 

61 โรงเรียนบานควรดง สพป.พย.เขต.2 1 6 7 



39 
 

 

สรุปยอดผูเขารวมงานชุมนุมลูกเสือสํารองแหงชาติ ครั้งท่ี 1 จังหวัดพะเยา 

ระหวางวันที่ 5-6 สิงหาคม 2562  

ณ สนามกีฬาจังหวัดพะเยา  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา 

ลําดับ โรงเรียน สังกัด 
จํานวน (คน) 

รวม 
(คน) ผูบังคับบัญชา 

ลูกเสือ/เนตร
นาร ี

62 โรงเรียนบานแฮะ อ.ปง สพป.พย.เขต.2 2 6 8 

63 โรงเรียนบานหวยกั้ง สพป.พย.เขต.2 1 6 7 

64 โรงเรียนบานปว สพป.พย.เขต.2 2 6 8 

65 โรงเรียนชุมชนบานดอนไชย สพป.พย.เขต.2 1 6 7 

66 โรงเรียนบานแมกา สพป.พย.เขต.1 2 12 14 

67 โรงเรียนบานจําปาหวาย สพป.พย.เขต.1 1 6 7 

68 โรงเรียนบานรองหา สพป.พย.เขต.1 1 6 7 

69 โรงเรียนชุมชนบานแมใส สพป.พย.เขต.1 2 6 8 

70 โรงเรียนบานปาแฝกเหนือ สพป.พย.เขต.1 1 6 7 

71 โรงเรียนบานเหลา สพป.พย.เขต.1 1 34 35 

72 โรงเรียนชุมชนบานแมสุก สพป.พย.เขต.1 1 6 7 

73 โรงเรียนบานโปง สพป.พย.เขต.1 1 6 7 

74 โรงเรียนบานเจน(เจนจันทรานุกูล) สพป.พย.เขต.1 1 6 7 

75 โรงเรียนบานคาบน สพป.พย.เขต.1 1 6 7 

76 โรงเรียนบานศาลา สพป.พย.เขต.1 1 6 7 

77 โรงเรียนบานตอม สพป.พย.เขต.1 2 12 14 

78 โรงเรียนบานดงบุญนาค สพป.พย.เขต.1 1 6 7 

79 โรงเรียนบานทุงตนศรี สพป.พย.เขต.1 1 6 7 

80 โรงเรียนอนุบาลเมอืงบานโทกหวาก สพป.พย.เขต.1 3 12 15 

81 โรงเรียนบานดอกบัว(ราษฎรบํารุง) สพป.พย.เขต.1 2 14 16 

82 โรงเรียนอนุบาลแมใจ สพป.พย.เขต.1 2 12 14 

83 โรงเรียนบานใหม สพป.พย.เขต.1 1 6 7 

84 โรงเรียนบานต๊ําพระแล สพป.พย.เขต.1 1 6 7 

85 โรงเรียนบานนาบัว สพป.พย.เขต.2 3 18 21 

  รวม   398 774 1,172 
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12. ภาพกิจกรรม (ที่สื่อถึงการดําเนินการสูความสําเร็จของเปาประสงค จํานวน 5 ภาพ ขนาดของ file ภาพ 
เทากับหรือมากกวา 2 MB) 

 

 

13. งบประมาณ 
13.1 งบประมาณที่ไดรับ จํานวน 900,000 บาท 
13.2 งบประมาณที่ใชในไตรมาส จํานวน 898,972 บาท 
13.3 แหลงงบประมาณ  สํานักงานลูกเสือแหงชาติ 

14. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
14.1 ปญหา อุปสรรค 

กําหนดการจัดงานเปนชวงฤดูฝน  ซึ่งเปนอุปสรรคในการจัดงานชุมนมุเปนอยางมาก  อีกทั้งเปน 
เด็กเล็กซึ่งตองดูแลเปนพิเศษ 

14.2 ขอเสนอแนะ 
ลดจํานวนเปาหมายในการจัดงานลงใหเหมาะสมกับขนาดของจังหวัดและบริบทของพื้นที่ และ 

หาสถานที่จัดเปนคายเอกชนหรือสถานที่ที่สะดวกในการดูแลเด็กเลก็ 
15. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 

- 
16. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ  
 1.  ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือทุกหมู เหลามีจิ ตสํานึกในการเทิดทูนสถาบัน                      
พระมหากษัตริย 
 2. ลูกเสือ เนตรนารี ไดรับการพัฒนาทางสติปญญา อารมณ สังคม ปลูกฝงลักษณะนิสัยท่ีดี  
มีคุณธรรม ระเบียบวินัย รูจักชวยเหลือตนเองและหมูคณะ สรางเสรมิใหเปนพลเมืองท่ีมีคุณภาพในอนาคต 
 3. ลูกเสือและผูบังคับบัญชาลูกเสือที่รวมงานไดประสบการณทางการลูกเสือเรียนรูทักษะลูกเสือ
วิทยาการใหมๆ เปนการพัฒนาตนเองทั้งดานวิชาการและกิจกรรมทางการลูกเสือที่ทันสมัย 
17. ผูรายงาน  นางสาวสรอยมาลา  เงินงาม   ตําแหนง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
      โทรศัพท 054-079873 โทรสาร 054-079874 E-mail: kung_river@windowslive.com 
18. วันที่รายงาน ณ วันท่ี 25 กันยายน 2562 
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แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏบิัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ของสํานักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ และแผนบูรณาการฯ ที่รวมกบัหนวยงานอื่น 

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

1. ชื่อหนวยงาน  สํานักงานศกึษาธิการจังหวัดพะเยา 

2. หวงเวลารายงาน  ไตรมาสท่ี 1:  ต.ค. - ธ.ค. 61   ไตรมาสท่ี 2:  ม.ค. - มี.ค. 62 

    ไตรมาสท่ี 3:  เม.ย. - มิ.ย. 62          ไตรมาสที่ 4:  ก.ค. - ก.ย. 62 

    สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ   สิ้นสุดโครงการแลว 

3. ชื่องาน /โครงการ/ กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการสรางความเขาใจระบบฐานขอมูลดานลูกเสือ               
ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 

4. ความสอดคลองกับเปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรของแผนปฏิบัติราชการของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

  เปาประสงคที่ 1 หนวยงานมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล 
  เปาประสงคที่ 2 ผูรับบริการมีและใชระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพในการบริหาร 
        การบริการ และการเรยีนรู  
  เปาประสงคที่ 3 ผูเรยีนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ  
  เปาประสงคที่ 4 ผูเรยีนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางทั่วถึงและเทาเทียม 
  เปาประสงคที่ 5 ขาราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความกาวหนาในวิชาชีพ 
        มีศักยภาพในการปฏิบัติงานและการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 

5. แผนงาน  แผนงานพื้นฐาน 

   แผนงานบูรณาการ (โปรดระบุ .......) 

6. หลักการและเหตุผล (โดยสังเขป) 

 สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรยีน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ไดตระหนัก
ถึงความสําคัญและความจําเปนในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเก็บรวบรวมขอมูลและการบริหาร
จัดการสารสนเทศของสํานัก  จึงไดพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ สํานักการลูกเสือ      
ยุวกาชาดและกิจการนักเรียนขึ้น เพื่อพัฒนาเว็บไซตและบริหารจัดการระบบฐานขอมูลใหครบถวนสมบูรณ
เปนปจจุบัน สามารถเขาถึงขอมูลอยางสะดวก รวดเร็ว เรียกใชไดตรงความตองการ ชวยอํานวยความสะดวก
และสามารถลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง สามารถนําขอมูลสารสนเทศไป
ประกอบการตัดสินใจในการวางแผนการพัฒนางานและประกอบการตัดสินใจของผูบริหารตอไป 
 กลุมลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ในฐานะที่มี
ภารกิจหนาที่รับผิดชอบ สงเสริม สนับสนุนและดําเนินการประสานเก่ียวกับกิจการลูกเสือ ยุวกาชาดและ
กิจการนักเรียน พรอมทั้งสงเสริม สนับสนุน ศึกษาวิเคราะหวิจัย เพ่ือพัฒนานักเรียนนักศึกษาโดยผาน
กระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด จึงไดจัดทําโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรางความเขาใจระบบฐาน
ฐานขอมูลดานลูกเสือ ยุวกาชาดและ กิจการนักเรียน ข้ึน 
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7. วัตถุประสงค 
 เพ่ือสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการใชงานระบบขอมูลสารสนเทศลูกเสือ ยุวกาชาด และ
กิจการนักเรยีน 
8. เปาหมาย บุคลากรทางการศึกษา จํานวน 30 คน 
 เชิงคุณภาพ 
  ผูเขารวมการประชุมมีความเขาใจในการใชงานระบบขอมูลสารสนเทศลูกเสือ ยุวกาชาดและ
กิจการนักเรยีน 
9. ระยะเวลาดําเนินการ 
  วันเสารที่ 21 กันยายน 2562 ณ หองประชุมสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา                  
อําเภอเมือง  จังหวัดพะเยา 
10. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการภายในโครงการ  
  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
11. ผลการดําเนินงาน / ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อใหความรูเก่ียวกับการใชระบบฐานขอมูลดานลูกเสือ ยุวกาชาดและ
กิจการนักเรยีน มีผูเขารวมโครงการ ฯ จํานวน 33 คน 
12. ภาพกิจกรรม (ที่สื่อถึงการดําเนินการสูความสําเร็จของเปาประสงค จํานวน 5 ภาพ ขนาดของ file ภาพ 
เทากับหรือมากกวา 2 MB) 
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13. งบประมาณ 

13.1 งบประมาณที่ไดรับ จํานวน 6,000 บาท 
13.2 งบประมาณที่ใชในไตรมาส จํานวน 6,000   บาท 
13.3 แหลงงบประมาณ  

สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สํานักงานปลัดกระทรวงศกึษาธิการ 
14. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

14.1 ปญหา อุปสรรค - 
14.2 ขอเสนอแนะ   - 

15. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 
 ประสานสถานศึกษาใหดําเนินการคียขอมูลลูกเสือ ยุวกาชาดลงในระบบฐานขอมูล 
16. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ  
 มีระบบฐานขอมูลลูกเสือ ยุวกาชาดท่ีครบถวนสมบูรณเปนปจจุบัน สามารถเขาถึงขอมูลอยางสะดวก 
รวดเรว็ เรียกใชไดตรงความตองการ ชวยอํานวยความสะดวกและสามารถลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 
17. ผูรายงาน  นางสาวสรอยมาลา  เงินงาม  ตําแหนง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
      โทรศัพท  054-079873   โทรสาร 054-079874   E-mail: Kung_river@windowslive.com 
18. วันที่รายงาน ณ วันท่ี 25 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 
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แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏบิัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ของสํานักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ และแผนบูรณาการฯ ที่รวมกับหนวยงานอื่น 

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

1. ชื่อหนวยงาน  สํานักงานศกึษาธิการจังหวัดพะเยา 

2. หวงเวลารายงาน  ไตรมาสท่ี 1:  ต.ค. - ธ.ค. 61   ไตรมาสท่ี 2:  ม.ค. - มี.ค. 62 

    ไตรมาสท่ี 3:  เม.ย. - มิ.ย. 62  ไตรมาสท่ี 4:  ก.ค. - ก.ย. 62 

    สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ   สิ้นสุดโครงการแลว 

3. ชื่องาน /โครงการ/ กิจกรรม นิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ประจําป 2562 

4. ความสอดคลองกับเปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรของแผนปฏิบัติราชการของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

  เปาประสงคที่ 1 หนวยงานมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล 
  เปาประสงคที่ 2 ผูรับบริการมีและใชระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพในการบริหาร 
        การบริการ และการเรยีนรู  
  เปาประสงคที่ 3 ผูเรยีนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ  
  เปาประสงคที่ 4 ผูเรยีนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางทั่วถึงและเทาเทียม 
  เปาประสงคที่ 5 ขาราชการ ครแูละบุคลากรทางการศึกษามีความกาวหนาในวิชาชีพ 
        มีศักยภาพในการปฏิบัติงานและการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 

5. แผนงาน  แผนงานพื้นฐาน 

   แผนงานบูรณาการ (โปรดระบุ .......) 

 1. แผนงานบูรณาการสรางความปรองดองและสมานฉันท     
 2. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
 3. แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด  
 4. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
 5. แผนงานบูรณาการสงเสริมการวิจัยและนวัตกรรม 
 6. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัย     
 7. แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 
 8. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม  

 9. แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

6. หลักการและเหตุผล (โดยสังเขป) 

กระทรวงศึกษาธิการ ไดใหความสําคัญตอกิจกรรมลูกเสือ วาเปนกิจกรรมของเยาวชนที่สรางความ
เปนผูมีระเบียบวินัย กลาหาญ อดทน ความซื่อสัตย ความมั่นคงในตนเอง ความรวมมือรวมใจ ความพรอม
เพียง ความสามัคค ีสงาผาเผยสมเกียรติของลูกเสือ อีกทั้งยังเปนการฝกใหเปนผูนํา ผูตามที่ดี เปนผูมีประสาน
ตื่นตัว สามารถ เคลื่อนไหวอิริยาบถไดคลองแคลววองไว รูจักเสียสละประโยชนสวนตนเพื่อสวนรวม   มีความ
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รับผิดชอบตอสังคม รวมทั้งเปนการปลกูจิตสํานึกใหนักเรียน นักศึกษา แตงเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี อยาง
ถูกตองตามกฎกระทรวงวาดวยเคร่ืองแบบลูกเสือ เนตรนารี เพ่ือสรางความเขมแข็งและความสามัคคี             
ในหมูคณะของลูกเสือ เนตรนารี โดยเฉพาะอยางย่ิงการแตงกายเครื่องแบบในวันท่ีมีการเรียนการสอน                   
ในสถานศึกษา หรือแมแตการเดินสวนสนามในวันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสือแหงชาติ และการบําเพ็ญ
ประโยชนในวันสําคัญ จะเห็นไดวาลูกเสือ-เนตรนารี มีอยูในเครื่องแบบเหลาน้ัน ไดฝกระเบียบแถวและ
สามารถเดินสวนสนามไดอยางเขมแข็งในเครื่องแบบอันสงางาม ซึ่งเปนการฝกนิสัยใหเปนผูมีระเบียบวินัยใน
ตนเอง และบําเพ็ญประโยชนตอสังคม 
 

7. วัตถุประสงค 
เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาและสามารถ

จัดทําแผนการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาได 
8. เปาหมาย  
 8.1 เชิงปริมาณ ผูบังคบับัญชาลูกเสือและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานลูกเสือในโรงเรียน จํานวน 40 คน 
 8.2 เชิงคุณภาพ ผูผานการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจ ทกัษะเก่ียวกับการจัดกิจกรรมลูกเสือใน
สถานศึกษาและสามารถจัดทําแผนการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศกึษาได 
9. ระยะเวลาดําเนินการ  เมษายน  – กันยายน 2562 
10. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการภายในโครงการ  

10.1 ภาคทฤษฎีเกี่ยวกับกิจกรรมลกูเสือในสถานศึกษา 

   - พระราชบัญญัติขอบังคับและระเบียบที่เก่ียวของ 
   - การจัดทําแผนการสอนกิจกรรมลูกเสือ  

- การแตงกายและเครื่องหมายตําแหนง 
 10.2 ภาคปฏิบัติ 
   - การเขาแถวรูปแบบตาง ๆ  

- การเปด-ปด ประชุมกองลูกเสือ เนตรนารี 
- การเดินสวนสนาม / การใชไมถือของผูบังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี 

 

11. ผลการดําเนินงาน / ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ 
ผูที่ผานการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกิจกรรมลูกเสือในสถานศกึษาและสามารถจัดทํา

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศกึษาได 
12. ภาพกิจกรรม (ที่สื่อถึงการดําเนินการสูความสําเร็จของเปาประสงค จํานวน 5 ภาพ ขนาดของ file ภาพ 
เทากับหรือมากกวา 2 MB) 

รูปภาพกิจกรรมการดําเนินงาน 
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13. งบประมาณ 

13.1 งบประมาณท่ีไดรับ จํานวน .....9,000.......... บาท 
13.2 งบประมาณท่ีใชในไตรมาส จํานวน ......9,000....... บาท 
13.3 แหลงงบประมาณ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

14. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
      14.1 ปญหา อุปสรรค 
     - บุคลากรที่มาใหความรูกับผูเขารวมโครงการฯ จะเปนบุคลากรภายนอก , เกษียณอายุราชการ 
         - ผูเขารวมโครงการฯ สวนใหญเปนครจูาก กศน. 
     - หนวยงานสวนกลางจัดสรรงบประมาณลาชา 
     - วัสดุอุปกรณไมเพียงพอตอผูเขารวมโครงการฯ 
     - การประสานงานกับหนวยงานในพ้ืนที่ลําบาก 
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      14.2 ขอเสนอแนะ  
     - ควรจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอในการจัดโครงการฯ 

     - ทางสวนกลางควรจัดสรรคาวัสดุและอุปกรณ 
     - ควรจัดสรรงบประมาณใหเร็วกวานี้ 

    - ควรมีหนังสือสงเขาหนวยงานในพื้นที่ไดทราบถึงวัตถุประสงคของโครงการฯ 
 

15. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 

   1. สถานศกึษาตองจัดทําขอมูลสารสนเทศทางการลูกเสือ ใหเปนปจจุบัน อยางถูกตองและทันสมัย 

   2. สถานศกึษาตองจัดตั้งกลุม  กองลูกเสือ ใหถูกตองและเปนปจจุบัน และจัดใหมีหอง/มุม/แหลง
เรียนรูทางการลูกเสือในสถานศึกษา 

   3. สถานศกึษาตองจัดทําแผนงาน/โครงการ ในการดําเนินงานทางลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและ  
ผูบําเพ็ญประโยชน และจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานใหเหมาะสม 

   4. สถานศกึษาตองจัดใหมีเอกสาร หลักสูตร คูมือการปฏิบัติงาน กฎหมาย ระเบียบ  ขอบังคับท่ี
ครบถวนและเปนปจจุบัน 

   5. ใหผูบรหิารสถานศึกษาสงเสริม และสนับสนุนใหขวัญกําลังใจแกบุคลากรทางการลูกเสือ และ
ลูกเสือ เนตรนาร ียุวกาชาด สมาชิกผูบําเพ็ญประโยชนในสถานศึกษา 

16. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ  
มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาและสามารถจัดทําแผนการจัดกิจกรรม

ลูกเสือในสถานศกึษาได 
17. ผูรายงาน ....นายพงษศักดิ์  สุยะ.... ตําแหนง ......ผูปฏิบัติงานลูกเสือ (นักจัดการงานทั่วไป)....... 
      โทรศัพท ....087 - 7255610..... โทรสาร ......................................... E-mail: …………………………. 
18. วันที่รายงาน ณ วันท่ี ........................ เดือน................................................. พ.ศ. .................................... 
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แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏบิัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ของสํานักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ และแผนบูรณาการฯ ที่รวมกับหนวยงานอื่น 

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

1. ชื่อหนวยงาน  สํานักงานศกึษาธิการจังหวัดพะเยา 

2. หวงเวลารายงาน  ไตรมาสท่ี 1:  ต.ค. - ธ.ค. 61   ไตรมาสท่ี 2:  ม.ค. - มี.ค. 62 

    ไตรมาสท่ี 3:  เม.ย. - มิ.ย. 62  ไตรมาสท่ี 4:  ก.ค. - ก.ย. 62 

    สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ   สิ้นสุดโครงการแลว 

3. ชื่องาน /โครงการ/ กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการผลการดําเนินงานชุมนุมลูกเสือบําเพ็ญประโยชนเฉลิมพระ
เกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสาทําความดี รวมใจภักดี เทดิไทองค
ราชัน” 

4. ความสอดคลองกับเปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรของแผนปฏิบัติราชการของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

  เปาประสงคที่ 1 หนวยงานมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล 
  เปาประสงคที่ 2 ผูรับบริการมีและใชระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพในการบริหาร 
        การบริการ และการเรยีนรู  
  เปาประสงคที่ 3 ผูเรยีนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ  
  เปาประสงคที่ 4 ผูเรยีนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางทั่วถึงและเทาเทียม 
  เปาประสงคที่ 5 ขาราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความกาวหนาในวิชาชีพ 
        มีศักยภาพในการปฏิบัติงานและการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 

5. แผนงาน  แผนงานพื้นฐาน 

   แผนงานบูรณาการ (โปรดระบุ .......) 

 1. แผนงานบูรณาการสรางความปรองดองและสมานฉันท     
 2. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
 3. แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด  
 4. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
 5. แผนงานบูรณาการสงเสริมการวิจัยและนวัตกรรม 
 6. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัย     
 7. แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 
 8. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม  

 9. แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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6. หลักการและเหตุผล (โดยสังเขป) 

กระทรวงศึกษาธิการ ไดใหความสําคัญตอกิจกรรมลูกเสือ วาเปนกิจกรรมของเยาวชนท่ีสราง 

ความเปนผูมีระเบียบวินัย กลาหาญ อดทน ความซื่อสัตย ความมั่นคงในตนเอง ความรวมมือรวมใจ ความ
พรอมเพียง ความสามัคคี มีคุณธรรม จริยธรรม สงาผาเผยสมเกียรติของลูกเสือ อีกทั้งยังเปนการฝก ใหเปน
ผูนํา ผูตามที่ดี เปนผูมีประสานตื่นตัว สามารถ เคลื่อนไหวอิริยาบถไดคลองแคลววองไว รูจักเสียสละประโยชน
สวนตนเพ่ือสวนรวม มีความรับผิดชอบตอสังคม รวมทั้งเปนการปลูกจิตสํานึกใหนักเรียน นักศึกษา  
แตงเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี อยางถูกตองตามกฎกระทรวงวาดวยเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี เพ่ือสราง
ความเขมแข็งและความสามัคคี ในหมูคณะของลูกเสือ เนตรนารี โดยเฉพาะอยางย่ิงการแตงกายเครื่องแบบ  
ในวันที่มีการเรียนการสอนในสถานศึกษา หรือแมแตการเดินสวนสนามในวันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสือ
แหงชาติ และการบําเพ็ญประโยชนในวันสําคัญ จะเห็นไดวาลูกเสือ-เนตรนารี มีอยูในเครื่องแบบเหลานั้น ได
ฝกระเบียบแถวและสามารถเดินสวนสนามไดอยางเขมแข็งในเครื่องแบบอันสงางาม ซึ่งเปนการฝกนิสัย ใหเปน
ผูมีระเบียบวินัยในตนเอง และบําเพ็ญประโยชนตอสังคม 
 

7. วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือใหครูและบุคลากรทางการศึกษา/ทางการลูกเสือ ที่ไดนําลูกเสือ เนตรนารีเขารวมงาน
ชุมนุมลูกเสอืบําเพ็ญประโยชน เฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ลูกเสือ
จิตอาสาทําความดี รวมใจภักดี เทิดไทองคราชัน” ภาคเหนือ ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม 700 ป เขารวม
ประชุมเชิงปฏิบัติการผลการดําเนินงานโครงการฯ และรายงานใหสํานักงานศึกษาธิการภาค 16 และสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการตอไป 
 2. นําขอมูลท่ีไดรับจากการประชุมในครั้งนี้ไปพัฒนางานชุมนุมในครั้งตอไป 
8. เปาหมาย  

 7.1 เชิงปริมาณ ผูเขารวมประชุมสรุปผลการดําเนินโครงการฯ งานชุมนุมฯ จํานวน 60 คน 

 7.2 เชิงคุณภาพ ลูกเสือสามารถคิดวิเคราะห แกปญหา และเรียนรูไดดวยตนเอง มีทักษะชีวิต มี
ลักษณะนิสัยเปนผูมีระเบียบวินัย มีความอดทน อดกลั้น เสียสละ มีน้ําใจ มีเมตตา มีความเปนผูนําผูตาม มี
ความสามัคครีักใครปรองดอง และบําเพ็ญประโยชนตอสังคมได 

 

9. ระยะเวลาดําเนินการ..............กันยายน 2562...........................................................  

10. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการภายในโครงการ  

- ชี้แจงเหตุผลความจําเปนในการประชุมเชิงปฏิบัติการผลการดําเนนิงานโครงการชุมนุมลูกเสือ 
บําเพ็ญประโยชนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสาทํา
ความดี รวมใจภักดี เทิดไทองคราชัน” (ภาคเหนือ) 
 - สรุปผลการดําเนินงานฯ ปญหา/ขอเสนอแนะ ของแตละหนวยงาน 
 - แนวทางการพัฒนางานชุมนุมลูกเสือฯ  
11. ผลการดําเนินงาน / ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ 

- ผูเขารวมประชุมสรปุผลการดําเนินโครงการฯ งานชุมนุมฯ มีความเขาใจเก่ียวกับการจัดกิจกรรมงาน
ชุมนุมลูกเสอืฯ ในระดับจังหวัดและระดับภาคได  
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12. ภาพกิจกรรม (ที่สื่อถึงการดําเนินการสูความสําเร็จของเปาประสงค จํานวน 5 ภาพ ขนาดของ file ภาพ 
เทากับหรือมากกวา 2 MB) 

13. งบประมาณ 

13.1 งบประมาณที่ไดรับ จํานวน ......12,000........ บาท 

13.2 งบประมาณที่ใชในไตรมาส จํานวน ......12,000....... บาท 

13.3 แหลงงบประมาณ ..........สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ................ 

14. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
14.1 ปญหา อปุสรรค 

  - ผูเขารวมประชุมสรปุผลการดําเนินโครงการฯ งานชุมนุมฯ ติดคมุสอบปลายภาค 
  - หนังสือที่นําสงไปยังตางหนวยงานไมไดรับการสนับสนุนเทาที่ควร 

14.2 ขอเสนอแนะ  
  - ควรจัดสรรงบประมาณใหเร็วกวานี้ 
  - สวนกลางควรประสานแจงหนวยงานตนสังกัดของบุคลากรทราบเบื้องตน 
15. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

16. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ  

ลูกเสือ เนตรนาร ีบุคลากรทางการลูกเสือ สามารถคิดวิเคราะห แกปญหา และเรยีนรูไดดวยตนเอง มี
ทักษะชีวิต มีลักษณะนิสัยเปนผูมีระเบียบวินัย มีความอดทน อดกลั้น เสียสละ มีน้ําใจ มีเมตตา มีความเปน
ผูนําผูตาม มีความสามัคคีรักใครปรองดอง และบําเพ็ญประโยชนตอสังคมได  

17. ผูรายงาน .......นายพงษศักดิ์  สุยะ....... ตําแหนง .....ผูปฏิบัติงานลูกเสือ (นักจัดการงานทั่วไป)............ 

      โทรศัพท ..087 - 7255610.... โทรสาร ......................................... E-mail: …………………………. 

18. วันที่รายงาน ณ วันท่ี ........................ เดือน................................................. พ.ศ. .................................... 
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แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏบิัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ของสํานักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ และแผนบูรณาการฯ ที่รวมกับหนวยงานอื่น 

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

1. ชื่อหนวยงาน  สํานักงานศกึษาธิการจังหวัดพะเยา 

2. หวงเวลารายงาน  ไตรมาสท่ี 1:  ต.ค. - ธ.ค. 61   ไตรมาสท่ี 2:  ม.ค. - มี.ค. 62 

   ไตรมาสที่ 3:  เม.ย. - มิ.ย. 62  ไตรมาสที่ 4:  ก.ค. - ก.ย. 62 

    สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ    สิ้นสุดโครงการแลว 

3. ชื่องาน /โครงการ/ กิจกรรม โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจําป  2562 

4. ความสอดคลองกับเปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรของแผนปฏิบัติราชการของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

  เปาประสงคที่ 1 หนวยงานมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล 
  เปาประสงคที่ 2 ผูรับบริการมีและใชระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพในการบริหาร 
        การบริการ และการเรยีนรู  
  เปาประสงคที่ 3 ผูเรยีนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ  
  เปาประสงคที่ 4 ผูเรยีนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางทั่วถึงและเทาเทียม 
  เปาประสงคที่ 5 ขาราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความกาวหนาในวิชาชีพ 
        มีศักยภาพในการปฏิบัติงานและการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 

5. แผนงาน แผนงานพื้นฐาน 

  แผนงานบูรณาการ (โปรดระบุ .......) 

 1. แผนงานบูรณาการสรางความปรองดองและสมานฉันท     
 2. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
 3. แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด  
 4. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
 5. แผนงานบูรณาการสงเสริมการวิจัยและนวัตกรรม 
 6. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัย     
 7. แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 
 8. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม  

 9. แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

6. หลักการและเหตุผล (โดยสังเขป) 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ตระหนักความสําคัญจึงขับเคลื่อนเพ่ือเพื่อสรางทักษะ 

อาชีพใหกับผูเรียนการจัดการศึกษาจึงมุงเนนที่การบูรณาการสูการปฏิบัติเปนจิตพิสัยในแตละรายวิชาที่มี 
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การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในสวนของกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ตอยอดจากการเรียนรูในชั้น
เรียนและกิจกรรมพัฒนาผูเรยีนควรมุงเนนการจัดการที่สอดคลองกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง  และไดจัดทํา
โครงการนี้ข้ึนโดยยุทธศาสตรการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา (พ.ศ. 2550 -2554 

7. วัตถุประสงค 
  เพื่อใหสถานศึกษานําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการจัดการเรยีน 
การสอนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและการบริหารจัดการสถานศกึษา เพ่ือใหเกิดผลในทางปฏิบัติ 
อยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เกิดการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการดําเนินชีวิตบนพ้ืนฐานของ 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางตอเนื่อง 
8. เปาหมาย  

เชิงปริมาณ 
1.รอยละ100ของหนวยงานทางการศึกษา  สถานศึกษา นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียงมาประยุกตใชในการเรยีนการสอนการจัดกิจกรรม 
2.รอยละ 99 ของหนวยงาน สถานศึกษา มีการจัดการสถานศึกษาใหเกิดผลในการปฏิบัติ 

อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 เชิงคุณภาพ 
  1.ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา มีความรู ความเขาใจและนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
  2.หนวยงานทางการศึกษา สามารถนําประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 

9. ระยะเวลาดําเนินการตุลาคม 2561 –  กันยายน 2562  

10. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการภายในโครงการ  
       1.ใหผูบริหารและขาราชการครูในสังกัดที่เขารวมอบรมเชิงวิชาการรายงานผลการดําเนินงาน
ของหนวยงานที่ดําเนินงานที่ผานมาแตละหนวยงาน 

11. ผลการดําเนินงาน / ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ 

  ผูเขารับการอบรมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน
การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและการบริหารจัดการสถานศึกษา เพ่ือใหเกิดผลในทางปฏิบัติอยางมี
ประสิทธิภาพและมปีระสิทธิผล เกิดการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการดําเนินชีวิตบนพื้นฐานของหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงอยาตอเนื่อง 
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12. ภาพกิจกรรม (ที่สื่อถึงการดําเนินการสูความสําเร็จของเปาประสงค จํานวน 5 ภาพ ขนาดของ file ภาพ 
เทากับหรือมากกวา 2 MB) 

              ภาพกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจําป  2562. 

 

ภาพกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจําป  2562. 
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ภาพกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจําป  2562. 

 

 

ภาพกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจําป  2562. 

 

 

 

 



55 
 

 

13. งบประมาณ 
13.1 งบประมาณที่ไดรับ จํานวน 20,000.- บาท 
13.2 งบประมาณที่ใชในไตรมาส จํานวน 20,000.- บาท 
13.3 แหลงงบประมาณ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. 

14. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
14.1 ปญหา อุปสรรค 
      1.โรงเรียนในสังกัดเปาหมายยังไมเขาโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงครบ 100%  
14.2 ขอเสนอแนะ  

     ประชาสัมพันธใหทุกโรงเรียนในสงักัดเขารวมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงครบ 100% 
15. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 

       1.ขอสนับสนุนงบประมาณประชุมชี้แจงใหโรงเรียนเขารวมโครงการฯ 
16. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ  
17. ผูรายงาน นางเพียรทอง   เวียงนาค. ตําแหนง นักวิชาการศึกษาชํานาญการ. 
      โทรศัพท0642401395 โทรสาร ......................................... E-mail: …………………………. 
18. วันที่รายงาน ณ วันท่ี ...29.. เดือนกันยายน พ.ศ. .2562 
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แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏบิัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ของสํานักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ และแผนบูรณาการฯ ที่รวมกับหนวยงานอื่น 

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

1. ชื่อหนวยงาน  สํานักงานศกึษาธิการจังหวัดพะเยา 

2. หวงเวลารายงาน  ไตรมาสท่ี 1:  ต.ค. - ธ.ค. 61   ไตรมาสท่ี 2:  ม.ค. - มี.ค. 62 

    ไตรมาสท่ี 3:  เม.ย. - มิ.ย. 62  ไตรมาสท่ี 4:  ก.ค. - ก.ย. 62 

    สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ   สิ้นสุดโครงการแลว 

3. ชื่องาน /โครงการ/ กิจกรรม โครงการตนแบบยุวกาชาดประจําป  2562……………………….. 

4. ความสอดคลองกับเปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรของแผนปฏิบัติราชการของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

  เปาประสงคที่ 1 หนวยงานมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล 
  เปาประสงคที่ 2 ผูรับบริการมีและใชระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพในการบริหาร 
        การบริการ และการเรยีนรู  
  เปาประสงคที่ 3 ผูเรยีนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ  
  เปาประสงคที่ 4 ผูเรยีนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางทั่วถึงและเทาเทียม 
  เปาประสงคที่ 5 ขาราชการ ครแูละบุคลากรทางการศึกษามีความกาวหนาในวิชาชีพ 
        มีศักยภาพในการปฏิบัติงานและการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 

5. แผนงาน  แผนงานพื้นฐาน 

   แผนงานบูรณาการ (โปรดระบุ .......) 

 1. แผนงานบูรณาการสรางความปรองดองและสมานฉันท     
 2. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
 3. แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด  
 4. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
 5. แผนงานบูรณาการสงเสริมการวิจัยและนวัตกรรม 
 6. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัย     
 7. แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 
 8. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม  

 9. แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

6. หลักการและเหตุผล (โดยสังเขป) 

สํานักงานการลุกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน มอบหมายใหสํานักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดพะเยาดําเนินโครงการหมูยุวกาชาดตนแบบ  เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจ ยกยองเชิดชูเกียรตใิหกับ
สถานศึกษาที่มผีลการจัดกิจกรรมยุวกาชาดเปนที่โดดเดน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา จึงไดดําเนินการ
ตามหลักเกณฑแนวทางและวิธีการคดัเลอืกหมูยุวกาชาดตันแบบในปพ.ศ. 2562 
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7. วัตถุประสงค 
7.1  เพ่ือใหผูบังคับบัญชายุวกาชาดและสมาชิกยุวกาชาดไดทํากิจกรรมไดอยางถูกตอง 
7.2  เพ่ือใหสมาชิกยุวกาชาดใหมเขาพิธีประจําหมูยุวกาชาดซึ่งเปนพิธีสําคัญ 
7.3 เพ่ือเปนขวัญและกําลังใจใหผูบังคับบัญชายุวกาชาดและสมาชิกยุวกาชาด 

8. เปาหมาย  
 เชิงปริมาณ   
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1,2           

เชิงคุณภาพ   
โรงเรียนที่เขารวมโครงการหมูยุวกาชาดตนแบบประจําป 2562 
9. ระยะเวลาดําเนินการตุลาคม 2561 –  กันยายน 2562  
10. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการภายในโครงการ  
       ออกนิเทศโรงเรยีนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1,2 และสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 
11. ผลการดําเนินงาน / ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ 
 ไดโรงเรียนตนแบบยุวกาชาดประจําป 2562 คือ โรงเรียนอนุบาลแมใจ  (บานศรีถอย) 
12. ภาพกิจกรรม (ที่สื่อถึงการดําเนินการสูความสําเร็จของเปาประสงค จํานวน 5 ภาพ ขนาดของ file ภาพ 
เทากับหรือมากกวา 2 MB) 

    ภาพกจิกรรมโครงการตนแบบยุวกาชาดโรงเรียนอนุบาลแมใจ(บานศรีถอย) 
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ภาพกิจกรรมโครงการตนแบบยุวกาชาดโรงเรียนอนุบาลแมใจ(บานศรีถอย) 
 

 
 
 

 
 
                  ภาพกจิกรรมโครงการตนแบบยุวกาชาดโรงเรียนอนุบาลแมใจ(บานศรีถอย) 
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                  ภาพกิจกรรมโครงการตนแบบยุวกาชาดโรงเรียนอนุบาลแมใจ(บานศรีถอย) 

 
 
 
13. งบประมาณ 

13.1 งบประมาณที่ไดรับ จํานวน4,000.- บาท 
13.2 งบประมาณที่ใชในไตรมาส จํานวน 2,900. บาท 
13.3 แหลงงบประมาณ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. 

14. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
14.1 ปญหา อุปสรรค 
      -.จํานวนโรงเรยีนที่สงผลงานมีจํานวนนอย 
14.2 ขอเสนอแนะ  

      -.ขาราชการครูสวนใหญยังไมผานการอบรมครูผูสอนกิจกรรมยุวกาชาด. 
15. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 

       -.ขอสนับสนุนงบประมาณอบรมครูผูสอนยุวกาชาดในปงบประมาณ 2563 
16. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ  
       -ผูบริหารและขาราชการครูสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชและปฏิบัติไดอยางถูกตอง 
17. ผูรายงานนางเพียรทอง  เวียงนาค. ตําแหนง ..นักวิชาการศกึษาชํานาญการ................................... 
      โทรศัพท 0642401395. โทรสาร ......................................... E-mail: …………………………. 
18. วันที่รายงาน ณ วันท่ี 26. เดือน. กันยายน....... พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
 
 
 



60 
 

 

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏบิัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ของสํานักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ และแผนบูรณาการฯ ที่รวมกับหนวยงานอื่น 

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

1. ชื่อหนวยงาน  สํานักงานศกึษาธิการจังหวัดพะเยา 

2. หวงเวลารายงาน  ไตรมาสท่ี 1:  ต.ค. - ธ.ค. 61   ไตรมาสท่ี 2:  ม.ค. - มี.ค. 62 

     ไตรมาสที่ 3:  เม.ย. - มิ.ย. 62  ไตรมาสท่ี 4:  ก.ค. - ก.ย. 62 

    สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ    สิ้นสุดโครงการแลว 

3. ชื่องาน /โครงการ/ กิจกรรม โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย  ระดับจังหวัดพะเยา 

4. ความสอดคลองกับเปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรของแผนปฏิบัติราชการของสํานักงาน 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

  เปาประสงคที่ 1 หนวยงานมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล 
  เปาประสงคที่ 2 ผูรับบริการมีและใชระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพในการบริหาร 
        การบริการ และการเรยีนรู  
  เปาประสงคที่ 3 ผูเรยีนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ  
  เปาประสงคที่ 4 ผูเรยีนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางทั่วถึงและเทาเทียม 
  เปาประสงคที่ 5 ขาราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความกาวหนาในวิชาชีพ 
        มีศักยภาพในการปฏิบัติงานและการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 

5. แผนงาน  แผนงานพื้นฐาน 

   แผนงานบูรณาการ (โปรดระบุ .......)  

 1. แผนงานบูรณาการสรางความปรองดองและสมานฉันท     
 2. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
 3. แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด  
 4. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
 5. แผนงานบูรณาการสงเสริมการวิจัยและนวัตกรรม 
 6. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัย     
 7. แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 
 8. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม  

 9. แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

6. หลักการและเหตุผล (โดยสังเขป) 

         สืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ไดกําหนดในมาตรา 54  ระบุวารัฐตอง
ตองดําเนินการใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาเปนเวลาสิบสองป ตั้งแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ 
อยางมีคุณภาพ  โดยไมเก็บคาใชจาย รัฐตองดําเนินการใหเด็กเล็ก ไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับ
การศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมวัย โดยสงเสริม
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และสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินและภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินการดวย 
กระทรวงศึกษาธิการจึงไดกําหนดแนวทางการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย โดยใหสถานศึกษาทุกสังกัดในพ้ืนท่ีจัด 
การศึกษาปฐมวัยใหมีคุณภาพ โดยอาศัยจังหวัดเปนในการขับเคลื่อนหลัก ตลอดจนบูรณาการและประสาน
ความรวมมือการจัดการศกึษารวมกัน 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561  สํานักงานปลัดกระทรวงศกึษาธิการ ไดดําเนินงานโครงการสงเสริมและ
พัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1-3) ในระดับพื้นที่ภาคและจังหวัด มีกิจกรรมท่ีดําเนินการ 
 4 กิจกรรม  ไดแก สรางความรับรูความเขาใจ เก่ียวกับแนวนโยบาย ทิศทางและเปาหมายการดําเนินงาน
เก่ียวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย จัดทําขอมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัยและแผนที่ตั้งสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษา
ปฐมวัยระดับจังหวัด จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยเชิงบูรณาการระดับจังหวัดและคัดเลือก 
รวบรวมผลงสนวิจัย นวัตกรรม แนวปฏิบัติที่ดีของการจัดการศึกษาปฐมวัย  ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงาน
ขับเคลื่อนการสงเสริม ดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยในสวนของพ้ืนท่ีระดับภาคและจังหวัดเปนไปอยางตอเนื่อง 
และมีประสิทธิภาพ สอดคลองขอกําหนดของกฎหมาย ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ จึงไดจัดทาํโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ (ภาคและจังหวัด) 
ขึ้น อาศัยการบูรณาการการทํางานรวมกันระหวางหนวยงานในสวนกลาง คือ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
สป. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร สป. และหนวยงานในพื้นท่ีภูมิภาค ไดแก สํานักงานศึกษาธิการ
ภาคและสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  
 ในการนี้สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา จึงเห็นควรใหมีการจัดโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการ
จัดการศึกษาปฐมวัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึ้น เพื่อ บูรณาการทํางานรวมกันกับทุกภาคสวนภายใน
จังหวัดเพื่อขับเคลื่อนแนวนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงเพื่อ เสริมสราง 
ความตระหนัก พัฒนาครูผูสอนปฐมวัย บุคลากรการศึกษาและผูเกี่ยว ใหความรูความ เขาใจเกี่ยวกับการจัด
ศึกษาปฐมวัย ที่มีการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย สอดคลองตามยุทธศาสตรชาติ และนโยบายกระทรวงศึกษา  
7. วัตถุประสงค 

   7.1 เพื่อสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยระดับจังหวัดพะเยา ใหมีคุณภาพเปนไปตาม
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยที่กําหนดไว 
     7.2 เพ่ือขยายผล และตอยอดการดําเนินงานเก่ียวกับการนําผลงานวิจัย นวัตกรรม รูปแบบ/แนวปฏิบัติท่ีดี
เก่ียวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยไปสูหนวยงาน/สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยใหครอบคลุมและ
ทั่วถึงมากขึ้น 
     7.3 เพ่ือนิเทศ กํากับ ติดตาม สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาการดําเนินงานของหนวยงาน/สถานศึกษาที่จัด
การศึกษาระดับปฐมวัยในจังหวัดพะเยา  
8. เปาหมาย   

    8.1 เชิงปริมาณ  

                8.1.1 จํานวนผูบริหารสถานศกึษา ครู ผูดูแลเด็ก และบุคลากรที่เก่ียวของกับการจัดการศึกษา
ปฐมวัยในจังหวัดพะเยา ไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยให
มีพัฒนาการสมวัย จํานวน 250 คน 
      8.1.2 จํานวนผลงานวิจัย นวัตกรรม รูปแบบและแนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มี
การนําไปขยายผลตอยอด หรือประยุกตใชในหนวยงาน สถานศึกษาหรือพัฒนาเด็กปฐมวัยจํานวน 5 ผลงาน 
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               8.1.3 รอยละสถานศกึษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยไดรับการนิเทศ ติดตาม สงเสริม สนับสนุน 
และพัฒนาใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน (รอยละ 50) 

      8.2 เชิงคุณภาพ  

 8.2.1 ผูบริหารสถานศึกษา ครู ผูดูแลเดก็ และบุคลากรท่ีเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาปฐมวัยใน
จังหวัดพะเยา ไดรับการพัฒนาใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการจัดการศึกษา และการสงเสริม และพัฒนา
ตามแนวนโยบาย เปาหมาย และขอกําหนดของระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวของ 

 8.2.2 ผลงานวิจัย นวัตกรรม รูปแบบและแนวทางปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยมีการนําไป
ประยุกตใช ขยายผล หรือตอยอดในหนวยงาน สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ดวยวิธีการและ
รูปแบบที่หลากหลายเหมาะสม 

          8.2.3 สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยไดรับการนิเทศ ติดตาม สงเสริม สนบัสนุน และพัฒนาให
สามารถจัดการศึกษา หรือจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยไดอยางมีคุณภาพตอเนื่อง 

9. ระยะเวลาดําเนินการ  เดอืนกรกฎาคม –กันยายน 2562 

10. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการภายในโครงการ  

       10.1 ขยายผล/ตอยอดงานวิจัย นวัตกรรม และแนวปฏิบัติท่ีดีของการจัดการศึกษาปฐมวัยสูหนวยงาน/
สถานศึกษา ที่จัดการศกึษาระดับปฐมวัยในจังหวัดพะเยา 

      10.2 กิจกรรมสรางความรูความเขาใจ และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนปฐมวัย  

11. ผลการดําเนินงาน / ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ 

         เชิงปริมาณ มีผูเขารวมงานจํานวน 294    คน   ตามรายการดังนี้   
        1. ผูเขารับการฝกอบรม จํานวน 233  คน 
          2. วิทยากร/กรรมการตัดสิน  จํานวน 11 คน  
          3. คณะทํางานจํานวน  17 คน 
          4. นักเรียนจํานวน 33 คน   
          5. โรงเรียนที่เขารวมกิจกรรมในครั้งนี้จํานวน 90 โรงเรยีน 

         เชิงคณุภาพ ดังนี้  
1. ผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจ สามารถบูรณาการเรยีนรูตามแนวทางการเรยีนรูแบบกระตือรือรน

กับกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม และผานการทดสอบแบบทดสอบหลังการอบรม คิดเปนรอยละ 100 

2. ผูเขารับการอบรมมีความรู และผลิตสื่อประกอบการจัดกิจกรรมหลักสําหรับเด็กปฐมวัยได 
3. เขารับการอบรมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการประเมนิการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และผานการทดสอบ

แบบทดสอบหลังการอบรม คิดเปนรอยละ 100  
      4. ออกนิเทศ กํากับ ติดตาม สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาการดําเนินงานของหนวยงาน/สถานศึกษาที่จัด
การศึกษาระดับปฐมวัยในจังหวัดพะเยา จํานวน 60 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 66.67 % 

12. ภาพกิจกรรม (ที่สื่อถึงการดําเนินการสูความสําเร็จของเปาประสงค จํานวน 5 ภาพ ขนาดของ file ภาพ 
เทากับหรือมากกวา 2 MB) 
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13. งบประมาณ 
13.1 งบประมาณที่ไดรับ จํานวน ...........300,000................. บาท 
13.2 งบประมาณที่ใชในไตรมาส จํานวน ........186,496........ บาท 
13.3 แหลงงบประมาณ .........สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ................................. 

14. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
14.1 ปญหา อุปสรรค 
     งบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรไมเพียงพอ เนื่องจาก จํานวนกิจกรรมในโครงการไดถูกกําหนดมาจาก

สวนกลาง ทําใหไมมีความยืดหยุนในการปฏิบัติ  อีกท้ังไมชัดเจนในรายละเอียดการใชงบประมาณ มีภาระ
คาใชจายที่ไมไดวางไวในแผนการใชงบประมาณ เชน กิจกรรมนําเสนอ Best Practice ระดับภาคและ
ระดับประเทศ สรางความยุงยาก ลําบากใจในการบริหารจัดการเปนอยางมาก 
      14.2 ขอเสนอแนะ  

        14.2.1 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดควรเปนผูกําหนดกิจกรรมในโครงการตามบริบทของจังหวัด  
        14.2.2 จัดสรรงบประมาณใหเพียงพอ 
        14.2.3 ขอบเขตของการในการพัฒนาประชากรในจังหวัด ควรงดเวน โรงเรยีนหรือสถานพัฒนา

เด็กปฐมวัยในสังกัด สพฐ. เนื่องจาก สพฐ. มีความพรอมในดานบุคลากรและงบประมาณในการบริหารจัดการ 
เพื่อลดซ้ําซอนและปญหาในการปฏิบัติงาน เชน การพัฒนาครูและการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
15. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 
       พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาปฐมวัย 
16. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ  
      ผูเรียนไดรบัการการศกึษาทุกชวงวัยอยางมีคุณภาพ ครแูละบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาตาม
ขอบเขตภาระงาน 
17. ผูรายงาน นางสุพิตร  บุญทิพย  ตําแหนง   นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 
      โทรศัพท 054-079873 โทรสาร 054-079874 E-mail: supit2514@hotmail.com 
18. วันที่รายงาน ณ วันท่ี 27   เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 
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แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏบิัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ของสํานักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ และแผนบูรณาการฯ ที่รวมกับหนวยงานอื่น 

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

1. ชื่อหนวยงาน  สํานักงานศกึษาธิการจังหวัดพะเยา 

2. หวงเวลารายงาน  ไตรมาสท่ี 1:  ต.ค. - ธ.ค. 61   ไตรมาสท่ี 2:  ม.ค. - มี.ค. 62 

   ไตรมาสที่ 3:  เม.ย. - มิ.ย. 62   ไตรมาสท่ี 4:  ก.ค. - ก.ย. 62 

    สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ   สิ้นสุดโครงการแลว 

3. ชื่องาน /โครงการ/ กิจกรรม Coaching Teams  เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

4. ความสอดคลองกับเปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรของแผนปฏิบัติราชการของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

  เปาประสงคที่ 1 หนวยงานมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล 
  เปาประสงคที่ 2 ผูรับบริการมีและใชระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพในการบริหาร 
        การบริการ และการเรยีนรู  
  เปาประสงคที่ 3 ผูเรยีนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ  
  เปาประสงคที่ 4 ผูเรยีนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางทั่วถึงและเทาเทียม 
  เปาประสงคที่ 5 ขาราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความกาวหนาในวิชาชีพ 
        มีศักยภาพในการปฏิบัติงานและการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 

5. แผนงาน  แผนงานพื้นฐาน 

   แผนงานบูรณาการ (โปรดระบุ แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรูตลอดชีวิต ) 

 1. แผนงานบูรณาการสรางความปรองดองและสมานฉันท     
 2. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
 3. แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด  
 4. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
 5. แผนงานบูรณาการสงเสริมการวิจัยและนวัตกรรม 
 6. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัย     
 7. แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 
 8. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม  

 9. แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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6. หลักการและเหตุผล (โดยสังเขป) 

  กระทรวงศึกษาธิการเปนองคกรหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศใหมี
ประสิทธิภาพทัดเทียมกับนานาประเทศ รวมท้ังสงเสริมการศึกษาใหกับเยาวชน ประชาชน ใหมีความรู มี
คุณภาพ มีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ  โดยกระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดนโยบายและมาตรการตางๆ ที่จะดําเนินการเพ่ือพัฒนากําลังคน
ซึ่งเปนทรพัยากรท่ีสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติ แตปรากฏวายังคงมีปญหาบางประการในการจัดการศึกษา
ของประเทศในสวนภูมิภาค ทั้งในดานโครงสรางขององคกร ดานการบริหารจัดการ และดานบุคลากรท่ี
เกี่ยวของ ซึ่งปญหาเหลานี้สงผลตอคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาเยาวชน และเปนอุปสรรคตอการ
ขับเคลื่อนและการพัฒนาดานการศึกษาของประเทศใหมีประสิทธิภาพทักเทียมกับนานาประเทศ แมที่ผานมา
คณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ ไดมีความพยายามในการแกปญหาดวยการกําหนดมาตรการและกลไก
ตางๆ ขึ้น โดยมีคําสั่งหัวหนารักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติมาแลวหลายฉบับ แตโดยเหตุท่ีสภาพการจัด
การศึกษาของประเทศในสวนภูมิภาคมีความซับซอนและสั่งสมเปนระยะเวลานาน รัฐบาลจึงไดมีการปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการข้ึน เพ่ือกําหนดมาตรการ กลไกเพิ่มเติมใหปญหาโดยสวนใหญ
ไดรับการแกไขโดยเร็วเพ่ือประโยชนในการเตรียมการและรองรับการปฏิรูปการศึกษาอันเปนเรื่องสําคัญเรื่อง
หนึ่งในการปฏิรูปประเทศตามท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดบัญญัติไว 
  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดและสํานักงานศึกษาธิการภาค สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ที่ไดจัดตั้งขึ้นตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ คําสั่งที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2560 โดยมีหนาที่ในการกําหนด
ยุทธศาสตรและบทบาทการพัฒนาภาคตางๆ ใหเชื่อมโยงและสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ กําหนด
ทิศทางการดําเนินงานของกระทรวงศกึษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด แปลงยุทธศาสตรชาติสูการปฏิบัติ
ในระดับภาคและจังหวัดที่เชื่อมโยงและสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ 
ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด และพัฒนาดานอ่ืนๆ ตามศักยภาพและโอกาสของบุคคลและชุมชนในแตละ
พ้ืนที่ สงเสริมสนับสนุนการเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
ประมหากษัตริยทรงเปนประมุข ประสาน สงเสริม สนับสนุนและดําเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองค
ความรูและนวัตกรรมการศึกษาระดับภาค กํากับดูแล เรงรัด กํากับติดตามและประเมินผลการพัฒนางาน 
วิชาการและการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในพื้นท่ีที่รับผิดชอบและท่ีสําคัญ คือมีหนาท่ีกํากับดูแล 
เรงรัดติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของหนวยงานการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการใน
พ้ืนที่รับผิดชอบ 
 ดังน้ันเพ่ือใหภารกิจสําคัญในการกํากับ ดูแล เรงรัด ติดตามและประเมนิผลกาบรหิารการจัดการศึกษา
ของหนวยงานการศึกษาในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตอการบริหารการ
จัดการศึกษาของหนวยงานทางการศึกษา ใหสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ
และบริบทของเขตพื้นที่ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา จึงไดกําหนดใหมีโครงการ  Coaching Teams  
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ข้ึน เพื่อพัฒนาแนวทางการนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของหนวยงานทางการศึกษาใหตรงกับบริบทของ
พ้ืนที่ ตรงกับผลการวิเคราะหผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาและความตองการของแตละพื้นที่ เพ่ือใหการนิเทศ
ติดตามและประเมินผล สามารถเปนกลไกกระตุนใหหนวยงานทางการศึกษา บริหารจัดการศึกษา รวมทั้งแกไข
ปญหาดานคุณภาพของผูเรียน ใหเกิดผลลัพธตอคุณภาพของผูเรียนที่สูงขึ้น ใหผูเรียนไดรับการพัฒนาอยาง
เหมาะสม เปนผูมีองคความรูตามศักยภาพและเปนคนดีของสังคม 
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7. วัตถุประสงค 

  1. เพื่อพัฒนาแนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระดับ
จังหวัดที่มีความสอดคลองเหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที ่
 2. เพื่อสรางเครือขายความรวมมือในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานในระดับจังหวัดเพ่ือพัฒนาการศึกษาและยกระดับคุณภาพของผูเรียน 
8. เปาหมาย  

 7.1 เชิงปริมาณ 1. มีแนวทางทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ในระดับจังหวัดที่มีความสอดคลองเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่  ระดับจังหวัดอยางนอย 1 แนวทาง 
 2. มี Supervisor Teams ระดับจังหวัด 
 3. มีเอกสารผลการพัฒนาแนวทางการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการศกึษาขั้น
พ้ืนฐาน ในระดับจังหวัด ที่สอดคลองเหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ เพื่อเสนอผูบรหิารของกระทรวงศึกษาธิการ 
และเผยแพรแกหนวยงานท่ีเก่ียวของ นําไปใช จํานวน  100 เลม 
 7.2 เชิงคุณภาพ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มีแนวทางและเครือขายความรวมมือในการ
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีความสอดคลองเหมาะสมตามบริบทของ
แตละพ้ืนที่ เพื่อนําไปใชในการพัฒนาการศกึษาและยกระดับคุณภาพของผูเรียนใหเหมาะสมยิ่งข้ึน 

 

9. ระยะเวลาดําเนินการ มกราคม – กันยายน 2562 

10. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการภายในโครงการ 

กิจกรรมที่ 1 : การวางแผนการดําเนินงาน Coaching Teams  เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
      1) จัดทําคําสั่งแตงต้ังคณะทํางานนิเทศ ติดตามและประเมินผล และคําสั่งคณะทํางานอื่นที่เก่ียวของ 
      2) วางแผนการดําเนินงาน และกําหนดกรอบ แนวทางการดําเนินงาน   
      3) ประชุมชี้แจงเปาประสงคของโครงการใหกับคณะกรรมการดําเนินการ 
      4) กําหนดโครงรางรูปแบบ และแนวทางการนิเทศกํากับติดตาม 
 กิจกรรมท่ี 1 : จัดกิจกรรมนิเทศกํากับ ติดตาม เพื่อ ยกระดับผลสัมฤทธิ์กอนการสอบ O-NET จํานวน 1 ครั้ง  
 กิจกรรมท่ี 2 :  การนิเทศกํากับติดตาม การดําเนินการจัดสอบ O-NET ปการศึกษา 2561 
 กิจกรรมท่ี 4 : จัดกิจกรรมนิเทศกํากับ ติดตาม เพ่ือ ยกระดับผลสัมฤทธ์ิหลังการสอบ O-NET จํานวน 1 ครั้ง    
 กิจกรรมท่ี 5 : ประชุมสรุปงาน Coaching Teams  เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
  กิจกรรมท่ี 6 : สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ และจัดทําเอกสารสรุปงาน  จํานวน  100 เลม   
11. ผลการดําเนินงาน / ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ 

การประเมินโครงการ Coaching  Teams เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
พะเยา ดําเนินตามรูปแบบการประเมนิทุกขั้นตอนอยางเปนระบบ ผลการประเมินมีความเชื่อมั่นเปนไปตาม
วัตถุประสงคที่กําหนด คือ เพ่ือการหาขอมูลตางๆนํามาใชในการวางแผนโครงการและปรับปรุงการดําเนินงาน
ของโครงการในปตอไป และเพ่ือหาขอมูลที่แสดงถึงประสิทธิภาพผลสําเรจ็ของโครงการและความลมเหลวของ
โครงการอันจะเปนประโยชนในการดําเนินงานตามโครงการในปตอไป จากการประเมินผลการดําเนินงานครั้งนี้ 
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เปนการเก็บขอมูลจากพื้นที่ปฏิบัติงานจริง ในระดับสถานศึกษา ประเมินผลการดําเนินงานของสถานศึกษาใน
เปาหมายโครงการ 12 โรงเรียน พบวา 

  โรงเรียนในเปาหมายโครงการ มีการวิเคราะหขอมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
(O-NET) 2-3 ปการศึกษายอนหลัง มีการศึกษาสภาพปญหา/ความตองการของสถานศึกษาในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผูเรียน มีการนําขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาที่ไดจากการวิเคราะหไปจัดทํา
แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา  มีโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ตามแผนงานท่ีกําหนด 
ครบทั้ง 12 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 100 และทุกโรงเรียนมีผลการดําเนิน 

อยูในระดับคุณภาพ 3 โดยมีรองรอยหลักฐานที่ชัดเจน ครบถวน สมบูรณ 
  โรงเรียนในเปาหมายโครงการ มีการมอบหมายใหครูผูสอน ปฏิบัติหนาที่การจัดการเรียนการ
สอนตามกลุมสาระการเรียนรูที่ตรงเอก/ตามความถนัด  มีการประชุมวางแผนรวมกันในระดับสถานศึกษา  
เพื่อกําหนดจุดเนนในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา  มีการสรางเครือขายความรวมมือการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา กับหนวยงานอื่น ทั้งภาครัฐ และเอกชน ผูบริหารสถานศึกษา/ครู/บุคลากรทางการ
ศึกษา มีความรูและเขาใจเก่ียวกับโครงการ “Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา” ครบท้ัง 12 
โรงเรียน คิดเปนรอยละ 100 และทุกโรงเรียนมีผลการดําเนินอยูในระดับคุณภาพ 3 โดยมีรองรอยหลักฐานที่
ชัดเจน ครบถวน สมบูรณ   
  โรงเรียนในเปาหมายโครงการ มีการวิเคราะหสภาพปญหา ความตองการ และขอมูล
สารสนเทศทางการศึกษาในระดับหองเรียน มีคําส่ังแตงตั้งผูรับผิดชอบอยางชัดเจน  มีการวางแผนกําหนด
ปฏิทินการดําเนินกิจกรรม  มีการวางแผนการใชงบประมาณ ท่ีรับการสนับสนุนตามโครงการ มีการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู PLC. ระหวางผูบรหิารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาครบทั้ง 12 โรงเรียน คิด
เปนรอยละ 100 และทุกโรงเรียนมีผลการดําเนินอยูในระดับคุณภาพ 3 โดยมีรองรอยหลักฐานที่ชัดเจน 
ครบถวน สมบูรณ   
  โรงเรียนในเปาหมายโครงการ มีการดําเนินงานตามกิจกรรมท่ีวางไว และตามวัตถุประสงค 
ที่กําหนด  มีการนําตนแบบ/วิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practice) มาถายทอดและใชปฏิบัติงานจริง มีการให
คําปรึกษาและสนับสนุนการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีการสรุปผลการดําเนินงาน  
เปนระยะ ๆ และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ และการรายงานผลการดําเนินงานใหหนวยงาน และผูเก่ียวของทราบ 
เมื่อเสร็จสิ้นโครงการมีการถอดบทเรียนเพ่ือนํามาปรับปรุงรูปแบบและวิ ธีการจัดการเรียนการสอน  
ใหมีประสิทธิภาพตอไป ครบทั้ง 12 โรงเรยีน โดยตัวบงชี้ที่ 2.1 และ 2.3 มีผลการดําเนินอยูในระดับคุณภาพ 3 
โดยมีรองรอยหลักฐานที่ชัดเขน ครบถวน สมบูรณ จํานวน 12 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 100 และตัวบงชี้ที่ 
2.2,2.4 และ 2.5 มีโรงเรียนที่มีผลการดําเนินงานอยูในระดับ 2 มีการปฏิบัติ โดยมีรองรอยหลักฐานที่ชัดเจน 

จํานวน 9, 10, 11 โรงเรียน ตามลําดับ 
 โรงเรียนในเปาหมายโครงการ ใหคําปรึกษา สนับสนุน และอํานวยความสะดวก แกครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ อยางเต็มท่ี มีการจัด
ประชุม ติดตาม ผลการดําเนินงานตามโครงการฯ อยางตอเนื่อง  มีแผน/ปฏิทินการการนิเทศ ติดตาม เย่ียมชั้น
เรียน และสามารถปฏิบัติตามแผน/ปฏิทินท่ีกําหนดได ครบทั้ง 12 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 100 โดยมีโรงเรียน
ที่มีผลการประเมินคุณภาพ ระดับ 3 จํานวน 10 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 8.30และมีโรงเรียนท่ีมีผลการ
ประเมนิคุณภาพ ระดับ 2 จํานวน 2 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 1.70 

โรงเรียนในเปาหมายโครงการ ครูผูสอนไดรับการอบรมพัฒนา กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนตามแนวทาง Active Learning และการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21ครผููสอนไดใชกระบวนจัดการเรียน
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การสอนตามแนวทาง Active Learning และการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ครูผูสอนจัดหองเรียนได
สะอาด สวยงาม ปลอดภัย มีบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรูของผูเรียน ครบทั้ง 12 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 
100 และทุกโรงเรยีนมีผลการดําเนินอยูในระดับคุณภาพ 3 โดยมีรองรอยหลักฐานท่ีชัดเขน ครบถวน สมบูรณ 
  โรงเรียนในเปาหมายโครงการ ผูเรียนมีความกระตือรือรน และเรียนรูอยางมีความสุข  
ผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนเครื่องมือในการเรียนรูไดอยางคลองแคลว ผูเรียนสามารถสรุป 
องคความรูไดดวยตนเอง  ครบท้ัง 12 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 100 และทุกโรงเรียนมีผลการดําเนินงาน 
อยูในระดับคุณภาพ 3 โดยมีรองรอยหลักฐานที่ชัดเขน ครบถวน สมบูรณ 
12. ภาพกิจกรรม (ที่สื่อถึงการดําเนินการสูความสําเร็จของเปาประสงค จํานวน 5 ภาพ ขนาดของ file ภาพ 
เทากับหรือมากกวา 2 MB) 

13. งบประมาณ 
13.1 งบประมาณที่ไดรับ จํานวน 405,200 บาท 
13.2 งบประมาณที่ใชในไตรมาส จํานวน 177,167 บาท 
13.3 แหลงงบประมาณ ไดรับจัดสรรจาก สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

14. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
14.1 ปญหา อุปสรรค   
    - หนวยงานทางการศึกษาบางแหง ยังมีความขัดแยง และไมใหความรวมมืออยางเต็มที่  
    - งบประมาณไมเพียงพอ และมีความยุงยากในการใชงบประมาณกับหนวยงานตางกรม 
    - วัสดุ  อุปกรณ ไมเพียงพอ เนื่องจากติดระเบียบการจัดซื้อ ไดครั้งละไมเกิน 15,000 บาท / การ

จัดการอบรมสมัมนา 1 ครั้ง 
14.2 ขอเสนอแนะ 
     - กระทรวงศึกษาธิการ ควรมีนโยบายการบริหารจัดการศึกษาท่ีเปนเอกภาพ เพื่อใหหนวยงาน

ทางการศึกษา รบัรู และมีแนวทางการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน 
     - ควรจัดสรรงบประมาณใหมากขึ้น ที่จะสามารถจัดสรรใหกับโรงเรียนเปาหมายโครงการดําเนินงาน

ไดอยางเพียงพอ 
     - ควรยกเลิก /ปลดล็อค ระเบียบที่ไมเอ้ือตอการปฏิบัติงาน 

15. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 
   - ขยายโครงการสูโรงเรียน/สถานศึกษา ใหมากขึ้น 
16. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ  
            - การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของจังหวัดพะเยา มีคุณภาพ เดกเยาวชนไดรับการพัฒนาเต็มศักยภาพ 
17. ผูรายงาน นายปยนาถ  ชาวนาน ตําแหนง ศึกษานิเทศก  ชํานาญการพิเศษ 
      โทรศัพท 054-079872 โทรสาร 054-079874 E-mail: piyanat@phayao2.go.th 
18. วันที่รายงาน ณ วันท่ี 30 เดือน. กันยายน พ.ศ. 2562 
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แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏบิัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ของสํานักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ และแผนบูรณาการฯ ที่รวมกับหนวยงานอื่น 

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

1. ชื่อหนวยงาน  สํานักงานศกึษาธิการจังหวัดพะเยา 

2. หวงเวลารายงาน  ไตรมาสท่ี 1:  ต.ค. - ธ.ค. 61   ไตรมาสที่ 2:  ม.ค. - มี.ค. 62 

    ไตรมาสท่ี 3:  เม.ย. - มิ.ย. 62  ไตรมาสที่ 4:  ก.ค. - ก.ย. 62 

    สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ    สิ้นสุดโครงการแลว 

3. ชื่องาน /โครงการ/ กิจกรรม TFE (Teams For Education) 

4. ความสอดคลองกับเปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรของแผนปฏิบัติราชการของสํานักงาน 
    ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
  แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 
  เปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ผูเรียนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพที่สอดคลองเหมาะสม
กับการเสริมสรางความมั่นคง 
  เปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ผูเรียนมีสมรรถนะและความสามารถในการแขงขันที่สนอง
ความตองการของตลาดงานและประเทศ 
 เปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 ผูเรียนไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และมีทักษะของ
ผูเรียนในศตวรรษที่ 21  
  เปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ผูเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางทั่วถึง และเสมอภาค 
  เปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 ผูเรียนมีคณุภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
  เปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 หนวยงานทั้งในสวนกลางและภูมิภาคมีระบบบริหาร
จัดการที่มปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล 
          แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืนประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ของ
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 โครงการหนึ่งอําเภอหน่ึงทุน 
  โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ย่ังยืน 
          แผนงานบูรณาการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

  1. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
 2. แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด  
 3. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร 
 4. แผนงานบูรณาการการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
 5. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
 6. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 
 7. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต  
 8. แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและจัดการมลพิษและสิ่งแวดลอม 
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 9. แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 10. แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและท่ัวถึง 

           แนวทางท่ี 1 . พัฒนาคุณภาพการจัดการเรยีนรู เพ่ือสรางคุณลักษณะและทักษะที่จําเปน 
             ในศตวรรษท่ี 21 

           แนวทางท่ี 2 . ผลิตและพัฒนากําลังคนที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ 
           แนวทางท่ี 3 . พัฒนาคุณภาพระบบการผลิตและพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากร 
                                 ทางการศึกษา 
           แนวทางท่ี 4 . พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
           แนวทางท่ี 5 . ขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรยีนรูตลอดชีวิตที่มีคุณภาพใหเทาเทียม 
                                 และทั่วถึง 
5. หลักการและเหตุผล (โดยสังเขป) 
            สํานกัปลัดกระทรวงศึกษาธิการไดเล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน คุณภาพการ
จัดการเรียนรูเพ่ือเปนการสรางคุณลักษณะและทักษะที่จําเปนตอการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ไดอยางมีคุณภาพ 
จึงใหสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดจัดทําโครงการ TFE (Teams For Education) เพ่ือเปนการสงเสรมิการ
พัฒนาการเรียนรูของหนวยงานทุกระดับ ทุกประเภท สงผลตอการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนใหยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับจังหวัดและสถานศึกษาสูการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนรูที่ย่ังยืนใน
อนาคต  

6. วัตถุประสงค 

6.1 เพ่ือเปนศูนยกลางขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรูเพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและท่ีเก่ียวของระดับจังหวัดและระดบัสถานศึกษา 

6.2 เพ่ือสงเสรมิการพัฒนาการจัดการเรียนรู และถายทอดองคความรูเก่ียวกับรูปแบบ/แนวทางการ
พัฒนานักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐานแตละวิชาต่ํากวาเกณฑคะแนน รอย
ละ 50 เพิ่มข้ึน ระดับจังหวัดและสถานศึกษาใหกับหนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา 

6.3 เพ่ือใหสถานศกึษามีรอยละของนักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ัน
พ้ืนฐานแตละวิชาผานเกณฑเพ่ิมข้ึน 

7. เปาหมาย  

 7.1 เชิงปริมาณ 

      7.1.1 มีขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรูเพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษาในระดับจังหวัด  

     7.1.2 มีแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู และถายทอดองคความรูเก่ียวกับรูปแบบ/แนวทาง 
การพัฒนานักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานแตละวิชาต่ํากวาเกณฑคะแนน 
รอยละ 50 เพ่ิมขึ้น ระดับจังหวัด อยางนอย 1 แนวทาง 

     7.1.3 สถานศึกษามีรอยละของนักเรยีนที่คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐานแตละวิชาผานเกณฑเพ่ิมข้ึน         
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 7.2 เชิงคุณภาพ  

      7.2.1 มีศูนยกลางขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ระดับจังหวัดและระดับสถานศึกษาเพ่ือ
สงเสริมการจัดการเรียนรูในการสรางคุณลักษณะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 

      7.2.2 หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาเกิดการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู และ
ถายทอดองคความรูเก่ียวกับรูปแบบ/แนวทางการพัฒนานักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐานแตละวิชาต่ํากวาเกณฑคะแนนรอยละ 50 เพิ่มขึ้น ระดับจังหวัดและระดับสถานศึกษา
รวมกัน 

       7.2.3 สถานศกึษามีรอยละของนักเรียนท่ีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตขิั้น
พ้ืนฐานแตละวิชาผานเกณฑเพ่ิมข้ึน 
8. ระยะเวลาดําเนินการ  1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562 (แตสถานศึกษาตองใชรูปแบบการพัฒนาการ
จัดการเรียนรูถึงสิ้นปการศึกษา)  

9. กิจกรรมท่ีจะดําเนนิการภายในโครงการ  

                 9..1 วิเคราะหขอมูลและจัดทําสารสนเทศ 
                 9.2 พัฒนารูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูในระดับจังหวัด 
                 9.3 เสวนา/วิพากษรูปแบบแนวทางการจัดการเรียนรูโดยผูทรงคณุวุฒิ 
                 9.4 คัดเลือกสถานศึกษานํารองในการพัฒนารูปแบบตามเกณฑที่กําหนด 
                 9.5 สนับสนุนงบประมาณใหสถานศึกษา 5 โรงเรียนในการพัฒนาการจัดการเรยีนรู 
                 9.6 นิเทศ ติดตามและรายงานผลการดําเนินงานโครงการ 
                 9.7 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูและถอดบทเรียนรูปแบบ/แนวทางการพัฒนา 
                9.8 นิเทศ ติดตามและรายงานผลการดําเนินงานโครงการ 
                9.9  จัดทําเอกสารรายงานเผยแพรผลการดําเนินงานในพ้ืนที่         
10. ผลการดําเนินงาน / ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ 

      10.1 การวิเคราะหขอมูลและจัดทําสารสนเทศ 

     10.1.1 จัดทําและขออนุมัติโครงการ TFE (Teams For Education) 

              10.1.2 ประชุมชี้แจงคณะศึกษานิเทศก ศธจ.พะเยา, สพป.พะเยา เขต 1, สพป.พะเยา เขต 2 และ
สพม.เขต 36 (จังหวัดพะเยา) โดยบูรณาการกับโครงการ Coaching Teams 

              10.1.3 แตงตั้งกรรมการดําเนนิโครงการ 
              10.1.4 วิเคราะหขอมูลทําสารสนเทศ ผลการสอบ O-Net ยอนหลัง 3 ป 

      10.2. การพัฒนารูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูในระดับจังหวัด 
               10.2.1 แตงตั้งคณะทํางานพัฒนารูปแบบ ลงนามโดย นายณรงคศักดิ์ โอสถธนานนท ผูวาราชการ

จังหวัดพะเยา  

               10.2.2 ประชุมยกรางรูปแบบ/แนวทางการจัดการเรียนรูเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานจังหวัดพะเยา ในวันที่ 22 มีนาคม 2562 ณ หองประชุมขุนมิ่งเมือง สํานักงานศกึษาธิการจังหวัดพะเยา 
ไดรปูแบบการยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจังหวัดพะเยา  
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               10.2.3 เสวนา วพิากษรูปแบบ/แนวทางการจัดการเรียนรูเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานจังหวัดพะเยา ในวันที่ 30 เมษายน 2562 ณ หองประชุมสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ได
รูปแบบ สามประสานเพ่ือการพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา โดยใชกระบวนการ Design Thinking 
       10.3 การคดัเลือกสถานศึกษานํารองการพัฒนาการจัดการเรียนรู ในโครงการ TFE (Teams For 
Education) จํานวน 5 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนงําเมืองวิทยาคม  โรงเรียนบานใหม  โรงเรียนบานดง  
โรงเรียนบานดู และโรงเรียนบานทุงกลวย 
       10.4 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
จังหวัดพะเยา ในโครงการ TFE (Teams For Education) ใหกับสถานศึกษานํารอง จํานวน 5 โรงเรยีน 
จํานวน 45 คน วันที่ 15 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมพะเยาเกทเวย 
       10.5 การนิเทศ ติดตามสถานศึกษานํารอง 5 โรงเรียน โดยคณะนิเทศ ติดตาม จํานวน 5 ทีม ๆ ละ      
3 คน ตอ 1 โรงเรียน ๆ ละ 3 ครั้ง ดังนี้ 
                10.5.1 โรงเรยีนงําเมืองวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36         
ทีมนิเทศ ติดตามและเมินผล ประกอบดวย  
                           1) นางอุไร จันทรซางเพ็ญ  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
        2) นายธนนท  มณีชัย ศึกษานิเทศกชาํนาญการพิเศษ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
        3) นางวรฤทัย  สักลอ ศกึษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
                 10.5.2 โรงเรียนบานใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1       
ทีมนิเทศ ติดตามและเมินผล ประกอบดวย  
                           1) นายขจรศักดิ์ สีเสน  ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
        2) นางพรจรรย พัชรมณี ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สาํนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
        3) นางสาวคัชรินทร  มหาวงศ ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพะเยา 
                 10.5.3 โรงเรียนบานดง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1                   
ทีมนิเทศ ติดตามและเมินผล ประกอบดวย  
                           1) นายทวี แปงปน  หัวหนาฝายบริหารการศึกษา สํานักงานเทศบาลเมืองพะเยา 
        2) นางสาวรุสนันท แกวตา ศึกษานิเทศกชํานาญการ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 1 
        3) นางสาวปาลติา สุขสําราญ ศึกษานิเทศกชํานาญการ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
                 10.5.4 โรงเรียนบานทุงกลวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2      
ทีมนิเทศ ติดตามและเมินผล ประกอบดวย  
                           1) นายปยนาถ ชาวนาน  ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
        2) นายสมชัย การโน ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 1 
        3) นางอมรรัตน สุริยะไชย ศึกษานิเทศก สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
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                 10.5.5 โรงเรียนบานดู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2                  
ทีมนิเทศ ติดตามและเมินผล ประกอบดวย  
                           1) นางสกาวรัตน ไกรมาก  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ  สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
        2) วาที่ รอยตรีมนัส ภูทวี รองผูอํานวยการโรงเรยีนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา 
        3) นางสาวพัทธนันท สุดยอด ศึกษานิเทศกชํานาญการ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
พะเยา                   
          10.6 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนสถานศึกษานํารอง สถานศึกษาละ 30,000 บาท โดยจัดสรร
งบประมาณเปนคาตอบแทน ใชสอยและคาวัสดุใหสถานศึกษา ดังนี้ 
      1) โรงเรยีนงําเมืองวิทยาคม คาใชสอย จํานวน 17,360 บาท คาวัสดุ จํานวน 12,640 
บาท 
      2) โรงเรยีนบานใหม คาตอบแทน จํานวน 2,400 บาท คาใชสอย จํานวน 11,060 บาท 
คาวัสดุ จํานวน 16,540 บาท 
                         3) โรงเรยีนบานดง คาตอบแทน จํานวน 6,000 บาท คาใชสอย จํานวน 21,750 บาท คา
วัสดุ จํานวน 2,250 บาท 
                         4) โรงเรยีนบานทุงกลวย คาตอบแทน จํานวน 4,800 บาท คาใชสอย                      
จํานวน 19,240 บาท คาวัสดุ จํานวน 5,960 บาท 
                         5) โรงเรยีนบานดู คาตอบแทน จํานวน 3,000 บาท คาใชสอย จํานวน 11,480 บาท คา
วัสดุ จํานวน 15,520 บาท 
   10.7 การจัดงานแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อและถอดบทเรียนรูปแบบหรือแนวทางการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจังหวัดพะเยา ภายใตโครงการ TFE ตามกําหนดการดังนี้ 

              กําหนดการการจดังานแลกเปลี่ยนเรียนรูและถอดบทเรียนรูปแบบหรือแนวทางการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู เพื่อยกระดับคุณภาพการศกึษาขั้นพื้นฐานจังหวัดพะเยา ภายใตโครงการ TFE (Teams For 
Education)  วันท่ี 3 สิงหาคม 2562 ณ หองพดุตาน โรงแรมพะเยาเกทเวย อําเภอเมืองพะเยา 

............................................ 

เวลา ประเด็นการแลกเปล่ียนเรียนรูและถอดบทเรียน 
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00-11.00 การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ในศตวรรษท่ี 21 โดย  
1. ดร.พนติ ใหมประสิทธิกุล รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
2. รศ.ดร.ชยันต บุณยรักษ   ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

      3.  ผศ.ดร.ธิดาวัลย  อุนกอง  รองคณบดีฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา 
      4.  ดร.ศุภโชค ปยะสันต       ผูอํานวยการโรงเรียนบานหวยไรสามัคคี 
                                          สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
                                          เชียงราย เขต 3 
      5.  นายศุภวัจ พรมตัน         ครูโรงเรียนนครวิทยาคม สพม.เขต 36 
                                          (ครมูะนาว เจาของเพจ “อะไร ๆ ก็ครู”)    
      6. ดร.สกาวรัตน  ไกรมาก     ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ  
                                          สพป.พะเยา เขต 2  ผูดําเนินการเสวนา                                        
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เวลา ประเด็นการแลกเปล่ียนเรียนรูและถอดบทเรียน 
11.00-12.00 น. -การแสดงบนเวที 

-พิธีเปด โดย นายณรงคศักดิ์  โอสถธนากร ผูวาราชการจังหวัดพะเยา 
-มอบเกียรติบัตรใหกับสถานศึกษานํารองในการพัฒนา 
-การบรรยายพิเศษ เรื่อง ทิศทางการศกึษาไทยในศตวรรษที่ 21 ในบริบทจังหวัดพะเยา  
-เย่ียมชมนิทรรศการ 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00-16.30 น. 
13.00-13.30 

นําเสนอผลการพัฒนาการเรยีนรู และคัดเลือกสถานศึกษานํารองที่มีการปฏิบัติที่ดี 
1. โรงเรียนงําเมืองวิทยาคม สพม.เขต 36 

13.30-14.00 น.  2. โรงเรียนบานทุงกลวย    สพป.พะเยา เขต 2 
14.00-14.30  3. โรงเรยีนบานใหม         สพป.พะเยา เขต 1  
14.30-15.00  พักรับประทานอาหารวาง    
15.00-15.30  4. โรงเรยีนบานดู            สพป.พะเยา เขต 2 
15.30-16.00 น.  5. โรงเรียนบานดง           สพป.พะเยา เขต 1 
16.00-16.30 น.  สรุป ประกาศผล แจกเกียรติบัตร และพิธีปด 
 ผลการคัดเลือกสถานศึกษานํารองในการพัฒนาที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี ไดโรงเรียนบานดู สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 และไดรับคัดเลือกใหไดรางวัลชนะเลิศในระดับภาค ของสํานักงาน
ศึกษาธิการภาค 16 
 10.8 การสรุปผลการดําเนินงานการพัฒนาการจัดการเรียนรูเพื่อยกระดับคุณภาพขั้นพื้นฐานจังหวัด
พะเยา ภายใตโครงการ TFE (Teams For Education) ในวันที่ 7-8 กันยายน 2562 ดังนี้ 

กําหนดการประชุมสรุปผลการดําเนินงานโครงการ TFE (Teams For Education) 
วันที ่7-8 กนัยายน 2562 

ณ หองสายทนี  อาํเภอแมแตง จงัหวัดเชียงใหม 
 

วันที ่7 กันยายน 2562  
เวลา  06.30 น.   ออกเดินทางจากสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
       10.00-10.30 น.  พิธีเปด โดย นายรณชัย  ทัดชอมวง  ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

       10.30-10.45 น.   พักรบัประทานอาหารวาง 

       10.45-12.00 น.  บรรยายพิเศษ เร่ือง บูรณาการยกระดับคุณภาพการศกึษาและการเรียนรู 
ใหมีคณุภาพ เทาเทียมและทั่วถึง กิจกรรม การสงเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู/
พื้นฐานการดานการพัฒนาและเสริมสรางศกัยภาพคน 

โดย นายรณชัย  ทัดชอมวง  ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
       12.00-13.00 น.   พักรบัประทานอาหารกลางวัน 
       13.00-14.15 น.   รานงานผลการดําเนินงานโครงการ TFE (Teams For Education)  

ตามกิจกรรม โดยผูรับผิดชอบโครงการ   
       14.15-14.30 น.  พักรับประทานอาหารวาง 

       14.30-16.30 น.  รานงานผลการดําเนินงานโครงการ TFE (Teams For Education)  
ภาพรวมระดับจังหวัด โดยผูรับผิดชอบโครงการ   

       16.30-18.30 น.  พักรับประทานอาหารเย็น 

       18.30-20.30 น.  แบงกลุมสรุปผลการดําเนินงานของสถานศึกษานาํรองในโครงการ 

ตามเครื่องมอืการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล จาํนวน 5 กลุม 



76 
 

 

วันที ่8 กันยายน 2562 

เวลา  09.00-10.30 น.  กลุมนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

                                               สถานศึกษานํารอง จาํนวน 5 โรงเรียน  

       10.30-10.45 น.  พักรับประทานอาหารวาง 

       10.45-12.00 น.  รวบรวมขอมลูและจัดทําเอกสารรายงานผลการนเิทศ ตดิตาม 

                                                และประเมินผลสถานศกึษานํารองในการพัฒนา เปนรายโรงเรียน 

       12.00-13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

       13.00-14.15 น. รวบรวมและจัดทําเอกสารรายงานผลการดําเนินงานในภาพรวม ระดับจังหวัด 

       14.15-14.30 น.  พักรับประทานอาหารวาง 

       14.30-16.30 น. รวบรวมและจัดทําเอกสารรายงานผลการดําเนินงานในภาพรวม ระดับจังหวัด  

       17.00 น.   เดินทางกลับสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
 

 
                  10.8.1 สํานักงานศึกษาจังหวัดพะเยามีรูปแบบ “สามประสานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จังหวัดพะเยา” ในการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการเรียนรูเพ่ือยกระดับคณุภาพขั้นพ้ืนฐานจังหวัดพะเยา 
ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
          
 
                 10.8.2 คัดเลือกสถานศึกษานํารองในการพัฒนาได จํานวน 5 โรงเรยีน แตละโรงเรียนมีรูปแบบ
หรือแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคลองกับโมเดลหลักของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
ดังน้ี 
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                             1) โรงเรียนงําเมืองวิทยาคม ใชรูปแบบ “แอปเปลโมเดล (APPLE MODEL)”ดังนี้ 

 
                            

2) โรงเรียนบานใหม ใชรูปแบบ “BANMAI MODEL” ดังนี้ 
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                                  3) โรงเรียนบานดง ใชรูปแบบ “BANDONG MODEL” ดังนี้
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       4) โรงเรียนบานทุงกลวย ใชรูปแบบ “CAP MODEL” ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               5) โรงเรียนบานดู ใชรูปแบบ “bandu@up” ดังนี้ 
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  10.8.3 ผลการนิเทศ ติดตามการดําเนนิโครงการ TFE (Teams For Education) 
ปรากฏผล ดังนี้ 
                               1) โรงเรียนงําเมืองวิทยาคม   
จํานวนนักเรียนทั้งหมด 315 คน ชาย 137 คน หญิง 178 คน 
จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 35 คน ชาย 20 คน หญิง 15 คน 
ผลการนิเทศคร้ังท่ี 1 ดานสถานศึกษา มีคาเฉลี่ย 3.14 ระดับ 3 การปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง 
       ดานครู มีคาเฉลี่ย 3.75 ระดบั 3 การปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 
                          ดานนักเรียน มีคาเฉลี่ย 2.65 ระดับพอใช นักเรียนมีลักษณะหรือพฤติกรรมตรงตาม
รายการมากกวารอยละ 50-60 
ผลการนิเทศคร้ังท่ี 2 ดานสถานศึกษา มีคาเฉลี่ย 3.71 ระดับ 3 การปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง 
       ดานครู มีคาเฉลี่ย 4.00 ระดบั 4 การปฏิบัติอยูในระดับดี 
                          ดานนักเรียน มีคาเฉลี่ย 3.00 ระดับปานกลาง นักเรียนมีลักษณะหรือพฤติกรรมตรงตาม
รายการมากกวารอยละ 67-70 
ผลการนิเทศคร้ังท่ี 3 ดานสถานศึกษา มีคาเฉลี่ย 4.14 ระดับ 4 การปฏิบัติงานอยูในระดับดี 
       ดานครู มีคาเฉลี่ย 4.42 ระดบั 4 การปฏิบัติอยูในระดับดี 
                          ดานนักเรียน มีคาเฉลี่ย 3.17 ระดับปานกลาง นักเรียนมีลักษณะหรือพฤติกรรมตรงตาม
รายการมากกวารอยละ 61-70 
      1) โรงเรียนบานใหม   
จํานวนนักเรียนทั้งหมด 65 คน ชาย 36 คน หญิง 29  คน 
จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 10 คน ชาย 1 คน หญิง 9  คน 
ผลการนิเทศคร้ังท่ี 1 ดานสถานศึกษา มีคาเฉลี่ย 2.71 ระดับ 2 การปฏิบัติงานอยูในระดับพอใช 
       ดานครู มีคาเฉลี่ย 2.75 ระดบั 2 การปฏิบัติอยูในระดับพอใช 
                          ดานนักเรียน มีคาเฉลี่ย 2.50 ระดับพอใช นักเรียนมีลักษณะหรือพฤติกรรมตรงตาม
รายการมากกวารอยละ 50-60 
ผลการนิเทศคร้ังท่ี 2 ดานสถานศึกษา มีคาเฉลี่ย 3.21 ระดับ 3 การปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง 
       ดานครู มีคาเฉลี่ย 3.50 ระดบั 3 การปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 
                          ดานนักเรียน มีคาเฉลี่ย 3.00 ระดับปานกลาง นักเรียนมีลักษณะหรือพฤติกรรมตรงตาม
รายการมากกวารอยละ 67-70 
ผลการนิเทศคร้ังท่ี 3 ดานสถานศึกษา มีคาเฉลี่ย 3.85 ระดับ 3 การปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง 
       ดานครู มีคาเฉลี่ย 4.12 ระดบั 4 การปฏิบัติอยูในระดับดี 
                          ดานนักเรียน มีคาเฉลี่ย 3.18 ระดับปานกลาง นักเรียนมีลักษณะหรือพฤติกรรมตรงตาม
รายการมากกวารอยละ 61-70 
  1) โรงเรียนบานดง   
จํานวนนักเรียนทั้งหมด 113 คน ชาย 63  คน หญิง 50  คน 
จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 18 คน ชาย 6  คน หญิง 12 คน 
ผลการนิเทศคร้ังท่ี 1 ดานสถานศึกษา มีคาเฉลี่ย 4.00 ระดับ 4 การปฏิบัติงานอยูในระดับดี 
       ดานครู มีคาเฉลี่ย 2.75 ระดบั 2 การปฏิบัติอยูในระดับพอใช 
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                          ดานนักเรียน มีคาเฉลี่ย 3.17 ระดับปานกลาง นักเรียนมีลักษณะหรือพฤติกรรมตรงตาม
รายการมากกวารอยละ 61-70 
ผลการนิเทศคร้ังท่ี 2 ดานสถานศึกษา มีคาเฉลี่ย 4.14 ระดับ 4 การปฏิบัติงานอยูในระดับดี 
       ดานครู มีคาเฉลี่ย 4.00 ระดบั 4 การปฏิบัติอยูในระดับดี 
                          ดานนักเรียน มีคาเฉลี่ย 4.00 ระดับดี นักเรียนมีลักษณะหรือพฤติกรรมตรงตามรายการ
มากกวารอยละ 71-80  
ผลการนิเทศคร้ังท่ี 3 ดานสถานศึกษา มีคาเฉลี่ย 4.43 ระดับ 4 การปฏิบัติงานอยูในระดับด ี
       ดานครู มีคาเฉลี่ย 4.42 ระดบั 4 การปฏิบัติอยูในระดับดี 
                          ดานนักเรียน มีคาเฉลี่ย 4.00 ระดับปานดี นักเรียนมีลักษณะหรือพฤติกรรมตรงตาม
รายการมากกวารอยละ 71-80 
                4) โรงเรียนบานทุงกลวย   
จํานวนนักเรียนทั้งหมด 121 คน ชาย 64 คน หญิง 57 คน 
จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 12 คน ชาย 5 คน หญิง 7 คน 
ผลการนิเทศคร้ังท่ี 1 ดานสถานศึกษา มีคาเฉลี่ย 4.00 ระดับ 4 การปฏิบัติงานอยูในระดับดี 
       ดานครู มีคาเฉลี่ย 3.45 ระดบั 3 การปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 
                          ดานนักเรียน มีคาเฉลี่ย 3.17 ระดับปานกลาง นักเรียนมีลักษณะหรือพฤติกรรมตรงตาม
รายการมากกวารอยละ 61-70 
ผลการนิเทศคร้ังท่ี 2 ดานสถานศึกษา มีคาเฉลี่ย 4.14 ระดับ 4 การปฏิบัติงานอยูในระดับดี 
       ดานครู มีคาเฉลี่ย 4.00 ระดบั 4 การปฏิบัติอยูในระดับดี 
                          ดานนักเรียน มีคาเฉลี่ย 4.20 ระดับดี นักเรียนมีลักษณะหรือพฤติกรรมตรงตามรายการ
มากกวารอยละ 71-80  
ผลการนิเทศคร้ังท่ี 3 ดานสถานศึกษา มีคาเฉลี่ย 4.71 ระดับ 4 การปฏิบัติงานอยูในระดับดี 
       ดานครู มีคาเฉลี่ย 4.67 ระดบั 4 การปฏิบัติอยูในระดับดี 
                          ดานนักเรียน มีคาเฉลี่ย 4.83 ระดับดี นักเรียนมีลักษณะหรือพฤติกรรมตรงตามรายการ
มากกวารอยละ 71-80 
      5) โรงเรียนบานดู   
จํานวนนักเรียนทั้งหมด 277 คน ชาย 141 คน หญิง 136 คน 
จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 20 คน ชาย 4 คน หญิง 16 คน 
ผลการนิเทศคร้ังท่ี 1 ดานสถานศึกษา มีคาเฉลี่ย 3.14 ระดับ 3 การปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง 
       ดานครู มีคาเฉลี่ย 3.42 ระดบั 3 การปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 
                          ดานนักเรียน มีคาเฉลี่ย 3.00 ระดับปานกลาง นักเรียนมีลักษณะหรือพฤติกรรมตรงตาม
รายการมากกวารอยละ 61-70 
ผลการนิเทศคร้ังท่ี 2 ดานสถานศึกษา มีคาเฉลี่ย 4.28 ระดับ 4 การปฏิบัติงานอยูในระดับดี 
       ดานครู มีคาเฉลี่ย 4.00 ระดบั 4 การปฏิบัติอยูในระดับดี 
                          ดานนักเรียน มีคาเฉลี่ย 4 ระดับดี นักเรยีนมีลักษณะหรือพฤติกรรมตรงตามรายการ
มากกวารอยละ 71-80  
ผลการนิเทศคร้ังท่ี 3 ดานสถานศึกษา มีคาเฉลี่ย 5.00 ระดับ 5 การปฏิบัติงานอยูในระดับดีเย่ียม 
       ดานครู มีคาเฉลี่ย 5.00 ระดับ 4 การปฏิบัติอยูในระดับดีเย่ียม 
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                          ดานนักเรียน มีคาเฉลี่ย 5.00 ระดับดีเย่ียม นักเรียนมีลักษณะหรือพฤติกรรมตรงตาม
รายการมากกวารอยละ 80         
      10.9   จัดทําเอกสารรายงานเผยแพรผลการดําเนินงานในพื้นที่ จํานวน 50 เลม               
11. ภาพกิจกรรม (ที่สื่อถึงการดําเนินการสูความสําเร็จของเปาประสงค จํานวน 5 ภาพ ขนาดของ file ภาพ 
เทากับหรือมากกวา 2 MB) 

12. งบประมาณ 

โครงการที่ไดรับ 
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 

ผลการใชจาย
งบประมาณรวม 

(สะสม) 

ผลการใชจาย
งบประมาณ  
ไตรมาส 1 

ผลการใชจาย
งบประมาณ  
ไตรมาส 2 

ผลการใชจาย
งบประมาณ  
ไตรมาส 3 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
 ไตรมาส 4 

 630,000. ............... ......3,400.......... 44,124...... ......224,024..... .......358,085...... 
แหลงงบประมาณ  .....สํานักงานปลัดกระทรวงศกึษาธิการ................. 
13. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

13.1 ปญหา อุปสรรค   
        13.1.1 สํานักงานปลัดกระทรวงศกึษาธิการมอบหมายโครงการใหสํานักงานศึกษาธิการดําเนินการ

ลาชา 
        13.1.2 การเบิกจายงบประมาณจากตนสังกัดคอนขางจํากัดในดานมาตรการประหยัดของ

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
        13.1.3 ระเบียบ แบบแผนดานหนังสือราชการในการดําเนินการมีขั้นตอนที่ยุงยาก ทาํใหการ

ดําเนินการตามแผนงาน/แนวทางการดําเนินงานเกิดความลาชา 
        13.1.4 การจัดสรรงบประมาณใหกับสถานศึกษานํารองมีขอจํากัดในการเบิกจายเพราะไมสามารถ

จัดสรรงบใหกับสถานศกึษาใหโดยตรง ทําใหการเบิกจายงบจากโครงการเปนไปอยางลาชา    
       13.1.5 การดําเนนิกิจกรรมในโครงการไมเปนไปตาม Timeline ที่กําหนดไว การจัดประชุม/อบรม

สถานศึกษานํารองตองทําในวันหยุดราชการเทานั้น 
      13.1.6 การเรงดําเนินการเบิกจายงบประมาณใหสิ้นสุดภายในวันที่ 15 สิงหาคม ทําใหการ

ดําเนินงานในโครงการเปนไปอยางเรงดวน ผลการพัฒนาการจัดการเรียนรูยังไมเปนไปตามแผนการดําเนินงาน  
13.2 ขอเสนอแนะ  
         13.2.1 การวางนโยบายเกี่ยวกับการดําเนินการของโครงการควรมีลักษณะการบูรณาการ มีความ

ยืดหยุน ผูบริหารโครงการสามารถดําเนนิการไดอยางคลองตัว 
        13.2.2 โครงการ TFE (Teams For Education) ควรจัดเปนโครงการตอเนื่องเพราะสถานศึกษา

นํารองในการพัฒนามีความตื่นตัว มุงหวังที่จะพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรยีนใหบรรลุตามเปาหมายที่ตั้งไว และเพ่ือใหทราบถึงผลการดําเนินการในการพัฒนารูปแบบหรือแนว
แนวทางการยกระดับคณุภาพการศกึษาขั้นพ้ืนฐานระดับจังหวัดวามีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากนอย
เพียงใด ตลอดจนมีจุดท่ีควรพัฒนา ปรับปรุง แกไขอยางไรบาง 
14. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 
      ติดตามผลการใชรูปแบบหรือแนวทางในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษานํารอง 
จํานวน 5 โรงเรียนจนถึงสิ้นปการศึกษา 
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15. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ   

      15.1 มีการบูรณาการดานการเรียนรูระหวางสถานศึกษาและหนวยงานในจังหวัด ในการพัฒนาคนให
พรอมเขาสูสังคมคุณภาพในศตวรรษท่ี 21 เปนไปตามนโยบายและยุทธศาสตรของรัฐบาลของกระทรวง 
ศึกษาธิการและนโยบายที่เกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพ  
      15.2 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยามีรูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรูเพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษาในระดับจังหวัดเพ่ือใหสถานศึกษานําลงสูการปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตอผูเรียน     
      15.3 ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาและพัฒนาศักยภาพการเรียนรูตามสมรรถนะของผูเรียนเพ่ิมข้ึน 
      15.4 หนวยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาในจังหวัดพะเยามีรูปแบบ/แนวทางในการจัดการเรียนรู
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
      15.5 สถานศึกษานํารองในการพัฒนามีรูปแบบหรือแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปน
แบบอยางใหกับสถานศึกษาอ่ืน ๆ ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา สามารถสรางเครือขายในการขับเคลื่อน      
การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
16. โครงการนี้เปนโครงการท่ีหนวยงานภูมิใจ 1 ใน 3 ลําดับหรือไม 
 16.1  เปน  อยูในลําดับท่ี 1  ลําดับที่ 2  ลําดับที่ 3 
 16.2  ไมเปน  
17. ผูรายงาน .....นางพรจรรย  พัชรมณี........... ตําแหนง ..............ศึกษานิเทศก............................................. 

      โทรศัพท ..........083-1565745.. โทรสาร ........................ E-mail: …toy_533@hotmail.com……. 

18. วันที่รายงาน ณ วันท่ี ..........12.............. เดือน........กันยายน............ พ.ศ. .........2562............... 
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การประชุมปฏิบัติการพัฒนารูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูระดับจังหวัด 

วันที่ 30 เมษายน 2562  ณ หองประชุมสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
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การอภิปราย/เสวนา รูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดพะเยา 

วันท่ี 30 เมษายน 2562 ณ หองประชุมสํานักงาศึกษาธิการจังหวัดพะเยา วันท่ี 30 เมษายน 2562 
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การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรูเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดพะเยา 

โครงการ TFE (Teams For Education) 

วันท่ี 15-16 มิถุนายน 2562  ณ หองพรนภา  โรงแรมพะเยาเกทเวย 
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มอบเกียรติบัตรใหกับสถานศึกษานํารองการพัฒนา จํานวน 5 โรงเรียน 
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การนิเทศติดตามสถานศกึษานํารองการพัฒนา จํานวน 5 โรงเรียน 
1. โรงเรียนงําเมืองวิทยาคม สพม.เขต 36 (จังหวัดพะเยา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. โรงเรียนบานใหม สพป.พะเยา เขต 1    3. โรงเรยีนบานดง สพป.พะเยา เขต 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.โรงเรยีนบานทุงกลวย สพป.พะเยา เขต 2                          4. โรงเรยีนบานดู สพป.พะเยา เขต 2 
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การแลกเปลี่ยนเรยีนรูและถอดบทเรียนรูปแบบหรือแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูเพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดพะเยา วันที่ 3 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมพะเยาเกทเวย                       

อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 
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การคัดเลือกสถานศกึษานํารองระดับภาค สํานักงานศึกษาธิการภาค  16 
โรงเรยีนบานดู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2                                                    

ไดรับรางวัลชนะเลิศระดับภาค 
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การสรุปผลการดําเนินงาน โครงการ TFE (Teams For Education)  
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

วันท่ี 7-8 กันยายน 2562 
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แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏบิัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ของสํานักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ และแผนบูรณาการฯ ที่รวมกับหนวยงานอื่น 

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

1. ชื่อหนวยงาน  สํานักงานศกึษาธิการจังหวัดพะเยา 

2. หวงเวลารายงาน  ไตรมาสท่ี 1:  ต.ค. - ธ.ค. 61   ไตรมาสท่ี 2:  ม.ค. - มี.ค. 62 

    ไตรมาสท่ี 3:  เม.ย. - มิ.ย. 62  ไตรมาสท่ี 4:  ก.ค. - ก.ย. 62 

    สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ   สิ้นสุดโครงการแลว 

3. ชื่องาน /โครงการ/ กิจกรรม …  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ประจําป
งบประมาณ 2562  

4. ความสอดคลองกับเปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรของแผนปฏิบัติราชการของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

  เปาประสงคที่ 1 หนวยงานมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล 
  เปาประสงคที่ 2 ผูรับบริการมีและใชระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพในการบริหาร 
        การบริการ และการเรยีนรู  
  เปาประสงคที่ 3 ผูเรยีนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ  
  เปาประสงคที่ 4 ผูเรยีนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางทั่วถึงและเทาเทียม 
  เปาประสงคที่ 5 ขาราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความกาวหนาในวิชาชีพ 
        มีศักยภาพในการปฏิบัติงานและการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 

5. แผนงาน  แผนงานพื้นฐาน 

   แผนงานบูรณาการ (โปรดระบุ .......) 

 1. แผนงานบูรณาการสรางความปรองดองและสมานฉันท     
 2. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
 3. แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด  
 4. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
 5. แผนงานบูรณาการสงเสริมการวิจัยและนวัตกรรม 
 6. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัย     
 7. แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 
 8. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม  

 9. แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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6. หลักการและเหตุผล (โดยสังเขป) 

  การที่จะพัฒนาประเทศไทยไปสูความมั่นคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน ใหเกิดข้ันในอนาคตนั้น จะตองให
ความสําคัญกับการเสริมสรางทุนของประเทศท่ีมีอยูใหเขมแข็ง และมีพลังเพียงพอ โดยเฉพาะ “การพัฒนา
คน” มีการเตรียมพรอมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21  กระทรวงศึกษาธิการจึงไดดําเนินการ
ปฏิรูปการศึกษา โดยเนนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม  ครูยุคใหม  สถานศึกษา
รวมท้ังแหลงเรียนรูใหม  และระบบบริหารจัดการใหม  ตองอาศัยการดําเนินการพัฒนาในกระบวนการตาง ๆ 
ที่เชื่อมโยงกันทั้งกระบวนการดานหลักสูตร  การจัดการเรียนรู  การวัดและประเมินผล  ซึ่งเนนในการยกระดับ
คุณภาพผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ  การวัดและประเมินผลการเรียนรูถือเปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอนท่ี
ครูผูสอนจะตองกระทําอยางตอเนื่องทั้งกอน  ระหวาง  และหลังเสร็จสิ้นการเรียน  โดยจะตองครอบคลุมทั้ง
ดานความรู  ทักษะ  ลักษณะนิสัย  และคุณธรรม  โดยเนนที่จะพัฒนาผูเรียนเปนสําคญั  และจําเปนตอง
ตอบสนองตอเปาหมายการเรียนรูระดับบุคคล  สถานศกึษา  ชุมชนและประเทศ แสดงใหเห็นวาการวัดและ
ประเมนิผลมีความสําคญัเปนกระบวนการตรวจสอบการเรียนรูและพัฒนาการตาง ๆ ของผูเรียนตามมาตรฐาน
การเรียนรูของหลักสูตร  เพ่ือนําผลไปใชปรับปรุงการเรียนการสอนใหผูเรียนบรรลุมาตรฐานที่กําหนดไว  และ
ใชเปนขอมูลสําหรับการตัดสินผลการเรียน ท้ังนี้ ระดับประเทศ มีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน(O-NET) ซึ่งเปนการทดสอบที่มีมาตรฐานระดับชาติ เชื่อถือไดเปนตัวชี้วัดการจัดการการเรียนการสอน
ระดับสถานศึกษา เพื่อเปรียบเทียบกับระดับประเทศ สําหรับผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน(O-NET) ของโรงเรยีนเอกชนในจังหวัดพะเยาที่ผานมา พบวาบางวิชาบางชั้นมีแนวโนมลดลง 
 สาํนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  เห็นความสําคัญในการยกระดับผลสัมฤทธิ์จากเหตุ
ปจจัยพ้ืนฐาน และการพัฒนาความรู  ทักษะ  และเจตคติของครูในการนําเทคนิคการวัดและประเมินผล  และ
ผลการประเมินท่ีไดจะใชเปนขอมูลเพ่ือปรับปรุง/พัฒนา  เตรียมความพรอมของผูเรียน และใชเปนขอมูล
ประกอบการตัดสินใจในการกําหนดนโยบายและวางแผนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา
เอกชน เพ่ือปรับปรุง  และพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนของสถานศึกษาตอไป จึงไดจัดทําโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) 

 7 . วัตถุประสงค 
  7.1  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ปการศึกษา 2562 ใหสูงขึ้น
จากปการศึกษา 2561   
   7.2  เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูผูสอนระดับประถมศึกษา ใหมีความรูความเขาใจ เทคนิค
และกระบวนการเรียนการสอน และสามารถนําความรูที่ไดไปจัดการเรียนการสอนหองเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ   
8. เปาหมาย  
  8.1 เชิงปริมาณ 
  1) จํานวนโรงเรียนเอกชนที่มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ต่ํากวา
รอยละ 50 ไดรับการสงเสรมิและพัฒนาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   2) รอยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของโรงเรยีน
กลุมเปาหมายสูงขึ้น (คาเปาหมายรอยละ 3) 
     8.2 เชิงคุณภาพ 
  1)  รายงานสรุปและประเมินผลการดําเนินงานยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

     2) นักเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) สูงขึ้น 
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9. ระยะเวลาดําเนินการ  วันที่ 1 เมษายน 2562 – 31 กรกฎาคม  2562 

10. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการภายในโครงการ  

  7.1 สงเสริมการนําผลสอบ O-NET ไปพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ท่ี กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 
1 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดจัดทําโครงการ       

ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) 
1-30 เมษายน 2562 กลุมสงเสริมการศึกษา

เอกชน  
2 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดแตงตั้งคณะกรรมการ 

ประสานวิทยากร สถานที่ฝกอบรมและประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ 

1-30 เมษายน 2562  กลุมสงเสริมการศึกษา
เอกชน 

3 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดดําเนินการจัดอบรม 8-10 พฤษภาคม 
2562 

กลุมสงเสริมการศึกษา
เอกชน  

5 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนิเทศติดตามผลหลังการ
อบรมสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดดําเนินการจัดอบรม 

 1 กรกฎาคม – 15 
สิงหาคม 2562 

กลุมนิเทศฯ 

7.2 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวัดและประเมินผล 
ท่ี กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 
1 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดจัดทําโครงการ       

ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) 
1-30 เมษายน 2562  กลุมสงเสริมการศึกษา

เอกชน  
2 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดแตงตั้งคณะกรรมการ   1-30 เมษายน 2562  กลุมสงเสริมการศึกษา

เอกชน 
3  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดดําเนินการจัดอบรม  13-15 พฤษภาคม 

2562 
กลุมสงเสริมการศึกษา

เอกชน  
4 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนิเทศติดตามผลหลังการ

อบรมสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดดําเนินการจัดอบรม   
  1 กรกฎาคม – 15 

สิงหาคม 2562 
กลุมนิเทศฯ 

7.3 ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรูรายกลุมสาระ 
ท่ี กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 
1 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดจัดทําโครงการ ยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) 
1-30 เมษายน 2562   กลุมสงเสริมการศึกษา

เอกชน  
2 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดแตงตั้งคณะกรรมการ    1-30 เมษายน 2562   กลุมสงเสริมการศึกษา

เอกชน 
3 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดดําเนินการจัดอบรม 25-27 พฤษภาคม 

2562 
กลุมสงเสริมการศึกษา

เอกชน  
5 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนิเทศติดตามผลหลังการ

อบรมสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดดําเนินการจัดอบรม  
 1 กรกฎาคม – 15 

สิงหาคม 2562 
กลุมนิเทศฯ 
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7.4 ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรูรายกลุมสาระวิชาภาษาอังกฤษ 
ท่ี กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

1 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดจัดทําโครงการ ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) 

1-30 เมษายน 2562   กลุมสงเสริมการศึกษา

เอกชน  

2 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดแตงตั้งคณะกรรมการ    1-30 เมษายน 2562   กลุมสงเสริมการศึกษา

เอกชน 

3 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดดําเนินการจัดอบรม 20 – 21  กรกฎาคม 

2562 

กลุมสงเสริมการศึกษา

เอกชน  

5 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนิเทศติดตามผลหลังการ
อบรมสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดดําเนินการจัดอบรม  

 1- 15 สิงหาคม 2562 กลุมนิเทศฯ 

7.5  ประชุมเครือขายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับจังหวัด (ปสกช.)   
ท่ี กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

1 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดจัดทําโครงการ ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) 

1-30 เมษายน 2562   กลุมสงเสริมการศึกษา

เอกชน  

2 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดดําเนินการจัดประชุม
เครือขายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ
จังหวัด  ครั้งที่ 1 

ภายในเดือนเมษายน 

2562  

กลุมสงเสริมการศึกษา

เอกชน  

3. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดดําเนินการจัดประชุม
สรุปผลการดําเนินการของเครือขายยากระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับจังหวัด  ครั้งท่ี 2 และ
ศึกษาดูงานโรงเรียนเอกชนที่มีผลการปฏิบัติงานเปน
เลิศในจังหวัดพะเยา 

ภายในเดือนกรกฎาคม 

2562 

กลุมสงเสริมการศึกษา

เอกชน 

11. ผลการดําเนินงาน / ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ 

 11.1 ครูผูสอนมีทักษะในการวิเคราะหหลักสูตร ออกแบบการจัดการเรียนรูและวัดผลประเมินผลได 
สองคลองกับมาตรฐานและตัวชี้วัด 

 11.2 นักเรียนโรงเรียนเอกชนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน ( O-NET )สูงข้ึน 
12. ภาพกิจกรรม (ที่สื่อถึงการดําเนินการสูความสําเร็จของเปาประสงค จํานวน 5 ภาพ ขนาดของ file ภาพ 
เทากับหรือมากกวา 2 MB)  
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13. งบประมาณ 

13.1 งบประมาณที่ไดรับ จํานวน    307,080......... บาท 
13.2 งบประมาณที่ใชในไตรมาส จํานวน .......307,080........... บาท 
13.3 แหลงงบประมาณ ........สํานักงานคณะกรรมการสงเสรมิการศึกษาเอกชน....... 

14. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
14.1 ปญหา อุปสรรค     - 
14.2 ขอเสนอแนะ  - 

15. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 
        ยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ปการศึกษา 2562 ใหสูงขึ้นจากปการศึกษา 
2562   
16. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ  

 16.1 ครูผูสอนมีทักษะในการวิเคราะหหลักสูตร ออกแบบการจัดการเรียนรูและวัดผลประเมินผลได 
สองคลองกับมาตรฐานและตัวชี้วัด 

 16.2 นักเรียนโรงเรียนเอกชนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน ( O-NET )สูงข้ึน 
17. ผูรายงาน ........นางสาวปรินทรญาดา  ออนคง............ ตําแหนง ......นักวิชาการศึกษาชํานาญการ....... 

      โทรศัพท ...091- 8411965..... โทรสาร ....0 – 54079 - 872.... E-mail: ningprin@gmail.com 

18. วันที่รายงาน ณ วันท่ี ..........7............ เดือน..........ตุลาคม................ พ.ศ. .........2562............ 
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แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏบิัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ของสํานักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ และแผนบูรณาการฯ ที่รวมกบัหนวยงานอื่น 

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

1. ชื่อหนวยงาน  สํานักงานศกึษาธิการจังหวัดพะเยา 

2. หวงเวลารายงาน  ไตรมาสท่ี 1:  ต.ค. - ธ.ค. 61   ไตรมาสท่ี 2:  ม.ค. - มี.ค. 62 

    ไตรมาสท่ี 3:  เม.ย. - มิ.ย. 62  ไตรมาสท่ี 4:  ก.ค. - ก.ย. 62 

    สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ   สิ้นสุดโครงการแลว 

3. ชื่องาน /โครงการ/ กิจกรรม … การพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 
ปงบประมาณ 2562 
4. ความสอดคลองกับเปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรของแผนปฏิบัติราชการของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

  เปาประสงคที่ 1 หนวยงานมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล 
  เปาประสงคที่ 2 ผูรับบริการมีและใชระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพในการบริหาร 
        การบริการ และการเรยีนรู  
  เปาประสงคที่ 3 ผูเรยีนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ  
  เปาประสงคที่ 4 ผูเรยีนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางทั่วถึงและเทาเทียม 
  เปาประสงคที่ 5 ขาราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความกาวหนาในวิชาชีพ 
        มีศักยภาพในการปฏิบัติงานและการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 

5. แผนงาน  แผนงานพื้นฐาน 

   แผนงานบูรณาการ (โปรดระบุ .......) 

 1. แผนงานบูรณาการสรางความปรองดองและสมานฉันท     
 2. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
 3. แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด  
 4. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
 5. แผนงานบูรณาการสงเสริมการวิจัยและนวัตกรรม 
 6. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัย     
 7. แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 
 8. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม  

 9. แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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6. หลักการและเหตุผล (โดยสังเขป) 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  แกไขเพิ่มเติม   )ฉบับที่   2)  พ.ศ.2545  ไดกําหนด
จุดมุงหมายและหลักการจัดการศึกษา  ที่มุงเนนคุณภาพและมาตรฐานโดยกําหนดใหมี ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ประกอบดวย ระบบการประกันคุณภาพภายใน 
และระบบการประกันคุณภาพภายนอก  (มาตรา 47) กระทรวงศึกษาธิการไดออกกฎกระทรวง วาดวยประกัน
คุณภาพการศึกษา พ  .ศ . 2561 ขอ 3  ใหสถานศึกษาแตละแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาแตละ
ระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด พรอมทั้งจัดทําแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว จัด
ใหมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินการ เพ่ือพัฒนา
สถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดสงรายงานผลการประเมินตนเองใหแกหนวยงานตน
สังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษาเปนประจําทุกป   เพ่ือใหการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ตามวรรคหน่ึงเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ใหหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษามีหนาท่ี
ในการใหคําปรึกษา ชวยเหลือ และแนะนําสถานศึกษา เพ่ือใหการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
พัฒนาอยางตอเนื่อง สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  ไดตระหนักถึงความสําคัญ และความจําเปนตอการ
พัฒนาสงเสริมให โรงเรียนเอกชนในสังกัด ไดดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามแนวทางระบบ
การประเมินและประกันคุณภาพแนวใหมตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาใหไดมาตรฐานการศกึษาปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามที่กําหนด และเพื่อผลักดันให
สถานศึกษาแสดงความรับผิดชอบในการจัดการจัดการศึกษา  เกิดการรวมคิดรวมทําระหวางสํานักงาน
ศึกษาธิการ  สถานศึกษา  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  ผูปกครอง ตลอดจนผูมีสวนเก่ียวของ  เพ่ือให
สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรการศึกษาดังกลาว  และมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เขมแข็งพรอมรับ
การประเมนิภายนอก จาก สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (.สมศ) 

7. วัตถุประสงค 

 7.1  เพ่ือพัฒนาโรงเรียนเอกชนใหมีระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนว
ใหมตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก 

             7.2  เพื่อสรางคลังขอมูลสารสนเทศดานการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ของโรงเรียนเอกชน    

8. เปาหมาย  

 8.1 เปาหมายเชิงปริมาณ 
        จํานวนโรงเรียนเอกชนในระบบ จํานวน 20 โรงเรียน ไดรับการพัฒนาดานการประเมินและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
    8.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ 
      รอยละของผูเขารับการอบรม การสัมมนา มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ

การศึกษาเพิ่มขึ้น (คาเปาหมายรอยละ 90) 
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9. ระยะเวลาดําเนินการ วันที่  1 มีนาคม – 31 สิงหาคม  2562 

10. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการภายในโครงการ  

10.1 การสรางความรูความเขาใจในการประเมินมาตรฐานและการประกันคณุภาพการศึกษา 

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอน 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 

1 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดจัดทําโครงการระบบการ
ประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
ปงบประมาณ 2562      

1-31 มีนาคม 
2562 

กลุมสงเสริมการศึกษา
เอกชน  

2 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดแตงตั้งคณะกรรมการ 
ประสานวิทยากร สถานที่ฝกอบรมและประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ 

1 – 31 มีนาคม 
2562 

กลุมสงเสริมการศึกษา
เอกชน 

3 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดดําเนินการจัดอบรม 3 – 4 เมษายน 
2562 

กลุมสงเสริมการศึกษา
เอกชน  

5 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนิเทศติดตามผลหลังการ
อบรม 

 30  พฤษภาคม 
2561 

กลุมนิเทศฯ 

10.2 การขับเคล่ือนการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนเอกชนตนแบบ 

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอน 
ระยะเวลา

ดําเนินงาน 
ผูรับผิดชอบ 

1 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดจัดทําโครงการระบบการ

ประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา

ปงบประมาณ 2562      

1-31 มีนาคม 

2562 

กลุมสงเสริมการศึกษา

เอกชน  

2 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดแตงตั้งคณะกรรมการ ออก

นิเทศโรงเรียนตนแบบ ( จํานวน 3 โรง) 

1 – 31 มีนาคม 

2562 

กลุมสงเสริมการศึกษา

เอกชน 

3 คณะกรรมการฯ  ออกนเิทศโรงเรียนตนแบบ ( จํานวน 3 
โรง) 

1 – 30 เมษายน 

2562 

กลุมสงเสริมการศึกษา

เอกชน, กลุมนิเทศ 

5 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด รายงานผลการนิเทศให สช.  30  พฤษภาคม 

2562 

กลุมนิเทศฯ 

10.3 การวิเคราะหการดําเนินงานดานการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศกึษา 

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอน 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 

1 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดจัดทําโครงการระบบการ
ประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
ปงบประมาณ 2562      

1-31 มีนาคม 
2562 

กลุมสงเสริมการศึกษา
เอกชน  

2 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดแตงตั้งคณะกรรมการ  1 – 31 มีนาคม กลุมสงเสริมการศึกษา
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ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอน 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 

วิเคราะห สังเคราะห SAR 2562 เอกชน 
3 คณะกรรมการฯ ดําเนินการวิเคราะห สังเคราะห SAR 

ของโรงเรียนเอกชน 
15 – 31 สิงหาคม 

2562 
กลุมสงเสริมการศึกษา

เอกชน, กลุมนิเทศ 
5 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด รายงานผลการนิเทศให สช.  31 สิงหาคม 

2562 
กลุมนิเทศฯ 

 

11. ผลการดําเนินงาน / ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ 

11.1 โรงเรยีนเอกชนในสังกัดมีความรูความเขาใจ ในระบบการประเมินและการประกันคุณภาพ   
         การศึกษา  
11.2 โรงเรียนเอกชนในสังกัดมีการพัฒนาระบบประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา ไดอยางเขมแข็ง  
11.3 นักเรียนไดรับการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและขั้นพ้ืนฐาน 

     11.4 หนวยงานที่เก่ียวของมีขอมลูสารสนเทศดานการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือเปนพ้ืนฐานใน  
              การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบ ตอเนื่อง และยั่งยืน 

          11.5 โรงเรียนท่ีผานการประเมินคุณภาพภายนอก  สามารถเปนแบบอยางใหกับโรงเรียนอ่ืนๆ ได   
12. ภาพกิจกรรม (ที่สื่อถึงการดําเนินการสูความสําเร็จของเปาประสงค จํานวน 5 ภาพ ขนาดของ file ภาพ 
เทากับหรือมากกวา 2 MB)  
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13. งบประมาณ 

13.1 งบประมาณที่ไดรับ จํานวน ......49,180......... บาท 
13.2 งบประมาณที่ใชในไตรมาส จํานวน .......49,180........... บาท 
13.3 แหลงงบประมาณ ........สํานักงานคณะกรรมการสงเสรมิการศึกษาเอกชน....... 

14. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
14.1 ปญหา อุปสรรค    งบประมาณที่ไดรับไมเพียงพอ 
14.2 ขอเสนอแนะ  ควรจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม 

15. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 
       การขับเคลื่อนการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนเอกชน 
16. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ  

16.1 โรงเรียนเอกชนในสังกัดมีความรูความเขาใจ ในระบบการประเมินและการประกันคุณภาพ   
         การศึกษา  
16.2 โรงเรียนเอกชนในสังกัดมกีารพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ไดอยางเขมแข็ง  
16.3 นักเรียนไดรับการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและขั้นพ้ืนฐาน 

17. ผูรายงาน ........นางสาวปรินทรญาดา  ออนคง............ ตําแหนง ......นักวิชาการศึกษาชํานาญการ....... 

      โทรศัพท ...091- 8411965..... โทรสาร ....0 – 54079 - 872.... E-mail: ningprin@gmail.com 

18. วันที่รายงาน ณ วันท่ี ..........7............ เดือน..........ตุลาคม................ พ.ศ. .........2562............ 
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แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏบิัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ของสํานักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ และแผนบูรณาการฯ ที่รวมกับหนวยงานอื่น 

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

1. ชื่อหนวยงาน  สํานักงานศกึษาธิการจังหวัดพะเยา 

2. หวงเวลารายงาน  ไตรมาสท่ี 1:  ต.ค. - ธ.ค. 61   ไตรมาสท่ี 2:  ม.ค. - มี.ค. 62 

    ไตรมาสท่ี 3:  เม.ย. - มิ.ย. 62  ไตรมาสท่ี 4:  ก.ค. - ก.ย. 62 

    สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ   สิ้นสุดโครงการแลว 

3. ชื่องาน /โครงการ/ กิจกรรม เสริมสรางศักยภาพบุคลากรภายในสํานักงานศกึษาธิการจังหวัด 

4. ความสอดคลองกับเปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรของแผนปฏิบัติราชการของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

  เปาประสงคที่ 1 หนวยงานมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล 
  เปาประสงคที่ 2 ผูรับบริการมีและใชระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพในการบริหาร 
        การบริการ และการเรยีนรู  
  เปาประสงคที่ 3 ผูเรยีนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ  
  เปาประสงคที่ 4 ผูเรยีนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางทั่วถึงและเทาเทียม 
  เปาประสงคที่ 5 ขาราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความกาวหนาในวิชาชีพ 
        มีศักยภาพในการปฏิบัติงานและการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 

5. แผนงาน  แผนงานพื้นฐาน 

   แผนงานบูรณาการ (โปรดระบุ .......) 

 1. แผนงานบูรณาการสรางความปรองดองและสมานฉันท     
 2. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
 3. แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด  
 4. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
 5. แผนงานบูรณาการสงเสริมการวิจัยและนวัตกรรม 
 6. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัย     
 7. แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 
 8. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม  

 9. แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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6. หลักการและเหตุผล (โดยสังเขป) 

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 50 คน และเพื่อใหการ
บริหารจัดการการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และใหการดําเนินการบริหารจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  จึงจําเปนตองพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา พัฒนากระบวนการทํางาน หรือพัฒนา
งานที่ตนเองรับผิดชอบ และ แลกเปลี่ยนประสบการณ  เพื่อพัฒนาองคกรใหมีคุณภาพ ดังนั้น สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา จึงไดจัดทําโครงการเสริมสรางศักยภาพบุคลากรในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
พะเยาขึ้น 

7. วัตถุประสงค 

1 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาและลูกจาง อยางตอเนื่อง 
2 เพื่อใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิผลสูงขึ้น 
3 เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ  และหาแนวทางการพัฒนาองคกรใหมีคุณภาพ 

8. เปาหมาย  

เชิงปริมาณ  บุคลากรของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ประกอบดวย 
          -  ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา     จํานวน   1   คน 
 -  รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา    จํานวน  1 คน   

-  ศึกษานิเทศก        จํานวน           9  คน   
-  ขาราชการบุคลากรทางการศกึษาอื่น 38ค(2)  จํานวน          29     คน  
-   เจาหนาที่คุรุสภา     จํานวน  3 คน 
-  ลูกจางชั่วคราว       จํานวน           7     คน  

รวมท้ังสิ้น       50   คน 

 เชิงคุณภาพ 
 -  บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ไดรับการพัฒนาศักยภาพ       
มีความองคความรู สามารถพัฒนางานที่รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู (KM) 
สามารถนําไปปฏิบัติงานไดจริง อยางมีประสิทธิภาพ 
9. ระยะเวลาดําเนินการและกิจกรรมที่จะดําเนินการภายในโครงการ 
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ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ 
- ขออนุมัติโครงการเสริมสรางศักยภาพ

บุคลากรในสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพะเยา 

- งแตงตั้งคณะทํางานเสริมสรางศักยภาพ
บุคลากรในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
พะเยา 

 

ธันวาคม 2561 
 
 

พฤษภาคม 2562 
 
 

 

น.ส.สวุิกรานต  ใจกลา 
 
 

น.ส.สวุิกรานต  ใจกลา 

 

2. ข้ันตอนการดําเนินงาน 
กิจกรรม 

- จัดอบรมเสริมสรางศักยภาพบุคลากร
ในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา   
ณ โรงแรมน้ําโขงริเวอรไซด อําเภอ
เชียงของจังหวัดเชียงราย 

 
 
 7 – 8 มิถุนายน 2562 
 

 
 

คณะทํางานเสริมสราง
ศักยภาพบุคลากรภายใน
สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัด 

3. การประเมินผลและสรุปการดําเนินการ 
- สรุปประเมินผลการดําเนินงาน 
 

 

มิถุนายน  2562 

 

น.ส.สวุิกรานต  ใจกลา 
นางนวพร   วรรณมณี 

4. รายงานผลการดําเนินงาน 
- รายงานผลการดําเนินงานไปยัง

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 

สิงหาคม  2562 

 

น.ส.สวุิกรานต  ใจกลา 
นางนวพร   วรรณมณี 

 

10. ผลการดําเนินงาน / ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ 

สํานักงานศกึษาธิการจังหวัดพะเยา จัดอบรมสงเสริมศักยภาพบุคลากรภายในสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ระหวางวันท่ี 7 – 8 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเชียงของริเวอรไซต  อําเภอเชียงของ  จังหวัด
เชียงราย มีบุคลากรทางการศึกษาภายในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาเขารวมพัฒนาศักยภาพ จํานวน
ทั้งสิ้น  36  ราย  โดยมี ดร.พนิต  ใหมประสิทธิกุล รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตําแหนง ศึกษาธิการ
จังหวัดพะเยา เปนประธานเปดงานและบรรยายพิเศษ หัวขอ “สังคมไมทนตอการทุจริต”  และ “คานิยมองคกร 
P-STRONG” 

ภาคบาย บรรยายโดย นายวิษิฐ  ดุลยพัชร ขาราชการบํานาญ อดีตผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1  ในหัวขอ “คณุธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติราชการ และการสรางความ
ผูกพันกับองคกร” กลาวถึง การพัฒนาศักยภาพของคน การพัฒนางานแบบ K U S A และทฤษฏีภูเขาน้ําแข็ง        ภาค
ค่ํา กิจกรรมสัมพันธ โดย นายวิษิฐ  ดุลยพัชร และกลุมอํานวยการ นํากิจกรรมสัมพันธของบุคลากรทางการศึกษา เพื่อ
สรางความสามัคค ีความเปนองคกร และสรางความสัมพันธอันดีตอกัน  
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สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ไดจัดใหบุคลากรทางการศึกษาที่รับเขารับพัฒนาไดเขา
ตามกลุมงานที่ตนเองปฏิบัติราชการ โดยแบงออกท้ังหมด 8 กลุม  และมีใบงานกิจกรรม เพื่อใหบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคนไดมีสวนรวมในการคิดวิเคราะห สภาพปญหาผลการปฏิบัติงานของกลุม ตั้งแตสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพะเยากอตั้งข้ึนจนถึงปจจุบัน รวมระยะเวลา 2 ป 

11. ภาพกิจกรรม (ที่สื่อถึงการดําเนินการสูความสําเร็จของเปาประสงค จํานวน 5 ภาพ ขนาดของ file ภาพ 
เทากับหรือมากกวา 2 MB) 
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12. งบประมาณ 
13.1 งบประมาณที่ไดรับ จํานวน   54,800   บาท 
13.2 งบประมาณที่ใชในไตรมาส จํานวน  54,810   บาท 
13.3 แหลงงบประมาณ  ไดรับจัดสรรจากสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

13. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
13.1 ปญหา อุปสรรค 
        -  งบประมาณที่ไดรับจัดสรรไมเพียงพอตอการดําเนินการจัดอบรมเสริมสรางศักยภาพใน

ระยะเวลาที่ตรงตามความตองการของบุคลากรในการเขารับการพัฒนา หรือการจัดทํากิจกรรมตาง ๆ             
ที่สงเสริมพัฒนาศักยภาพบุคคลภายในสํานักงาน  

13.2 ขอเสนอแนะ 
      -  การจัดกิจกรรมศกึษาดูงาน ควรเพิ่มระยะเวลาในการศกึษาดูงาน รวมถึงควรมีกิจกรรม
นันทนาการ ระหวางศึกษาดูงาน เพ่ือสรางความรูรักสามัคคีกับบุคลการทางการศึกษา และสรางขวัญกําลังใจ 
      -  จัดอบรมเก่ียวกับกฎหมายตาง ๆ  ที่เก่ียวของตอการปฏิบัติราชการของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ใหกับบุคลากรทางการศึกษา 
      -  จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรควรระยะเวลาในการดําเนินงานอยางนอย 3 วัน 2 คืน     
เพื่อสรางความสามัคคีและแลกเปลี่ยนเรียนรูไดมากยิ่งขึ้น 
14. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 
      การจัดเสริมสรางศักยภาพบุคลากรในสํานักงานศกึษาธิการจังหวัดตอเนื่องเปนประจําทุกป 
15. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ  

- ขาราชการครแูละบุลากรทางการศึกษา ลูกจาง มีความรูความเขาใจและสรางแนวทางปฏิบัติ
ราชการตามคานิยมองคกร (P-STRONG)  มีการดําเนินงานแบบมีสวนรวม เพ่ือปฏิบัติราชการเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน ตลอดจนสรางความตระหนักตอการทุจริตในสังคม สามารถนําสูการปฏิบัติไดจริงอยางมีประสิทธิภาพ 
 - จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู  ทําใหบุคลากรมีองคความรูเพ่ิมเติม นําไปใชในการพัฒนาคุณภาพงาน
และทําใหสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มีผลงานที่เปนเลิศ (Best Practice) 
16. ผูรายงาน นางสุวิกรานต  ใจกลา    ตําแหนง เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
      โทรศัพท 054-079873  โทรสาร 084-079874   E-mail :  suwitkran_wan@hotmail.com 
17. วันที่รายงาน ณ วันท่ี 9  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.2562 
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แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏบิัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ของสํานักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ และแผนบูรณาการฯ ที่รวมกับหนวยงานอื่น 

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

1. ชื่อหนวยงาน  สํานักงานศกึษาธิการจังหวัดพะเยา 

2. หวงเวลารายงาน  ไตรมาสท่ี 1:  ต.ค. - ธ.ค. 61   ไตรมาสท่ี 2:  ม.ค. - มี.ค. 62 

    ไตรมาสท่ี 3:  เม.ย. - มิ.ย. 62  ไตรมาสท่ี 4:  ก.ค. - ก.ย. 62 

    สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ   สิ้นสุดโครงการแลว 

3. ชื่องาน /โครงการ/ กิจกรรม โครงการประชุมปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศกึษาพ้ืนที่ 

                              ชายแดน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดพะเยา 

4. ความสอดคลองกับเปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรของแผนปฏิบัติราชการของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

  เปาประสงคที่ 1 หนวยงานมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล 
  เปาประสงคที่ 2 ผูรับบริการมีและใชระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพในการบริหาร 
        การบริการ และการเรยีนรู  
  เปาประสงคที่ 3 ผูเรยีนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ  
  เปาประสงคที่ 4 ผูเรยีนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางทั่วถึงและเทาเทียม 
  เปาประสงคที่ 5 ขาราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความกาวหนาในวิชาชีพ 
        มีศักยภาพในการปฏิบัติงานและการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 

5. แผนงาน  แผนงานพื้นฐาน 

   แผนงานบูรณาการ (โปรดระบุ .......) 

 1. แผนงานบูรณาการสรางความปรองดองและสมานฉันท     
 2. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
 3. แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด  
 4. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
 5. แผนงานบูรณาการสงเสริมการวิจัยและนวัตกรรม 
 6. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัย     
 7. แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 
 8. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม  

 9. แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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6. หลักการและเหตุผล (โดยสังเขป) 

 สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาพื้นท่ีชายแดน (พ.ศ.2560-2564) 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีเปาหมายใหนักเรียน นักศกึษา และประชาชนในพ้ืนที่ชายแดนมีคุณภาพชีวิต  ท่ี
ดี ไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค เปนสังคมแหงการเรียนรู อยูรวมกันอยางมั่นคงและ
ยั่งยืน โดยดําเนินการในพื้นที่ท่ีติดกับประเทศเพ่ือนบาน 3 ประเทศ ไดแก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว  สาธารณรฐัแหงสหภาพเมียนมา และราชอาณาจักรกัมพูชา ครอบคลุมพื้นที่ 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 ศรสีะเกษ บุรีรัมย และสุรนิทร  

 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มีสถานศึกษา ที่ปฏิบัติงานรวมกันในพ้ืนท่ีชายแดนจังหวัดพะเยา 
จํานวน 2  อําเภอ คือ  อําเภอเชียงคํา และอําเภอภูซาง จึงเห็นสมควรใหมีโครงการประชุมปฏิบัติการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระดับจังหวัด เพ่ือใชเปน
เครื่องมือในการบริหารงานของผูบริหารหนวยงานและหนวยงานที่ดําเนินการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัด
ชายแดน และใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 รวมทั้งเปนกรอบแนวทาง      
ในการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ระดับจังหวัดไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตอไป 

7. วัตถุประสงค 

 1.เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัด

พะเยา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร) สําหรับใชเปนเครื่องมือในการบริหารงานของ

ผูบริหารหนวยงานและหนวยงานที่ดําเนินการจัดการศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนและเปนแนวทาง      ใน

การปฏิบัตไิดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถบรหิารจัดการงบประมาณใหเกิดประโยชนสูงสุด 

  2. เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จังหวัด พะเยา (ฉบับจัดทําคําของงบประมาณรายจายประจําป) เพ่ือใชเปนกรอบทิศทางหรือแนวทางในการ
ปฏิบัติราชการและจัดทําคําของงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดพะเยา 
8. เปาหมาย  

 7.1 เชิงปริมาณ 

  1) ลงพื้นที่จัดเก็บขอมูลการทําแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ในพ้ืนท่ีอําเภอเชียงคําและภูซาง 

จํานวน 1 ครั้ง 

    2) ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560 – 2564) 

จังหวัดพะเยา และจัดทําแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

จังหวัดพะเยา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร) และแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนท่ี

ชายแดน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดพะเยา (ฉบับจัดทําคําของงบประมาณรายจายประจําป)  

จํานวน 1 ครั้ง 
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    3) ประชุมจัดทํารายละเอียดโครงการเพ่ือจัดทําคําของบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563   

จํานวน 1 ครั้ง 

    4) จัดทําเอกสารเผยแพร 

   - แผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564) จังหวัดพะเยา จํานวน 

20 เลม   

   - แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 จังหวัด

พะเยา  (ฉบับจัดทําคําของบประมาณ)   จํานวน 20 เลม  

   - แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

จังหวัดพะเยา   (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร) จํานวน 20 เลม  

   5) คาใชจายในการเดินทางไปราชการที่เกี่ยวของกับงานแผน การจัดทําแผน งานขอมูล และงาน

งบประมาณ ฯลฯ ของบุคลากรกลุมนโยบายและแผน 

 7.2 เชิงคุณภาพ  

1) กิจกรรม โครงการสอดคลองกับแนวทาง กรอบทิศทางและ สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการ
พัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ของกระทรวงศึกษาธิการ และจังหวัดพะเยา 

2) กิจกรรม โครงการ สามารถขับเคลื่อนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย      
ของจังหวัด คดิเปนรอยละ 90  

 

9. ระยะเวลาดําเนินการ  1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
10. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการภายในโครงการ  

กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1  ศึกษาบริบทและลงพ้ืนที่จัดเก็บขอมูลการทํา
แผน พัฒน าก ารศึ กษ า พ้ืน ที่ ช ายแดน  จากหน ว ย ง าน           
ทางการศึกษาในพ้ืนท่ีอําเภอเชียงคาํและภูซาง  

ธันวาคม 2561 
 

หทัยกรานต มลิุกา
และคณะทํางาน 

กิจกรรมท่ี 2 กําหนดกรอบเคาโครง แนวทางการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดพะเยา (ฉบับปรับปรุงตาม
งบประมาณที่ไดรับการจัดสรร) และแผนปฏิบัติราชการพัฒนา
การศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จังหวัดพะเยา (ฉบับจัดทําคําของงบประมาณรายจายประจําป) 
ใหมีความสอดคลองกับนโยบาย ภารกิจของหนวยงานและ
บริบทตางๆ ท่ีเก่ียวของ   

ธันวาคม 2561 
 

หทัยกรานต มลิุกา
และคณะทํางาน 

กิจกรรมที่ 4 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนา
การศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560 – 2564) 
จังหวัดพะเยา และจัดทําแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษา
พื้นที่ชายแดน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดพะเยา
(ฉบับปรับปรุ งตามงบประมาณที่ ไดรับการ จัดสรร)และ

มกราคม - กุมภาพันธ

2562 

หทัยกรานต มลิุกา

และคณะทํางาน 
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กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดพะเยา(ฉบับจัดทําคําของ
งบประมาณรายจายประจําป)   
กิจกรรมที่ 5 จัดทํารายละเอียดงาน/โครงการใหสอดคลองกับ
นโยบาย ภารกิจ อํานาจหนาที่และนโยบายตางๆ ที่เกี่ยวของ  

กุมภาพันธ 2562 หทัยกรานต มลิุกา
และคณะทํางาน 

กิจกรรมท่ี 6 เสนอขออนุมัติใชเปนแผนปฏิบัติราชการพัฒนา
การศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
จังหวัดพะเยา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับการ
จัดสรร) และแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดพะเยา (ฉบับจัดทํา   
คําของงบประมาณรายจายประจําป) 

มีนาคม  2562 หทัยกรานต มลิุกา 
และคณะทํางาน 

กิจกรรมที่ 7 เผยแพรแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่
ชายแดน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดพะเยา 
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ ไดรับการจัดสรร) และ
แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดพะเยา (ฉบับจัดทําคําของ
งบประมาณรายจายประจําป) 

มีนาคม – เมษายน 
2562 

หทัยกรานต มลิุกา 
และคณะทํางาน 

11. ผลการดําเนินงาน / ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ 

 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ไดประกาศแตงตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา
พ้ืนท่ีชายแดน ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560 – 2564) จังหวัดพะเยา และคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
พัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดพะเยา(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณ
ที่ไดรับการจัดสรร) และแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จั งห วัดพะเยา  (ฉบับจัดทํ า คําของบประมาณรายจ ายประจํ าป )   ท้ังนี้  ไดล ง พ้ืนที่ จัด เ ก็บขอมูล                  
การทําแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของหนวยงานและสถานศึกษาในพ้ืนที่อําเภอเชียงคํา และอําเภอ   
ภูซาง จํานวน 6 แหง ดังนี้ 1. โรงเรียน   บานฮวก 2.ดานบานฮวก 3. สํานักงาน กศน.อําเภอภูซาง             
4. โรงเรียนภูซางวิทยาคม 5.สํานักงาน กศน. อําเภอเชียงคํา 6.วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา  เมื่อที่ 17 ธันวาคม 
2561  และดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดพะเยา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร) แผนปฏิบัติ
ราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนท่ีชายแดน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดพะเยา (ฉบับจัดทําคําขอ
งบประมาณรายจายประจําป) เมื่อวันที่  20 กุมภาพันธ 2562  ณ หองประชุมอุทยานแหงชาติภูซาง อําเภอ   
ภูซาง จังหวัดพะเยา และดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนท่ีชายแดน (พ.ศ.2560 – 2564) จังหวัด
พะเยา แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดพะเยา 
และแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดพะเยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัด
พะเยา (ฉบับจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป)  ท้ัง 3 แผน ซึ่งผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดพะเยาเปนท่ีเรียบรอยแลว 
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  ประกอบกับหนวยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่อําเภอเชียงคํา และอําเภอภูซางไดรวมกันจัด

กิจกรรม/โครงการที่มีคุณภาพ เปนประโยชน มีความสรางสรรคกับนักเรียน นักศึกษา และประชาชน         

ทําใหเกิดการพัฒนาการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในพื้นที่ชายแดนของจังหวัดพะเยาไดอยางดีย่ิง   

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา จึงไดสรุปและรวบรวมผลการดําเนินงานของหนวยงาน 

ที่จัดการศึกษาในพื้นที่ดังกลาวไวเพ่ือใชเปนแนวทางในการสนับสนุนและขับเคลื่อนงานแผนพัฒนาการศึกษา

พื้นที่ชายแดนของจังหวัดพะเยา  รวมจํานวน  22  โครงการ 

 

12. ภาพกิจกรรม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. งบประมาณ 
13.1 งบประมาณท่ีไดรับ จํานวน 58,800 บาท 
13.2 งบประมาณท่ีใชในไตรมาส จํานวน   12,000     บาท 
13.3 แหลงงบประมาณ จากสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

14. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
14.1 ปญหา อุปสรรค  - ไมมี 
14.2 ขอเสนอแนะ ควรจัดสรรงบประมาณใหหนวยงานทางการศึกษาท่ีอยูในพื้นที่ชายแดนดําเนินการจัด

กิจกรรมบูรณาการรวมกับหนวยงานในพ้ืนที่ 
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15. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 
 1. จัดทําแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัด
พะเยา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร) และแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่
ชายแดน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดพะเยา (ฉบับจัดทําคําของงบประมาณรายจายประจําป) 
 2. รวมดําเนินการและติดตามการจัดทําโครงการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนของหนวยงาน    ทาง
การศึกษาในจังหวัดพะเยา 
 
16. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ  

จังหวัดพะเยาและหนวยงานทางการศึกษาของจังหวัดพะเยามีแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษา
พ้ืนท่ีชายแดน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดพะเยา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับการ
จัดสรร) และแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนท่ีชายแดน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัด
พะเยา (ฉบับจัดทําคําของงบประมาณรายจายประจําป) สําหรับใชเปนเครื่องมือในการบริหารงานของผูบริหาร
หนวยงานและหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน และเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสามารถบริหารจัดการงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จังหวัดพะเยา 
17. ผูรายงาน นางสาวหทัยกรานต   มุลิกา  ตําแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ      
โทรศัพท  054 -079873 โทรสาร 054 -079874   E-mail: saksaphayao@gmail.com 
18. วันที่รายงาน ณ วันท่ี  25  เดือน  กันยายน พ.ศ. 2562 
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แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏบิัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ของสํานักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ และแผนบูรณาการฯ ที่รวมกบัหนวยงานอื่น 

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

1. ชื่อหนวยงาน  สํานักงานศกึษาธิการจังหวัดพะเยา 

2. หวงเวลารายงาน  ไตรมาสท่ี 1:  ต.ค. - ธ.ค. 61   ไตรมาสท่ี 2:  ม.ค. - มี.ค. 62 

    ไตรมาสท่ี 3:  เม.ย. - มิ.ย. 62  ไตรมาสท่ี 4:  ก.ค. - ก.ย. 62 

    สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ   สิ้นสุดโครงการแลว 

3. ชื่อโครงการ การเพ่ิมโอกาสเขาถึงการศึกษาของเด็กดอยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหลน 
                    ในรูปแบบที่เหมาะสม 
4. ความสอดคลองกับเปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรของแผนปฏิบัติราชการของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

  เปาประสงคที่ 1 หนวยงานมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล 
  เปาประสงคที่ 2 ผูรับบริการมีและใชระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพในการบริหาร 
        การบริการ และการเรยีนรู  
  เปาประสงคที่ 3 ผูเรยีนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ  
  เปาประสงคที่ 4 ผูเรยีนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางทั่วถึงและเทาเทียม 
  เปาประสงคที่ 5 ขาราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความกาวหนาในวิชาชีพ 
        มีศักยภาพในการปฏิบัติงานและการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 

5. แผนงาน  แผนงานพื้นฐาน 

   แผนงานบูรณาการ (โปรดระบุ .......) 

 1. แผนงานบูรณาการสรางความปรองดองและสมานฉันท     
 2. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
 3. แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด  
 4. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
 5. แผนงานบูรณาการสงเสริมการวิจัยและนวัตกรรม 
 6. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัย     
 7. แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 
 8. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม  

 9. แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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6. หลักการและเหตุผล (โดยสังเขป) 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวดท่ี  6  ไดกําหนดไววาการศึกษา 

ตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณท้ังรางกายและจิตใจ สติปญญา  ความรู มีคุณธรรม 
จริยธรรมและวัฒนธรรม ในการดํารงชีวิตสามารถรวมอยูกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข สถานศึกษาควรมี      
ความตระหนักถึงความจําเปนที่ตองดําเนินการใหความชวยเหลือนักเรียนอยางเรงดวนภายใตสภาวการณ     
ที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและหลากหลายในปจจุบัน เพื่อสงเสริมใหนักเรียนเปนคนดี  มีความสุข             
มีความสามารถทางสติปญญา ควบคูไปดวยคุณธรรมจริยธรรม และสามารถดํารงตนอยูในสังคมได          
อยางมีความสุข ตลอดจนสงเสริมผูบริหาร ครู และเพ่ือนนักเรียนดวยกันใหมีศักยภาพในการรวมกันดูแล
ชวยเหลือนักเรยีนอยางเปนระบบ โดยสภาพปจจุบันเด็กในวัยเรียนมีแนวโนม ตกหลนและออกกลางคันสูงข้ึน
ทุกป 
 

สํานักงานศกึษาธิการจังหวัดพะเยา เปนหนวยงานในการจัดการศึกษาและสงเสริม สนับสนุน
ใหประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 15 ป อยางทั่วถึง และไดเรียนรูตลอดชีวิตอยาง
มีคุณภาพ และขยายโอกาสทางการศึกษาใหท่ัวถึง ครอบคลุมผูเรียนไดรับโอกาสในการพัฒนาอยางเต็มตาม
ศักยภาพ เพ่ือลดปญหาการศึกษาของประเทศและเพิ่มศักยภาพและสรางทางเลือกการเรียนรูเขาถึงโอกาส
ทางการศึกษาใหแกเด็กดอยโอกาส เด็กตกหลนและเด็กออกกลางคัน ใหคุณภาพชีวิตที่ดีในชุมชนและสังคม
ตอไป สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา จึงจัดทําโครงการสรางทางเลือกเขาถึงโอกาสทางการศึกษาสําหรับ
เด็กดอยโอกาส เดก็ออกกลางคันและเด็กตกหลนเพ่ือคุณภาพชีวิต  สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข 
7. วัตถุประสงค 

 7.1 เพื่อใหมีขอมูลเด็กดอยโอกาส  เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหลนในจังหวัด สนับสนุน      
การบูรณาการแกปญหาเด็กนอกระบบการศึกษาและเด็กออกกลางคนัในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 7.2 เพ่ือใหเด็กดอยโอกาส  เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหลน ไดรับโอกาสการเขาถึงการศึกษา
ในรูปแบบที่เหมาะสม 
8. เปาหมาย  

 8.1 เชิงปริมาณ  
 นักเรียนวัยเรียนการศึกษาภาคบังคับ/ประชากรวัยเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดพะเยา 

8.2 เชิงคุณภาพ  
 1. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มีขอมูลเด็กดอยโอกาส  เด็กออกกลางคัน และ         
เด็กตกหลน 
 2. เด็กดอยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหลน ไดรับโอกาสการเขาถึงการศึกษา         
ในรูปแบบที่เหมาะสม 
9. ระยะเวลาดําเนินการ   1 ตุลาคม 2561 – 30 ตุลาคม 2562 

10. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการภายในโครงการ  

กิจกรรมท่ี 1 ประชุมคณะกรรมการขับเคล่ือนโครงการเพิ่มโอกาสการเขาถึงการศึกษาของเด็กดอยโอกาส เด็ก
ออกกลางคัน และเด็กตกหลนในรูปแบบท่ีเหมาะสม (ระดบัจังหวัด) เพ่ือรับทราบขอมูล และกําหนดแนวทางการ
ขับเคลื่อน 
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กิจกรรมท่ี 2 ประชุมคณะทํางานระดับอําเภอ และ ระดับตําบล เพ่ือวิเคราะหขอมูลและจัดทํา (ราง) 
รูปแบบการชวยเหลือเด็กดอยโอกาส เด็กออกกลางคนัและเด็กตกหลนเขาสูระบบการศึกษา (2 วัน) วันละ 
200 คน  

กิจกรรมท่ี 3 ศึกษาดงูานแลกเปลี่ยนประสบการณแนวทางการจัดทํารูปแบบการเพิ่มโอกาสเขาถึง
การศึกษาของเด็กดอยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหลนในรูปแบบที่เหมาะสม  

กิจกรรมท่ี 4  การดําเนินการขับเคลื่อนการชวยเหลือใหเด็กดอยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตก
หลนไดรับโอกาสเขาถึงการศึกษาตามรูปแบบท่ีเหมาะสม 
11. ผลการดําเนินงาน / ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ 

 11.1 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มีสารสนเทศ/ขอมูลเด็กดอยโอกาส เด็กออกกลางคัน 
และเด็กตกหลนภายในจังหวัด สนบัสนุนการบูรณาการแกปญหาเด็กนอกระบบการศึกษาและเด็กออกกลางคัน
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 11.2 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  สามารถชวยเหลือเด็กดอยโอกาส เด็กออกกลางคันและเด็กตก
หลน ใหไดรับโอกาสการเขาถึงการศึกษาตามศักยภาพในรูปแบบที่เหมาะสม และสามารถลดอัตราการออก
กลางคันของผูเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได 
12. ภาพกิจกรรม    

 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพ่ิมโอกาสการเขาถึงการศึกษาของเด็กดอยโอกาส เด็กออก
กลางคัน และเด็กตกหลนในรูปแบบที่เหมาะสม (ระดับจังหวัด) 

 

 

ประชุมคณะทํางานระดับอําเภอ และ ระดับตําบล เพ่ือวิเคราะหขอมูล รูปแบบการชวยเหลือเด็กดอยโอกาส 
เด็กออกกลางคันและเด็กตกหลนเขาสูระบบการศกึษา 
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การดําเนินการขับเคล่ือนการชวยเหลือใหเด็กดอยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหลนไดรับโอกาสเขาถึง
การศึกษาตามรูปแบบท่ีเหมาะสม 

            

 

13. งบประมาณ 
13.1 งบประมาณที่ไดรับ จํานวน  240,000  บาท 
13.2 งบประมาณที่ใชในไตรมาส จํานวน 240,000   บาท 
13.3 แหลงงบประมาณ  สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

14. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
14.1 ปญหา อุปสรรค 
1) กลุมเปาหมายประชากรวัยเรียนนอกระบบบางรายยายที่อยู ถิ่นฐานบอย ทําใหการติดตาม และการให

ความชวยเหลือคอนขางยากลําบาก หรือบางรายเปนผูพิการ ไมสามารถเขารับการศึกษาได 
2) ระยะเวลาในการดําเนินงานจํากัด ทําใหการดําเนินการเรงรัด ประกอบกับหนวยงาน/ สถานศึกษามี

ภารกิจประจํามาก ทําใหการชวยเหลือไมทั่วถึง 
3) ฐานขอมูลกลุมเปามายประชากรวัยเรียนนอกระบบไมเปนปจจุบัน หรือมีความคลาดเคลื่อนกับ

ฐานขอมูลในระดับพื้นที่ 
4) บุคลากรมีนอย ขาดความรูความเขาใจ 
5) การทํางานแบบบูรณาการในทุกภาคสวน ซึ่งแตหนวยงานมีความตองการแตกตางกัน อาจทําใหการ

ดําเนินงานไมตรงตามที่สวนกลางกําหนดไว หรือไมไดรับความรวมมือจากหนวยงานท่ีเก่ียวของเทาที่ควร 
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6) การเขาไปสํารวจและติดตามกลุมเปาหมายประชากรวัยเรียน พบวาบางรายไมมีความตองการจะเขา
รับการศึกษาตอ เนื่องจากประกอบอาชีพหรือมีครอบครัวแลว หรือไมไดรับความรวมมือจากเจาของบาน/
ชุมชนๆ) บุคลากรท่ีทําหนาท่ีนําเขาขอมูลสูระบบกํากับติดตามประชากรวัยเรียนนอกระบบการศึกษา มีความ
เขาใจคลาดเคลื่อนในการใชงาน ทําใหขอมูลท่ีนําเขาไมถูกตอง 

14.2 ขอเสนอแนะ  
1)ควรสรางความรับรูเขาใจใหแตละหนวยงานทางการศึกษา หรือหนวยงานที่เก่ียวของในระดับจังหวัด 

เพื่อเกิดการบูรณาการการทํางาน ลดความซ้ําซอนในการดาํเนินงานและสามารถใหความชวยเหลือและติดตาม
ไดอยางตอเนื่องและทั่วถึง 

2) กระทรวงศึกษาธิการควรทําบันทึกขอตกลงรวมกับกระหรวงมหาดไทย และสั่งการผานผูวาราชการ
จังหวัด เพื่อความสะดวกในการประสานงานกับหนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยใหสามารถขับเคลื่อน
งานในภาพรวมของจังหวัดได 

3) นโยบายการดาํเนินงานควรมีความซัดเจน และครอบคลุมทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษา 
พรอมทั้งจัดทําคูมือการดําเนินงานโครงการเพื่อใชเปนแนวทางการปฏิบัติงาน 

4) ควรชี้แจงสรางความรูความเขาใจในการจัดเก็บขอมูลเขาสูระบบกํากับและติดตามประชากรวัยเรียน
นอกระบบการศึกษาใหแกบุคลากรท่ีเกี่ยวของทั้งในระดับจังหวัด อําเภอ และตําบล 
15. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 
 ติดตามชวยเหลือเด็กดอยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหลนไดรับโอกาสเขาถึงการศึกษาตาม
รูปแบบที่เหมาะสมในจังหวัดพะเยาใหไดครบ 100 เปอรเซนต 
16. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ  
 เด็กดอยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหลนไดรับโอกาสเขาถึงการศกึษาตามรูปแบบที่เหมาะสม
ไดอยางทั่วถึง 
17. ผูรายงาน นางสาวจรัสวัน   อนุศักดิกุล  ตําแหนงนักวิชาการศึกษาชํานาญการ 
      โทรศัพท 054-079-873  โทรสาร 054-079-874    E-mail: charatwan@hotmail.com 
18. วันที่รายงาน ณ วันท่ี 4  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2562  
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แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏบิัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ของสํานักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ และแผนบูรณาการฯ ที่รวมกับหนวยงานอื่น 

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

1. ชื่อหนวยงาน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

2. หวงเวลารายงาน  ไตรมาสท่ี 1:  ต.ค. - ธ.ค. 60   ไตรมาสท่ี 2:  ม.ค. - มี.ค. 61  

    ไตรมาสท่ี 3:  เม.ย. - มิ.ย. 61  ไตรมาสท่ี 4:  ก.ค. - ก.ย. 61 

    สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ   สิ้นสุดโครงการแลว 

3. ชื่องาน /โครงการ/ กิจกรรม โครงการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป จังหวัด
พะเยา และแผนปฏิบัติราชการประจําปของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

4. ความสอดคลองกับเปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรของแผนปฏิบัติราชการของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

  เปาประสงคที่ 1 หนวยงานมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล 
  เปาประสงคที่ 2 ผูรับบริการมีและใชระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพในการบริหาร 
        การบริการ และการเรยีนรู  
  เปาประสงคที่ 3 ผูเรยีนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ  
  เปาประสงคที่ 4 ผูเรยีนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางทั่วถึงและเทาเทียม 
  เปาประสงคที่ 5 ขาราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความกาวหนาในวิชาชีพ 
        มีศักยภาพในการปฏิบัติงานและการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 

5. แผนงาน  แผนงานพื้นฐาน 
   แผนงานบูรณาการ (โปรดระบุ .......) 

 1. แผนงานบูรณาการสรางความปรองดองและสมานฉันท     
 2. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
 3. แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด  
 4. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
 5. แผนงานบูรณาการสงเสริมการวิจัยและนวัตกรรม 
 6. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัย     
 7. แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 
 8. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม  

 9. แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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6. หลักการและเหตุผล (โดยสังเขป) 

 ตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติท่ี 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
ของกระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2560 ขอ 11 ใหมีสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการเพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวกับการบริหาร
และการจัดการศึกษาตามท่ีกฎหมายกําหนดการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ นโยบาย และยุทธศาสตรของ
สวนราชการตาง ๆ ที่มอบหมายและตามพระราชบัญญัติการศกึษาพุทธศักราช 2552 ฉบับแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2553 ไดกําหนดการจัดระบบโครงสรางและกระบวนการจัดการจัด
การศึกษา โดยยึดหลักการมีเอกภาพดานนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ มีการกระจายอํานาจ
เขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีการกําหนดมาตรฐานและจัดระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา ทุกระดับและประเภทการศึกษา สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาเปนหนวยงานทาง
การศึกษามีภารกิจหลักในการบริหารจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ บรรลุตามวัตถุประสงคเปาหมาย นโยบายของ
รัฐบาล ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ โดยสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดและยุทธการ
พัฒนาจังหวัด และเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ และประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการ
แบงหนวยงานภายในสํานักงานศึกษาธิการภาค และสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2560 ขอ 4.2 กําหนดภารกิจของกลุมนโยบายและแผน (3) จัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดและแผนปฏิบัติการของจังหวัด และ (4) จัดทําแผนปฏิบัติราชการของ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด รวมทั้งการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติราชการของสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัด 
 เพ่ือใหบรรลุตามภารกิจในการบริหารจัดการศึกษาใหมีคุณภาพอยางสูงสุด และเพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  กลุมนโยบายและแผน
จึงไดจัดทําโครงการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป จังหวัดพะเยา และแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปของสํานักงานศกึษาธิการจังหวัดพะเยา สูการปฏิบัติเพื่อเปนกรอบแนวทางการการปฏิบัติงาน
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา รวมท้ังเพ่ือกําหนดวิธีการใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด เปน
เครื่องมือในการนําแผนงาน/โครงการไปสูการปฏิบัติ และเปนเครื่องมือในการกํากับ ติดตาม และรายงานผล
การดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
7. วัตถุประสงค 

 เพ่ือใหสํานักงานศกึษาธิการจังหวัดพะเยา มีแผนพัฒนาการศกึษา แผนปฏิบัติการประจําป 

จังหวัดพะเยา และแผนปฏิบัติราชการประจําปของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ที่มีประสิทธิภาพ เปน

กรอบแนวทางในการดําเนินงานตามภารกิจ นโยบาย และเปาหมายที่กําหนดไวไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สอดคลองกับความตองการตามบริบทพ้ืนท่ี  

8. เปาหมาย  

 เชิงปริมาณ 

 1) ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา จํานวน 1 ครั้ง 
 2) ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป จังหวัดพะเยา จํานวน 1คร้ัง 
 3) ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
พะเยา จํานวน 1 ครั้ง 
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 4) ประชุมสรุป และรายงานผลการดําเนินงานตามแผน จํานวน 1 ครั้ง 
 5) จัดทํารูปเลมแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป จังหวัดพะเยา และแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา และเลมรายงานผลการดําเนินงานตามแผน จํานวน 
100เลม 
 6) จัดทําเอกสารอื่นที่เก่ียวของกับการวางแผนพัฒนาการศึกษา จํานวน 500 เลม 
 7) คาใชจายในการเดินทางไปราชการของบุคลากรกลุมนโยบายและแผน สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพะเยา  จํานวน 6 คน 
 
 เชิงคุณภาพ 
 1) โครงการ กิจกรรม ตามแผนแตละระดับ สอดคลองกับกรอบ ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของ 
กระทรวงศึกษาธิการ และจังหวัด  
 2) โครงการ กิจกรรม อยางนอย รอยละ 90 สามารถขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
และนโยบายของจังหวัด ดานการศึกษา บรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

 

9. ระยะเวลาดําเนินการ  

ตุลาคม 2561-กันยายน 2562 

10. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการภายในโครงการ  

ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 

1) ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทําแผนพัฒนา
การศกึษาจังหวัดพะเยา 

สงิหาคม - กันยายน 2562  

2) ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 
จังหวัดพะเยา 

สงิหาคม - กันยายน 2562  

3) ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป ของสํานักงานศกึษาธิการจังหวัดพะเยา 

สงิหาคม - กันยายน 2562  

4) ประชุมสรุป และรายงานผลการดําเนินงานตามแผน กันยายน 2562  

5) สรุปผลการดําเนินโครงการและจัดทํารูปเลม 

แผนพัฒนาการศกึษา แผนปฏิบัติการประจําปจังหวัด

พะเยา แผนปฏิบัติราชการประจําปของสํานักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดพะเยาและเลมรายงานผลการ

ดําเนินงานตามแผน 

กันยายน 2562  

6) จัดทําเอกสารอ่ืนที่เก่ียวของกับการวางแผนพัฒนา

การศกึษา 

ตุลาคม 2561-กันยายน 

2562 

 

7) การเดินทางไปราชการของบุคลากรกลุมนโยบายและ

แผน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

ตุลาคม 2561-กันยายน 

2562 
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11. ผลการดําเนินงาน / ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ 

1) นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของจังหวัด ดานการศึกษา  
ไดรบัการขับเคลื่อนไปสูเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

2) การจัดการศึกษาของจังหวัดพะเยามีคุณภาพ 
12. ภาพกิจกรรม (ที่สื่อถึงการดําเนินการสูความสําเร็จของเปาประสงค จํานวน 5 ภาพ ขนาดของ file ภาพ 
เทากับหรือมากกวา 2 MB) 
13. งบประมาณ 

13.1 งบประมาณที่ไดรับ จํานวน 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถวน)   

13.2 งบประมาณที่ใชในไตรมาส จํานวน ........60,000.... บาท 

13.3 แหลงงบประมาณ สป. 

14. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

14.1 ปญหา อุปสรรค 

14.2 ขอเสนอแนะ ................................................................................................................................. 

15. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 

นําผลการดําเนินงานการใชงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 
2562 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสูการปฏิบัติตอไป 

16. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ  

มีแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เปนคูมือแนวทางในการจัดการศึกษา และ
ดําเนินโครงการตามที่ไดกําหนดในแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา และมีการกํากับ ติดตามการใชงบประมาณใหเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ  

17. ผูรายงาน นางพิไลวรรณ หารกา ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

      โทรศัพท 054-079872-3 โทรสาร 054-079874  E-mail: saksaphayao@gmail.com 

18. วันที่รายงาน ณ วันท่ี 15  เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 
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แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏบิัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ของสํานักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ และแผนบูรณาการฯ ที่รวมกับหนวยงานอื่น 

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

1. ชื่อหนวยงาน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

2. หวงเวลารายงาน  ไตรมาสท่ี 1:  ต.ค. - ธ.ค. 60   ไตรมาสท่ี 2:  ม.ค. - มี.ค. 61  

    ไตรมาสท่ี 3:  เม.ย. - มิ.ย. 61  ไตรมาสท่ี 4:  ก.ค. - ก.ย. 61 

    สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ   สิ้นสุดโครงการแลว 

3. ชื่องาน /โครงการ/ กิจกรรม โครงการการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาในระดับ
จังหวัด 
4. ความสอดคลองกับเปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรของแผนปฏิบัติราชการของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

  เปาประสงคที่ 1 หนวยงานมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล 
  เปาประสงคที่ 2 ผูรับบริการมีและใชระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพในการบริหาร 
        การบริการ และการเรยีนรู  
  เปาประสงคที่ 3 ผูเรยีนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ  
  เปาประสงคที่ 4 ผูเรยีนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางทั่วถึงและเทาเทียม 
  เปาประสงคที่ 5 ขาราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความกาวหนาในวิชาชีพ 
        มีศักยภาพในการปฏิบัติงานและการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 

5. แผนงาน  แผนงานพื้นฐาน 
   แผนงานบูรณาการ (โปรดระบุ .......) 

 1. แผนงานบูรณาการสรางความปรองดองและสมานฉันท     
 2. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
 3. แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด  
 4. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
 5. แผนงานบูรณาการสงเสริมการวิจัยและนวัตกรรม 
 6. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัย     
 7. แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 
 8. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม  

 9. แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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6. หลักการและเหตุผล (โดยสังเขป) 

กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดนโยบายการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ  2562 ไว  6  นโยบายหลัก การตรวจราชการเปนมาตรการ
สําคัญประการหนึ่งในการบริหารราชการหนึ่งในการในการบริหารราชการแผนดินท่ีจะทําใหการปฏิบัติราชการ
หรือปฏิบัติภาระกิจของหนวยงานใหบรรลุเปาหมาย สอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดินและนโยบาย
ของรัฐบาล สามารถแกไขปญหาอุปสรรค และกอใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนดวยความโปรงใส เปนธรรม 
ประหยัด และมีประสิทธิภาพ ตามพระราชกฎษฎีกาวาดวยหลักกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานมืองที่ดี 
พ.ศ. 2526  
 การตรวจ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลจึงเปนภารกิจสําคัญของกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะตอง
มีการรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และจัดทําขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาที่ถูกตอง รวดเร็ว ทันสมัย สามารถ
เขาถึงไดงาย สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาจึงไดจัดทําโครงการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัด
การศึกษาตามนโยบายและยุทธศาสตรชาติข้ึนเพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของ
หนวยงานในพื้นที่จังหวัดพะเยาที่จัดการศกึษาตั้งแตระดับปฐมวัยจนถึงระดับกอนอุดมศึกษา นําผลการติดตาม
มาวิเคราะห สรุปผลและรายงานผลตอศึกษาธิการภาค 16 และสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการตอไป 
 
6. วัตถุประสงค 

      1.  เพื่อจัดเก็บขอมูลตามตัวชี้วัดตามกรอบประเด็นนโยบายการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการ
จัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ  2562  
      2.  เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และการ 
ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิกากร ประจําปงบประมาณ  2562 ของหนวยงาน  ท่ี
เก่ียวของทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ    

7.  เปาหมายของโครงการ  

      7.1 เปาหมายเชิงปริมาณ  
           1) รวบรวม วิเคราะห สังเคราะหขอมูล และสนับสนุนการตรวจราชการของผูตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ และหนวยงาน ที่เก่ียวของ ปละ 2 ครั้ง ภาคเรยีนละ  1  ครั้ง 
           2) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของหนวยงานทางการศึกษาในระดับ
จังหวัดปละ  2  ครั้ง ภาคเรียนละ  1  ครั้ง 
 3) จัดทําขอมูลสารสนเทศ และรายงานผลการตรวจราชการตอสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ป
ละ  2 ครั้ง 

7.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ  
           สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มีขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ตาม
นโยบายและยุทธศาสตรและมีวิธีปฏิบัติที่ดี( Best  Pratice )ของแตละนโยบาย เพ่ือสนับสนุนการตรวจ
ราชการของผูตรวจกระทรวงศึกษาธิการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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9. ระยะเวลาดําเนินการ  

ตุลาคม 2561-กันยายน 2562 

10. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการภายในโครงการ  

1. ประสานและสนับสนุนการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

2. กําหนดแนวทางการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของหนวยงานการศึกษา 
ในระดับจังหวัด 

3. ศึกษา วิเคราะห วิจัย นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของหนวยงาน 
การศึกษาในระดับจังหวัด 

4. จัดทําขอมูลสารสนเทศ เพ่ือประโยชนในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ในระดับจังหวัด 

5. รวบรวม ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมนิผลการศึกษาของ 
หนวยงานการศึกษาในสังกัดและจัดทํารายงานเสนอตอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดและสํานักงาน
ศึกษาธิการภาค 

6. รับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร และคณะทํางานที่ 
เก่ียวของ รวมทั้งฏิบัติราชการ ที่เปนไปตามอํานาจและหนาที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ.มอบหมาย 

7. ดําเนินการตามโครงการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินการตามนโยบายและ

ตัวชี้วัด   

ประจําปงบประมาณ 2562 
11. ผลการดําเนินงาน / ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ 

 
 
 
 
 

 

ประมวลภาพกิจกรรมการติดตาม ตรวจสอบตามนโยบายและตัวช้ีวัดระดับหนวยงาน ใน
พื้นที่จังหวัดพะเยา 
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10.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. สํานักงานศกึษาธิการจังหวัดพะเยา ประสานและสนับสนุนการตรวจราชการตาม 

นโยบายและยุทธศาสตรไดอยางถูกตอง ครบถวน มีประสิทธิภาพและมีขอมูลสารสนเทศของหนวยงานใน
สังกัดพรอมรายงานใหสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการตามระยะเวลาที่กําหนด 

2. หนวยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาในจังหวัดพะเยา นํานโยบายลงสูการปฏิบัติ 
และมีผลการปฏิบัติอยางเปนรปูธรรม 
          3. หนวยงานทางการศกึษาและสถานศึกษาในจังหวัดพะเยา ไดรับขอเสนอแนะแนวทาง 
การพัฒนาที่เปนรูปธรรมและเปนไปไดในการปฏิบัติ จนสามารถนําไปสูการมีวิธีปฏิบัติที่ดี 
 (Best Practice) 
 
 
 
 
 
 


