
 

 

 

 

 
 
 
 

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 
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คำนำ 

 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาจึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาขึ้น เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน และ
พัฒนาการศึกษา ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีสาระสำคัญ ประกอบด้วย 

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัด 
  ส่วนที่ 2 ทิศทางและแนวทางการดำเนินงาน 
  ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงาน 

 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการศึกษา 
และหวังว่ารายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษา 
รวมถึงผู้สนใจทั่วไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาต่อไป 
 

       สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
       กลุ่มนโยบายและแผน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. 2546 มาตรา 9  
การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐให้ส่วนราชการปฏิบัติดังต่อไปนี้  (1) ก่อนจะดำเนินการ   
ตามภารกิจใดส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า (2) การกำหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอนระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดำเนินการของแต่ละ
ขั้นตอนเป้าหมายของภารกิจผลสัมฤทธิ์ของภารกิจและตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจและมาตรา 16 ให้ส่วนราชการ
จัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้นโดยจัดทำเป็นแผนสี่ปีซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการ
แผ่นดินและในวรรค 2 ในแต่ละปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีโดยให้ระบุ
สาระสำคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานรวมทั้งประมาณการ
รายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอ่ืนที่จะต้องใช้เสนอต่อรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบนั้น 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาจึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2563     
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ขึ้นเพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทาง 
ในการปฏิบัติงานและจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
พะเยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้ 
 วิสัยทัศน์ 
 “ประชากรได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ภายใต้วิถีล้านนา ดำรงชีวิตอยู่ในโลก
ศตวรรษท่ี 21 ได้อย่างมีความสุข” 
 พันธกิจ 
 1. ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชากรทุกคนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
 2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย ที่สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
 3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเอ้ือต่อ    
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 



 

 

 

 

 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
 ค่านิยมหลัก  

P-STRONG 
 P = Phayao Provincial Education Office  : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
 S = Service Mind  : จิตมุ่งบริการ 
 T = Team   : การทำงานเป็นทีม 
 R = Responsibility  : ความรับผิดชอบ 
 O = Ongoing  : ไม่หยุดยั้ง 
 N = Network   : เครือข่ายความร่วมมือ 
 G = Goal    : เป้าหมาย 
 “สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นองค์กรที่ เข้มแข็ง บุคลากรมีจิตมุ่ งบริการ ทำงานเป็นทีม                    
มีความรับผิดชอบ มีเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน พัฒนาการศึกษาของจังหวัดไปสู่เป้าหมายอย่างไม่หยุดยั้ง” 
 
 
 เป้าประสงค์รวม 
 1. ผู้เรียนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และเสมอภาค 
 2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 3. ผู้เรียนสามารถดำรงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ได้อย่างเหมาะสม   

 ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์รวม 
 1. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และเสมอภาค 
 2. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู ้
 3. ร้อยละของผู้เรียนสามารถดำรงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ได้อย่างเหมาะสม   

 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 2. พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 3. พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 5. ส่งเสริมและจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  

 เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1. ผู้เรียนมีจิตสำนึกความรู้ความสามารถทักษะความคิดทัศนคติความเชื่อค่านิยมและพฤติกรรมที่เหมาะสม
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกศตวรรษที่ 21 สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสันติและสงบสุข 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiq387po8DVAhUIuI8KHR7nDhgQFggtMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.chulabook.com%2Fdescription.asp%3Fbarcode%3D9786167020426&usg=AFQjCNHC3XXn62ujFzKnPCcJvNa2e6Om3Q
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiq387po8DVAhUIuI8KHR7nDhgQFggtMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.chulabook.com%2Fdescription.asp%3Fbarcode%3D9786167020426&usg=AFQjCNHC3XXn62ujFzKnPCcJvNa2e6Om3Q


 

 

 

 

 2. กำลังคนมีสมรรถนะตอบสนองต่อความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
ของประเทศรองรับพลวัตของโลกและการแข่งขันในศตวรรษท่ี 21 
 3. ผู้เรียนได้รับการศึกษาเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีวิต ด้วยรูปแบบการจัดการศึกษาทั้งในระบบ
นอกระบบและตามอัธยาศัยและมีทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
 4. ประชากรทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 5. ผู้เรียนมีความรู้ทักษะทัศนคติและความตระหนักในเรื่องความสำคัญของการพัฒนาและเติบโตในสังคม   
ที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมสามารถปรับตัวในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติอย่างรวดเร็วและรุนแรงได้ 
 6. หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

  

 

 

 

 

 

 กลยุทธ์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
กลยุทธ์ 
 1.1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   1.) โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ  
   2.) โครงการนิเทศกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 
   3.) โครงการหมู่ยุวกาชาดต้นแบบประจำปี 2563  
   4.) โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ประจำปี 2563 
     5.) โครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ 
 1.2 พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 
   1.) ส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 
   2.) โครงการขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562 – 
2565) ในสถานศึกษา จังหวัดพะเยา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
กลยุทธ์ 



 

 

 

 

 2.1 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดงาน
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
  1.) โครงการส่งเสริมเวทีประชาคมเพ่ือการจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง
เชื่อมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
 2.2 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 

- 
 2.3 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

- 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ 
 3.1 ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ
มาตรฐานและง่ายต่อการเข้าถึง 
  1.) โครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย  
  2.) โครงการการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ทักษะด้านการ coding 
  3.2 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามสื่อตำราเรียนและสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ให้มีคุณภาพ
มาตรฐานและประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ 

- 
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ส่วนที ่1 ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดพะเยา  
ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดพะเยาโดยสังเขป 

 1.1 ความเปนมา 

 จังหวัดพะเยา เปนเมืองเกาแกเมืองหนึ่งแหงลานนาไทยเปนเมืองเล็ก ๆ ซึ่งแยกตัวออกจากจังหวัด
เชียงราย เดิมเปนเพียงอําเภอรอบนอกหลายๆ อําเภอของจังหวัดเชียงราย กอนที่จะรวมตัวกันกอตั้งเปน จังหวัด
พะเยาเปนเมืองที่มีความเจริญรุงเรืองมาตั้งแตอดีตกาล จะเห็นไดจากซากของสิ่งกอสรางที่ปรากฏ ตามโบราณสถานตางๆ 
ในเมืองพะเยา ซ่ึงโบราญสถานและโบราณวัตถุที่พบลวนแลวแตแสดงถึงความเจริญทางดานศิลปกรรมไดเปนอยางดีหาก 
ยอนกลับไปในอดีตจะพบวา เมืองพะเยา เดิมชื่อวา“ภูกามยาว” หรือ“พยาว” กอตั้งขึ้น เมื่อป พ.ศ.1638 โดยพอขุนศรี
จอมธรรม พระราชโอรสของกษัตริยแหงราชวงศลัวะในพุทธศตวรรษที่ 18 (พ.ศ.1700 -1799) และในยุคสมัยพอขุนงําเมือง 
เปนกษัตริยเมืองภูกามยาวมีความเจริญรุงเรืองมาก มีฐานะเปนเมืองเอก  เรียกวา “อาณาจักรพยาว” ตอมาในป พ.ศ.1881 
เจาผูครองเมืองหิรัญนครเงินยาง (เชียงแสน) ไดสมคบกับเจาผูครองเมืองนันทบุรี (นาน) ยกทัพเขาตีอาณาจักรพยาวเปน 
เหตุใหอาณาจักรพยาวถูกผนวกเขาไวในอาณาจักรลานนาไทยตั้งแตบัดนั้นเปนตนมา ในป พ.ศ.2437 รัชสมัยรัชกาลที่ 5 
โปรดใหปฏิรูปการปกครองแบบเดิมเปนมณฑลเทศาภิบาล ดังนั้น เมืองพะเยาจึงถูกผนวกเขาเปนสวนหนึ่งของ
มณฑลพายัพ ซึ่งการปฏิรูปการปกครองหัวเมืองดังกลาว สงผลให้เกิดการตอตานโดยขบถ ร.ศ.121 (พ.ศ.2445)  
ทําใหเมืองพะเยา ไดรับผลกระทบไปดวย ในเหตุการณขบถพวกเงี้ยว  กอความวุนวายจนกระทั่งเมื่อเหตุการณสงบลง 
เมืองพะเยาจึงถูกปรับเปลี่ยนฐานะจากเมืองเปนจังหวัด เรียกวาจังหวัดบริเวณพะเยา ครั้น พ.ศ.2448 พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงพระดํารัสสั่งยุบเลิกจังหวัดบริเวณพะเยาเสีย ใหมีฐานะเปนอําเภอเมืองพะเยา  
ตอมาภายหลัง ป พ.ศ.2457 เทศาภิบาลมณฑลพายัพพิจารณาระบอบการปกครองบานเมืองฝายเหนือ จึงสั่งให 
ยุบเลิกหัวเมืองเล็กหัวเมืองนอยแลวใหไปรวมกับหัวเมืองใหญ ทําใหอําเภอเมืองพะเยา เปนอําเภอพะเยา อยูใน
อํานาจการปกครองของจังหวัดเชียงราย จนกระท่ังไดมีพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดพะเยาขึ้น 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 ที่ตั้งและอาณาเขต 

 จังหวัดพะเยา  มีที่ ตั้ งและอาณาเขตอยู่ ในภาคเหนือของประเทศไทยมีระยะทางห่ างจาก
กรุงเทพมหานครตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1 (ถนนพหลโยธิน) 735 กิโลเมตร  มีพ้ืนที่ปกครอง 6,335 ตารางกิโลเมตร 
หรือ 3,959,412 ไร่  โดยมีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดเขตอำเภอพาน  อำเภอป่าแดด  และอำเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย 
 ทิศใต ้ ติดเขตอำเภองาว  จังหวัดลำปาง  และอำเภอสอง  จังหวัดแพร่ 
 ทิศตะวันออก ติดเมืองคอบแขวงไชยบุลี  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
   และอำเภอท่าวังผา  อำเภอเมืองน่าน  อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน 
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 ทิศตะวันตก ติดเขตอำเภอวังเหนือ  จังหวัดลำปาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 แผนที่แสดงอาณาเขตของจังหวัดพะเยา 
   
 1.2.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
  ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่สูงและภูเขา มีระดับความสูงของพื้นที่ตั ้งแต่ 300 -1,500 
เมตร จากระดับน้ำทะเล มีพ้ืนที่ป่าไม้ประมาณ 2,002,110.91 ไร่ หรือร้อยละ 51.77 ของพ้ืนที่  ซึ่งป่าไม้ส่วนใหญ่ เป็นป่า
ดงดิบและป่าเบญจพรรณ โดยมีพันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ ไม้สัก ไม้ประดู่ ไม้มะค่า ไม้ชิงช้า ไม้ยาง ไม้เต็ง  ไม้รัง ฯลฯ  มี
เทือกเขาล้อมรอบทั้งทางด้านทิศตะวันตก ทิศตะวันออก ทิศใต้ และทางตอนกลาง ของจังหวัด มีทิวเขาผีปันน้ำโอบล้อม
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ถือเป็นกำแพงตามธรรมชาติและเป็นเทือกเขาที่สำคัญ อันได้แก่ ดอยภูลังกา ดอยสันปันน้ำ ดอยแม่สุก ดอยขุนแม่แฝก ดอย
ขุนแม่ต๋ำและดอยขุนแม่ต๋อม 
(ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี , กันยายน 2549 /สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา , สิงหาคม 2555) 

  1.2.3ลักษณะภูมิอากาศ 
  สภาพอากาศ ของจังหวัดพะเยาแบ่งได้เป็น 3 ฤดู คือฤดูร้อนอยู่ระหว่าง เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม 
อากาศร้อนจัดในเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิสูงสุดวัดได้ประมาณ 39.5 องศาเซลเซียสฤดูฝนอยู่ระหว่างเดือนพฤษภาคม
ถึงเดือนตุลาคม ฝนตกหนาแน่นในเดือนพฤษภาคม ฝนตกตลอดปี ประมาณ 1,043.9 มิลลิเมตร มีวันฝนตก
เฉลี่ย 101 วัน ฤดูหนาวอยู่ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ อากาศหนาวจัดในเดือนพฤศจิกายน และ 
เดือนมกราคม อุณหภูมิต่ำสุดในเดือนธันวาคม วัดได้ประมาณ 10.8 องศาเซลเซียสในเดือนธันวาคม 
 
 
 1.3 ขอมูลการปกครองและประชากร 
  1.3.1เขตการปกครอง 
  จังหวัดพะเยา แบงเขตการปกครองออกเปน 9 อําเภอ 68 ตําบล 780 หมูบาน 72 การปกครองสวนทองถิ่น  
รายละเอียดดังนี้ 

ตารางแสดงเขตการปกครองและรูปแบบการปกครองของจังหวัดพะเยา 

ที ่ อำเภอ 
เขตการปกครอง 

รูปแบบการปกครอง 
(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

ตำบล หมู่บ้าน อบจ. 
เทศบาล
เมือง 

เทศบาล
ตำบล 

อบต. 

1 อำเภอเมืองพะเยา 15 172 1 1 9 4 
2 อำเภอดอกคำใต้ 12 99 - 1 3 7 
3 อำเภอจุน 7 86 - - 5 2 
4 อำเภอเชียงคำ 10 135 - - 4 7 
5 อำเภอเชียงม่วน 3 34 - - 1 2 
6 อำเภอปง 7 88 - - 3 6 
7 อำเภอแม่ใจ 6 66 - - 6 1 
8 อำเภอภูซาง 5 59 - - 1 4 
9 อำเภอภูกามยาว 3 41 - - 1 3 

รวม 68 780 1 2 33 36 

ที่มา : ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา, สิงหาคม 2560 
  1.3.1 จำนวนประชากร 
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  จังหวัดพะเยา  มีจํานวนประชากรทั้งหมด  471,253  คน เปนเพศชาย 230,130 คน และ เพศหญิง 241,123  คน  
มีจํานวนครัวเรือน 183,240 ครัวเรือน ความหนาแนนโดยเฉลี่ยประมาณ 77คน/ตร.กม. โดยพ้ืนที่ที่มีประชากรมากที่สุด คือ 
อําเภอเมืองพะเยา สวนพ้ืนที่ที่มีประชากรนอยที่สุด คือ อําเภอเชียงมวน 

จำนวนประชากรแยกรายอายุจังหวัดพะเยา เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 
แยกตามช่วงอายุ (ปี) (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน) 

อายุ ชาย หญิง รวม อายุ ชาย หญิง รวม 

น้อยกว่า 
1 ปี 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

42 ปี 3,490 3,392 6,882 43 ปี 3,356 3,270 6,626 
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จำนวนประชากรแยกรายอายุจังหวัดพะเยา เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 
แยกตามช่วงอายุ (ปี) (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน) 

อายุ ชาย หญิง รวม อายุ ชาย หญิง รวม 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

84 ปี 485 629 1,114 85 ปี 373 578 951 

86 ปี 353 485 838 87 ปี 267 408 675 

88 ปี 220 306 526 89 ปี 175 250 425 

90 ปี 163 241 404 91 ปี 111 173 284 

92 ปี 74 122 196 93 ปี 54 100 154 
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จำนวนประชากรแยกรายอายุจังหวัดพะเยา เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 
แยกตามช่วงอายุ (ปี) (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน) 

อายุ ชาย หญิง รวม อายุ ชาย หญิง รวม 

94 ปี 37 65 102 95 ปี 21 34 55 

96 ปี 15 34 49 97 ปี 10 21 31 

98 ปี 15 17 32 99 ปี 12 14 26 

100 ปี 6 6 12 
มากกว่า
100 ปี 

15 22 37 

 

 

 

 

 

ตารางแสดงจำนวนประชากรของจังหวัดพะเยา จำแนกตามสำนักทะเบียน 
ที ่ จังหวัด/อำเภอ/อปท. ชาย หญิง รวม จำนวนครัวเรือน(บ้าน) 

จังหวัดพะเยา 232,129 243,086 475,215 190,142 
1 อำเภอเมืองพะเยา 21,662 22,908 44,570 17,044 

เทศบาลเมืองพะเยา 7,854 9,058 16,912 8,137 
ตำบลแม่นาเรือ 4,261 4,451 8,712 3,657 
ตำบลบ้านตุ่น 2,369 2,507 4,876 1,907 
ตำบลบ้านใหม่ 2,268 2,406 4,674 1,729 
ตำบลจำป่าหวาย 4148 4331 8479 3200 
ตำบลแม่ใส 2,980 3,226 6,206 2,346 
ตำบลบ้านสาง 2,039 2,117 4,156 1,603 
ตำบลท่าจำปี 1,888 2,009 3,897 1,474 
ตำบลสันป่าม่วง 1,709 1,861 3,570 1,128 
เทศบาลตำบลบ้านต๋อม 5,877 6,765 12,642 6,993 
เทศบาลตำบลแม่กา 6,603 7,612 14,215 6,410 
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ที ่ จังหวัด/อำเภอ/อปท. ชาย หญิง รวม จำนวนครัวเรือน(บ้าน) 
เทศบาลตำบลแม่ปืม 4,474 4,641 9,115 3,329 
เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ 3,483 3,694 7,177 3,094 
เทศบาลตำบลท่าวังทอง 8,245 7,581 15,826 8,883 

2 
 
 
 

 

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

 เทศบาลตำบลหงษ์หิน 3,316 3,503 6,819 2,666 
เทศบาลตำบลจุน 4,469 4,756 9,225 3,835 
เทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ 4,009 4,340 8,349 4,016 

3 อำเภอเชียงคำ 28,236 27,901 56,137 20,677 
ตำบลหย่วน 2,282 2,440 4,722 2,082 
ตำบลน้ำแวน 3,472 3,605 7,077 2,894 
ตำบลเจดีย์คำ 2,809 3,044 5,853 2,404 
ตำบลร่มเย็น 6,174 6,208 12,382 3,903 
ตำบลเชียงบาน 4,414 3,329 7,743 3,097 
ตำบลแม่ลาว 3,204 3,299 6,503 2,223 
ตำบลอ่างทอง 4,165 4,194 8,359 2,733 
ตำบลทุ่งผาสุข 1,716 1,782 3,498 1,341 
เทศบาลตำบลฝายกวาง 4,322 4,502 8,824 3,728 
เทศบาลตำบลเวียง 2,676 2,882 5,558 2,212 
เทศบาลตำบลเชียงคำ 3,146 3,665 6,811 3,627 

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

5 
 
 
 

อำเภอดอกคำใต้ 19,040 20,066 39,106 14,434 
เทศบาลเมืองดอกคำใต้ 6,016 6,912 12,928 5,278 
ตำบลดอกคำใต้ 2,100 2,257 4,357 1,846 
ตำบลดอนศรีชุม 1,325 1,438 2,763 1,154 
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ที ่ จังหวัด/อำเภอ/อปท. ชาย หญิง รวม จำนวนครัวเรือน(บ้าน) 
 
 
 
 
 
 

 

ตำบลบ้านปิน 2,548 2,576 5,124 1,943 
ตำบลสันโค้ง 3,040 3,316 6,356 2,124 
ตำบลป่าซาง 2,464 2,650 5,114 1,789 
ตำบลหนองหล่ม 3,033 3,006 6,039 2,023 
ตำบลดงสุวรรณ 2,281 2,522 4,803 1,869 
ตำบลสว่างอารมณ์ 54 48 102 66 
ตำบลคือเวียง 2,195 2,253 4,448 1,620 

 เทศบาลตำบลห้วยลาน 4,298 4,672 8,970 3,185 
เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ 4,213 4,126 8,339 3,048 

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

7 อำเภอแม่ใจ 10,056 10,586 20,642 9,238 
ตำบลแม่ใจ 1,001 1,073 2,074 912 
ตำบลศรีถ้อย 2,138 2,160 4,298 2,044 
ตำบลแม่สุก 2,625 2,742 5,367 2,526 
ตำบลป่าแฝก 2,433 2,606 5,039 2,105 
ตำบลเจริญราษฎร์ 1,859 2,005 3,864 1,651 
เทศบาลตำบลบ้านเหล่า 3,876 3,986 7,862 2,877 
เทศบาลตำบลแม่ใจ 2,480 2,667 5,147 2,119 

8 อำเภอภูซาง 12,158 12,329 24,487 9,204 
ตำบลภูซาง 3,164 3,187 6,351 2,439 
ตำบลป่าสัก 2,075 2,120 4,195 1,760 
ตำบลทุ่งกล้วย 4,019 4,043 8,062 2,813 
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ที ่ จังหวัด/อำเภอ/อปท. ชาย หญิง รวม จำนวนครัวเรือน(บ้าน) 
ตำบลเชียงแรง 2,900 2,979 5,879 2,192 
เทศบาลตำบลสบบง 3,740 3,981 7,721 3,230 

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

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

 (ท่ีมา : รายงานสถิติจำนวนประชากรจังหวัดพะเยาจำแนกตามสำนักทะเบียนกลาง ปีพ.ศ. 2561 
http://stat.bora.dopa.go.th/stat/xstat/new/POPHSE/stat_t61.txt )   
1.4 ขอมูลเศรษฐกิจ 
 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดพะเยา 
  จังหวัดพะเยามี มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม  32,738 ล้านบาท สำหรับสาขาที่มีมูลค่าสูงสุด ได้แก่ สาขา
เกษตรกรรม การล่าสัตว์และการป่าไม้ มีมูลค่า 13,998 ล้านบาท รองลงมาได้แก่ การขายส่งการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ 
จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนตัวและของในครัวเรือน มีมูลค่า 3,516 ล้านบาท สาขาการศึกษา มีมูลค่า 3,349 ล้านบาท สาขา
ตัวกลางการเงิน มีมูลค่า 2,217 ล้านบาท และสาขาการบริหารราชการและการป้องกันประเทศ รวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ    
มีมูลค่า 2,043 ล้านบาท  โดยจังหวัดพะเยามีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคน เท่ากับ 78,974 บาท ซึ่งอยู่ในลำดับที่ 13 
ของ 17 จังหวัดภาคเหนือและลำดับที่ 52 ของประเทศ 

 

 แผนภูมิ แสดงข้อมูลมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดพะเยา จำแนกตามสาขาการผลิต 

 

เกษตรกรรม การล่าสัตว์ 
และการป่าไม้

13,998

การขายส่ง
การขายปลีก

3,516
สาขาการศึกษา 

3,349

สาขาตัวกลางการเงิน 
2,217

การประกันสังคม
2,043

อุตสาหกรรม
1,727

บริการด้าน
อสังหาริมทรัพย์

1,433

การบริการด้านสุขภาพ
และสังคม

1,208

การก่อสร้าง
1,159

การขนส่ง และการ
คมนาคม

693

ไฟฟ้า แก๊ส ประปา
463

การให้บริการชุมชน 
บริการอื่นๆ

443

ประมง
179

ลูกจ้างในครัวเรือน
129 โรงแรมและภัตตาคาร

113
เหมืองแร่และเหมืองหิน

68

http://stat.bora.dopa.go.th/stat/xstat/new/POPHSE/stat_t61.txt
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1.5 ลักษณะทางสังคม 
  1.5.1 ด้านศาสนาและวัฒนธรรม 
  จังหวัดพะเยา มีสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา รวมทั้งสิ้น 492 แห ง 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 การจัดระบบบริหารจัดการการทองเที่ยว  
ที่สามารถรองรับนักทองเที่ยวจํานวนมากในอนาคต การลดปญหาสังคมตาง ๆ เพื่อใหเกิดความสงบสุขตอไป 
  
  1.5.2 ด้านสาธารณสุข 
  สถานบริการสาธารณสุขจังหวัดพะเยา มีจำนวนทั้งสิ้น 215 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลรัฐบาล 
จำนวน 10 แห่ง โรงพยาบาลเอกชน 1 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 94 แห่ง สถานบริการ สาธารณสุขชุมชน 
จำนวน 15 แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 แห่ง และคลินิกทุกประเภท จำนวน 93 แห่ง โดยแยกรายอำเภอ ดังนี้ 

ตาราง แสดงสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ จังหวัดพะเยา ปี 2561  

อำเภอ 

กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอ่ืน 
คลินิก
ทุก

ประเภท 
รวม 

รพท. รพช. 
รพ. 

ขนาด 
F3 

รพ.สต. สสช. 
รพ.

เอกชน 
ศูนย์บริการ
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 
เชียงม่วน 0 1 0 5 2 0 0 0 8 
ดอกคำใต้ 0 1 0 15 1 0 0 6 23 

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

0 0 1 5 0 0 0 0 6 

รวม 2 6 2 94 15 1 2 93 215 

แหล่งข้อมูล : งานข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 
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 1.6 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  1.6.1 ทรัพยากรป่าไม้ 
 ในปี พ.ศ. 2558 พ้ืนที่จังหวัดพะเยาส่วนที่มีสภาพเป็นพ้ืนที่ป่า คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51.93 ของพ้ืนที่
ทั้งหมด โดยมีเนื้อที่ 2,008,835.69 ไร่ โดยประเภทของป่าที่พบ ส่วนใหญ่เป็นป่าดิบเขาคิดเป็น ร้อยละ 75.18  และ   
ป่าเบญจพรรณ  ร้อยละ 23.32 ส่วนป่าเสื่อมโทรมป่าแดงและ/หรือป่าเต็งรังและ/หรือป่าโคกและ/หรือป่าแพะเสื่อมโทรม
สวนป่าผสมสวนป่าไผ่  พบประปรายในพ้ืนที่ โดยรวม ร้อยละ  2.77     
 ส่วนชนิดพันธุ์ไม้ที่สำคัญค่อนข้างกระจายตามลักษณะภูมิประเทศและความสูง จากระดับน้ำทะเล  
ได้แก่ ชิงชัน เต็ง รัง เหียง พลวง ยาง ตะเคียน ประดู่ มะค่าโมง ตะแบก มะม่วงป่า มะยมป่า จำปีป่า จำปาป่า เลียงมัน 
ตะคร้อ ตีนนก ยางนา ยางขาว ยางแดง ตุ้มเต๋น มะไฟ ยมหอม กระบก กระบาก  มะหาด แดง สัก เสลา ส้านสมอพิเภก 
ไผ่ กล้วยป่า หวายเฟิน  และไม้วงศ์ก่อรวมถึงไม้จำพวกก่อและไม้สนเขาขึ้นปะปนอยู่ 
  1.6.2 ทรัพยากรธรณี 
 ทรัพยากรธรณีที่สำคัญในจังหวัด ที่สามารถนำมาผลิตในเชิงพาณิชย์ ได้แก่ ถ่านหิน หินอุตสาหกรรมและแบไรต์ 
ตามลำดับ โดยมีผู้ยื่นขอประทานบัตรเหมืองแร่ในพ้ืนที่ จำนวน 18 ราย โดยส่วนใหญ่เป็นการยื่นก่อสร้างการเปิดเหมืองถ่านหิน 
11 ราย  เหมืองหินอุตสาหกรรม 6 ราย และเหมืองแบไรต์ 1 ราย และมีจำนวนโรงงานโม่ บดและย่อยหินที่ขอขึ้นทะเบียนโรงงาน
ทั้งสิ้น 3 แห่ง หินใหญ่ / 820,000 ตัน 
 สำหรับอุตสาหกรรมเหมืองถ่านหินในพ้ืนที่ จากการสำรวจ พบว่า จังหวัดพะเยามีแหล่งถ่านหินที่
ได้รับการพัฒนา 1 แห่ง อยู่ในบริเวณพ้ืนที่แอ่งเชียงม่วน  มีปริมาณถ่านหินสำรอง  62.47 ล้านตัน  โดยเป็นถ่านหิน
ประเภท Lignite/Subbituminous ทั้งนี้ ปริมาณถ่านหินในพื้นที่จังหวัดพะเยาดังกล่าว ถือเป็นร้อยละ 37.52 
ของปริมาณถ่านหินสำรองมีความสำคัญอย่างยิ่งเมื่อมีการนำมาใช้ประโยชน์เพื่อการผลิตพลังงานไฟฟ้าในอนาคต 
 นอกจากนี้จังหวัดพะเยายังเป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญมีการค้นพบฟอสซิลบรรพบุรุษอุรังอุตัง 
บริเวณเหมืองถ่านหินเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน ซึ่งเป็นการค้นพบเป็นครั้งแรกของโลกที่เป็นหลักฐานของฟอสซิลเอพ   
ขนาดใหญ่ที่สมบูรณ์ในบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีอายุราว  13.5-10 ล้านปี หรือปลายยุคไมโอซีน
ตอนกลางเป็นฟันจำนวน 18 ซี่ และสามารถจำแนกออกได้ว่าเป็นเพศผู้ และเพศเมียของสัตว์ชนิดเดียวกัน โดยให้ชื่อว่า 
“ลูแฟง พิเธคัส เชียงม่วนเอนซิส” (Lufengpithecuschiangmuanensis) หมายถึง “ลิงจากลูแฟงที่เชียงม่วน”   
ทำให้เชื่อได้ว่าในบริเวณดังกล่าวอาจเป็นศูนย์กลางการกำเนิดและวิวัฒนาการของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหรือไพรเมต
ชั้นสูง ที่พัฒนาการมาเป็นสายพันธุ์มนุษย์ และมีศักยภาพสูงในการค้นพบฟอสซิลชนิดใหม่ๆ เนื่องจากมีแอ่งสะสมตัว
ของตะกอนยุคต่างๆ จำนวนมากและในวนอุทยานไดโนเสาร์แก่งหลวงบริเวณดอยแก่งหลวง-ดอยกิ่วแก้ม พบกระดูก
ซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์มีทั้ งสภาพสมบูรณ์และแตกหักกลายสภาพเป็นหินฝังตัวในหินทรายแป้งสีแดง 
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ประกอบด้วยกระดูกส่วนหาง กระดูกซี่โครง กระดูกสะโพกและกระดูกขาของไดโนเสาร์กินพืชพันธุ์ซอโรพอด 
(Sauropod) ขนาดใหญ่คอยาว หางยาว เดินสี่ขา ขนาดไดโนเสาร์ยาวประมาณ 15 เมตร ซึ่งพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
และเรียนรู้ทางซากดึกดำบรรพ์  
  
 
 
 
 
 
 
1.7 ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษา 

ข้อมูลจำนวนสถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

ตารางท่ี 1 จำนวนสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 

สังกัด แห่ง 
รวมทั้งหมด 487 
กระทรวงศึกษาธิการ 

- สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 9 
- สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 42 
- สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา) 236 
- สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ) 2 
- สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 9 

กระทรวงมหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 174 

สำนักนายกรัฐมนตรี 
- สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  2 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
- กองพุทธศาสนสถาน 9 

กระทรวงสาธารณสุข 
- สถาบันพระบรมราชชนก 1 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
- สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 3 
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ตารางท่ี 2  จำนวนสถานศึกษา จำแนกตามสังกัด และประเภทการศึกษา  ปีการศึกษา 2562 

สังกัด แห่ง 
รวมทั้งหมด 487 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

- สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา 9 
- สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดพะเยา  

• ประเภทสามัญศึกษา 14 
• ประเภทการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 4 
• ประเภทการศึกษาสงเคราะห์ 3 
• เอกชนนอกระบบ 21 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 84 
- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 134 
- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 18 
- ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา 1 
- โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 24 1 

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

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
- สถานศึกษาของรัฐ 5 
- สถานศึกษาของเอกชน 4 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 157 
- โรงเรียนเทศบาล 17 

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

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
- โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 9 

กระทรวงสาธารณสุข 
- วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 1 

 
 
 
 
 
ตารางท่ี 3  จำนวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ปีการศึกษา 2562 
  สังกัด  คน 
รวมทั้งหมด 106,857 
กระทรวงศึกษาธิการ 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 15,604 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 9,145 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา) 39,354 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ) 1,322 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 19,704 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 6,093 
กระทรวงมหาดไทย 
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กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 8,542 
สำนักนายกรัฐมนตรี 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ    139 
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
กองพุทธศาสนสถาน 787 
กระทรวงสาธารณสุข 
สถาบันพระบรมราชชนก 452 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 4  จำนวนนักเรียน นักศึกษา จำแนกตามสังกัด และประเภทสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2562 

สังกัด คน 
รวมทั้งหมด   106,857 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

- สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา 15,604 
- สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดพะเยา 9,145 
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สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 14,798 
- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 9,159 
- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 15,397 
- ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา 273 
- โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24  1,049 

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

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
- สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 6,093 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4,685 
- โรงเรียนเทศบาล 3,857 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ    
- โรงเรียน ตชด.เบ็ตตี้ ดูเมน 89 
- ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน.อินทรีอาสา(บ้านห้วยปุ้ม) 50 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
- โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 787 

กระทรวงสาธารณสุข 
- วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 452 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 5 จำนวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา จำแนกตามระดับ และประเภทการศึกษา  ปีการศึกษา 2562 
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ระดับการศึกษา จำนวน 
นักเรียน นิสิต นักศึกษา 

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

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

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

ระดับอุดมศึกษา  
อนุปริญญา/เทียบเท่า - 
ปริญญาตรี 18,656 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต - 
ปริญญาตรีควบปริญญาโท 69 
ปริญญาโท 528 
ปริญญาเอก 237 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา 273 
การศึกษานอกระบบ 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
พะเยา 

15,604 
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ตารางท่ี 6 จำนวนครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จำแนกตามสังกัด ปีการศึกษา 2562 

สังกัด จำนวน 
รวมทั้งหมด 5,761 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 46 
- สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา 205 
- สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดพะเยา** 420 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน*  
- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 1,002 
- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 727 
- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 1,164 
- ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา 23 
- โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา 45 

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

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
- สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 487 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ***  
- สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 339 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
- โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา 95 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ***  
- โรงเรียน ตชด.เบ็ตตี้ ดูเมน 6 
- ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน.อินทรีอาสา(บ้านห้วยปุ้ม)  

กระทรวงสาธารณสุข  
- วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 90 
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*  ข้อมูลจากกลุ่มสารสนเทศเพ่ือบริหารการศึกษา (ระบบ e-mis) กลุ่มสาระสนเทศ  
สำนักนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562 
**  ข้อมูลจากกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2562  *** ข้อมูลครูปีการศึกษา 2562 
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ตารางท่ี 7 จำนวนนักเรียนในระบบ ระดับก่อนประถมศึกษา  จำแนกตามประเภทการศึกษารายสังกัด ปีการศึกษา 2562 

สังกัด 
ระดับการศึกษา 

รวม 
ศูนย์พัฒนาเด็ก/
เด็กเล็กปฐมวัย 

อนุบาล 1 อนุบาล 2 อนุบาล 3 

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

2,769 - 811 887 1,071 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา 
เขต 1 และ 2 

4,750 - 333 2,119 2,298 

กระทรวงมหาดไทย 
สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6,102 4,685 543 482 392 
สำนักนายกรัฐมนตรี 
โรงเรียน ตชด.เบ็ตตี้ ดูเมน 23 - 7 8 8 
ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน.อินทรีอาสา
(บ้านห้วยปุ้ม) 

13 - - 11 2 
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ตารางท่ี 8 จำนวนนักเรียนในระบบ ระดับประถมศึกษา จำแนกตามชั้นเรียนรายสังกัด ปีการศึกษา 2562 

สังกัด 
ระดับการศึกษา 

รวม ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
รวมทั้งหมด 24,746 4,295 4,117 4,050 4,013 4,067 4,204 

กระทรวงศึกษาธิการ 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดพะเยา) 

5,394 978 899 947 849 882 839 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา  
เขต 1 และ 2 

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

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24) 

265 34 33 45 46 52 55 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
(โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา) 

109 22 29 23 8 10 17 

กระทรวงมหาดไทย 
สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,681 309 277 298 269 242 286 
สำนักนายกรัฐมนตรี 
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ตารางท่ี 9  จำนวนนักเรียนในระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำแนกตามชั้นเรียนรายสังกัด ปีการศึกษา 2562 

สังกัด 
ระดับการศึกษา 

รวม ม.1 ม.2 ม.3 
รวมทั้งหมด 12,852 4,289 4,251 4,312 

กระทรวงศึกษาธิการ 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดพะเยา) 

625 206 206 213 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 เขต 2  
และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36) 

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

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24) 

441 162 142 137 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  261 108 84 69 

โรงเรียน ตชด.เบ็ตตี้ ดูเมน 66 8 8 14 8 13 15 
ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน.อินทรีอาสา
(บ้านห้วยปุ้ม) 

37 14 11 3 9 - - 
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(โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา) 
กระทรวงมหาดไทย 
สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 540 169 186 185 
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 515 158 169 188 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 10 จำนวนนักเรียนในระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ประเภทสามัญศึกษา) จำแนกตามชั้น รายสังกัด ปีการศึกษา 2562 

สังกัด 
ระดับการศึกษา 

รวม ม.4 ม.5 ม.6 
รวมทั้งหมด 8,492 2,940 2,768 2,784 

กระทรวงศึกษาธิการ 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดพะเยา) 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

356 144 100 112 

(สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 เขต 2  
และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36) 

6,940 2386 2,279 2,275 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 343 123 113 107 



 

 

2
1
 

(โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
(โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา) 

362 122 114 126 

กระทรวงมหาดไทย 
สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 219 71 81 67 
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 272 94 81 97 
 

 

 

 

ตารางท่ี 11 จำนวนนักเรียนในระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ประเภทอาชีวศึกษา) จำแนกตามชั้นเรียนรายสังกัด ปีการศึกษา 2562 

สังกัด 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

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

รวมทั้งหมด 6,028 1,274 1,058 1,676 912 1,108 
สถานศึกษาของรัฐ 4,840 1,018 819 1,395 701 907 
สถานศึกษาของเอกชน 1,188 256 239 281 211 201 
  
ตารางท่ี 12 จำนวนนิสิต นักศึกษาในระบบ ระดับอุดมศึกษา จำแนกตามระดับการศึกษารายสังกัด ปีการศึกษา 2562 
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สังกัด 
 

รวม 

ระดับการศึกษา 
อนุปริญญา 
/เทียบเท่า 

ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี

ควบปริญญาโท 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

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

 
18,681 

 
- 

 
- 

 
17,873 

 
69 

 
519 

 
220 

 - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 

291 - - 265 - 9 17 

กระทรวงศึกษาธิการ 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2  

66 - - 66 - - - 

กระทรวงสาธารณสุข 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนีพะเยา 452 - - 452 - - - 
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ตารางท่ี 13 จำนวนผู้เรียนการศึกษานอกระบบ  จำแนกตามระดับ/ประเภทการศึกษาปีการศึกษา 2562 

** ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 หรือ ข้อมูลภาคเรียนที่ 1/2562 
 

 

ระดับ/ประเภทการศึกษา จำนวนผู้เรียน 

รวมทั้งหมด 15,604 

การส่งเสริมการรู้หนังสือ (กศน.) 1,000 

การจัดการศึกษาพื้นที่สูง (ศศช.) 495 

สายสามัญศึกษา (กศน.) 

ระดับประถมศึกษา 563 

ระดับมัธยมศึกษา 

- มัธยมศึกษาตอนต้น 1,916 

- มัธยมศึกษาตอนปลาย 3,236 

สายอาชีพ 

หลักสูตรพิเศษ (สอศ.) - 

หลักสูตรที่เอกชนขออนุมัติฯ (สช.) - 

วิทยาลัยชุมชน (หลักสูตรระยะสั้น) (สกอ.) - 

กลุ่มการศึกษาอาชีพของ (กศน.)  

- การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ 2,219 

- การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1,700 

- การศึกษาหลักสูตรระยะสั้น 2,521 

- กระบวนการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 1,224 

- โครงการตามพระราชดำริ 517 

- การจัดการศึกษาให้กลุ่มเป้าหมายพิเศษ 213 
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ตาราง 14 แสดงจำนวนหน่วยงานที่ให้บริการด้านการศึกษาแก่คนพิการ จำแนกตามระดับชั้น 

ระดับชั้น 

หน่วยงาน 

รวม สพป. 
พย.1 

สพป. 
พย.2 

สพม.
36 

รร.
เทศ 
บาล 

รร.
เอกชน 

รร.พระ
ปริบัติ
ธรรม 

กศน. 
ศูนย์การ 
ศึกษา
พิเศษ 

อาชีว 
ศึกษา 

มหา 
วิทยาลัย 

ก่อน
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. กับศูนย์การศึกษาพิเศษ  ไม่จำแนกตามระดับชั้น
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ตารางท่ี 15  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขึ้นพื้นฐาน  
(O-NET) เปรียบเทียบ ปีการศึกษา 2560 และ 2561 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6 

ชั้น/กลุ่มสาระ 
ปีการศึกษา 

เพิ่ม/ลด 
2560 2561 

ภาษาไทย 49.76 59.34 + 9.58 

ภาษาอังกฤษ 40.17 43.44 + 3.27 

คณิตศาสตร์ 41.95 43.76 + 1.81 

วิทยาศาสตร์ 42.38 43.12 - 0.74 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3 

ชั้น/กลุ่มสาระ 
ปีการศึกษา 

เพิ่ม/ลด 
2560 2561 

ภาษาไทย 51.31 57.78 + 6.47 

ภาษาอังกฤษ 30.99 29.36 - 1.63 

คณิตศาสตร์ 29.03 32.24  + 4.84 

วิทยาศาสตร์ 34.08 38.12 + 4.04 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6 

ชั้น/กลุ่มสาระ 
ปีการศึกษา 

เพิ่ม/ลด 
2560 2561 

ภาษาไทย 51.59 49.53 + 2.06 

สังคมศึกษา 36.30 36.18 + 0.12 

ภาษาอังกฤษ 27.39 31.28 - 3.89 

คณิตศาสตร์ 25.27 32.10 - 6.83 

วิทยาศาสตร์ 30.73 31.70 - 0.97 
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ตารางท่ี 16 ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน  
(Nation Test :NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2560 และ 2561 

ค่าเฉลี่ย NT 
ปีการศึกษา 

เพิ่ม/ลด 
2560 2561 

ด้านภาษา 54.11 55.49 + 1.38 

ด้านคำนวณ 41.25 50.72 + 9.47 

ด้านเหตุผล 47.49 49.38 + 1.89 

รวม 47.62 51.86 + 4.24 

ตารางท่ี 17 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-Net) 
สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ปีการศึกษา 2557 - 2562 

ระดับประถมศึกษา 

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

ตารางท่ี 18  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษาระดับชั้น ปวช.  
(V-Net = Vocational National Education Test ) ปีการศึกษา 2560-2561 

องค์ประกอบ 
จังหวัดพะเยา 

ปี 2560 ปี 2561 เพิ่ม/ลด 

ทักษะภาษาและการสื่อสาร 41.47 41.81 + 0.34 

ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา 31.13 31.67 + 0.54 

ทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิต 54.81 51.77 + 3.04 

ทักษะการจัดการงานอาชีพ 39.71 43.92 + 4.21 

รวมเฉลี่ย 41.80 42.29 + 0.49 

ระดับ ปวส. 

องค์ประกอบ 
จังหวัดพะเยา 

ปี 2560 ปี 2561 เพิ่ม/ลด 

ทักษะภาษาและการสื่อสาร 37.19 42.09 + 4.9 
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ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา 31.92 32.78 + 0.86 

ทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิต 49.74 52.45 + 2.71 

ทักษะการจัดการงานอาชีพ 33.32 39.37 + 6.05  

รวมเฉลี่ย 38.06 41.67  + 3.61 

 
 
ตารางท่ี 19 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (Buddhism National Educational 
Test : B-NET) ระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2560 และ 2561 
 

โรงเรียน 
สาระวิชา 

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

ราชคฤห์วิทยา 34.23 42.39 35.15 45.56 32.12 36.44 32.15 37.88 
ห้วยข้าวก่ำวิทยา 28.66 31.50 32.19 41.67 34.66 32.00 31.5 30.94 
วัดหย่วนวิทยา 31.00 32.59 35.10 40.45 33.52 34.27 32.05 33.09 
ป่าแขมวิทยา 31.50 34.86 25.00 44.57 28.33 38.86 27.66 40.29 
สุวรรณคณา
นุสรณ์ 

34.04 30.76 32.34 35.79 27.73 30.14 28.27 31.71 

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

29.55 34.86 29.55 44.57 34.66 35.14 32.44 38.57 

พระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญ
ศึกษา 
วัดโพธาราม 

41.80 42.38 38.40 44.46 35.00 30.92 35.60 39.08 

วัดม่วงชุมวิทยา 37.00 31.49 35.66 37.76 37.55 32.35 36.94 30.24 
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ตารางท่ี 20 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (Buddhism National Educational 
Test : B-NET) ระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2560 และ 2561 

โรงเรียน 
สาระวิชา 

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

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

นุสรณ์ 
31.60 27.60 30.00 38.40 30.60 48.00 32.40 39.20 

วัดนาปรังวิทยา 27.05 30.25 29.76 35.5 34.70 48.50 32.47 41.33 
พระปริยัติธรรม

แผนกสามัญศึกษา
วัดดอนไชย 

 
27.14 

 
39.00 

 
33.42 

 
56.00 

 
39.14 

 
63.00 

 
30.85 

 
53.00 

พระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา

วัดโพธาราม 

 
34.00 

 
37.33 

 
36.40 

 
30.67 

 
32.00 

 
42.00 

 
31.20 

 
43.33 

วัดม่วงชุมวิทยา 28.36 29.45 35.09 33.64 37.09 34.00 34.18 29.64 
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ส่วนที ่2  ทิศทางและแนวทางการดำเนินงาน 
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  

 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ .ศ. 2546 มาตรา 9        
การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐให้ส่วนราชการปฏิบัติดังต่อไปนี้  (1) ก่อนจะดำเนินการ        
ตามภารกิจใดส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า  (2) การกำหนดแผนปฏิบัติราชการ          
ของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอนระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดำเนินการ          
ของแต่ละขั้นตอนเป้าหมายของภารกิจผลสัมฤทธิ์ของภารกิจและตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจและมาตรา  16            
ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้นโดยจัดทำเป็นแผนสี่ปีซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนการ
บริหารราชการแผ่นดินและในวรรค 2 ในแต่ละปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีโดยให้ระบุ
สาระสำคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานรวมทั้งประมาณการ
รายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอ่ืนที่จะต้องใช้เสนอต่อรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบนั้น 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาจึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) ขึ้นเพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทาง ใน
การปฏิบัติงานและจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
พะเยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้ 
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วิสัยทัศน์ 
 ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะเพ่ือการดำรงชีวิต
ในศตวรรษท่ี 21 
พันธกิจ 
 1. ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชากรทุกคนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย ที่สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
 3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
ค่านิยม  

P-STRONG 
 P = Phayao provincial Education Office  : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
 S = Service Mind  : จิตมุ่งบริการ 
 T = Team   : การทำงานเป็นทีม 
 R = Responsibility  : ความรับผิดชอบ 
 O = Ongoing   : ไม่หยุดยั้ง 
 N = Network   : เครือข่ายความร่วมมือ 
 G = Goal    : เป้าหมาย 
 “ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง บุคลากรมีจิตมุ่งบริการ ทำงานเป็นทีม  
มีความรับผิดชอบ มีเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน พัฒนาการศึกษาของจังหวัดไปสู่เป้าหมายอย่างไม่หยุดยั้ง” 

เป้าประสงค์รวม 

 1. ผู้เรียนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และเสมอภาค 
 2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 3. ผู้เรียนสามารถดำรงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ได้อย่างเหมาะสม   

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์รวม 

 1. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และเสมอภาค 
 2. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 3. ร้อยละของผู้เรียนสามารถดำรงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ได้อย่างเหมาะสม   
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiq387po8DVAhUIuI8KHR7nDhgQFggtMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.chulabook.com%2Fdescription.asp%3Fbarcode%3D9786167020426&usg=AFQjCNHC3XXn62ujFzKnPCcJvNa2e6Om3Q
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiq387po8DVAhUIuI8KHR7nDhgQFggtMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.chulabook.com%2Fdescription.asp%3Fbarcode%3D9786167020426&usg=AFQjCNHC3XXn62ujFzKnPCcJvNa2e6Om3Q
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 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 2. พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 3. พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 5. ส่งเสริมและจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  

เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

 1. ผู้เรียนมีจิตสำนึกความรู้ความสามารถทักษะความคิดทัศนคติความเชื่อค่านิยมและพฤติกรรมที่เหมาะสม
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกศตวรรษที่ 21 สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสันติและสงบสุข 
 2. กำลังคนมีสมรรถนะตอบสนองต่อความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศรองรับพลวัตของโลกและการแข่งขันในศตวรรษท่ี 21 
 3. ผู้เรียนได้รับการศึกษาเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีวิต ด้วยรูปแบบการจัดการศึกษา 
ทั้งในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัยและมีทักษะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
 4. ประชากรทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 5. ผู้เรียนมีความรู้ทักษะทัศนคติและความตระหนักในเรื่องความสำคัญของการพัฒนาและเติบโต 
ในสังคมที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมสามารถปรับตัวในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติอย่างรวดเร็วและรุนแรงได้ 
 6. หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  ผู้เรียนมีจิตสำนึกความรู้ความสามารถทักษะความคิดทัศนคติความเชื่อค่านิยมและพฤติกรรมที่
เหมาะสมรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกศตวรรษที่ 21 สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสันติและสงบสุข 

1) โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ  
2) โครงการนิเทศกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 
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3) โครงการหมู่ยุวกาชาดต้นแบบประจำปี 2563 
4) โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ประจำปี 2563 
5) โครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ 
6) โครงการส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา   ประจำปี

 งบประมาณ พ.ศ. 2563 
7) โครงการขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562 -2565)  

ในสถานศึกษา จังหวัดพะเยา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2. กำลังคนมีสมรรถนะตอบสนองต่อความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศรองรับพลวัตของโลกและการแข่งขันในศตวรรษท่ี 21 

1) โครงการส่งเสริมเวทีประชาคมเพ่ือการจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง 
 เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3. ผู้เรียนได้รับการศึกษาเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีวิต ด้วยรูปแบบการจัดการศึกษา
ทั้งในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัยและมีทักษะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 

1) โครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย 
2) โครงการการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ทักษะด้านการ coding 
3) โครงการ Coaching Teams เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนกังานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
4) โครงการ TFE (TEAM For Education) 
5) โครงการการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
6) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4. ประชากรทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 

1) โครงการพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่ชายแดนและจัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5. ผู้เรียนมีความรู้ทักษะทัศนคติและความตระหนักในเรื่องความสำคัญของการพัฒนาและ
เติบโตในสังคมที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมสามารถปรับตัวในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติอย่างรวดเร็วและ
รุนแรงได ้

1) โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติจังหวัดพะเยา ประจำปี 2563 
2) โครงการบริหารจัดการขยะ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6. หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
1) โครงการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีและ

แผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
2) โครงการการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ 
3) โครงการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและตัวชี้วัด  

      ประจำปีงบประมาณ  2563     
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แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
2. ช่ือโครงการ โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62      ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 63   -   มี.ค. 63     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   มิ.ย. 63      ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 63   -   ก.ย. 63     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ             สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ด้านที่ 11 การพัฒนาการเรียนรู้) 
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้านที่ 12 ด้านการศึกษา) 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์) 
4.5 แผนความม่ันคง (นโยบายที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข) 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก (ข้อที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกช่วงวัย) 
 4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (ข้อที่ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21) 
4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษา เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

 

แบบฟอร์ม  
สำหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

     4.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
    4.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงวัย 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 

5. หลักการและเหตุผล  
  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงตอบรับการขึ้นทรงราชย์เป็น
พระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 10 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559  ความว่า “เพ่ือสืบสานพระ
ราชปณิธานและเพ่ือประโยชน์ของประชาชนชาวไทยทั้งปวง” กอปรกับพระราชปณิธานด้านการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  คือ การสร้างคนดี สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร จึงทรงมีพระบรมราโชบายเพ่ือสืบสานพระราชปณิธานแห่งองค์พระบรม
ชนกนาถในการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง โดยทรงมุ่งให้การศึกษาต้องสร้างพ้ืนฐานแก่นักเรียน 4 ด้าน ประกอบด้วย (1) 
การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง (2) การมีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม (3) การมีงานทำ -มีอาชีพ และ (4) การ
เป็นพลเมืองดี ดังนั้น เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จเถลิง
ถวัลย์สิริราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่  10  แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ 
กระทรวงศึกษาธิการจึงขอพระราชทานพระบรม   ราชานุญาตน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษา มาเป็นหลักชัยใน
การสร้างผู้เรียนเป็นคนดีและพัฒนาให้เป็นคนเก่งสู่การปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาทอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการมุ่งสร้างให้
ผู้เรียนเป็นพลเมืองดี ซึ่งการเป็นพลเมืองดีนั้น ประกอบด้วย (1) การเป็นพลเมืองดีเป็นหน้าที่ของทุกคน (2) ครอบครัว 
สถานศึกษา และสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสทำหน้าที่เป็นพลเมือง (3) การเป็นพลเมืองดี คือ 
“เห็นอะไรที่จะทำให้บ้านเมืองได้ก็ต้องทำ” เช่น งานอาสาสมัคร งานบำเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศล ให้ทำด้วย
ความมีน้ำใจและความเอ้ืออาทร 
  ดังนั้นเพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวบังเกิดผลเป็นรูปธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
พะเยา ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในส่วนภูมิภาค ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญจึงได้จัดทำ
โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติขึ้น 
6. วัตถุประสงค์ 
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1. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้ศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระราชวงศ์จักรี 
2. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน มีเจตคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีโอกาสทำหน้าที่เป็นพลเมือง มีพ้ืนฐาน

ชีวิตที่มั่นคงและมีคุณธรรม 
3. เพ่ือส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ได้เรียนรู้ถึงนวัตวิถีของท้องถิ่นและ

ชุมชน มีจิตสำนึกรักและภูมิใจในท้องถิ่นและชุมชนของตนเอง     
7. ตัวชี้วัดของโครงการ 
     7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
    นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ครูผู้ควบคุม คณะวิทยากรและบุคลากรทางการศึกษา 
ของหน่วยงานการศึกษาทุกสังกัดในพ้ืนที่จังหวัดพะเยา จำนวน 362 คน 
 
 
     7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณ     

 1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยมีความรักสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

        2. ผู้เรียนรักษ์ท้องถิ่นและชุมชนของตนเอง   
8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนนี้ ม.2- ม.3 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม จำนวน 206 คน 
9. ระยะเวลาดำเนินการ เดือนสิงหาคม  2563 
10. สถานที่ดำเนินการโรงเรยีนฟากกว๊านวิทยาคม 
11. กิจกรรมที่ดำเนินการ  

1. กิจกรรมจิตอาสา 
2. กิจกรรม 904 สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย 
3. การปฐมพยาบาล 
4. กิจกรรมเช็คอินคนดี 
5. เข้าฐานกิจกรรม 4 ฐาน ฐานคุณธรรมจริยธรรม,ฐานเศรษฐกิจพอเพียง,ฐานพระบรมราโชบาย,,      

ฐานพระบรมราโชวาท  
12. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม  

1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการส่งเสริมให้มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพ้ืนฐานชีวิตมั่นคง
เข้มแข็ง มีคุณธรรม มีอาชีพ-มีงานทำ และเป็นพลเมืองที่ดี 

2. สถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัดพะเยา ได้รับการสนับสนุนให้น้อมนำพระราโชบายด้าน
การศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สู่การจัดการศึกษาพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม 
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3. ผู้เรียนมีคุณภาพการดำเนินชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีน้ำใจ     
ให้กัน ปฏิบัติตนเป็นคนดี คนเก่ง 
13. ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 7)  
     13.1 เชิงปริมาณ 
   นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ครูผู้ควบคุม คณะวิทยากรและบุคลากรทางการศึกษา     
ของหน่วยงานการศึกษาทุกสังกัดในพ้ืนที่จังหวัดพะเยา จำนวน 362 คน 
     13.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ     

1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยมีความรักสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. ผู้เรียนรักษ์ท้องถิ่นและชุมชนของตนเอง 
 
 
 
 
 
 
14. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม  
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15. งบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับ

ทั้งหมด 
 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

259,480 259,480   22,795 236,685 
แหล่งงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
     16.1 ปัญหา อุปสรรค 
  ปัญหาโรคระบาด โควิท 19 ไม่สามารถทำกิจกรรมเต็มที่และไม่สามารถนำนักเรียนเข้าค่ายได้ 
     16.2 แนวทางแก้ไข 
  ใช้มาตรการป้องกันโรคระบาดโควิท 19  
17. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
  ขยายกลุ่มเป้าหมายให้คลอบคลุมทุกโรงเรียนในจังหวัดพะเยา 
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18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการส่งเสริมให้มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 

มีคุณธรรม มีอาชีพ-มีงานทำ และเป็นพลเมืองที่ดี 
2. สถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัดพะเยา ได้รับการสนับสนุนให้น้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษา

ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สู่การจัดการศึกษาพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม 
3. ผู้เรียนมีคุณภาพการดำเนินชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่มีน้ำใจให้กัน 

ปฏิบัติตนเป็นคนดี คนเก่ง 
19. ผู้รายงานนางเพียรทอง   เวียงนาค 
     โทรศัพท์0642401395 โทรสาร 054-079873 .E–mail : .pianthong890@890gmail.com 
20. วันที่รายงาน ณ วันที่ 12  เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

แบบฟอร์ม  
สำหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  
2. ช่ือโครงการ นิเทศกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 63   -   มี.ค. 63     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   มิ.ย. 63     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 63   -   ก.ย. 63     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ           สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ด้านที่ 11 การพัฒนาการเรียนรู้) 
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้านที่ 12 ด้านการศึกษา) 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์) 
4.5 แผนความม่ันคง (นโยบายที่ 1 เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข) 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก (ข้อที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกช่วงวัย) 
 4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (ข้อที่ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21) 
4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษา เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

     4.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
    4.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงวัย 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
   5. หลักการและเหตุผล  
  กิจกรรมยุวกาชาดมีวัตถุประสงค์ที่จะมุ่งเน้นในการ “ฝึกอบรมให้สมาชิกยุวกาชาด มีอุดมคติใน
ศานติสุข มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความรู้ ความชำนาญ ในการรักษาอนามัยของตนเอง
และส่งเสริมอนามัยของผู้อ่ืน ตลอดจนการพัฒนาตนเองทางด้านร่างกาย จิตใจ และคุณธรรม ปฏิบั ติตนเป็น
พลเมืองดี ตามระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และมีใจเมตตากรุณาต่อเพ่ือนมนุษย์ทั่วไป 
  การที่จะดำเนินการไปสู่ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังกล่าวได้นั้น เจ้าหน้าที่และ
ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดต้องมีทัศนคติ มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะเป็นอย่างดี จึงจะดำเนินกิจกรรมยุวกาชาด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสมาชิกยุวกาชาดและกิจกรรมยุวกาชาดโดยส่วนรวม ด้วยเหตุ
นี้ หน่วยงาน สถานศึกษาต่างๆ จำเป็นต้องจัดให้มีการฝึกอบรม   ประชุมสัมมนาจัดกิจกรรมภายในสถานศึกษา
เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ และเพ่ือเป็นการสนับสนุน ส่งเสริมด้านการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดใน
สถานศึกษาให้ได้ผลและบรรลุวัตถุประสงค์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาได้จัดทำโครงการนิเทศการจัด
กิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษาข้ึน 
6. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้ทราบวิธีการดำเนินการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา 
  2. เพ่ือนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาด ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรขั้นพ้ืนฐาน 
  3. เพ่ือรวบรวมข้อมูลในการจัดกิจกรรมยุวกาชาดของสถานศึกษา เพ่ือประกอบการปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
7. ตัวชี้วัดของโครงการ 
     7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

ครูผู้สอน ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด เจ้าหน้าที่และบุคลากรที่เก่ียวข้องจำนวน  100 คน 
6.วิธีดำเนินการ 
     7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
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 ครูผู้สอน ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด เจ้าหน้าที่และบุคลากรที่เกี่ยวข้องจำนวน  100 คน  ได้รับความรู้
ความสามารถและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
 ครูผู้สอน ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด เจ้าหน้าที่และบุคลากรที่เก่ียวข้องจำนวน  100 คน 
9. ระยะเวลาดำเนินการ  
 กรกฎาคม – กันยายน 
10. สถานที่ดำเนินการ  
 พ้ืนที่จังหวัดพะเยา 
11. กิจกรรมที่ดำเนินการ  

1. จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
3. ดำเนินกิจกรรมการนิเทศ )ดังรายละเอียดแนบท้าย(  
4. ประชุมสรุปรายงานผลการดำเนินงาน 

12. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม  
 1. ผู้เข้ารับการนิเทศกิจกรรมยุวกาชาดสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
 2. กลุ่มลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน  ได้ข้อมูล ด้านปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะจากผู้เข้ารับการ
นิเทศกิจกรรมยุวกาชาดและนำมาประมวลผลสำหรับแก้ไข และพัฒนาในการจัดกิจกรรมยุวกาชาด 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
13. ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 7)  
      13.1 เชิงปริมาณ 
ครูผู้สอน ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด เจ้าหน้าที่และบุคลากรที่เก่ียวข้องจำนวน  100 คน 
      13.2 เชิงคุณภาพ 
ครูผู้สอน ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด เจ้าหน้าที่และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในจังหวัดพะเยามีความรู้ความสามารถในการ
นำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
14. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม  
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15. งบประมาณ 9,000  บาท  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

9,000.- 9,000.-    9,000.- 
แหล่งงบประมาณ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
     16.1 ปัญหา อุปสรรค 

1. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สมาชิกยุวกาชาดมีจำนวนน้อยมาก 
2. ครูที่บรรจุใหม่ส่วนมากมีวุฒทางลูกเสือไม่มีวุฒิทางยุวกาชาด 

     16.2 แนวทางแก้ไข 
 1.ประชาสัมพันธ์กิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษาและให้ความสำคัญให้มากกว่าเท่าท่ีเป็น 
 2.ส่งเสริมให้ครูบรรจุใหม่มีวุฒิทางยุวกาชาด 
17. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
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อบรมครูที่ไม่มีวุฒิทางยุวกาชาดให้มากยิ่งขึ้น 
18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
 เผยแพร่กิจกรรมยุวกาชาดให้ชุมชนเห็นความสำคัญของกิจกรรมยุวกาชาดและบำเพ็ญประโยชน์ในชุมชน
ให้มากขึ้นและเข้าถึงชุมชนให้มากที่สุด 
19. ผู้รายงานนางเพียรทอง    เวียงนาค       ตำแหน่ง.นักวิชาการศึกษาชำนาญการ.. 
     โทรศัพท์ 0642401395 โทรสาร 0554-079-874 E–mail : pianthong890@gmail.com 
20. วันที่รายงาน ณ วันที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 

-------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
2. ช่ือโครงการ โครงการหมู่ยุวกาชาดต้นแบบประจำปี 2563 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 63   -   มี.ค. 63     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   มิ.ย. 63     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 63   -   ก.ย. 63     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ            สิ้นสุดโครงการแล้ว 

 

แบบฟอร์ม  
สำหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ด้านที่ 11 การพัฒนาการเรียนรู้) 
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้านที่ 12 ด้านการศึกษา) 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์) 
4.5 แผนความม่ันคง (นโยบายที่ 1 เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข) 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก (ข้อที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกช่วงวัย) 
 4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (ข้อที่ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21) 
4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษา เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

     4.8.1    แผนงานพื้นฐาน 
    4.8.2    แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
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            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงวัย 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
     
5. หลักการและเหตุผล  

สำนักงานการลุกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
พะเยาดำเนินโครงการหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ  เพ่ือสร้างขวัญและกำลังใจ ยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับสถานศึกษาที่มีผล
การจัดกิจกรรมยุวกาชาดเป็นที่โดดเด่น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา จึงได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์
แนวทางและวิธีการคัดเลือกหมู่ยุวกาชาดตันแบบในปีพ.ศ. 2563 
6. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดและสมาชิกยุวกาชาดได้ทำกิจกรรมได้อย่างถูกต้อง 

2. เพ่ือให้สมาชิกยุวกาชาดใหม่เข้าพิธีประจำหมู่ยุวกาชาดซึ่งเป็นพิธีสำคัญ 
3. เพ่ือเป็นขวัญและกำลังใจให้ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดและสมาชิกยุวกาชาด 

7. ตัวชี้วัดของโครงการ 
      7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
  โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1,2 และ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36          
      7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
  โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการหมู่ยุวกาชาดต้นแบบประจำปี 2563 
8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
  จำนวนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1,2 และสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 และโรงเรียนเอกชนในระบบทุกโรงเรียน 
9. ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม2562  – กันยายน 2563 
10. สถานที่ดำเนินการ  สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36  โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม,โรงเรียน
เทศบาล3,6 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม,และโรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) โรงเรียนอนุบาลพะเยา 
11. กิจกรรมที่ดำเนินการ  
  1.ติดตามการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา 
  2.เอกสารเกี่ยวกับยุวกาชาดในสถานศึกษา 
12. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม  
 - โรงเรียนได้รับขวัญและกำลังใจในการดำเนินกิจกรรมยุวกาชาด 
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 - โรงเรียนมีความภาคภูมิใจในรางวัลที่ได้รับ 
 
13. ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 7)  
     13.1 เชิงปริมาณ 
  โรงเรียนปงรัชดาภิเษก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษาเขต 36 
     13.2 เชิงคุณภาพ 
 โรงเรียนที่ได้รับการนิเทศสามารถนำความรู้ความสามารถทีได้รับไปปฏิบัติให้กับสมาชิกยุวกาชาดได้อย่าง
ถูกต้องและเป็นต้นแบบของยุวกาชาด 
14. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม  
 

          
 

          
 
15. งบประมาณ  5,000  บาท   สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 
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5,000.- 5,000.-    5,000.- 
แหล่งงบประมาณ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
     16.1 ปัญหา อุปสรรค 

 ครูไม่มีวุฒิทางยุวกาชาดส่วนมากครูบรรจุใหม่มีวุฒิทางลูกเสือ 
     16.2 แนวทางแก้ไข 
 1. แจ้งปัญหาให้ทางหน่วยเหนือให้รับทราบปัญหาและแก้ไขแนวทาง 
 2.เผยแพร่กิจกรรมยุวกาชาดให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น 
17. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
 อบรมครูที่ไม่มีวุฒิทางยุวกาชาดและให้ความสำคัญกับกิจกรรมยุวกาชดให้มากขึ้น 
18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
 สมาชิกยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชนให้กับชุมชน 
19. ผู้รายงานนางเพียรทอง   เวียงนาค...ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
     โทรศัพท์0642401395..โทรสาร................................E–mail : pianthong890gmail.com 
20. วันที่รายงาน ณ วันที่ 12  เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 

-------------------------------------- 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  
2. ช่ือโครงการ  นิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ประจำปี 2563 
3. ห้วงเวลารายงาน     
      ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 63   -   มี.ค. 63     

 ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   มิ.ย. 63     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 63   -   ก.ย. 63     
     สถานะโครงการ     ยังไม่สิ้นสุดโครงการ           สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ด้านที่ 11 การพัฒนาการเรียนรู้) 
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้านที่ 12 ด้านการศึกษา) 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์) 
4.5 แผนความม่ันคง (นโยบายที่ 1 เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบ

 ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข) 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก (ข้อที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกช่วงวัย) 
 4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (ข้อที่ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21) 

 

แบบฟอร์ม  
สำหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษา เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

     4.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
    4.8.2  แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงวัย 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
     
5. หลักการและเหตุผล  

กระทรวงศึกษาธิการ  กำหนดนโยบายในการเสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิตของผู้เรียน เพ่ือให้  
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ผ่านการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ มุ่งพัฒนา
เยาวชนให้ เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ  ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าตามจุดหมาย            
หรืออุดมการณ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ มาตรา 8 คณะลูกเสือแห่งชาติมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย 
สติปัญญาจิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคี 
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และมีความเจริญก้าวหน้า ทั้งนี้เพ่ือความสงบสุข และความมั่นคงของประเทศชาติ ตามแนวทางและวิธีการอย่าง
หลากหลาย เช่น ให้มีนิสัยในการสังเกต จดจำ เชื่อฟัง และพ่ึงตนเอง ให้ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัยและ         
เห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน ให้รู้จักบำเพ็ญตนเพ่ือสาธารณประโยชน์ ให้รู้จักทำการฝีมือ และฝึกฝนให้ทำกิจการต่าง ๆ   
ตามความเหมาะสม ให้รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศชาติ โดยผู้ที่มี
บทบาทสำคัญในการดำเนินงานจัดกิจกรรมตามแผนการสอนลูกเสือ เนตรนารี คือ ครูผู้สอนซึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่
ฝึกอบรมให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายที่กำหนด   
                    เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวบังเกิดผลเป็นรูปธรรม ครูผู้สอนซึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่ฝึกอบรม
จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการลูกเสืออย่างแท้จริง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา โดยกลุ่ม
ลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน จึงจัดทำโครงการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ประจำปี
งบประมาณ 2563 ขึ้น 
6. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ได้มีทักษะมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการ 
พัฒนากิจการลูกเสือ เนตรนารี  

2. เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาวิธีการทางลูกเสือ และ 
ขบวนการทางลูกเสือได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือให้บุคลากรทางการลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือได้เพ่ิมพูนทักษะ และสามารถวางแผนจัดกระบวนการ
เรียนรู้กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือตามประเภทของลูกเสือได้อย่างถูกต้อง และปรับวิธีการเรียนการสอน  ตาม
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC - 19) 
7. ตัวชี้วัดของโครงการ 
      7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

โรงเรียนในพ้ืนที่จังหวัดพะเยา ที่มีกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือสามัญ จำนวน 6 โรงเรียน 
      7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี จำนวน 6 โรงเรียน  ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาทบทวนวิธีการทางลูกเสือ 
และขบวนการทางลูกเสือได้อย่างมีประสิทธิภาพ และความเข้าใจตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด 
8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี จำนวน 6 โรงเรียน  
9. ระยะเวลาดำเนินการ   มิถุนายน - กันยายน 2563  
10. สถานที่ดำเนินการ  พ้ืนทีจ่ังหวัดพะเยา  
11. กิจกรรมที่ดำเนินการ  
 11.1 ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 
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 11.2 ขออนุมัติดำเนินกิจกรรม 
 11.3 เชิญคณะกรรมการประชุมออกนิเทศการจัดกิจกรรม 
 11.4 ออกนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา 
 11.5 สรุปผลการดำเนินงาน 
12. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม  ตามแบบฟอร์มการรายงาน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) 
13. ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 7)  
      13.1 เชิงปริมาณ 

โรงเรียนในพ้ืนที่จังหวัดพะเยา จำนวน 6 โรงเรียน 
      13.2 เชิงคุณภาพ 

ที ่ โรงเรียน หมายเหตุ 
1 โรงเรียนบ้านเลี้ยว  
2 โรงเรียนบ้านวังบง  
3 โรงเรียนบ้านแม่สุก  
4 โรงเรียนเทศบาล 1 (พะเยาประชานุกูล)  
5 โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก  

6 โรงเรียนเทศบาล 2(แม่ต๋ำดรุณเวทย์)   
 
14. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ 
ขนาด file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB) 
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15. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

9,000 9,000    9,000 
แหล่งงบประมาณ  สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
     16.1 ปัญหา อุปสรรค 

- ไม่สามารถดำเนินการนิ เทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ประจำปี 2563   

ได้ตามรูปแบบที่กำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC - 19) 

     16.2 แนวทางแก้ไข 
- ประสานงานหน่วยงานทางการศึกษาท่ีสนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมโครงการให้ชัดเจน 

17. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
ขับเคลื่อนให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม ครูผู้สอนต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการลูกเสือ 
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อย่างแท้จริง ส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี และบุคลากรที่เก่ียวข้องเข้าใจหลักการ วิธีการแนวทางการ
จัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา และสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องเป็นแนวทางเดียวกัน 
18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี มีความรู้  
ความเข้าใจนโยบายและแนวทางการพัฒนากิจการลูกเสือ เนตรนารี  ได้ทบทวนเรื่องการแต่งเครื่องแบบลูกเสือ  
การเปิด - ปิดประชุมกองรอบเสาธง มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ลูกเสือ เนตรนารี ได้เพ่ิมพูนทักษะและสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือได้ตามระดับชั้นได้อย่างถูกต้อง
19. ผู้รายงาน นายพงษ์ศักดิ์  สุยะ  ตำแหน่ง  ผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ (นักจัดการงานทั่วไป) 
      โทรศัพท์  087 – 7255610 โทรสาร................................E–mail : ........................................................... 
20. วันที่รายงาน ณ วันที่ 30 เดือน  กันยายน พ.ศ. 2563 

-------------------------------------- 
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แบบฟอร์มการรายงาน 
โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา 

จังหวัดพะเยา 
 

ที ่
วัน เดือน ป ี
ที่ออกนิเทศ 

รายชื่อ
โรงเรียน/ 

จำนวนผู้เข้ารับ
การนิเทศ 

เร่ืองที่นิเทศ 
ปัญหา 
อุปสรรค 
ที่พบ 

รูปแบบ 
การนิเทศ 

ผลการนิเทศ 
ความต้องการ 

ความ
ช่วยเหลือ 

 
1. 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 
 
 

3. 

 
19 สิงหาคม 

2563 
 
 
 

26 สิงหาคม 
2563 

 
 
 
 

27 สิงหาคม 
2563 

 
1. โรงเรียนบ้าน
วังบง 
2. โรงเรียนบ้าน
เลี้ยว 
 
1. โรงเรียน
ชุมชน  
บ้านแมสุ่ก 
2. โรงเรียน
เทศบาล 1      
(พะเยาประชานุ
กูล) 
1. โรงเรียน
อนุบาลพะเยา 
บ้านโทก 
หวาก 
2. โรงเรียน
เทศบาล 2  
(แม่ต๋ำดรณุ
เวทย์) 

ด้านลูกเสือ 
1. ความมีระเบยีบ
วินัย ความสนใจ 
ความสนุก ความ
ภูมิใจ ความตระหนัก
ในคุณคา่ และ
ความสุขในการเปน็
ลูกเสือ เรียนรู้/มี
ทักษะด้านสญัลักษณ์
ลูกเสือ 
2. การปฏิบัตติามคำ
ปฏิญาณและกฎของ
ลูกเสือ 
3. การช่วยเหลือผู้อื่น
ชุมชน ชาติบ้านเมือง
และสังคมโลก 
ด้านผู้บริหาร 
1. การพัฒนาตนเอง
ทางด้านลูกเสือ 
2. การบริหาร 
ส่งเสรมิและ
สนับสนุนการจดั
กิจกรรมลูกเสือ 
3. การสรา้ง
ความสัมพันธ์กับ
ชุมชน การช่วยเหลือ
ผู้อื่น ชุมชน ชาติ
บ้านเมืองและสังคม
โลก 
ด้านผู้กำกับลูกเสือ 

 
- จำนวน
ลูกเสือ 
มีน้อย  
บางโรงเรยีน
นำลูกเสือมา
เรียนรวมกัน 
ไม่แบ่งแยก 
ลูกเสือสำรอง,
ลูกเสือสามญั
,และลูกเสือ
สามญั 
รุ่นใหญ ่
 
 
 
 
- ผู้บริหาร 
มีการพัฒนา
ตนเอง
ทางด้าน
ลูกเสือน้อย 
1. การขอ (ลส.
13) ล่าช้า 
2. การการ
วิจัยการ
พัฒนา
กิจกรรม
ลูกเสือ 

 
1. พบปะ
พูดคุยแบบ
กัลยาณมิตร 
2. ถาม-ตอบ 
3. นำเสนอ 
4. เสนอแนะ 
 
 

 
1.สถานศึกษา
กำหนด
นโยบายในการ
จัดกิจกรรม
ลูกเสือ
สอดคล้องกับ
นโยบายของตน้
สังกัด 
2. มีแนวทางใน
การจดักิจกรรม
ลูกเสือ เพื่อ
เสริมสรา้ง
ผู้เรยีน ให้มี
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค ์
3. ผู้บรหิาร
สร้างความ
ตระหนักในการ
จัดกิจกรรม 
ลูกเสือ ให้แก่
บุคลากรใน
สถานศกึษา 
4. บุคลากร
ทางการลูกเสือ
ทุกคน แต่ง
เครื่องแบบ 
ในวันที่จัด 
กิจกรรมลูกเสือ 

 
1. ต้องการฝึก
ทบทวนผู้
กำกับลูกเสือ 
2. การจดัเกบ็
เอกสาร 
ที่เป็นระบบ 
3. การขอ
เหรยีญ หรือ
ผลงานต่างๆ  
4. การอยูค่่าย
พักแรมลูกเสือ
ของโรงเรียน 
5. การ
ฝึกอบรมวิชา
พิเศษ 
6. ต้องการ
ฝึกอบรม
หลักสูตร
ลูกเสือสำรอง
ทุกสังกัด 
7. ไมม่ีการ
แบ่งแยกการ
ฝึกอบรมทุก
หลักสูตรทุก
สังกัด 
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ที ่
วัน เดือน ป ี
ที่ออกนิเทศ 

รายชื่อ
โรงเรียน/ 

จำนวนผู้เข้ารับ
การนิเทศ 

เร่ืองที่นิเทศ 
ปัญหา 
อุปสรรค 
ที่พบ 

รูปแบบ 
การนิเทศ 

ผลการนิเทศ 
ความต้องการ 

ความ
ช่วยเหลือ 

1. การพัฒนาตนเอง
ทางด้านลูกเสือ 
2. การวางแผน และ
การจดักิจกรรม 

 
 

แบบฟอร์มการรายงาน (ต่อ) 
โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา 

จังหวัดพะเยา 
 

ที ่
วัน เดือน ป ี
ที่ออกนิเทศ 

รายชื่อโรงเรียน/ 
จำนวนผู้เข้ารับ

การนิเทศ 
เร่ืองที่นิเทศ 

ปัญหา อุปสรรค 
ที่พบ 

รูปแบบ 
การ
นิเทศ 

ผลการนิเทศ 
ความต้องการ 

ความ
ช่วยเหลือ 

   ด้านผู้กำกับลูกเสือ 
(ต่อ) 

3. การบริหารงานใน
กองลูกเสือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
3. โรงเรียนส่วน
ใหญ่ใช้หลักสูตร
สำเร็จรูป 
4. ไมม่ีหลกัฐาน
งานธุรการ
เอกสาร ระเบียบ 
การเงิน บัญชี
และการเก็บเงิน 
5. เอกสาร 
ตั้งกลุ่ม/กอง  
สูญหาย 
6. เอกสาร  
(ลส.13) ของ 
ผู้กำกับสูญหาย 
7. ขาดระบบการ
จัดเก็บเอกสาร 
8. อาคาร/
สถานที/่วัสดุ 
อุปกรณ/์
เครื่องมือ

  
5. มีข้อมูล 
สารสนเทศ
ทางการลูกเสือ 
ถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน 
6. มีการจัดตั้ง
กลุ่ม กองลูกเสือ 
ถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน 
7. มีห้อง/มุม/
แหล่งเรียนรู้ 
ทางการลูกเสือ 
ในสถานศกึษา 
8. ผู้บรหิาร
สถานศกึษา ได้รบั
เครื่องหมาย 
วูดแบดจ ์
9. บุคลากร
ทางการลูกเสือ 
ไดร้ับการแต่งตั้ง
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เครื่องใช้เกีย่วกับ
กิจการลูกเสือ 
สูญหาย/
โดยเฉพาะอาคาร
ขาดแคลน 
9. การยา้ย
สถานศกึษาของ
ผู้กำกับทีผ่่าน
การฝึกอบรม
แล้ว ทำใหผู้้
กำกับใน
สถานศกึษานั้น
ขาดแคลน 

ให้มีตำแหน่ง 
ทางการลูกเสือ 
10. มีแผน 
การจดักิจกรรม
ลูกเสือราย
สัปดาห์ทุก
ประเภท ครบถ้วน
ตลอดปีการศึกษา 
 

 

 
 

แบบฟอร์มการรายงาน (ต่อ) 
โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา 

จังหวัดพะเยา 
 

ที ่
วัน เดือน ป ี
ที่ออกนิเทศ 

รายชื่อโรงเรียน/ 
จำนวนผู้เข้ารับ

การนิเทศ 
เร่ืองที่นิเทศ 

ปัญหา อุปสรรค 
ที่พบ 

รูปแบบ 
การ
นิเทศ 

ผลการนิเทศ 
ความต้องการ 

ความ
ช่วยเหลือ 

   ด้านการจัดมวล
กิจกรรมลกูเสือ 

1. กิจกรรม
สัญลักษณ์ลูกเสือ 
2. กิจกรรมตาม 
คำปฏิญาณและกฎ 
3. กิจกรรมโครงการ
เพื่ อการแก้ปัญหา
และพัฒนา 

 
1. ผู้กำกับลูกเสือ 
และจำนวน
ลูกเสือมีน้อย 
2. การฝึกอบรม 
และทดสอบเพื่อ
รับเครื่องหมาย
ตามหลักสูตร
และวิชาพเิศษ  
มีน้อยมาก 
3. ขาดการ
แก้ปัญหาเรื่อง
อุบัติเหตุ 
อุบัติภัย ในการ

 11. จัดกิจกรรม
เดินทางไกล และ
อยู่ค่ายพักแรม
ลูกเสือ ใน 
สถานศกึษา หรือ
ค่ายลกูเสือตาม
หลักสูตรของ
ลูกเสือแตล่ะ 
ประเภท โดยใช้
บุคลากรของ
สถานศกึษา หรือ
วิทยากรทีม่ีความ
ชำนาญเฉพาะทาง 
12. ผู้บรหิาร
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ดูแลสุขภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

สถานศกึษา
ส่งเสรมิ 
สนับสนุน  
การพัฒนาตนเอง 
และการเข้าร่วม
กิจกรรมในทุก
ระดบัของ
บุคลากรทางการ 
ลูกเสือใน
สถานศกึษา 
13. ผู้บรหิาร
สถานศกึษา  
ให้ขวัญและ
กำลังใจแก่
บุคลากร ทางการ
ลูกเสือและ
ลูกเสือใน
สถานศกึษา 
 

 
 

 

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  
2. ช่ือโครงการ  ยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 63   -   มี.ค. 63            
 ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   มิ.ย. 63     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 63   -   ก.ย. 63     

     สถานะโครงการ     ยังไม่สิ้นสุดโครงการ    สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ด้านที่ 11 การพัฒนาการเรียนรู้) 
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้านที่ 12 ด้านการศึกษา) 

 

แบบฟอร์ม  
สำหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 



58 

 

 

4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์) 
4.5 แผนความม่ันคง (นโยบายที่ 1 เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง

ระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข) 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก (ข้อที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกช่วงวัย) 
 4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (ข้อที่ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21) 
4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษา เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 
 
 

     4.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
    4.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงวัย 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
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5. หลักการและเหตุผล  
ขบวนการลูกเสือเป็นการฝึกอบรมและพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี  มีคุณธรรม

จริยธรรม มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีระเบียบวินัย รู้จักการช่วยเหลือผู้อ่ืนและ 
มีจิตอาสาซึ่งเป็นไปตามคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 10 ข้อ เพ่ือให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในครอบครัว ชุมชน
และสังคมได้อย่างมีความสุข โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เยาวชนลูกเสือ เนตร
นารี และผู้ให้การสนับสนุนหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน ล้วนทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนขบวนการ
ลูกเสือไปสู่การปฏิบัติและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาให้เยาวชนเป็นพลเมือง
ดี โดยน้อมนำพระบรมราโชวาทของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 มาสู่การปฏิบัติ รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์
ชาติแผนการศึกษาชาติที่มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  ส่งเสริมและพัฒนา
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีในสถานศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน   

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของบุคคลผู้มีส่วน
ผลักดันให้กิจกรรมลูกเสือเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองและมีผลงานดีเด่นในการปฏิบัติงานด้านการลูกเสือด้วยความ
มานะพยายาม มุ่งพัฒนากิจการลูกเสือสู่เยาวชนให้เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรมด้วยความเสียสละ  
จิตอาสา/จิตสาธารณะ จึงได้กำหนดจัดโครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของ
กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือเป็นการยกย่องผู้ที่ให้การสนับสนุนกระทรวงศึกษาธิการมาโดยตลอด  ซึ่งจะเป็น 
การผลักดันให้ผู้ที่มีความสนใจและใส่ใจในกิจการลูกเสือมุ่งทำความดี  และถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ 
ด้านการลูกเสือเพ่ือพัฒนาให้เยาวชนเป็นพลเมืองดีต่อไป 
6. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ  สร้างขวัญและกำลังใจสำหรับผู้มีผลงานดีเด่นที่เป็นประจักษ์และ
เป็นแบบอย่างท่ีดีทางการลูกเสือ 
    2. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือ 
ของกระทรวงศึกษาธิการ 
    3. เพ่ือให้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเกิดความภาคภูมิใจและมีเจตคติที่ดีต่อการ
พัฒนากิจกรรมลูกเสือ 
7. ตัวชี้วัดของโครงการ 
      7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

ผู้ที่มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือในระดับจังหวัด จำนวน 3 ประเภทๆ ละ 1 รางวัล  
ได้แก่ ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ประเภทครูผู้สอน และประเภทผู้ให้การสนับสนุน   
 
 
 
   7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

สถานศึกษา คณะบุคคล  ครูผู้สอน บุคลากรทางการลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี และผู้ให้การ 
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สนับสนุนกิจการลูกเสือ ให้ความสำคัญและใส่ ใจในกิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการและ  
มีจิตอาสาด้วยความเต็มใจอย่างสม่ำเสมอมากขึ้น 
8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ สังกัดสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
และสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ในหน่วยงานทางการศึกษาพื้นที่จังหวัดพะเยา 
9. ระยะเวลาดำเนินการ เดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2563 
10. สถานที่ดำเนินการ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 
11. กิจกรรมที่ดำเนินการ  
 11.1 ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 
 11.2 ขออนุมัติดำเนินกิจกรรม 
 11.3 เชิญคณะกรรมการประชุมพิจารณาคัดเลือกฯ 
 11.4 สรุปผลการดำเนินงาน 
12. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม 

ผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดพะเยา ประจำปี 2563                
ทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ 
   

  1. ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา  นายเลิศ  จันธิมา 

       ผู้อำนวยการโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 

  2. ประเภทครูผู้สอน   นางสาวสกาวรัตน์  ศรีธิ  

ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 

  3. ประเภทผู้ให้การสนับสนุน  ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก 

13. ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 7)  
      13.1 เชิงปริมาณ 

ผู้ที่มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือในระดับจังหวัด จำนวน 3 ประเภท ได้แก่  
- ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา  จำนวน 1 ท่าน 
- ประเภทครูผู้สอน   จำนวน 2 ท่าน 
- ประเภทผู้ให้การสนับสนุน      จำนวน 2 ท่าน 

      13.2 เชิงคุณภาพ 
ผู้ที่มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือในระดับจังหวัด จำนวน 3 ประเภท ได้แก่  

- ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา  จำนวน 1 ท่าน 
- ประเภทครูผู้สอน   จำนวน 1 ท่าน 
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14. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

6,610 6,610 - - - 6,610 
แหล่งงบประมาณ  สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
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      16.1 ปัญหา อุปสรรค 
1. ผู้สมัครส่งเอกสารประกอบการสมัครคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ 

ของกระทรวงศึกษาธิการล่าช้า เอกสารไม่ตรงตามเกณฑ์ 
2. คณะกรรมการพิจารณาผลงาน ติดภารกิจงานอ่ืน 

      16.2 แนวทางแก้ไข 
- ประสานคณะกรรมการและผู้สมัครเข้าร่วมโครงการให้ชัดเจนในการพิจารณาคัดเลือกฯ 
 
 

17. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
สร้างแรงขับเคลื่อนให้การดำเนินงานกิจกรรมลูกเสือในจังหวัดพะเยา ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้การ

สนับสนุนกิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ อย่างสม่ำเสมอ ด้วยความเต็มใจและจิตอาสา และเพ่ือพัฒนา
กิจกรรมลูกเสือให้แก่เด็กและเยาวชนเป็นพลเมืองดี 
18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

สร้างขวัญและกำลังใจ ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นเป็นประจักษ์และเป็นแบบอย่างที่ดีทางการ
ลูกเสือเพ่ือสร้างแรงขับเคลื่อนให้การดำเนินงานกิจการลูกเสือไทยเจริญก้าวหน้า 
 
19. ผู้รายงาน   นายพงษ์ศักดิ์  สุยะ  ตำแหน่ง  ผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ (นักจัดการงานทั่วไป)  
     โทรศัพท์ 087 – 7255610 โทรสาร 054-079874  
20. วันที่รายงาน ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 

-------------------------------------- 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
2. ช่ือโครงการ ส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤตนิักเรียนและนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 63   -   มี.ค. 63     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   มิ.ย. 63     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 63   -   ก.ย. 63     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ           สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ด้านที่ 11 การพัฒนาการเรียนรู้) 
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้านที่ 12 ด้านการศึกษา) 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์) 
4.5 แผนความม่ันคง (นโยบายที่ 1 เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง

ระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข) 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก (ข้อที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกช่วงวัย) 
 4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (ข้อที่ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21) 
4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

 

แบบฟอร์ม  
สำหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษา เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 
 
 

     4.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
    4.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงวัย 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
     
5. หลักการและเหตุผล  
 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ 1298/2560 
เรื่อง จัดตั้งศูนย์การประสานงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัด ลงวันที่ 22 มิถุนายน 
2560 เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานรองรับนโยบายด้านการประสานและส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา ตลอดจนภารกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานกิจการนักเรียนและนักศึกษาที่จะต้องดำเนินการและปฏิบัติ
ราชการในจังหวัดให้เกิดการบูรณาการและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเรียกชื่อย่อว่า “ศูนย์เสมารักษ์ ประจำ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด” และมีที่ตั้ง ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  
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 กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มีภารกิจหน้าที่
รับผิดชอบในการขับเคลื่อนงานข้างต้น และตระหนักเห็นความสำคัญในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ของศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา      
ในการส่งเสริมป้องกัน แก้ไข และคุ้มครองความประพฤติและคุ้มครองสิทธินักเรียนและนักศึกษา จึงได้จัดทำ
โครงการส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา และเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนและ
ประสานงานสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกัน แก้ไขปัญหา ตรวจสอบ ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และนักศึกษาท่ีประสบภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติและสถานการณ์ฉุกเฉิน 

6. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในพ้ืนที่จังหวัดพะเยา
พร้อมทั้งดำเนินการแก้ไข 
 2. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกัน 
แก้ไขปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา และคุ้มครองสิทธิของนักเรียนและนักศึกษา 
 3. เพ่ือปฏิบัติงานส่งเสริมและคุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาร่วมกับหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่เครือข่าย องค์กรภาครัฐและเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่
รับผิดชอบ 
 4. เพ่ือประสาน ติดตามและบริการให้คำปรึกษาแก่นักเรียนและนักศึกษา 
 5. เพ่ือประสานตรวจสอบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและนักศึกษา สถานศึกษาที่ประสบภัยพิบัติ    
ภัยธรรมชาติและสถานการณ์ฉุกเฉิน 

7. ตัวชี้วัดของโครงการ 
     7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

การเฝ้าระวังความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา จำนวน 20 ครั้ง 
 

     7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
  นักเรียนและนักศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดพะเยาได้รับการดูแล คุ้มครอง ป้องกัน แก้ไขปัญหา
ความประพฤติให้มีความประพฤติเหมาะสมกับสภาพวัย พร้อมทั้งได้รับความรู้ ความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่
ของตนเอง ปฏิบัติตามกฎระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ และข้อบังคับของสถานศึกษา ตลอดจนการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนและนักศึกษาสถานศึกษาที่ประสบเหตุภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติและสถานการณ์ฉุกเฉิน 
8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
  นักเรียนและนักศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดพะเยา 
9. ระยะเวลาดำเนินการ  

พฤษภาคม 2563 – กันยายน 2563 
10. สถานที่ดำเนินการ 
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  จังหวัดพะเยา  
11. กิจกรรมที่ดำเนินการ  
  ลงพื้นที่เฝ้าระวังความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาตามพ้ืนที่จุดเสี่ยงต่างๆ 
12. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม  

 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ได้ดำเนินกิจกรรมตรวจ ติดตาม เฝ้าระวังความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษาพ้ืนที่จุดเสี่ยงและช่วงเทศกาลต่างๆ ไปแล้ว จำนวน 34 ครั้ง  มีเจ้าหน้าที่ศูนย์
เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ออกปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 41  คน 

13. ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 7)  
     13.1 เชิงปริมาณ 
 การเฝ้าระวังความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา จำนวน 34 ครั้ง 
     13.2 เชิงคุณภาพ 

นักเรียนและนักศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดพะเยาได้รับการดูแล คุ้มครอง ป้องกัน แก้ไขปัญหาความ
ประพฤติให้มีความประพฤติเหมาะสมกับสภาพวัย พร้อมทั้งได้รับความรู้ ความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของ
ตนเอง ปฏิบัติตามกฎระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ และข้อบังคับของสถานศึกษา ตลอดจนการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนและนักศึกษาสถานศึกษาที่ประสบเหตุภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติและสถานการณ์ฉุกเฉิน 
 
14. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม  
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15. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

45,000  45,000 - - - 45,000 
แหล่งงบประมาณ จากสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สป. 
16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
     16.1 ปัญหา อุปสรรค 
 ขาดเครื่องมือและอุปกรณ์สนับสนุนการขับเคลื่อนงานของ ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพะเยา (ศมร.ศธจ.พย.) เช่น รถยนต์ในการลงพื้นที่, ศูนย์วิทยุสื่อสาร ฯลฯ 
    16.2 แนวทางแก้ไข 
  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลาง 
17. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
  ลงพื้นที่เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 
18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
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นักเรียนและนักศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดพะเยาได้รับคุ้มครอง ป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่าง
ทันเหตุการณ์ และได้รับความคุ้มครองจามพระราชบัญญัติตุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ได้อย่างทั่วถึง รวมถึง
นักเรียน นักศึกษาและครอบครัว ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อประสบเหตุภัยพิบัติ ภัย
ธรรมชาติและสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
19. ผู้รายงาน นางสาวสร้อยมาลา  เงินงาม .ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
     โทรศัพท์.081-034-4571.โทรสาร...054-079-874..E–mail : kung_river@windowslive.com 
20. วันที่รายงาน ณ วันที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 

-------------------------------------- 

ขอความอนุเคราะห์ส่งรายงานฯ ไปที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 16  
ทางระบบป 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

 ****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
2. ช่ือโครงการ ขับเคลื่อนงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562 – 2565) 
    ในสถานศึกษา จังหวัดพะเยา  
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 63   -   มี.ค. 63     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   มิ.ย. 63     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 63   -   ก.ย. 63     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ            สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ด้านที่ 11 การพัฒนาการเรียนรู้) 
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้านที่ 12 ด้านการศึกษา) 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์) 
4.5 แผนความม่ันคง (นโยบายที่ 1 เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง

 ระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข) 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก (ข้อที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกช่วงวัย) 
 4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (ข้อที่ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21) 
4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษา เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 

แบบฟอร์ม  
สำหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 

 

แบบฟอร์ม  
สำหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 
 

     4.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
    4.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
    4.8.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ..................................................................................)  
5. หลักการและเหตุผล  

ด้วยศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแห่งชาติ (ศอ.ปส.) ได้กำหนด
แผนปฏิบัติการบริหารจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562 – 2565) 
โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีจะบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ชายแดนภาคเหนือ
ของประเทศไทยใน 4 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดพะเยา 
โดยภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ มีส่วนสำคัญในมาตรการที่ 4 การป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน โดยการ
พัฒนาระบบการป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกัน ด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับบริบทด้านชาติพันธุ์
ของเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ มีกิจกรรมเสริมทักษะตามช่วงวัย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมทางเลือก 
กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมเสริมสร้างวินัย เพ่ือให้เด็กมีพฤติกรรมเชิงบวกและมีเจตคติไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  
ซึ่งมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบให้ความร่วมมือดำเนินงาน  
ประกอบกับข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  พบการเข้ารับการ
บำบัดรักษาของผู้เสพยาเสพติดในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2559 – 2551) พบว่า ผู้เสพยาเสพติดใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคเหนือมีสัดส่วนอายุต่ำกว่า 24 ปีมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น โดยมีสาเหตุที่เด็กและเยาวชนเข้าไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเนื่องจากคนในครอบครัว มีพฤติกรรมค้า และหรือเสพยาเสพติด จนเด็กและเยาวชนเกิด
ความคุ้นชิน จนเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต  

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้น
โดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา หากสามารถป้องกันมิให้เด็กและเยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ได้ เด็กและเยาวชนจะช่วยผลักดันให้ครอบครัว ชุมชน สังคม เลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด จึงได้บูรณาการร่วมกับ
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สถานศึกษากลุ่มเป้าหมายจัดทำโครงการ “ขับเคลื่อนงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบ
เบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562 – 2565) ในสถานศึกษา จังหวัดพะเยา” ขึ้น 
6. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือป้องกันไม่ให้มีผู้ติดยาเสพติดรายใหม่เกิดขึ้นในเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา 
 2) เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาทำกิจกรรมที่สร้างเสริมพฤติกรรมเชิงบวก มีเจต
คติที่ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
 3) เพื่อสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังและป้องกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา 
7. ตัวชี้วัดของโครงการ 
     7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

1) จำนวนโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 8 โรง 
2) จำนวนเด็กและเยาวชนในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ 700 คน 

 
     7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

1) ร้อยละ 100 ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง 100 
2) ร้อยละ 100 ของเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด        

8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
 เด็กและเยาวชนระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 และประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1         
ในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 8 โรงเรียน ไม่น้อยกว่าจำนวน 700 คน ประกอบด้วย 
 ระดับ ม.4/ปวช.1   ระดับ ป.1 – ป.6 
 1) วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ    5) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 109 (บ้านร่องส้าน) 
 2) โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม   6) โรงเรียนบ้านฮวก   
 3) โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม  7) โรงเรียนบ้านปงใหม่ 
 4) โรงเรียนภูซางวิทยาคม    8) โรงเรียนบ้านปง 
9. ระยะเวลาดำเนินการ     
 ระหว่าง เดือน กุมภาพันธ์ 2563 – กันยายน 2563 
10. สถานที่ดำเนินการ   
 โรงเรียนจำนวน 8 แห่ง ในเขตบริการ 5 หมู่บ้ าน 4 ตำบล 2 อำเภอในจังหวัดพะเยา 
ประกอบด้วย โดยจัดกิจกรรมแบบบูรณาการร่วมกัน 3 จุด ได้แก่ 
 จุดที่ 1  วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ จัดกิจกรรมร่วมกัน 4 โรงเรียน ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม โรงเรียนภูซางวิทยาคม 
 จุดที่ 2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 109 (บ้านร่องส้าน) 
 จุดที่ 3 โรงเรียนบ้านปงใหม่ จัดกิจกรรมร่วมกัน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านปงใหม่ โรงเรียน   
บ้านปง โรงเรียนบ้านฮวก 
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11. กิจกรรมที่ดำเนินการ  
1) การประชุมเตรียมการจัดโครงการ 

- วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดโรงเรียนพ้ืนที่เป้าหมาย 
กรอบวงเงิน/กิจกรรมที่จะดำเนินการ ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

- วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ประชุมโรงเรียนพ้ืนที่เป้าหมาย กำหนดกิจกรรมโครงการ 
งบประมาณในการดำเนินงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 

- วันที่ 3 มีนาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นชอบโครงการ กิจกรรม กรอบ
วงเงินงบประมาณท่ีใช้ในแต่ละโครงการย่อย ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

- วันที่ 2 มิถุนายน 2563 ประชุมโรงเรียนพ้ืนที่เป้าหมาย ทบทวนกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ       
อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 

2) การจัดกิจกรรมโครงการ 
2.1 โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวเพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ/พฤติกรรมในเยาวชน จัดกิจกรรม 2 จุด  
จุดที่ 1 วันที่ 10 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 109 (บ้านร่องส้าน) จัดกิจกรรม    

ในกลุ่มนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 109 (บ้านร่องส้าน) จำนวน 404 คน  
จุดที่  2 วันที่  11 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านปงใหม่ จัดกิจกรรมในกลุ่มนักเรียน

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ของโรงเรียนบ้านปงใหม่ โรงเรียนบ้านปง และโรงเรียนบ้านฮวก รวม
จำนวน 285 คน 

กิจกรรมที่ดำเนินการ 
กิจกรรมอบรมเสริมสร้างทักษะชีวิตเพ่ิมภูมิคุ้มกันยาเสพติด ในประเดน็หัวข้อ 

- ปัญหาวัยรุ่น 
- สถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับยาเสพติด 
- กิจกรรมกลุ่มแสดงความคิดเห็น 
- ฝึกทบทวนระเบียนวินัย 
- วิชาการข่าว/การจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายแกนนำเยาวชน 

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด/กิจกรรมจิตอาสา 
- เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  

2.2 โครงการอบรมแกนนำจิตอาสาเพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันเด็กและเยาวชน           
ในสถานศึกษาไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด วันที่ 26-28 สิงหาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ จัดกิจกรรม     
ในกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ของวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ โรงเรียนเชียงคำ
วิทยาคม โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม และโรงเรียนภูซางวิทยาคม รวมจำนวน 100 คน 

กิจกรรมที่ดำเนินการ 
1. กิจกรรมอบรมแกนนำจิตอาสาเพ่ือสร้างภูมิคุมกันต่อต้านยาเสพติด  
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1.1 วันที่ 26 สิงหาคม 2563 ในประเด็นหัวข้อ 
1.1.1 สถานการณ์ปัจจุบัน การป้องกันแก้ไขปัญหาสารเสพติด 
1.1.2 กิจกรรมกลุ่ม 

- การสร้างภาวะผู้นำ กิจ 
- โรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
- เขียนโครงการป้องกันและต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา 

1.2 วันที่ 27 สิงหาคม 2563 ในประเด็นหัวข้อ 
1.2.1 กิจกรรมจิตอาสา 
1.2.2 กิจกรรมกลุ่ม 

- การสร้างองค์ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับสารเสพติด 
- การนำเสนอโครงการป้องกันและต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษาของแต่แห่ง 
- ลงปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสา 

2. กิจกรรมศึกษาดูงานเรือนจำอำเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย 
- วันที่ 28 สิงหาคม 2563 ศึกษาดูงานเรือนจำอำเภอเทิน จังหวัดเชียงราย 

 

12. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม  

      12.1 นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งสิ้น 789 คน  
      12.2 นักเรียน นักศึกษา ให้คำม่ันจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด 
      12.3 นักเรียน นักศึกษา ได้ทำกิจกรรมที่สร้างเสริมพฤติกรรมเชิงบวกร่วมกัน มีเจตคติที่ไม่เข้าไปยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด 
      12.4 นักเรียน นักศึกษา ร่วมเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังและป้องกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชน          
ในสถานศึกษา  

13. ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 7)  
      13.1 เชิงปริมาณ 

13.1.1 โรงเรียนเป้าหมายเข้าร่วมโครงการครบทั้ง 8 แห่ง 
13.1.2 เด็กและเยาวชนในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการเกิน 700 คน (789 คน) 

      13.2 เชิงคุณภาพ 
13.2.1 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง 100 
13.2.2 เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 100 

14. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม  
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15. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

200,000 200,000 - 1,260 1,745 196,995 
แหล่งงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
     16.1 ปัญหา อุปสรรค 

16.1.1 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)  ทำให้         
ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมตามห้วงเวลาที่กำหนดไว้ได้ 

16.1.2 การจัดกิจกรรมกลุ่มเป้าหมายมีช่วงวัยแตกต่างกัน เช่น ประถม กับ มัธยม จัดรวมกัน เป็นต้น 
16.1.3 เนื้อหาการอบรมบางส่วนไม่สัมพันธ์กับการรับรู้ของเด็ก เช่น เรื่อง กฎหมาย ควรนำไปใช้กับ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป เป็นต้น 
16.1.4 การจัดกิจกรรมกระชั้นชิด ทำให้การติดตามและประเมินผลกลุ่มเป้าหมายหลังโครงการสิ้นสุด    

มีระยะเวลาเหลือน้อย (ติดตามหลังโครงการอย่างน้อย 3 เดือน) 
     16.2 แนวทางแก้ไข 

16.2.1 ประชุม หารือ ให้มีการปรับกิจกรรม เลื่อนระยะเวลา การดำเนินกิจกรรมตามโครงการ         
ให้เหมาะสมกับสถานการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) และมาตรการป้องกันโรค 

16.2.2 ปรับกิจกรรมให้เด็กแต่ละช่วงวัย สามารถทำกิจกรรมบางอย่างร่วมกันได้  
16.2.3 ควรจะแยกจัดกิจกรรมแยกตามช่วงวัย เนื่องจากเด็กแต่ละช่วงวัยมีการรับรู้ที่แตกต่างกัน       

ควรปรับเนื้อหาให้สัมพันธ์กับการรับรู้ของเด็ก 
16.2.4 ให้มีการติดตามนักเรียน นักศึกษา กลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง แม้จะสิ้นสุดโครงการไปแล้ว 
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17. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
 1. ขยายผลไปยังพื้นท่ีกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมมากกว่าเดิม 

 2. แยกดำเนินกิจกรรมในเด็กแต่ละช่วงวัย ควรเริ่มตั้งแต่ระดับชั้น ป.4 ขึ้นไป ระดับชั้น ป.1 – ป.

3 ยังคงอยู่ในคำแนะนำของผู้ปกครอง ครู อาจารย์ และควรจัดนักเรียนจุดหนึ่งไม่เกิน 100 คน  เพ่ือการจัด

กิจกรรมได้ท่ัวถึงกัน  

 3. ติดตามกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ที่ได้ผ่านการเข้าร่วมโครงการ ได้นำความรู้ กิจกรรม ไปขยาย

ผลอย่างไร เข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนหรือไม่ อย่างไร 

18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
 1) ไม่มีผู้ติดยาเสพติดรายใหม่เกิดขึ้นในเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา 
 2) เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาทำกิจกรรมที่สร้างเสริมพฤติกรรมเชิงบวก มีเจตคติที่ไม่เข้าไปยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด 
 3) มีเครือข่ายในการเฝ้าระวังและป้องกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา 
19. ผู้รายงาน นางสาวนงไว ชวนคิด ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 

      โทรศัพท์ 061-3845450 โทรสาร0-5407-9874  E-mail: suriyachut49@hotmail.com 

 วันที่รายงาน ณ วันที่ 31  เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบสรุปแผนงาน/โครงการท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ 
 ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง

เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (2563) 

                   โครงการต่อเนื่อง                  โครงการใหม่ 
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(1) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
กระทรวงศึกษาธิการ 

(2) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)  

ชื่อ-นามสกุล นาย ปิยนาถ  ชาวน่า่น    โทรศัพท์ 0863958981 
โทรสาร      -          E-mail address  saksaphayao@gmail.com  

2. หลักการและเหตุผล 
กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เห็นความสำคัญของการเพ่ิมโอกาส

ทางการศึกษาให้กับผู้เรียนมีทางเลือกเข้าสู่การศึกษาที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ผู้เรียนในสาย
อาชีพทั้งผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และประกาศนียบัตรชาชีพชั้นสูง (ปวส.)สามารถข้า
สู่เส้นทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้ และเพ่ือให้การพัฒนาด้านการศึกษา มีความต่อเนื่องและเกิด
ความยั่งยืนในระยะยาวต่อไป รวมทั้งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและอุตสาหกรรม
ไทยแลนด์ 4.0  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ได้จัดทำโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการ
จัดทำรูปแบบ และการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา เพ่ือส่งเสริมให้ สถานศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษาในระดับจังหวัดมืนวัตกรรมที่จะสนับสนุน
การศึกษาท่ีต่อเนื่องเชื่อมโยงระหว่างการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ที่สอดคล้องกับ
บริบทของพื้นที่ สามารถพัฒนาทักษะผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการและบริบททางการศึกษาในแต่
ละสาขาวิชาชีพ มีทักษะต่อยอด ในสถาบันอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยกระบวนการ การ
มีส่วนร่วมผ่านเวทีและประชาคม   

3. วัตถุประสงค์    
1. เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาในการส่งต่อผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

กับระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาในจังหวัด  
2. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้ในระดับอาชีวศึกษา

และระดับอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ของจังหวัด  
3.เพ่ือเพ่ิมสัดส่วนผู้เรียนด้านอาชีวศึกษาให้มากข้ึน สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนในการ

ประกอบอาชีพ (การศึกษาเพ่ือการมีงานทำ) และการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา   
4. ผลผลิต (Output)    

4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  
4.1.1  สถานศึกษาอาชีวศึกษา และสถานศึกษาอุดมศึกษา ในจังหวัดทุกแห่ง มีสถานศึกษาระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เป็นเครือข่ายความร่วมมือในการส่งต่อผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับระดับ
อาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาในจังหวัด  
 4.1.2  สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถานศึกษาอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือฯ 
มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้ในระดับอาชีวศึกษาและ
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ระดับอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ของจังหวัด   
 4.1.3 เพ่ิมสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีวศึกษา ต่อ สายสามัญ เป็น 50 : 50 ในปีการศึกษา 2564    

ผลลัพธ์ (outcome)   
4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
 4.1.1  สถานศึกษาอาชีวศึกษา และสถานศึกษาอุดมศึกษา ในจังหวัดทุกแห่ง มีสถานศึกษาระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เป็นเครือข่ายความร่วมมือในการส่งต่อผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับระดับ
อาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาในจังหวัดที่มีประสิทธิภาพ  
 4.1.2  สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถานศึกษาอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ที่เป็นเครือข่ายความ
ร่วมมือฯ มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้ในระดับ
อาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ของจังหวัดอย่างมีคุณภาพ   
 4.1.3 เพ่ิมสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีวศึกษา ต่อ สายสามัญ เป็น 50 : 50 ในปีการศึกษา 2564 ตาม
เป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการ   

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)   
 สถานศึกษาอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ในจังหวัด เป็นเครือข่ายความร่วมมือกับ สถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ในการพัฒนาหลักสูตร และการส่งต่อผู้เรียน ตามความถนัด และความสนใจ ที่สอดคล้องกับ
บริบทของพื้นที่ในระดับจังหวัด 2. มีหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษาในระดับจังหวัด อาทิ หลักสูตรเฉพาะทาง หลักสูตรวิชาชีพ หลักสูตรทวิภาคี หลักสูตรทวิศึกษา 
และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 3.จังหวัดพะเยา มีสัดส่วนผู้เรียนสายสามัญ ต่อ สายอาชีพ ร้อยละ 50 : 50   

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาในการส่งต่อผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับ
ระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาในจังหวัด  
 2. มีหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้ในระดับอาชีวศึกษาและ
ระดับอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ของจังหวัด  
 3.มีสัดส่วนผู้เรียนด้านอาชีวศึกษาให้มากขึ้น สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนในการ
ประกอบอาชีพ (การศึกษาเพ่ือการมีงานทำ) และการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา   

6. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา และสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ใน
จังหวัดพะเยา    

7. ระยะเวลาดำเนินโครงการ     01 เมษายน 2563 – 01 กันยายน 2563          
8. ความสอดคล้อง 

8.1 เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ    

8.2  ยุทธศาสตร์ชาติด้าน )ลำดับแรก (  
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        ▸  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
               -  เป้าหมาย 
                      -  2. สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

        ▸  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
               -  ประเด็น 
                      -  4. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
                             -  4.1การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา 
สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อ    

8.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน )ลำดับรอง(      
8.4 แผนการปฏิรูปประเทศด้าน  
8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร์  
แผนความม่ันคงแห่งชาติ ด้าน    
8.6 แผนแม่บทภาคใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพ

คนตลอดช่วงชีวิต 
8.7 นโยบายรัฐบาล ด้าน 8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกช่วงวัย 
8.8 แผนของหน่วยงาน      

9. วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ   100,000 บาท  ประกอบด้วย 
 กรณีของบประมาณแผ่นดิน     
 ☑    งบประมาณท่ีหน่วยงานขอโดยตรง  จำนวนเงิน ....... 100,000........ บาท  

☐    งบประมาณท่ีขอผ่านหน่วยงานอื่น จำนวนเงิน ............. บาท  
ระบุชื่อหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ .......ไม่มีข้อมูล....... 

10. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  

แผนการปฏิบัติงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ปีงบประมาณ 2563 0 0 19,000 81,000 100,000 

รวมทั้งสิ้น 100000 
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แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดพะเยา 

หน่วยงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  

1. ชื่อกิจกรรม ที่ 1.1 การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพในสถานศึกษา เครือข่ายความร่วมมือสถานศึกษาในการจัดทำ
รูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาแลอุดมศึกษา ในการ 
บูรณาการสร้างคุณค่าสอดคล้องและตรงตามบริบทและความต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนจังหวัดพะเยา
เป็นส่วนหนึ่ งของโครงการ สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตภายใต้ อัตลักษณ์และวิถีชีวิตคนพะเยา 
2. งบประมาณ 200,000 บาท   
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
          1.เพ่ือจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือสถานศึกษาในการจัดทำรูปแบบ และพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง
เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ในการบูรณาการสร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนจังหวัดพะเยา 
                 2.เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ที่สอดคล้องกับบริบท 
และความต้องการความถนัดของคนจังหวัดพะเยา 
4. วันเริ่มดำเนินการ  1 กันยายน 2562 วันสิ้นสุด  30 กันยายน  2563 
5. รายละเอียดการดำเนินงาน (กิจกรรม)  
 5.1 สำรวจข้อมูลสถานศึกษาอาชีวศึกษา(เครือข่ายหลัก) สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (เครือข่ายร่วม) 
 5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
 5.3 จัดประชุมปฏิบัติการเพ่ือการจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตร ต่อเนื่องเชื่อมโยง 
                 การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  ประจำปีงบประมาณ 2563 
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 5.4 ลงนามในความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาและสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  5.5 นิเทศติดตามการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอน ของสถานศึกษา 
  5.6 สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ 

6. สถานะการดำเนินโครงการ 
    การดำเนินงานเสร็จสิ้นบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ทุกประการ 
7. ผลเบิกจ่าย      90,018.00        บาท   เงินเหลือจ่าย  109,982.00  บาท 
8. ผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินงาน (รายได้/พื้นที่การเกษตร (ไร่) / ประชากร (คน...ครัวเรือน) อ่ืนๆ 
 มีเครือข่ายสถานศึกษาจัดทำหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา จำนวน 5 เครือข่าย ได้แก่ 
  1. วิทยาลัยเทคนิคพะเยา (เครือข่ายหลัก) มีเครือข่ายร่วมที่เป็นสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จำนวน 4
โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม, โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม, โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม และ โรงเรียน
อนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 
 2. วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ (เครือข่ายหลัก) มีเครือข่ายร่วมที่เป็นสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จำนวน 7
โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24, โรงเรียนห้วยข้าวก่ำวิทยา โรงเรียนบ้านดง, โรงเรียนอนุบาล
จุน, โรงเรียนบ้านจำไก่, โรงเรียนบ้านหนองหล่ม และ โรงเรียนบ้านค่า 

3. วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  (เครือข่ายหลัก) มีเครือข่ายร่วมที่เป็นสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จำนวน 5

โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม, โรงเรียนราชานุเคราะห์, โรงเรียนบ้านฝายกวาง, โรงเรียนบ้านทุ่ง

หล่ม, โรงเรียนบ้านแวนโค้ง 

4. วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง (เครือข่ายหลัก) มีเครือข่ายร่วมที่เป็นสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

จำนวน 2  โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม และ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 

5. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา (เครือข่ายหลัก)  มีเครือข่ายร่วมที่เป็นสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

จำนวน 5  โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนดงเจวิทยาคม, โรงเรียนราชานุเคราะห์, โรงเรียนบ้านท่งหล่ม, โรงเรียน

ดอกคำใต้วิทยาคม และ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 

9. ภาพถ่ายการดำเนินงาน 
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10. การบริหารโครงการหลังจากโครงการแล้วเสร็จ 

-2 

11. ปัญหา อุปสรรค 
  
 
 
 
 1.ระยะเวลาดำเนินงานกระชั้นชิด เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ Covid 19 
  2.งบประมาณถูกตัดไปบางรายการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ทำให้ไม่สามารถจัดประชุมได้ตามเวลาที่
กำหนด 2 วัน จึงจัดได้เพียงแค่ 1 วัน โดยใช้ค่าพาหนะจากงบประมาณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดซึ่ง
สนับสนุนได้เพียง 1 วัน 
  3.งบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 ได้รับจัดสรรน้อยลงกว่าเดิม 
12. ข้อเสนอแนะ 
 จัดสรรงบประมาณให้ต่อเนื่อง และเพ่ิมมากขึ้น โดยจัดสรรให้ครบตามรายการที่เสนอขออนุมัติ 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                                            
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และแผนบูรณาการฯ ที่ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 

................................................................... 
1. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

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

                                    ไตรมาสที่ 3 : เม.ย. –มิ.ย. 63        ไตรมาสที่ 4 : ก.ค.-ก.ย. 63 
สถานะโครงการ     ยังไม่สิ้นสุดโครงการ           สิ้นสุดโครงการแล้ว 

3. ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม  ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยในระดับพ้ืนที่ 

จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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4. หลักการและเหตุผล  

สืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้กำหนดในมาตรา 54 ระบุว่า
รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นภาษาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษา
ภาคบังคับอย่ามีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้องดำเนินให้เด็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับ
การศึกษาตามวรรคหนึ่งเพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาให้สมวัย โดย
ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ
ด้วย กระทรวงศึกษาธิการจึงได้กำหนดแนวทางการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพ โดยอาศัย
จังหวัดเป็นฐานในการขับเคลื่อนหลักในการจัดการศึกษาในเชิงหลักการให้สถานศึกษาทุกสังกัดใน
พ้ืนที่  รวมถึ งการบู รณ าการและประสานความร่วมมื อการจัดการศึกษาปฐมวัยร่วมกับ
กระทรวงมหาดไทย 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาหน่วยงาน 
สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการศึกษา
ปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพจึงได้จัดทำโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยใน
ระดับพ้ืนที่จังหวัดพะเยาขึ้น ภายใต้แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการพัฒนาการจัดการศึกษา
และการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง โครงการปรับปรุงระบบการเรียนรู้กิจกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เพ่ือกำหนดให้มีการพัฒนาองค์ความรู้และกระบวนทัศน์ให้แก่
ผู้บริหารโรงเรียน ครูระดับปฐมวัย ให้เป็นผู้นำวิชาการ มีความรู้และความเข้าใจในการจัดการศึกษา
ปฐมวัยจนนำไปสู่การกำหนดหลักการ คุณภาพ ขอบข่ายของการจัดการเรียนรู้และกลไกที่จะกำกับ
ดูแล ส่งเสริมให้ส่งผลต่อคุณภาพของเด็กปฐมวัยอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยได้ตระหนักถึงความจำเป็นและความสำคัญในการอบรม เลี้ยงดู บ่มเพาะเด็ก
ปฐมวัยโดยให้ความสำคัญต่อการใฝ่เรียนรู้ ทั้งนี้เพ่ือให้เด็กปฐมวัยก้าวข้ามช่วงวัยได้อย่างสมดุลและมี
คุณภาพ บรรลุตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือขับเคลื่อนการการจัดทำข้อมูลสารสนเทศตามระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็ก 

                ปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
5.2 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการและผู้มีส่วน 

                เกี่ยวข้องทกุภาคส่วนให้ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้ความรู้ มีศักยภาพ เข้ามามี 
                ส่วนร่วมในการดูแล พัฒนาและจัดการศึกษาให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย 

5.3 เพ่ือคัดเลือกรูปแบบและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practice) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้าน 
                ผู้บริหารและครูผู้สอน 

5.4 เพ่ือนิเทศ กำกับ และติดตามผลการดำเนินงานหน่วยงานและสถานศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ 
 

6. ค่าเป้าหมาย (ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ) 
6.1 เชิงปริมาณ  

ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเด็กปฐมวัย ในสังกัด 
          สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพะเยา เขต 1 และ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา 
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          เอกชน (สช.) สำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและสำนักงานพัฒนา 
          สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยาจำนวน 237 คน 

6.2 เชิงคุณภาพ 
1) มีข้อมูลสารสนเทศตามระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถาน 

           พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
2) ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเด็กปฐมวัยได้รับการ 

           ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาให้ความรู้ มีศักยภาพ เข้ามามีส่วนเกี่ยวดูแล พัฒนาและจัดการศึกษา 
           ให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย 

3) ผู้บริหารและครูผู้สอนปฐมวัยในจังหวัดพะเยามีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)   
           ของการจัดการศึกษาปฐมวัย 

4) มีการนิ เทศ กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานและสถานศึกษาในพ้ืนที่
รับผิดชอบ ที่มีประสิทธิภาพ 

 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1.ข้อมูลสารสนเทศตามระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาปฐมวัยแห่งชาติ 

ร้อยละ 100 

2.ผู้บริหารสถานศึกษาสถานศึกษา ครู และพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยมีความรู้ 
ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัยและมีบทบาทในการ
ส่งเสริม สนับสนุนการดูแล พัฒนาและจัดการศึกษาสำหรับให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการ
ตามวัย 

ร้อยละ 80 

3.เพ่ือคัดเลือกรูปแบบและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยด้านผู้บริหารและครูผู้สอน  

ร้อยละ 80 

4. เพ่ือนิเทศ กำกับ และติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานและสถานศึกษาใน
พ้ืนที่รับผิดชอบ 

ร้อยละ 100 

7. ระยะเวลาดำเนินการ   

 
ที ่

 
กิจกรรมหลกั 

ระยะเวลาดำเนินงาน      
     ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 

1 กิจกรรมที่ 1 การขับเคลื่อนการจัดทำข้อมูล
สารสนเทศตามระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ 

 / /  นางสาวปาลิตา 
สุขสำราญ 

นางวรฤทัย สักลอ 

2 กิจกรรมที่ 2 การสร้างความรู้ความเข้าใจในการ   /  
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ที ่

 
กิจกรรมหลกั 

ระยะเวลาดำเนินงาน      
     ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 

อบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย    
3 กิจกรรมที่3 การคัดเลือกแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ

(Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยต้าน
ผู้บริหารและครูผู้สอน 

  /  

4 กิจกรรมที่4 จัดอบรมการนิเทศ กำกับและ
ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานและ
สถานศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบแบบออนไลน์ 

  / / 

5 กิจกรรมที่ 5 การนำเสนองานและเผยแพร่
ผลงาน/แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) 
ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยต้านผู้บริหารและ
ครูผู้สอน ระดับภาค 

  /  

6 กิจกรรมที่ 6 ประชุมสรุปงาน    / 
8. กิจกรรมที่ดำเนินการภายในโครงการ 

- จัดทำข้อมูลสารสนเทศตามระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐาน 
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ทบทวนข้อมูลเดิมและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน) 

- จัดซื้อหนังสือ ให้แก่แต่ละหน่วยงานเพื่อเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ 
ในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย หนังสือ เรื่อง “เลี้ยงลูกอย่างไรให้ได้ EF” เป็นการดำเนินงานโครงการภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID 19)  
                - จัดอบรมการนิเทศ กำกับและติดตามผลการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
ให้กับเครือข่ายการนิเทศการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยทุกหน่วยงาน ในเขตจังหวัดพะเยาจาก มีตัวแทน
หน่วยงานต่าง ๆ เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 37 คน  
                - นำเสนองานและเผยแพร่ผลงาน/แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยต้านผู้บริหารและครูผู้สอน ระดับภาค ตัวแทนของจังหวัดพะเยาที่นำเสนอเผยแพร่ผลงาน/แนวปฏิบัติ 
ที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยต้านผู้บริหาร คือ โรงเรียนเทศบาล 5 และตัวแทนของ
จังหวัดพะเยาที่นำเสนอเผยแพร่ผลงาน/แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ต้านครูผู้สอน คือ โรงเรียนวัดพระนั่งดิน 
               - ประชุมสรุปงานตามโครงการขับเคลื่อนการจัดทำข้อมูลสารสนเทศตามระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ในรูปแบบรายงาน 5 บท 
         9. ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ 
             9.1 เชิงปริมาณ  
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                   ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเด็กปฐมวัย ในสังกัด 
    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพะเยา เขต 1 และ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน     
    (สช.) สำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ  องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและสำนักงานพัฒนาสังคมและ            
    ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยาจำนวน 237 คน 

9.2  เชิงคุณภาพ 

1) มีข้อมูลสารสนเทศ ตามระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐาน 

    สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
 

2) ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเด็กปฐมวัยได้รับ 

    การส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้ความรู้ มีศักยภาพ เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องดูแล พัฒนาและ 
    จัดการศึกษาให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย 

3) ผู้บริหารและครูผู้สอนปฐมวัยในจังหวัดพะเยามีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)  

    ของการจัดการศึกษาปฐมวัย 
4) มีการนิเทศ กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานและสถานศึกษาในพ้ืนที่ 

    รับผิดชอบที่มีประสิทธิภาพ 
10. ภาพกิจกรรม  - 

กิจกรรมที่ 1  การจัดทำข้อมูลสารสนเทศตามระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐาน 
                 สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาปฐมวัย 
                 เชิงบูรณาการ ระดับจังหวัด  

             
 
กิจกรรมที่ 2  การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการบนพ้ืนฐานการอบรมเลี้ยงดูสู่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย  
                 (3-6 ปี) เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงจัดซื้อหนังสือเพ่ือให้หน่วยงาน 
                 ต่าง ๆ ในจังหวดั ที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ปกครอง และครูผู้สอน 
       ระดับปฐมวัย 
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กิจกรรมที่ 3 การคัดเลือกรูปแบบและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้าน 
                ผู้บริหารและครูผู้สอน ระดับจังหวัด 

       
 
กิจกรรมที่ 4 การอบรมเชิงปฏิบัติการการนิเทศ การเรียนการสอนออนไลน์ สำหรับเครือข่ายพัฒนาเด็กปฐมวัย 
                จังหวัดพะเยา 

            
 
กิจกรรมที่ 5 การประชุมสรุปรายงานผลการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานโครงการ 
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11.  งบประมาณ 

โครงการที่
ได้รับ

งบประมาณ
ทั้งสิ้น 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
รวม (สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาส1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาส 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาส 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาส 4 

77,800 77,800 2,880  - 17,110.50 57,809.50 
12.  แหล่งงบประมาณ  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  หมวดรายจ่าย  ค่าใช้สอย   

13.  ปัญหา อุปสรรค์ และข้อเสนอแนะ – 

14.  แผนงานที่จะดำเนินในไตรมาสต่อไป ดังนี้ 

- 
     15. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
                1) มีข้อมูลสารสนเทศตามระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
                2) ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเด็กปฐมวัยได้รับการ
ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาให้ความรู้ มีศักยภาพ เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล พัฒนาและจัดการศึกษาให้เด็ก
ปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย 
               3) ผู้บริหารและครูผู้สอนปฐมวัยในจังหวัดพะเยามีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)  
ของการจัดการศึกษาปฐมวัย 
               4) มีการนิเทศ กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานและสถานศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบที่
มีประสิทธิภาพ 
      16. โครงการนี้เป็นโครงการที่หน่วยงานภูมิใจ 1 ใน 3 ลำดับหรือไม่ 
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16.1  เป็น   อยู่ในลำดับที่ 1  ลำดับที่ 2      ลำดับที่ 3 
16.2      ไม่เป็น    ไม่ทราบ 

       17. ผู้รายงาน นางสาวปาลิตา  สุขสำราญ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 
   หน่วยงาน  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  โทรศัพท์ 054-079 872-3   
    โทรสาร 054-0790874   Email : s.prasita@gmail.com 
        18. วันที่รายงาน ณ วันที่ 25 กันยายน 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และแผนบูรณาการฯ ที่ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 

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

1. ช่ือหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา สป.ศธ. 
2. ห้วงเวลารายงาน  ไตรมาสที่ 1:  ต.ค. - ธ.ค. 62      ไตรมาสที่ 2:  ม.ค. - มี.ค. 63  
    ไตรมาสที่ 3:  เม.ย. - มิ.ย. 63      ไตรมาสที่ 4:  ก.ค. - ก.ย. 63 
    สถานะโครงการ        ยังไม่สิ้นสุดโครงการ       สิ้นสุดโครงการแล้ว 
3. ช่ืองาน /โครงการ/ กิจกรรม โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา  ของ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
4. ความสอดคล้องกับเป้าประสงค์ตามผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การศึกษาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
          -     สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน   

     ยุทธศาสตร์ที่ 3.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง 
- สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสทางการเข้าถึงบริการ 

ทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
- สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การศึกษาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม 

สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตาม

mailto:s.prasita@gmail.com
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อัธยาศัย  
ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 

5. หลักการและเหตุผล  
  กระทรวงศึกษาธิการเป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

ประเทศให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมกับนานาประเทศ รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาให้กับเยาวชน ประชาชน ให้มี
ความรู้ มีคุณภาพ มีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ  โดยกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายและมาตรการต่างๆ ที่ จะดำเนินการเพ่ือ
พัฒนากำลังคนซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ แต่ปรากฏว่ายังคงมีปัญหาบางประการใน
การจัดการศึกษาของประเทศในส่วนภูมิภาค ทั้งในด้านโครงสร้างขององค์กร ด้านการบริหารจัดการ และด้าน
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาเยาวชน และเป็นอุปสรรคต่อ
การขับเคลื่อนและการพัฒนาด้านการศึกษาของประเทศให้มีประสิทธิภาพทักเทียมกับนานาประเทศ แม้ที่ผ่าน
มาคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ได้มีความพยายามในการแก้ปัญหาด้วยการกำหนดมาตรการและ
กลไกต่างๆ ขึ้น โดยมีคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติมาแล้วหลายฉบับ แต่โดยเหตุที่สภาพการ
จัดการศึกษาของประเทศในส่วนภูมิภาคมีความซับซ้อนและสั่งสมเป็นระยะเวลานาน รัฐบาลจึงได้มีการปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการขึ้น เพ่ือกำหนดมาตรการ กลไกเพ่ิมเติมให้ปัญหาโดยส่วนใหญ่
ได้รับการแก้ไขโดยเร็วเพ่ือประโยชน์ในการเตรียมการและรองรับการปฏิรูปการศึกษาอันเป็นเรื่องสำคัญเรื่อง
หนึ่งในการปฏิรูปประเทศตามท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติไว้ 
  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและสำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ที่ได้จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คำสั่งที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2560 โดยมีหน้าที่ในการกำหนด
ยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาคต่างๆ ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ กำหนด
ทิศทางการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด แปลงยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ
ในระดับภาคและจังหวัดที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด และพัฒนาด้านอื่นๆ ตามศักยภาพและโอกาสของบุคคลและชุมชนในแต่ละ
พ้ืนที่ ส่งเสริมสนับสนุนการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
ประมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและดำเนินการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์
ความรู้และนวัตกรรมการศึกษาระดับภาค กำกับดูแล เร่งรัด กำกับติดตามและประเมินผลการพัฒนางาน 
วิชาการและการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบและท่ีสำคัญ คือมีหน้าที่กำกับดูแล 
เร่งรัดติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการใน
พ้ืนที่รับผิดชอบ 
   ดังนั้นเพ่ือให้ภารกิจสำคัญในการกำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลกาบริหารการจัด
การศึกษาของหน่วยงานการศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อการ
บริหารการจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของ
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กระทรวงศึกษาธิการและบริบทของเขตพ้ืนที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา จึงได้กำหนดให้มีโครงการ  
Coaching Teams  เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ขึ้น เพ่ือพัฒนา
แนวทางการนิเทศติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของหน่วยงานทางการศึกษาให้
ตรงกับบริบทของพ้ืนที่ ตรงกับผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและความต้องการของแต่ละพ้ืนที่ 
เพ่ือให้การนิเทศติดตามและประเมินผล สามารถเป็นกลไกกระตุ้นให้หน่วยงานทางการศึกษา บริหารจัด
การศึกษา รวมทั้งแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพของผู้เรียน ให้เกิดผลลัพธ์ต่อคุณภาพของผู้เรียนที่ สูงขึ้น ให้ผู้เรียน
ได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม เป็นผู้มีองค์ความรู้ตามศักยภาพและเป็นคนดีของสังคม 
6. วัตถุประสงค์ 

6.1 เพ่ือพัฒนาแนวทางการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
ระดับจังหวัดที่มีความสอดคล้องเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ 

6.2 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานในระดับจังหวัดเพ่ือพัฒนาการศึกษาและยกระดับคุณภาพของผู้เรียน 
 
7. ค่าเป้าหมาย (ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ) 

7.1 เชิงปริมาณ  
 1) โรงเรียนเป้าหมายโครงการฯ ได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการการยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสอดคล้องเหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่  ผ่านทีมนิเทศ Supervisor Teams ของ
จังหวัด 

 2) มีเอกสารรายงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ในระดับจังหวัด ที่สอดคล้องเหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ 

7.2 เชิงคุณภาพ  
1) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มีเครือข่ายความร่วมมือในการนิเทศ ติดตามและ

ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่มีความสอดคล้องเหมาะสมตามบริบทของแต่ละพ้ืนที่  
2) โรงเรียนมีคุณภาพด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น โดยดูได้จากผลการสอบ O-NET 

 
 
 
 
8. ระยะเวลาดำเนินการ  ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2562  – กันยายน 2563 
9. กิจกรรมที่ดำเนินการภายในโครงการ  

กิจกรรมที่ 1 : ร่วมประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานโครงการ 
Coaching  Teams เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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กิจกรรมที่ 2 : ร่วมประชุมการดำเนินงานโครงการ Coaching  Teams เพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษา จากสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 

กิจกรรมที่ 3 : การวางแผนการดำเนินงาน Coaching Teams  เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

     1) จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานนิเทศ ติดตามและประเมินผล และคณะทำงานอ่ืน 
     2) วางแผนการดำเนินงาน และกำหนดกรอบ แนวทางการดำเนินงาน   
     3) ประชุมชี้แจงเป้าประสงค์ของโครงการให้กับคณะกรรมการดำเนินการ 
     4) กำหนดแนวทางการนิเทศกำกับติดตาม 
กิจกรรมที่ 4 : จัดกิจกรรมนิเทศกำกับ ติดตาม เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ จำนวน 4 ครั้ง Coaching 

Teams ดำเนินการนิเทศกำกับติดตาม โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย   
กิจกรรมท่ี 5 : ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของ  Coaching Teams 

ระดับจังหวัด  
กิจกรรมที่ 6 : สรุปผลการนิเทศ  
     Coaching Teams ในส่วนของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการนิเทศสรุปผลการ

นิเทศ และจัดทำรูปเล่มผลการนิเทศ ค่าใช้จ่ายในการทำกิจกรรมที่ 3 มีดังนี้ 
10. ผลการดำเนินงาน และ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ 

10.1 เชิงปริมาณ 
 10.1.1  ประชุมวางปฏิบัติการออกแบบโมเดลและนวัตกรรมระดับจังหวัด และเสนอรายชื่อ

สถานศึกษาเป้าหมายโครงการ จำนวน 6 แห่ง  (Coaching Trams ระดับจังหวัดจำนวน 25 คน) วันที่ 24 
กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

 10.1.2  อบรมปฏิบัติการการยกระดับคุณภาพการศึกษา การจัดการเรียนการสอนออนไลน์  
ในถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติด เชื้ อไวรัสโคโรน่ า 2019 (Covid-19) วันที่  9 สิ งหาคม 2563  
ณ มหาวิทยาลัยพะเยา  อ.เมือง  จ.พะเยา 

 10 .1 .3   นิ เท ศ  ติ ด ต าม  โร ง เรี ย น เป้ าห ม าย  โด ย  Coaching Trams ร ะดั บ จั งห วั ด  
ภายในเดือน สิงหาคม – กันยายน 2563 

 10.1.4  ดำเนินการสรุปผลการนิเทศติดตามจำนวน 6 โรงเรียน   
10.2 เชิงคุณภาพ 

1. โรงเรียนได้รับการนิเทศกำกับติดตามกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (O-NET) ในทุกโรงเรียนทีเป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยความร่วมมือของเครือข่ายการนิเทศ 

2.  โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
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11. ภาพกิจกรรม  
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12. งบประมาณ 

งบประมาณที่
ได้รับทั้งสิ้น 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม 

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาส 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาส 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาส 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาส 4 

155,000 155,000 
ไม่มีค่าใช้จ่ายใน

ไตรมาสนี ้
8,009.76 9,445 137,545.24 

 
แหล่งงบประมาณ งบประมาณ สป. 2563   งบรายจ่าย  งบรายจ่ายอื่น  หมวดรายจ่าย  ค่าตอบแทนใช้สอย 
13.  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

แนวทางการดำเนินการจากส่วนกลางออกมาล่าช้า  ประกอบกับอยู่ในสถานการณ์การระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  (Covid – 19)  
14. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 

1. ดำเนินการนิเทศ กำกับติดตามโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย โดยความร่วมมือของทีม Coaching ระดับจังหวัด 
2. การสรุปผลการดำเนินการตามโครงการ 

15. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ( O-NET) ที่สูงขึ้น 

16. โครงการนี้เป็นโครงการที่หน่วยงานภูมิใจ 1 ใน 3 ลำดับหรือไม่ 
 16.1   เป็น  อยู่ในลำดับที่ 1   ลำดับที่ 2     ลำดับที่ 3 
 16.2  ไม่เป็น  
17. ผู้รายงาน นายปิยนาถ  ชาวน่าน  ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ หน่วยงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
      โทรศัพท์ 054 079 872  โทรสาร 054 079 874  E-mail:  piyanat@phayao2.go.th 
18. วันที่รายงาน ณ วันที่ 25  กันยายน  2563 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และแผนบูรณาการฯ ที่ร่วมกับหน่วยงานอื่น 

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

1. ชื่อหน่วยงาน  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

2. ห้วงเวลารายงาน  ไตรมาสที่ 1:  ต.ค. - ธ.ค. 62   ไตรมาสที่ 2:  ม.ค. - มี.ค. 63 
    ไตรมาสที่ 3:  เม.ย. - มิ.ย. 63    ไตรมาสที่ 4:  ก.ค. - ก.ย. 63 
    สถานะโครงการ  ยังไม่สิ้นสุดโครงการ             สิ้นสุดโครงการแล้ว 
3. ชื่องาน /โครงการ/ กิจกรรม TFE (Teams For Education)  
4. หลักการและเหตุผล (โดยสังเขป) 

สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คุณภาพการ
จัดการเรียนรู้เพื่อเป็นการสร้างคุณลักษณะและทักษะที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ได้อย่างมีคุณภาพ 
จึงให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจัดทำโครงการ TFE (Teams For Education) เพ่ือเป็นการส่งเสริมการ
พัฒนาการเรียนรู้ของหน่วยงานทุกระดับ ทุกประเภท ส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับจังหวัดและสถานศึกษาสู่การพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ที่ยั่งยืนใน
อนาคต 
5. วัตถุประสงค์ 
    5.1 เพ่ือเป็นศูนย์เครือข่ายข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและท่ีเกี่ยวข้องของจังหวัด            
    5.2 เพ่ือพัฒนารูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนานักเรียน
ของสถานศึกษาที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานแต่ละวิชาต่ำกว่าเกณฑ์  คะแนน
ร้อยละ 50 เพ่ิมข้ึน  
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    5.3 เพ่ือให้สถานศึกษามีรูปแบบในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ส่งผลให้มีร้อยละของนักเรียนที่คะแนน
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานแต่ละวิชาผ่านเกณฑ์เพ่ิมข้ึน 
6. ค่าเป้าหมาย  
 6.1 เชิงปริมาณ 

     1) มีข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ในระดับจังหวัด   

     2) มีรูปแบบทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ/         
แนวทางการพัฒนานักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานแต่ละวิชาต่ำกว่าเกณฑ์
คะแนน   ร้อยละ 50 เพ่ิมข้ึน ระดับจังหวัด อย่างน้อย 1 แนวทาง   
          3) สถานศึกษามีรูปแบบการพัฒนาของนักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐานแต่ละวิชาผ่านเกณฑ์เพ่ิมข้ึน 
 6.2 เชิงคุณภาพ         

              1) มีศูนย์เครือข่ายข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาระจังหวัด เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้        
ในการสร้างคณุลักษณะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21   
              2) หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาเกิดการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ และถ่ายทอด
องค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ/แนวทางการพัฒนานักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐานแต่ละวิชาต่ำกว่าเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 เพ่ิมข้ึน  
         3) สถานศึกษามีร้อยละของนักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน
แต่ละวิชาผ่านกว่าเกณฑ์เพ่ิมข้ึน 

ตัวช้ีวัด (เชิงคุณภาพ) เป้าหมาย ปี 2563 
1. สถานศึกษาเกิดการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้
เกี่ยวกับรูปแบบ/แนวทางการพัฒนานักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐานแต่ละวิชาต่ำกว่าเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 เพ่ิมข้ึน 

15 โรงเรียน 

2. สถานศึกษามีร้อยละของนักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐานแต่ละวิชาผ่านกว่าเกณฑ์เพ่ิมข้ึน  

ร้อยละ 80 

3. มีรูปแบบทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ/
แนวทางการพัฒนานักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
แต่ละวิชาต่ำกว่าเกณฑ์คะแนน   ร้อยละ 50 เพ่ิมข้ึน ระดับจังหวัด 

อย่างน้อย 1 รูปแบบ 

 
7. ระยะเวลาดำเนินการ  ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562   
8. กิจกรรมที่จะดำเนินการภายในโครงการ 

      8.1  ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ TFE ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในระดับจังหวัด 
      8.2. การวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับจังหวัด 
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(เปรียบเทียบปีการศึกษา 2560-2562)  
      8.3 คัดเลือกสถานศึกษาเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
      8.4  สร้างการรับรู้ในการพัฒนารูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในระดับจังหวัดโดยการจัด
ประชุมปฏิบัติการ และสนับสนุนงบประมาณให้สถานศึกษานำร่องและสถานศึกษาเครือข่าย 
      8.5 นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในพ้ืนที่ 

8.6  การจัดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ใน 
พ้ืนที่  (**สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จัดร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการภาค) 
      8.7 ประชุมสรุปผลการดำเนินการ 

8.8 จัดทำเอกสารรายงานเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการ TFE (Teams For Education)  
ปีงบประมาณ 2563 
9. ผลการดำเนินงาน / ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ 

  9.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ TFE (Teams For Education) ระดับจังหวัด 
  9.2 ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานโครงการ TFE (Teams For Education)  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และสร้างความตระหนักในการพัฒนาและการนำรูปแบบไปใช้ให้แก่ผู้รับผิดชอบ
โครงการในระดับภาค และระดับจังหวัด เพื่อร่วมกันวางแผนการขับเคลื่อนโครงการ TFE และปรับปรุง พัฒนา
โมเดล สามประสานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดพะเยา 

  9.3 นำเสนอกรอบการดำเนินงานโครงการ TFE (Teams For Education) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                 
ต่อ ศธภ. ก่อนนำเสนอต่อ กศจ.  
      9.4 กำหนดกลุ่มเป้าหมายและแนวทางการขยายผล กำหนดสถานศึกษานำร่อง 1 แห่ง : สถานศึกษา
เครือข่าย 2 แห่ง  

     9.5 สถานศึกษานำร่องในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนงำเมือง
วิทยาคม โรงเรียนบ้านดง โรงเรียนบ้านใหม่ โรงเรียนบ้านดู่ และโรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย เสนอโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติ 

     9.6 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้กับสถานศึกษานำร่องในการพัฒนา จำนวน
โรงเรียนละ 12,000 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) 

     9.7 คัดเลือกสถานศึกษาเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใต้โครงการจำนวน 10 โรงเรียน 
ได้แก่โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล โรงเรียนชุมชนแม่ใส สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา   
เขต 1 โรงเรียนบ้านพวงพยอม โรงเรียนบ้านนาอ้อม สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา 
เขต 2 โรงเรียนพินิตประสาธน์ โรงเรียนประชาบำรุง โรงเรียนปิยมาตย์ โรงเรียนวัดบุญเกิดแสงส่องหล้าวิทยา  
โรงเรียนปาณัทคุณา และโรงเรียนพงศ์อัมพรพิทยา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
    9.9 ติดต่อประสานงานการดำเนินกิจกรรมตามโครงการกับสถานศึกษาในโครงการในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยกลุ่มไลน์ของโครงการ TFE จังหวัดพะเยา 
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    9.10 สถานศึกษาเครือข่ายในการพัฒนาทั้ง 10 โรงเรียน เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ และสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพะเยาจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้โดยการจัดซื้อวัสดุ โรงเรียนละ 
10,000 บาท เป็นเงินจำนวน 100,000 บาท     

   9.11 จัดประชุมปฏิบัติการ การนิเทศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Google meet 
Zoom meeting และการบันทึกวีดิโอ สำหรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลโครงการ TFE 
จำนวน 15 คน วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.นรินธน์  นนทมาลย์ จากมหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้องประชุมขุนจอม
ธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

   9.12  จัดประชุมปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Google meet Zoom 
meeting และการบันทึกวีดิโอ สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา และครู ในสถานศึกษานำร่องและสถานศึกษา
เครือข่ายในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โครงการ TFE จำนวน 40 คน วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.นรินธน์  
นนทมาลย์ จากมหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้องประชุมดอกคำใต้ โรงแรมวีซีดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัด
พะเยา  

   9.13 จัดทำเอกสารประกอบการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) สำหรับครู
และนักเรียนสถานศึกษาในโครงการ TFE ปีงบประมาณ 2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 339 เล่ม ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 234 เล่ม  

   9.14 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษานำร่องและสถานศึกษาเครือข่าย    ใน
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในโครงการ TFE จำนวน 15 โรงเรียน โดยทีมนิเทศจากหน่วยงานทางการศึกษา
ทุกสังกัดในจังหวัดพะเยาและศึกษานิเทศก์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา จำนวน 5 ทีม จำนวน 15 คน 
ระว่างวันที่ 3-17 สิงหาคม 2563 

   9.15 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนหรือแนวทางการพัฒนาการเรียนรู้เพ่ือคัดเลือก
สถานศึกษาท่ีมีผลการปฏิบัติที่ดี โครงการ TFE ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน 4 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้หลัก จำนวน 15 โรงเรียน จำนวน 85 คน ณ ห้องประชุมพุดตาน โรงแรมพะเยาเกทเวย์ จังหวัดพะเยา 
วันที่ 22 สิงหาคม 2563 สถานศึกษานำร่องและสถานศึกษาในเครือข่ายทุกโรงเรียนมีรูปแบบ/แนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน จำนวน 15 รูปแบบ 

   9.16 นำโรงเรียนบ้านนาอ้อม ซึ่งเป็นสถานศึกษาทีมีผลการปฏิบัติที่ดีตามโครงการ TFE ของจังหวัดพะเยา
เข้าร่วมเวทีเสวนาและเปลี่ยนเรียนรู้การขยายผลรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของจังหวัดใน
พ้ืนที่ระดับภาค ณ โรงแรมเชียงรายแกนด์รูม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
       9.17 ผู้รับผิดชอบโครงการ TFE ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการ TFE (Teams For Education) ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพฯ 
(บางนา) ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2563  
       9.18 จัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ TFE (Teams For Education) ของ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา สำหรับรายงานสำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 
และหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดพะเยา จำนวน 8 เล่ม         
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10. ภาพกิจกรรม  
 

 

 

 

 

11. งบประมาณ 

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

327,750 327,750 7,000 60,000 100,000 160,750 
แหล่งงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

12. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

12.1 ปัญหา อุปสรรค 
     1. การดำเนินงานของโครงการค่อนข้างล่าช้า เพราะการคัดเลือกโรงเรียนเครือข่ายในการพัฒนา 

ต้องรอผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 
        2. สถานศึกษาเครือข่ายในการพัฒนา สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ความ

สนใจน้อย โดยเฉพาะในสังกัดมัธยมศึกษา 
        3. การดำเนินกิจกรรมตามโครงการไม่สามารถดำเนินการตามกำหนดการได้เนื่องจากสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

12.2 ข้อเสนอแนะ  

        1. ควรคัดเลือกโรงเรียนเครือข่ายในการพัฒนาจากผลการสอบ O-NET ในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
     2. ควรประชาสัมพันธ์โครงการโดยการแสดงผลดีที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 
     3. ควรจัดอบรมปฏิบัติการการนิเทศและการจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้โปรแกรม 

Google meet Zoom meeting และการบันทึกวีดิโอ สำหรับใช้ติดต่อประสานงาน การนิเทศ ติดตามผลการ
จัดการเรียนการสอนและการพัฒนารูปแบบในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

        ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
        สำนักงานศึกษาธิการภาค ควรจัดให้มีการคัดเลือกสถานศึกษาท่ีมีผลการปฏิบัติที่ดีในระดับภาค

และให้โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณเหมือนกับการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นขวัญและ
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กำลังใจให้กับสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ และเพ่ือเป็นการนำผลไปพัฒนาต่อยอดให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลกับผู้เรียน ครู และผู้บริหารสถานศึกษาต่อไป 

13. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 

        1. เผยแพร่ นำเสนอ ผลการดำเนินงานผ่านสื่อต่างๆ ในพื้นที่ และสื่อในส่วนกลาง 
        2. จัดทำรายงานการวิจัยผลการใช้รูปแบบสามประสานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดพะเยา 

14. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ  

       14.1 มีการบูรณาการด้านการเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษาและหน่วยงานในจังหวัด ในการพัฒนาคนให้
พร้อมเข้าสู่สังคมคุณภาพในศตวรรษที่ 21เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลของกระทรวง 
ศึกษาธิการและนโยบายที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
       14.2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยามีรูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษาในระดับจังหวัดเพ่ือให้สถานศึกษานำลงสู่การปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อผู้เรียน 
       14.3 สถานศึกษานำร่องและสถานศึกษาในเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทุกโรงเรียนมี
รูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในการนำไปพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน   
การสอนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
       14.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ตามสมรรถนะของผู้เรียนเพ่ิมข้ึน 

15. โครงการนี้เป็นโครงการที่หน่วยงานภูมิใจ 1 ใน 3 ลำดับหรือไม่ 

      17.1  เป็น    อยู่ในลำดับที่ 1   ลำดับที่ 2   ลำดับที่ 3 

      17.2  ไม่เป็น     ไม่ทราบ 

17. ผู้รายงาน นางพรจรรย์  พัชรมณี  ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 

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

     วันที่รายงาน ณ วันที่ 15  เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 
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นำเสนอกรอบการดำเนินงานโครงการ TFE (Teams For Education) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563            
ต่อ ศ ึกษาธิการภาค 

 
ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานโครงการ TFE (Teams For Education) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และสร้างความตระหนักในการพัฒนาและการนำรูปแบบไปใช้ 
แก่คณะศึกษานิเทศก์ 

 
 การประชุมวางแผนการประชุมปฏิบัติการ การนิเทศและการจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้
โปรแกรม Google meet Zoom meeting และการบันทึกวีดิโอ ณ ห้องประชุมศึกษานิเทศก์  
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ประชุมปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Google meet, ZOOM meeting  

และการออกแบบวีดิโอเพื่อการเรียนการสอน 
วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 

ณ ห้องประชุมขุนจอมธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
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ประชุมปฏิบัติการนิเทศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Google meet,  
ZOOM meeting และการออกแบบวีดิโอเพื่อการเรียนการสอน 

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 
ณ ห้องประชุมขุนจอมธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
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การนิเทศ ติดตามและประเมินผลสถานศึกษานำร่องและสถานศึกษาในเครือข่ายในการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ โครงการ TFE (Teams For Education) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



105 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน รูปแบบ หรือแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้                       
เพื่อคัดเลือกสถานศึกษาที่มีวิธีการปฏิบัติที่ดี 

ณ ห้องพุดตาน  โรงแรมพะเยาเกทเวย์  
วันที่ 22 สิงหาคม 2563 
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การสัมมนาเชิงวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนรูปแบบ/แนวทางการพัฒนา 
การจัดการศึกษาในพื้นที่ ระดับภาค 

วันที่ 11 กันยายน 2563 
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ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
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การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการ TFE (Teams For Education) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

วันที่ 16 กันยายน 2563  ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพฯ (บางนา) 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
2. ช่ือโครงการ การพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ทักษะด้านการ coding  
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 63   -   มี.ค. 63     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   มิ.ย. 63     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 63   -   ก.ย. 63     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ            สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (3.ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (12.ด้านการปฎิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21) 

4.3 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้านการศึกษา เรื่องที่ 5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนอง        
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21) 

4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์) 
4.5 แผนความม่ันคง (8.เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน) 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก  (8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกช่วงวัย) 
 4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21) 
4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

 

แบบฟอร์ม  
สำหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 √  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษา เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 √  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

    4.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
    4.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงวัย 
           √  แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
     
5. หลักการและเหตุผล  

การปฏิรูปการศึกษาเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่ งที่ จะทำให้ประเทศขับเคลื่อนไปสู่ เป้ าหมาย                      
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่มีเป้าหมาย ยุทธศาสตร์และแนวทางการวางรากฐานการพัฒนา
ประเทศไปสู่สังคมที่มีความสุขอย่าง “มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน” สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี                        
ที่เป็นกรอบการพัฒนาประเทศในระยะยาว เด็กและเยาวชนต้องได้รับการศึกษาเพ่ือพัฒนาทั้งด้านความรู้ 
ความสามารถและด้านทักษะชีวิตอันเป็นพ้ืนฐานสำคัญในการดำเนินชีวิต ตลอดจนเตรียมความพร้อมให้กับ
ตลาดแรงงานในโลกอนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากการเปลี่ยนแปลง                
ในหลายๆ ด้านของเศรษฐกิจอันเป็นผลกระทบจากนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่สร้างตลาดและมูลค่าให้กับ               
ตัวผลิตภัณฑ์จนทำให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อตลาดของผลิตภัณฑ์เดิม (Technology Disruption)               
เช่น ในด้านการเงินและการธนาคาร มีการลดพนักงานจำนวนมาก มีการปิดสาขาย่อยลงไปหลายจุด                    
เกิดนวัตกรรมไร้เงินสดที่ทำให้เกิดเทรนด์ Digital Wallet หรือการใช้ช่องทางดิจิทัลในการชำระเงินแทน               
การพกพาเงินสดหรือการเติบโตอย่างรวดเร็วของตลาดออนไลน์หรืออีคอมเมิร์ซ (e-commerce) หรือโซเซียล
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คอมเมิร์ซ (Social commerce) เป็นต้น การพัฒนาคนจึงจำเป็นต้องมุ่งเน้นการเปลี่ยนจาก “แรงงานฝีมือ
ทั่วไป” พัฒนาไปสู่แรงงานขั้นสูง (High-skilled Labor) จนถึงการเป็น “นวัตกร” หรือนักนวัตกรรมที่สามารถ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ สามารถออกแบบ สร้างสรรค์ ควบคุมและนำเทคโนโลยีหรือปัญญาประดิษฐ์ (Artificial 
Intelligence-AI) มาสร้างงานหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ หรือหากเป็นแรงงานฝีมือ แรงงานช่าง ก็จำเป็นต้องมี
ทักษะด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้ตรงกับความต้องการของตลาด เช่น ความเชี่ยวชาญด้านอีคอมเมิร์ซ  
(e-commerce) ด้านเทคโนโลยีชีวภาพไอโอที (IOT) การออกแบบหุ่นยนต์ หรือด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์และ
การตลาดดิจิทัล เป็นต้น ฉะนั้น การส่งเสริมในด้านการเรียนรู้และทำความเข้าใจด้านเทคโนโลยีให้เกิดขึ้นใน
สถานศึกษาจึงถือเป็นเรื่องที่สำคัญ สถานศึกษาควรสร้างสภาพแวดล้อมในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้
สามารถลงมือปฏิบัติ โดยใช้กระบวนการออกแบบและใช้เครื่องมือพ้ืนฐานเฉพาะด้านได้อย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย ตลอดจนสามารถนำเทคโนโลยีและแนวคิดด้านวิทยาการคำนวณและวิทยาการคอมพิวเตอร์มา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพ่ือนำไปสู่พ้ืนฐานความสามารถในด้านการคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหาอย่างเป็น
ระบบและสร้างสรรค์ ตลอดจนสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้ในอนาคต
เป็นศักยภาพที่ต้องปลูกฝังให้เยาวชนไทยทุกคน เพื่อให้เยาวชนในยุคศตวรรษท่ี 21 นี้ สามารถดำเนินชีวิตและ
ดำรงอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับโลกและนำพาประเทศไทยไปสู่
เป้าหมาย “ประเทศไทย 4.0”  
 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวข้างต้นจึงมีคำสั่งให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐาน              
การเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ .ศ.2560)                 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เพ่ือให้สถานศึกษานำมาตรฐานการเรียนรู้             
และตัวชี้วัดไปสู่การปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความยืดหยุ่น                
เหมาะสมกับบริบท จุดเน้นของสถานศึกษาและศักยภาพของผู้เรียน เน้นการเชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการ 
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยกำหนดให้รายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ)               
อยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ซึ่งมีเป้าหมายพัฒนาผู้เรียนให้ใช้ทักษะการคิดเชิงคำนวณ สามารถคิด 
วิเคราะห์ แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ สามารถค้นหาข้อมูลหรือสารสนเทศ ประเมินจัดการ 
วิเคราะห์ สังเคราะห์และนำสารสนเทศไปใช้ในการแก้ปัญหา ประยุกต์ใช้ความรู้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง
และทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างปลอดภัย รู้เท่าทัน มีความ
รับผิดชอบ มีจริยธรรม  

ดังนั้นสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาในฐานะหน่วยงานที่ต้องให้การดูแล ช่วยเหลือ ส่งเสริม 
สนับสนุนด้านการจัดการศึกษาของจังหวัดพะเยา ได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวและ   
เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ทักษะด้านการ Coding อย่างเป็นรูปธรรม จึงได้จัดทำโครงการ               
การพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ทักษะด้านการ Coding ขึ้น เพ่ือให้ครูผู้สอนเข้าใจและสามารถ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ในสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ด้วยทักษะด้านการ coding ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
6. วัตถุประสงค์ 
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 6.1 เพ่ือให้ครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) มีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐาน                      

การเรียนรู้ ตัวชี้วัดและแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)  และการจัด                

การเรียนรู้ทักษะด้านการ Coding 

 6.2 เพ่ือนิเทศ ติดตามและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ทักษะด้านการ Coding 

 6.3 เพ่ือสร้างเครือข่ายการจัดการเรียนรู้ด้วยทักษะด้านการ coding  

7. ตัวชี้วัดของโครงการ 
     7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

1) ครูผู้สอนที่ได้รับมอบหมายให้สอนสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ระดับประถมศึกษา

ตอนต้น (ป.1-ป.3) สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในจังหวัดพะเยา                    

จำนวน 18 โรงเรียน จำนวน 36 คน 

2) ครูผู้สอนที่ได้รับมอบหมายให้สอนสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ระดับประถมศึกษา

ตอนต้น (ป.1-ป.3) สถานศึกษาสังกัดสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดพะเยา จำนวน 8 โรงเรียน จำนวน 16 คน 

     7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
 1) ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและแนวทางการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้สาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) และทักษะด้านการ Coding 

 2) ครูผู้สอนสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ในสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ที่มี

คุณภาพ ตามเป้าหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรังปรุง พ.ศ. 

2560) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และจัดการเรียนรู้ทักษะด้านการ Coding ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผล 

8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  ครูผู้สอนที่ ได้รับมอบหมายให้สอนสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)                        
ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3) สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                 
ในจังหวัดพะเยา และสังกัดสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดพะเยา 
9. ระยะเวลาดำเนินการ มิถุนายน – กันยายน 2563 
10. สถานที่ดำเนินการ หอประชุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดพะเยา  
11. กิจกรรมที่ดำเนินการ  

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทักษะด้านการ Coding  
กิจกรรมที่ 2 นิเทศ ติดตามและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ทักษะด้านการ Coding โรงเรียนในสังกัด

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในจังหวัดพะเยาและสังกัดสำนักงาน
ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา  

กิจกรรมที่ 3 ถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชื่นชมความสำเร็จการดำเนินการจัดการเรียนรู้ทักษะ                    
ด้านการ Coding 
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12. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม  
ครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) มีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและ                                     

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)  และสามารถออกแบบการจัดการ

เรียนรู้ในสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ตามเป้าหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรังปรุง พ.ศ. 2560) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

13. ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 7)  
 1) ครูผู้สอนร้อยละ 90 สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ทักษะด้านการ Coding ได้ตามเป้าหมาย

ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรังปรุง พ.ศ. 2560) กลุ่มสาระการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 2) ครูผู้สอนร้อยละ 93.20 มีความพึงพอใจพอกิจกรรมโครงการ  “การพัฒนาและส่งเสริมการจัดการ

เรียนรู้ทักษะด้านการ Coding”           

14. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ 
ขนาด file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB) 

  
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทักษะด้านการ Coding 
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กิจกรรมที่ 2 นิเทศ ติดตามและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ทักษะด้านการ Coding โรงเรียนในสังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในจังหวัดพะเยาและสังกัดสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดพะเยา 

 
 

  
กิจกรรมที่ 3 ถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชื่นชมความสำเร็จ                                                                   

การดำเนินการจัดการเรียนรู้ทักษะ ด้านการ Coding 

15. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

100,000 100,000 - - 38,468 61,532 
แหล่งงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
     16.1 ปัญหา อุปสรรค 
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- 
     16.2 แนวทางแก้ไข 

- 
17. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

1) ครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) มีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและ                                     

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) 

2) ครูผู้สอนสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ในสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ตามเป้าหมายของ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรังปรุง พ.ศ. 2560) กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ 

19. ผู้รายงาน นางสาวพัทธนันท์  สุดยอด   ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 
     โทรศัพท์ 0813662654       โทรสาร 054-079874 E–mail : porn.ball2519@gmail.com 
20. วันที่รายงาน ณ วันที่ 14 เดือน กันยายน  พ.ศ. 2563 

-------------------------------------- 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  
2. ช่ือโครงการ  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 63   -   มี.ค. 63       
 ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   มิ.ย. 63     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 63   -   ก.ย. 63     

     สถานะโครงการ     ยังไม่สิ้นสุดโครงการ    สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (3.ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (12.ด้านการปฎิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21) 

4.3 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้านการศึกษา เรื่องที่ 5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนอง        
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21) 

4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์) 
4.5 แผนความม่ันคง (8.เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน) 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก  (8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกช่วงวัย) 
 4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21) 
4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

 

แบบฟอร์ม  
สำหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 

   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษา เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

    4.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
    4.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงวัย 

             แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
     
5. หลักการและเหตุผล  

  ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ.2563  แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน  งบรายจ่ายอ่ืน ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวั ด เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ของโรงเรียนเอกชนที่มีผล
การทดสอบรายสาระ/ตัวชี้วัดต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ และให้ใช้เพ่ือส่งเสริมการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา 

การประเมินผลการศึกษามีความสำคัญต่อการจัดการศึกษา ทั้งระดับห้องเรียนและระดับโรงเรียน        
ในฐานะเป็นตัวบ่งชี้ถึงความสำเร็จของการจัดการศึกษา ดังเช่นการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน     
(O-NET: Ordinary National Educational Test) ซึ่งดำเนินการโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) เป็นการทดสอบเพ่ือวัดความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลาง
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การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ซึ่งผลการทดสอบได้สะท้อนคุณภาพการจัดการศึกษาของแต่ละ
หน่วยงานทางการศึกษาว่าสามารถพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักคิด วิเคราะห์ หมั่นแสวงหาความรู้ ตัดสินใจด้วยเหตุผล 
และสามารถแก้ปัญหา      ได้หรือไม่ รวมทั้งสะท้อนถึงความเอาใจใส่ของครูที่มีต่อผู้เรียน และค่านิ ยมของ
สังคมท่ีมีต่อการศึกษา 
 จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดพะเยา   
ปีการศึกษา 2562 พบว่า ผลการทดสอบรายสาระ/ตัวชี้วัดมีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ในระดับขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เข้ารับการทดสอบ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
พะเยาในฐานะ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาในจังหวัดได้เล็งเห็นถึงปัญหาคุณภาพการศึกษาดังกล่าว จึงจำเป็นต้อง
พัฒนาเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยเพ่ือเป็นการปูพ้ืนฐานให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญาให้มีความพร้อมเพ่ือการศึกษาต่อในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้จัดทำโครงการ “ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา” ขึ้น เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดพะเยาต่อไป 

6. วัตถุประสงค์ 
   6.1 เพื่อจัดทำแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดพะเยา 

   6.2 เพ่ือผลิตสื่อปฐมวัยประกอบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัยโรงเรียนเอกชน
จังหวัดพะเยา 
 
 
 
7. ตัวชี้วัดของโครงการ 
     7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
 1) จำนวนครั้งของการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ    

 2) จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ ปส.กช.  

       3) จำนวนครั้งของการศึกษาดูงาน 
     7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
         1)  ร้อยละของโรงเรียนเอกชนในระบบ มีผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น

พ้ืนฐาน (O-NET) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 ทุกกลุ่มสาระเรียนรู้ 

                2) ร้อยละของโรงเรียนมีสื่อปฐมวัยที่มีคุณภาพเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
              3) ร้อยละของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน จำนวน 21 โรง ได้ศึกษาดูงานสถานศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของโรงเรียนเอกชนที่มีผลการทดสอบอยู่ใน
ระดับสูงและมีผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศและสามารถนำมาเป็นแนวในการพัฒนาสถานศึกษาได้ 
8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
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   เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   1. โรงเรียนเอกชนในจังหวัดพะเยามีแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 1 แนวทาง 

   2. ครูโรงเรียนเอกชนในจังหวัดพะเยา จำนวน 19 โรง มีสื่อปฐมวัยประกอบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้  
  3. ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน จำนวน 21 โรง ได้ศึกษาดูงานสถานศึกษาที่มีผลผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ของโรงเรียนเอกชนที่มีผลการทดสอบอยู่ใน
ระดับสูงและมีผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศและสามารถนำมาเป็นแนวในการพัฒนาสถานศึกษาได้ 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนเอกชนในระบบ มีผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2562 
 2. ร้อยละของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดพะเยามีสื่อปฐมวัยที่มีคุณภาพเพ่ือใช้จัดประสบการณ์
การเรียนรู้ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยเพ่ือเป็นการปูพ้ืนฐานให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและ
สติปัญญาให้มีความพร้อมเพ่ือการศึกษาต่อในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 3.  ร้อยละของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน จำนวน 21 โรง ได้ศึกษาดูงานสถานศึกษาที่มีผล
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ของโรงเรียนเอกชนที่มีผลการทดสอบ
อยู่ในระดับสูงและมีผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศและสามารถนำมาเป็นแนวในการพัฒนาสถานศึกษาได้ 
9. ระยะเวลาดำเนินการ   วนัที่ 1 กรกฎาคม 2563 – 30 กันยายน 2563 
10. สถานที่ดำเนินการ  

 - ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองพะเยา จำกัด อำเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา 

 - ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
 - โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา  อำเภอเมือง  จังหวัดน่าน 
 
 
 
 
11. กิจกรรมที่ดำเนินการ  
  11.1  การประชุมเครือข่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับจังหวัด (ปส.กช.) 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาจัดทำ

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับชาติ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
พะเยา 

1 – 15 กรกฎาคม 2563 กลุ่มส่ งเสริมการศึกษา
เอกชน 
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2. ส ำนั ก ง าน ศึ ก ษ าธิ ก า ร จั งห วั ด พ ะ เย า
ดำเนินการจัดประชุมเครือข่ายยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับจังหวัด 
ครั้งที่ 1 

1 – 15 กรกฎาคม 2563 กลุ่มส่ งเสริมการศึกษา
เอกชน 
 
 

3.  ส ำนั ก ง าน ศึ ก ษ าธิ ก า ร จั งห วั ด พ ะ เย า
ดำเนินการจัดประชุมสรุปผลการดำเนินการ
ของเครือข่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในระดับจังหวัด ครั้งที่ 2    

ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 
2563 

กลุ่มส่ งเสริมการศึกษา
เอกชน 

11.2  การประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อเทคโนโลยีสำหรับเด็กปฐมวัย 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาจัดทำ

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับชาติ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
พะเยา  

1-15 กรกฎาคม 2563 กลุ่มส่ งเสริมการศึกษา
เอกชน 

2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาแต่งตั้ง
คณะกรรมการ  ประสานวิทยากร สถานที่
ฝึ ก อ บ รม แ ล ะป ระชุ ม ค ณ ะก รรม ก าร
ดำเนินการ 

1-17 กรกฎาคม 2563 กลุ่มส่ งเสริมการศึกษา
เอกชน 

3.  ส ำนั ก ง าน ศึ ก ษ าธิ ก า ร จั งห วั ด พ ะ เย า
ดำเนินการจัดอบรม 

18 กรกฎาคม 2563 กลุ่มส่ งเสริมการศึกษา
เอกชน 

4 
  

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนิเทศติดตามผล
หลังการอบรม 

1-15 สิงหาคม 2563 กลุ่มนิเทศฯ 

5.  รายงานผลการดำเนินงานให้ สำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

15 สิงหาคม 2563 กลุ่มส่ งเสริมการศึกษา
เอกชน 

11.3  การประชุมเชิงปฏิบัติการการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC ) 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาจัดทำ

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับชาติ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
พะเยา  

1-15 กรกฎาคม 2563 กลุ่มส่ งเสริมการศึกษา
เอกชน 

2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาแต่งตั้ง
คณะกรรมการ  ประสานวิทยากร สถานที่
ฝึ ก อ บ รม แ ล ะป ระชุ ม ค ณ ะก รรม ก าร

1-31 กรกฎาคม 2563 กลุ่มส่ งเสริมการศึกษา
เอกชน 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ดำเนินการ 

3.  ส ำนั ก ง าน ศึ ก ษ าธิ ก า ร จั งห วั ด พ ะ เย า
ดำเนินการจัดอบรม 

2 สิงหาคม 2563 กลุ่มส่ งเสริมการศึกษา
เอกชน 

4 
  

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนิเทศติดตามผล
หลังการอบรม 

5-15 สิงหาคม 2563 กลุ่มนิเทศฯ 

5.  รายงานผลการดำเนินงานให้ สำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

15 สิงหาคม 2563 กลุ่มส่ งเสริมการศึกษา
เอกชน 

 
  11.4  ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษาดูงานสถานศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ของโรงเรียนเอกชนที่ มีผลการทดสอบอยู่ในระดับสูงและมีผลการ
ปฏิบัติงานเป็นเลิศ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาจัดทำ

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับชาติ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
พะเยา 

1 – 15 กรกฎาคม 2563 กลุ่มส่ งเสริมการศึกษา
เอกชน 

2. ส ำนั ก ง าน ศึ ก ษ าธิ ก า ร จั งห วั ด พ ะ เย า
ดำเนินการจัดประชุมผู้บริหาร 

1 – 31 กรกฎาคม 2563 กลุ่มส่ งเสริมการศึกษา
เอกชน 

3.  คณะผู้บริหารศึกษาดูงานสถานศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ของโรงเรียน
เอกชนที่มีผลการทดสอบอยู่ในระดับสูงและมี
ผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ ณ จังหวัดน่าน 

ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 
2563 

กลุ่มส่ งเสริมการศึกษา
เอกชน 

4 สรุปผลการดำเนินการ ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 
2563 

กลุ่มส่ งเสริมการศึกษา
เอกชน 

5 รายงานผลการดำเนินการให้สำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 
2563 

กลุ่มส่ งเสริมการศึกษา
เอกชน 

 12. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม   
       1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ได้จัดประชุมเครือข่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
ระดับจังหวัด (ปส.กช.) เพ่ือพิจารณาการดำเนินการ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพื่อดำเนินกิจกรรมของ
โรงเรียนเอกชน จำนวน 1 ครั้ง 
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 2. ครูโรงเรียนเอกชนในสังกัด จำนวน 50 ราย ได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อเทคโนโลยี
สำหรับเด็กปฐมวัย 
 3. ครูโรงเรียนเอกชนในสังกัด จำนวน 70 ราย ได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนด้วยกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ( PLC ) 
 4. ผู้บริหารสถานศึกษา ได้ศึกษาดูงานสถานศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของโรงเรียนเอกชนที่มีผลการทดสอบอยู่ในระดับสูงและมีการปฏิบัติงานเป็น
เลิศ  ณ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา  อำเภอเมือง   จังหวัดน่าน 

13. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (จากข้อ 7)  
     13.1 เชิงปริมาณ 
 1. ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 2 ครั้ง คือ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อเทคโนโลยี
สำหรับเด็กปฐมวัย  จำนวน  50 คน  และ ประชุมเชิงปฏิบัติการการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วย
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC )  จำนวน  70  คน 
 2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ได้จัดประชุมคณะกรรมการ ปส.กช. เพื่อพิจารณางประมาณ
การจัดกิจกรรมของโรงเรียนเอกชน ในสังกัด จำนวน 1 ครั้ง 
 3. คณะผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ได้ศึกษาดู
งานสถานศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O-NET ) ของโรงเรียน
เอกชนที่มีผลการทดสอบอยู่ในระดับสูงและมีผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ ณ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา  อำเภอ
เมือง จังหวัดน่าน 
     13.2 เชิงคุณภาพ  
   1)  ร้อยละของโรงเรียนเอกชนในระบบ มีผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น

พ้ืนฐาน (O-NET) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 ทุกกลุ่มสาระเรียนรู้ 

                 2) ร้อยละของโรงเรียนมีสื่อปฐมวัยที่มีคุณภาพเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
               3) ร้อยละของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน จำนวน 21 โรง ได้ศึกษาดูงานสถานศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของโรงเรียนเอกชนที่มีผลการทดสอบอยู่ใน
ระดับสูงและมีผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศและสามารถนำมาเป็นแนวในการพัฒนาสถานศึกษาได้ 
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14. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม  
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15. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

120,000 120,000    120,000 
แหล่งงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 
 
16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
     16.1 ปัญหา อุปสรรค 
 1. งบประมาณท่ีได้รับมีจำนวนน้อย 
 2. ระยะเวลาในการดำเนินการกระชั้นชิด เนื่องจากมีบุคลากรน้อย 
     16.2 แนวทางแก้ไข 
  1. ควรจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม 
 2. ขยายเวลาในการดำเนินการ 
17. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
 1. จัดอบรมให้ความรู้ด้านสื่อปฐมวัย 
 2. จัดอบรมสาระการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ 
 3. จัดอบรมสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 
18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
   1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 
  2. สถานศึกษาเอกชนในสังกัดมีแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพิ่มข้ึน 
  3. สถานศึกษามีสื่อปฐมวัยที่ทันสมัย 
19. ผู้รายงาน นางสาวปรินทร์ญาดา  อ่อนคง.ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
     โทรศัพท์ 054-079872 โทรสาร...054-079874 E–mail :   ningprin@gmail.com 
20. วันที่รายงาน ณ วันที่ 28  เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2563 

-------------------------------------- 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

 ****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

2. ช่ือโครงการ เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

 3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62    ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 63   -   มี.ค. 63     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   มิ.ย. 63    ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 63   -   ก.ย. 63     
    สถานะโครงการ    ยังไม่สิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (3.ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (12.ด้านการปฎิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21) 

4.3 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้านการศึกษา เรื่องที่ 5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนอง        
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21) 

4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์) 

 

แบบฟอร์ม  
สำหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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4.5 แผนความม่ันคง (8.เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน) 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก  (8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกช่วงวัย) 
 4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21) 
4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
      ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษา เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

    4.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
    4.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงวัย 

             แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 

5. หลักการและเหตุผล  
การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ จำเป็นอย่างยิ่งที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา จะต้องมี

การพัฒนาบุคลากร เนื่องจากเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์ให้กับบุคลากรในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น
การพัฒนาด้านการทำงาน การใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้านสังคม ปัจจุบันการพัฒนาบุคลากรมีหลายรูปแบบ เช่น 
การส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม การศึกษาดูงาน การศึกษาด้วยตนเองจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ล้วนเป็นการ
เพ่ิมพูนความรู้ความสามารถด้านต่าง ๆ ให้บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ซึ่งการพัฒนาจาก
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ประสบการณ์ตรงให้กับบุคลากร ผู้ได้รับการพัฒนาจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ได้รับความรู้ที่ทันสมัยเพ่ิมขึ้น 
ซึ่งจะนำความรู้ต่าง ๆ ที่ได้รับกลับมาพัฒนากระบวนการทำงาน หรือพัฒนางานที่ตนเองรับผิดชอบอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นหน่วยงานส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา
ของจังหวัดพะเยา และมีบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานบนสำนักงาน จำนวน 49 คน และเพ่ือให้การ
บริหารจัดการการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และให้การดำเนินการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  จึงจำเป็นต้องพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา พัฒนากระบวนการทำงาน หรือพัฒนา
งานที่ตนเองรับผิดชอบ และศึกษาดูงานจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่ืน โดยใช้ทฤษฏีBenchmarking 
เทียบเคียงคุณภาพ แลกเปลี่ยนประสบการณ์  เพ่ือพัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพ ดังนั้น สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพะเยา จึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาขึ้น 

6. วัตถุประสงค์ 
1) เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การศึกษา การ 

บริหารเชิงกลยุทธ์ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี การบริหารการศึกษาด้วยสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

2) เสริมสร้างความสามารถด้านการบริหารจัดการองค์กรเชิงกลยุทธ์ การบริหารการ 
เปลี่ยนแปลง และการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

3) เสริมสร้างการพัฒนากระบวนการทางความคิด ด้านการบริหารและวัฒนธรรมการทำงาน                      
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์องค์กร 

4)  เสริมสร้างความเข็มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารการศึกษา เพ่ือการบรรลุ 
วิสัยทัศน์และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และรู้เท่าทันบริบทที่ท้าทายและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อ
การดำเนินงานขององค์กร 

7. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

  ผู้บริหารของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ประกอบด้วย 
          -  ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา     จำนวน   1   คน  

-  ผู้อำนวยการกลุ่ม     จำนวน   8 คน 
รวมทั้งสิ้น         9   คน 

     7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
 -  ผู้บริหาร ในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีความรู้ องค์
ความรู้ สามารถพัฒนางานที่รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) สามารถนำไป
ปฏิบัติงานได้จริง อย่างมีประสิทธิภาพ 
8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ ผู้บริหารของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
9. ระยะเวลาดำเนินการ  การจัดอบรมเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน  2562  ถึง เดือนธันวาคม  2562 
10. สถานที่ดำเนินการ  
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- 29 พฤศจิกายน  2562  ศึกษาดูงานสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

- วันที่ 30 ศึกษาดูงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ และศึกษาศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดบุรีรัมย์ 
11. กิจกรรมที่ดำเนินการ  

- 29 พฤศจิกายน  2562  ศึกษาดูงานสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

- วันที่ 30 ศึกษาดูงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ และศึกษาศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดบุรีรัมย
12. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม  

  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา จัดศึกษาดูงานสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 28 - 30  พฤศจิกายน  2562 โดยมีนายวัลลภ  ไม้จำปา 
ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา พร้อมคณะผู้อำนวยการกลุ่ม จำนวน 8  ราย เดินทางไปศึกษาดูงานในภาคเช้า                 
ณ สำนักงานอำนวยการสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และภาคบ่ายศึกษาดูงานการบูรณาการจัด
การศึกษาในส่วนภูมิภาค ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ 

13. ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 7)  
     13.1 เชิงปริมาณ - 
     13.2 เชิงคุณภาพ - 
14. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม  
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15. งบประมาณ 

 งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

45,400 45,400 30,320 - - 15,080 
แหล่งงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
     16.1 ปัญหา อุปสรรค 

 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อการดำเนินการจัดอบรมเสริมสร้างศักยภาพในระยะเวลา                    
ที่ตรงตามความต้องการของบุคลากรในการเข้ารับการพัฒนา หรือการจัดทำกิจกรรมต่าง ๆที่ส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพบุคคลภายในสำนักงาน  
     16.2 แนวทางแก้ไข 

1) การจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ควรเพิ่มระยะเวลาในการศึกษาดูงาน รวมถึงควรมีกิจกรรม
นันทนาการ ระหว่างศึกษาดูงาน เพื่อสร้างความรู้รักสามัคคีกับบุคลการทางการศึกษา 
และสร้างขวัญกำลังใจ 

2) จัดอบรมเกี่ยวกับกฎหมายต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัด ให้กับบุคลากรทางการศึกษา 

3) จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรควรระยะเวลาในการดำเนินงานอย่างน้อย 3 วัน 2 คืน     
เพ่ือสร้างความสามัคคีและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้มากยิ่งขึ้น 

17. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
      การจัดเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี 
18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

1) บุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาวิชาที่รับการพัฒนา และสามารถนำสู่
การปฏิบัติได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ 

2) จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ทำให้บุคลากรมีองค์ความรู้เพ่ิมเติม นำไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพงานและทำให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มีผลงานที่เป็นเลิศ 

19. ผู้รายงาน นางสุวิกรานต์  ใจกล้า    ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
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     โทรศัพท์ 054-079873  โทรสาร 084-079874   E-mail :  suwikran_wan@hotmail.com 
      วันที่รายงาน ณ วันที่ 10 เดือน มกราคม  พ.ศ. 2563 

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

 ****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
2. ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่ชายแดนและจัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษา 
            พ้ืนที่ชายแดนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระดับจังหวัด 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 63   -   มี.ค. 63     
      ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   มิ.ย. 63   ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 63   -   ก.ย. 63     
    สถานะโครงการ    ยังไม่สิ้นสุดโครงการ             สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (3.ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (12.ด้านการปฎิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21) 

4.3 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้านการศึกษา เรื่องที่ 5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนอง        
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21) 

4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์) 
4.5 แผนความม่ันคง (8.เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน) 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก  (8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกช่วงวัย) 
 4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21) 
4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษา เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

 

แบบฟอร์ม  
สำหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 

mailto:suwikran_wan@hotmail.com
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

     4.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
    
 
5. หลักการและเหตุผล  
  สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน (พ.ศ.2560 -
2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีเป้าหมายให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพ้ืนที่ชายแดนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ อยู่ร่วมกันอย่างมั่นคง
และยั่งยืน โดยดำเนินการในพ้ืนที่ที่ติดกับประเทศเพ่ือนบ้าน 3 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว  สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และราชอาณาจักรกัมพูชา ครอบคลุมพ้ืนที่ 27 จังหวัด 108 
อำเภอ ได้แก่ เลย   หนองคาย    บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร  อำนาจเจริญ  อุบลราชธานี  เชียงราย พะเยา  
น่าน อุตรดิตถ์  พิษณุโลก กาญจนบุรี  ราชบุรี  เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร  ระนอง เชียงใหม่ 
แม่ฮ่องสอน  ตาก สระแก้ว จันทบุรี ตราด ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ โดยได้มอบหมายให้สำนักงาน
ศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ที่19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยขับเคลื่อน
แผนฯในพ้ืนที่ ซึ่งการดำเนินการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ชายแดนของจังหวัด  จำเป็นต้องมีแผนปฏิบัติราชการ
ซึ่งตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 หมวด 3 มาตรา 
9(1),(2) กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้าและแผนปฏิบัติราชการดังกล่าว
ต้องมีรายละเอียดขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดำเนินการของแต่ละขั้นตอน 
เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ และตัวชี้วัดของภารกิจของหน่วยงาน 

  ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ที่ 12 (พ.ศ.) 2560 – 2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 แผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน 
(พ .ศ .2560 -2564 ) ของกระทรวงศึ กษาธิการ  น โยบ ายรัฐบาล   น โยบ ายของรัฐมนตรี ว่ าก าร
กระทรวงศึกษาธิการและบริบทต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ในระดับจังหวัด  สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพะเยา มีสถานศึกษา ที่ปฏิบัติงานร่วมกันในพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดพะเยา จำนวน 2  อำเภอ คือ  อำเภอ
เชียงคำ และอำเภอภูซาง จึงเห็นสมควรให้มีการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษา
พ้ืนที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระดับจังหวัด เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของ
ผู้บริหารหน่วยงานและหน่วยงานที่ดำเนินการจัดการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน และใช้เป็นแนวทางในการ
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ปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รวมทั้งเป็นกรอบแนวทางในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระดับจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

6. วัตถุประสงค์ 
  1) เพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 จังหวัดพะเยา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร) สำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการ
บริหารงานของผู้บริหารหน่วยงานและหน่วยงานที่ดำเนินการจัดการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนและเป็น
แนวทางในการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบริหารจัดการงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  2) เพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 จังหวัด พะเยา (ฉบับจัดทำคำของงบประมาณรายจ่ายประจำปี)  
 
 
 

7. ตัวชี้วัดของโครงการ 
7.1  ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ   

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

2) จำนวนแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 จังหวัดพะเยา (ฉบับจัดทำคำของงบประมาณรายจ่ายประจำปี) จำนวน 1 ฉบับ  

7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
1) กิจกรรม โครงการสอดคล้องกับแนวทาง กรอบทิศทางและ สาระสำคัญของ 

แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ของกระทรวงศึกษาธิการ และจังหวัดพะเยา 
2) กิจกรรม โครงการ สามารถขับเคลื่อนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และ 

นโยบายของจังหวัด   คิดเป็นร้อยละ 90  

8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการจัดทำแผนของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
และหน่วยงานทางการศึกษาพ้ืนที่อำเภอเชียงคำ และอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา  

9. ระยะเวลาดำเนินการ  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

10. สถานที่ดำเนินการ อำเภอเชียงคำ และอำเภอภูซาง พ้ืนที่ชายแดนจังหวัดพะเยา 

11. กิจกรรมที่ดำเนินการ  
 1) แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 
2564) จังหวัดพะเยา และคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดพะเยา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร) และแผนปฏิบัติ
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ราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดพะเยา (ฉบับจัดทำคำของ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี) 
 2) ทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) 
จังหวัดพะเยา  และจัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จังหวัดพะเยา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร) และแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่
ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดพะเยา (ฉบับจัดทำคำของงบประมาณรายจ่ายประจำปี)  
จำนวน 1 ครั้ง 
 3) จัดทำรายละเอียดงาน/โครงการให้สอดคล้องกับนโยบาย ภารกิจ อำนาจหน้าที่และนโยบาย
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  
 4) เสนอขออนุมัติใช้เป็นแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 จังหวัดพะเยา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร) และแผนปฏิบัติราชการพัฒนา
การศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดพะเยา (ฉบับจัดทำคำของงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี) 
 5) จัดทำเอกสารเผยแพร่  
   - แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จังหวัดพะเยา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร) จำนวน 20 เล่ม  
  - แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัด
พะเยา (ฉบับจัดทำคำของบประมาณ) จำนวน 20 เล่ม   
 6) เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จังหวัดพะเยา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร) และแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่
ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดพะเยา (ฉบับจัดทำคำของงบประมาณรายจ่ายประจำปี) 
 7) ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ในพ้ืนที่อำเภอเชียงคำ 
และภูซาง จำนวน 1 ครั้ง (2 วัน) 
 8) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้หน่วยงานที่จัดการศึกษาในพ้ืนที่ชายแดนทุกสังกัดศึกษาการ
ดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนระหว่างอำเภอเชียงคำและอำเภอภูซาง จำนวน 1 ครั้ง 

12. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม    

  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา และหน่วยงานที่จัดการศึกษาในพ้ืนที่ชายแดนจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมกันจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่ชายแดนของ
จังหวัดพะเยา ในวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563  ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ อำเภอเชียงคำ 
จังหวัดพะเยา โดยมีหน่วยงานต้นสังกัดในระดับจังหวัดเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 5 หน่วยงาน และหน่วยงาน  
ในระดับพ้ืนที่ จำนวน 11 หน่วยงาน มีกิจกรรมในงานดังนี้  การแสดงของนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำมิน          
การนำเสนอผลการดำเนินงานตามแผนชายแดน ของสำนักงานกศน.เชียงคำ และกศน.ภูซาง (ผู้แทนกศน.
จังหวัดพะเยา) โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม (ผู้แทน สพม.36)  โรงเรียนบ้านน้ำมิน (ผู้แทน สพป.พะเยา เขต 2) 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ (ผู้แทนอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา) รวมจำนวน  28 โครงการ  และกิจกรรม การ
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แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปผลการดำเนินงานตามแผนแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระดับจังหวัด   

13. ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 7)  
       13.1 เชิงปริมาณ  

1) แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน พ.ศ. 2563 จังหวัดพะเยา  
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร) จำนวน 1 ฉบับ 

2) แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 จังหวัดพะเยา (ฉบับจัดทำคำของงบประมาณรายจ่ายประจำปี) จำนวน 1 ฉบับ 
       13.2 เชิงคุณภาพ  

1) กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานทางการศึกษาของจังหวัดพะเยาสอดคล้อง    
กับแนวทาง กรอบทิศทางและ สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน               
ของกระทรวงศึกษาธิการ และจังหวัดพะเยา คิดเป็นร้อยละ 100 

2) กิจกรรม โครงการ สามารถขับเคลื่อนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และ 
นโยบายของจังหวัด   คิดเป็นร้อยละ 90 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม  
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15. งบประมาณ 

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

58,800 6,100 - - - 41,000 
แหล่งงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
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16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
     16.1 ปัญหา อุปสรรค 

-  การปิดเทอมล่าช้ากว่าปกติเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 มีผลต่อการจัดกิจกรรมในโครงการ 
16.2 แนวทางแก้ไข 

-  ปรับเปลี่ยนกิจกรรมโครงการตามสถานการณ์ 
17. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
      - 
18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยามีแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดพะเยา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร) และแผนปฏิบัติ
ราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดพะเยา (ฉบับจัดทำคำของ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี) สำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารหน่วยงานและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสามารถบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดพะเยา 
19. ผู้รายงาน นางสาวหทัยกรานต์ มุลิกา ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
     โทรศัพท์ 089-5533800 โทรสาร 0-5407-9874.. E-mail: herekung@gmail.com  
     วันที่รายงาน ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
แบบฟอร์ม  

สำหรับ สป.(เดิม)  
และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
2. ช่ือโครงการ  จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดพะเยา ประจำปี 2563  
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 63   -   มี.ค. 63     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   มิ.ย. 63     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 63   -   ก.ย. 63     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ            สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (3.ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (12.ด้านการปฎิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21) 

4.3 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้านการศึกษา เรื่องที่ 5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนอง        
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21) 

4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์) 
4.5 แผนความม่ันคง (8.เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน) 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก  (8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกช่วงวัย) 
 4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21) 
4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษา เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

     4.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
   5. หลักการและเหตุผล  

ประเทศไทยได้จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติขึ้นเป็นประจำทุกปี  โดยรัฐบาลมอบให้
กระทรวงศึกษาธิการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทำหน้าที่ประสานงานกับ
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐบาลรัฐวิสาหกิจ และเอกชน จุดประสงค์เพ่ือให้เด็กทั่วประเทศทั้งในระบบโรงเรียน
และนอกระบบโรงเรียน ได้รู้ถึงความสำคัญของตน เกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย ที่มีต่อ
ตนเองและสังคม มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  วันเด็กแห่งชาติ ตรงกับวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของ
ทุกปี เป็นวันหยุดราชการที่มิได้ชดเชยในวันทำงานถัดไป (วันจันทร์) มีการให้ คำขวัญวันเด็กทุกปีโดย
นายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งในขณะนั้น 

กระทรวงศึกษาธิการได้มอบให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นหน่วยงานผู้แทน
กระทรวงศึกษาธิการในส่วนภูมิภาคในการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งในปี 2563 ตรงกับวันเสาร์ที่ 11 
เดือนมกราคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาจึงได้จัดทำโครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ 
จังหวัดพะเยา ประจำปี 2563 ขึ้น 
6. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้รู้ถึงความสำคัญของตนเกี่ยวกับ สิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ 
ระเบียบวินัย ที่มีต่อตนเองและสังคม 

2) เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมต่างๆ และแสดงออกทางความรู้ความสามารถ         
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในกิจกรรมที่เข้าร่วม 

3) เพ่ือระดมสรรพกำลังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน  
ในการ มีส่วนร่วมในการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ  

7. ตัวชี้วัดของโครงการ 
     7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

ร้อยละ 80 ของเด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการ 
     7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

สถานศึกษา ส่วนราชการต่างๆ องค์กรภาครัฐและเอกชน ให้ความร่วมมือสนับสนุนในการจัดกิจกรรม  
อย่างน้อย 100 แห่ง 
8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
    นักเรียนและเยาชนในจังหวัดพะเยาไม่น้อยกว่า 500 คน 
9. ระยะเวลาดำเนินการ   

ธันวาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563 
10. สถานที่ดำเนินการ 
    ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา  
11. กิจกรรมที่ดำเนินการ  

http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%99&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%9A&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%A2&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B9%8C&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%A2&action=edit
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1) เลี้ยงอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน ผู้มาร่วมงาน คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่
และผู้เกี่ยวข้อง  

2) จัดเวทีกลางแจ้งให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกทางความรู้ ความสามารถ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
3) จับสลากมอบของขวัญ ของรางวัล ให้แก่เด็กและเยาวชนที่มาร่วมงาน และมอบของขวัญ ของรางวัล

ให้เด็กและเยาวชนที่ได้แสดงความสามารถพิเศษและร่วมกิจกรรมต่างๆ 
4) การร่วมจัดงานของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  โดยการจัดกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนภายในพ้ืนที่ ที่กำหนดให้ 

(ออกบูธ) มีการเล่นเกมส์ นันทนาการ ตอบคำถาม ชิงของขวัญ ของรางวัล 
12. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม   

1) นักเรียนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1,047 คน (เป้าหมาย 500 คน) 
2) หน่วยงานที่ร่วมจัดกิจกรรม (ออกบูธ) จำนวน 19 แห่ง (เป้าหมาย 15 แห่ง) 
3) หน่วยงาน/บุคคล สนับสนุนงบประมาณจำนวน 28 แห่ง 
4) หน่วยงาน/บุคคล สนับสนุนของขวัญ ของรางวัล จำนวน 42 แห่ง 
5) หน่วยงาน/บุคคล ที่ให้ความอนุเคราะห์อื่นๆ จำนวน 60 แห่ง 

13. ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 7)  
     13.1 เชิงปริมาณ 
     นักเรียนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1,047 คน (เป้าหมาย 500 คน) เกินร้อยละ 100 
     13.2 เชิงคุณภาพ 
     สถานศึกษา ส่วนราชการต่างๆ องค์กรภาครัฐและเอกชน ให้ความร่วมมือสนับสนุนในการจัดกิจกรรมเกิน
กว่า 100 แห่ง 
14. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ 
ขนาด file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB) 

           
        จับสลากมอบของรางวัล                   รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาและหัวหน้าส่วนราชการ 
                     มอบขนมแก่เด็กนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
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                  การแสดงบนเวที                                    เก้าอ้ีดนตรี 

         
                สนามจราจรเยาวชน                แจกไอศกรีม      
   15. งบประมาณ 

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

40,000 40,000 - 40,000 - - 
แหล่งงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
     16.1 ปัญหา อุปสรรค 
             16.1.1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจำนวนมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ งบประมาณที่ตั้งไว้อาจไม่เพียงพอ
สำหรับการบริหารจัดการ 

 16.1.2 การทำงานกับหน่วยงานหลายหน่วยงาน ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการปฏิบัติงาน 
     16.2 แนวทางแก้ไข 
             16.2.1 ประสานงานขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทุกภาคส่วนในจังหวัด
พะเยา 
             16.2.2 ประสานงานกับทุกหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องให้ เข้าใจตรงกัน มีการประชุมหารือในทีม
คณะทำงาน   แต่ละฝ่าย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และตรงจุด ตรงประเด็น 
17. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
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      ในการจัดงานปีต่อไป จะนำปัญหา อุปสรรค ที่เจอมาปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิม การจัดกิจกรรมจะให้มี
หลากหลายกว่าเดิม 
18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

1) เด็กและเยาวชนได้รู้ถึงความสำคัญของตน เกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย ที่
มีต่อตนเองและสังคม 

2) เด็กและเยาวชนได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ และได้แสดงออกทางความรู้ ความสามารถ มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ในกิจกรรมที่เข้าร่วม 

3) ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องระดมสรรพกำลังในการมีส่วนร่วมในการจัดงาน
ฉลองวันเด็กแห่งชาติ 

4) เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง ประชาชนทั่วไป หน่วยงานราชการ ได้มีกิจกรรมทำร่วมกัน สร้างสัมพันธ์
มิตรไมตรีที่ดีต่อกัน  

19. ผู้รายงาน นางสาวนงไว  ชวนคิด  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 
     โทรศัพท ์06 1384 5450  โทรสาร 0 5407 9874  E–mail : suriyachut49@hotmail.com 
20. วันที่รายงาน ณ วันที่ 11 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 

-------------------------------------- 
 

 
 
 
 
 

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  
2. ช่ือโครงการ   บริหารจัดการขยะ 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62    ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 63   -   มี.ค. 63     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   มิ.ย. 63    ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 63   -   ก.ย. 63     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ         สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (3.ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ) 

 

แบบฟอร์ม  
สำหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 

http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%9A&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%A2&action=edit
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4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (12.ด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21) 

4.3 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้านการศึกษา เรื่องที่ 5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนอง        
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21) 

4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์) 
4.5 แผนความม่ันคง (8.เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน) 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก  (8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกช่วงวัย) 
 4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21) 
4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษา เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

     4.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
5. หลักการและเหตุผล  
  ตามที่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติในคราวประชุม เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เห็นด้วยกับแผน
แม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ  (พ.ศ.2559 – 2564)   ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม และให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงมหาดไทยจัดทำ           
แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศระยะสั้น (พ.ศ.2559 – 2560) ประกอบกับ
นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ  จันทร์โอชา) ได้กล่าวในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 27 
พฤษภาคม 2559 เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยอย่างเป็นรูปธรรม โดยใช้หลักการ 3 Rsคือ การใช้น้อย 
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ใช้ซ้ำและนำกลับมา ใช้ใหม่ โดยมีเป้าหมาย เพื่อลดปริมาณการเกิดขยะในภาพรวมของประเทศลดลงร้อยละ 5 
จากอัตราการเกิดขยะมูลฝอย 
  ประกอบกับจังหวัดพะเยา โดยคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยจังหวัดพะเยา    
ได้เห็นชอบแผนปฏิบัติการ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2561 ในคราว 
ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เป็นแผนปฏิบัติการระยะสั้น 1 ปี (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) 
เป็นกรอบทิศทางและแนวทางในการดำเนินการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวมของจังหวัด
พะเยา โดยบูรณาการดำเนินงานร่วมกันทุกภาคส่วน  
  และเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ โครงการ “ทำความดีด้วย
หัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม”  โดยมี “มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ” เป็นหนึ่งใน 5 
กิจกรรมภายใต้โครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ที่ให้ทุกหน่วยงานภาครัฐดำเนินกิจกรรมที่
ส่งเสริมสนับสนุน การลด และการคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน เพ่ือให้การจัดการขยะมูลฝอยมี
ประสิทธิภาพและ   ง่ายต่อการนำไปใช้ประโยชน์ โดยดำเนินงานพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 
2561 และกำหนดเป็นตัววัดประสิทธิภาพของหน่วยงานภาครัฐ เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 เป็นต้นไป 
  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ได้เล็งเห็นความสำคัญของการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
และมีความปรารถนาเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีส่วนผลักดันการลดปริมาณการเกิดขยะในภาพรวมของประเทศ
ลดลงร้อยละ 5 จากอัตราการเกิดขยะมูลฝอย 

6. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อรณรงค์สร้างความรับรู้  ความเข้าใจและจิตสำนึกให้บุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

พะเยา ลดปริมาณและคัดแยกขยะมูลฝอยเพ่ือนำกลับมาใช้ใหม่  
 2. เพ่ือปลูกฝังให้เยาวชนโรงเรียนในระบบ (สพป.พย.เขต 1, เขต 2 สพม. และร.ร.เอกชนในระบบ) 
ในจังหวัดพะเยารู้จักการคัดแยกขยะ 
        3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน หน่วยงานทางการศึกษาลดการใช้พลาสติก 

7. ตัวชี้วัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
      1.จำนวนบุคลากรที่สามารถคัดแยกขยะมูลฝอยได้ 
      2.นักเรียนโรงเรียนในระบบ (สพป.เขต 1 เขต 2 สพม.(พะเยา) และสช. 
 สามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้อง 
      3.หน่วยงานทางการศึกษาสามารถลด/งดใช้พลาสติก 

 
45 คน 

ร้อยละ 80 
 

ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 

1. บุคลากรมีความเข้าใจและจิตสำนึกในการลดปริมาณขยะ 
2. นักเรียนโรงเรียนในระบบมี่จิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการคิดสิ่งประดิษฐ์ที่มาจากขยะได้ 
3. หน่วยงานทางการศึกษาส่งเสริมการแปรรูปพลาสติกให้เป็นสิ่งของที่สามารถนำมาใช้ใหม่ได้ 

ร้อยละ  100 

 ร้อยละ 80  

ร้อยละ 80 
8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ 
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 เชิงปริมาณ 
1. บุคลากรในสังกัดสามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้องทุกคน 
2. เยาวชนโรงเรียนในระบบสามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้อง ร้อยละ 80 
3. หน่วยงานทางการศึกษาสามารถลดการใช้พลาสติกได้ ร้อยละ 80 

 เชิงคุณภาพ 
1. บุคลากรในสังกัด มีความเข้าใจและจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ ร้อยละ 100 และสามารถผลิต   

ปุ๋ยหมักใช้เองได้จากเศษใบไม้ 
2. เยาวชนโรงเรียนในระบบสามารถสร้างนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ จากผลิตภัณฑ์ที่มาจากขยะ 
3. หน่วยงานสามารถลดการใช้พลาสติก และสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่มาจากขยะพลาสติกนำ

กลับมาใช้ใหม่ในหน่วยงานของตนเองได้ 
9. ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
10. สถานที่ดำเนินการ 
 1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  
 2. โรงเรียนทุกสังกัด 
 3. หน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัด 
11. กิจกรรมที่ดำเนินการ  

1. รณรงค์คัดแยกขยะตามหลัก 3 Rs 
2. ส่งเสริมการใช้ขวดแก้วแทนขวดพลาสติก 
3. รณรงค์ลด /งดการใช้โฟมบรรจุอาหาร  
4. ส่งเสริมการแปรขยะเป็นรายได้ 
5. ส่งเสริมการผลิตนวัตกรรม /สิ่งประดิษฐ์  จากขยะ      

12. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม  
 1. สามารถลดปริมาณพลาสติก.และโรงเรียนได้ร้อยละ 80 
          2.  โรงเรียน/หน่วยงานทางการศึกษา งดใช้โฟม ร้อยละ 100 
 3. มีสิ่งประดิษฐ์ที่มาจากขยะเพ่ิมข้ึน 
          4. นักเรียน/ผู้ปกครอง/สถานศึกษา มีรายได้จากขยะ 
13. ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 7)  
     13.1 เชิงปริมาณ 
  - สามารถลดปริมาณขยะพลาสิตก ในหน่วยงาน/สถานศึกษาได้ร้อยละ 80 
     13.2 เชิงคุณภาพ 
  - นักเรียน/ผู้ปกครอง มีจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ร้อยละ 80 
14. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ 
ขนาด file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB) 
15. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ ผลการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย
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ได้รับทั้งหมด 
 

งบประมาณรวม
(สะสม) 

งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

183,050 183,050    183,050 
แหล่งงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 
16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
     16.1 ปัญหา อุปสรรค 
          - ช่วงสถานการณ์โควิด มีปริมาณการใช้ถุงพลาสติกจำนวนมาก 
     16.2 แนวทางแก้ไข 
  - หลังสถานการณ์ ได้รณรงค์ลด/งดกการใช้ถุงพลาสติกลงร้อยละ 80 
17. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
  - ลด/งดงดการใช้ขวดพลาสติก ร้อยละ 85 
  - งดการใช้โฟมบรรจุอาหาร 
  - ประกวดผลิตภัณฑ์/นวัตกรรมท่ีมาจากขยะ 
18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
  - มีการบริหารจัดการขยะที่เหมาะสม สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อชุมชน  
 
19. ผู้รายงาน  นายวิชัย  แสงอาคม  ตำแหน่ง  ผอ.กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
20. วันที่รายงาน ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 

-------------------------------------- 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
2. ช่ือโครงการ ทบทวนพะเยา และแผนปฏิบัติราชการประจำปี แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา 
แผนพัฒนาการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด พะเยา จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ของจังหวัด 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 63   -   มี.ค. 63     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   มิ.ย. 63      ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 63   -   ก.ย. 63     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ             สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (3.ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (12.ด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21) 

4.3 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้านการศึกษา เรื่องที่ 5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนอง        
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21) 

4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์) 
4.5 แผนความม่ันคง (8.เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน) 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก  (8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกช่วงวัย) 
 4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21) 
4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 

 

แบบฟอร์ม  
สำหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษา เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

4.8.1  แผนงานพื้นฐาน 

 
 
5. หลักการและเหตุผล  
 ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
ของกระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2560 ข้อ 11 ให้มีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการเพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหาร
และการจัดการศึกษาตามท่ีกฎหมายกำหนดการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของ  
ส่วนราชการต่าง ๆ ที่มอบหมายและตามพระราชบัญญัติการศึกษาพุทธศักราช 2552 ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม         
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ได้กำหนดการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการจัด
การศึกษา โดยยึดหลักการมีเอกภาพด้านนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ มีการกระจายอำนาจ
เขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดมาตรฐานและจัดระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา ทุกระดับและประเภทการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาเป็นหน่วยงานทาง
การศึกษามีภารกิจหลักในการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์เป้าหมาย นโยบายของ
รัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดและยุทธ์ศาสตร์
การพัฒนาจังหวัด และเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ และประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ        
เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2560 ข้อ 4.2 กำหนดภารกิจของกลุ่มนโยบายและแผน 
(3) จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดและแผนปฏิบัติการของจังหวัด และ (4) จัดทำแผนปฏิบัติราชการ
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด รวมทั้งการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติราชการของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด 
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 เพ่ือให้บรรลุตามภารกิจในการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพอย่างสูงสุด และเพ่ื อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  กลุ่มนโยบายและแผน
จึงได้ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา แผนพัฒนาการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  
จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ของจังหวัดพะเยา และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพะเยา สำหรับเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงานขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา รวมทั้งเพ่ือกำหนด
วิธีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ ให้ เกิดประโยชน์สู งสุด เป็น เครื่องมือในการนำแผนงาน/โครงการไปสู่                   
การปฏิบัติ และเป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพะเยา 
6. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยามีแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด แผนพัฒนาการศึกษา
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด แผนปฏิบัติการประจำปี ของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา สำหรับเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานตามภารกิจ นโยบาย และ
เป้าหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการตามบริบทพ้ืนที่  
7. ตัวชี้วัดของโครงการ 
     7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
 1) ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา จำนวน 1 ครั้ง 
 2) ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ของจังหวัดพะเยา  จำนวน 1 ครั้ง 
 3) ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการ 
     จังหวัดพะเยา จำนวน 1 ครั้ง 

4) ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของสำนักงานศึกษาธิการ 
     จังหวัดพะเยา    จำนวน 1 ครั้ง 
 5) จัดทำเอกสารประกอบการประชุม 
  - แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา จำนวน 30 เล่ม 
  - แผนพัฒนาการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา จำนวน 30 เล่ม 
  - แผนปฏิบัติการประจำปี ของจังหวัดพะเยา จำนวน 30 เล่ม 
  - แผนปฏิบัติราชการประจำปี ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา จำนวน 30 เล่ม 
     7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
 1) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มีแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา แผนพัฒนา
การศึกษาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา แผนปฏิบัติการประจำปี ของจังหวัดพะเยา และแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปี  ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นกรอบ แนวทางในการดำเนินงานตามภารกิจ 
นโยบาย และเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการตามบริบทพ้ืนที่  
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 2) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มีระบบการติดตามการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพตาม
แผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี สามารถรายงานผลการดำเนินงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้ทราบ 

8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ หัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดพะเยา ผู้แทนจากคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ผู้อำนวยการกองแผนงาน/ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการกลุ่ม
นิเทศ ติดตามและประเมินผล หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดพะเยา บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพะเยา และผู้ที่เก่ียวข้อง 

9. ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม 2562  –  มีนาคม 2563 

10. สถานที่ดำเนินการ หน่วยงานทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดพะเยา 

11. กิจกรรมที่ดำเนินการ  
 1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา จังหวัดพะเยา จำนวน 1 ครั้ง                    

ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษาทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทน
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ผู้แทนอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ บุคลากรกลุ่ม
นโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา และผู้ที่เก่ียวข้อง จำนวน 30 คน 

 2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ของจังหวัดพะเยา จำนวน 1 ครั้ง ผู้
เข้าประชุมประกอบด้วย ศึกษาธิการจังหวัด รองศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการกองแผนงาน/ผู้อำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ของหน่วยงานทางการศึกษา ในจังหวัด
พะเยา ผู้อำนวยการกลุ่มและหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน ของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา จำนวน 30 คน 
 3.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
จำนวน 1 ครั้ง ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ศึกษาธิการจังหวัด รองศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่ม และ
ผู้แทนกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน (2 คน) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา จำนวน 30 คน 
 4.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
พะเยา  จำนวน 1 ครั้ง ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ศึกษาธิการจังหวัด รองศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่ม 
และผู้รับผิดชอบโครงการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา จำนวน 30 คน 

 

12. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม  
1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา จังหวัดพะเยา จำนวน 1 ครั้ง                    

ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษาทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทน
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ผู้แทนอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุ ทธศาสตร์ บุคลากรกลุ่ม
นโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา และผู้ที่เก่ียวข้อง จำนวน 30 คน 
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2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ของจังหวัดพะเยา จำนวน 1 ครั้ง ผู้เข้า
ประชุมประกอบด้วย ศึกษาธิการจังหวัด รองศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการกองแผนงาน/ผู้อำนวยการกลุ่ม
นโยบายและแผน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ของหน่วยงานทางการศึกษา ในจังหวัด
พะเยา ผู้อำนวยการกลุ่มและหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน ของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา จำนวน 30 คน 
 3.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
จำนวน 1 ครั้ง ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ศึกษาธิการจังหวัด รองศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่ม และ
ผู้แทนกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน (2 คน) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา จำนวน 30 คน 

13. ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 7)  
     13.1 เชิงปริมาณ 
  - แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา  
  - แผนพัฒนาการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  
  - แผนปฏิบัติการประจำปี ของจังหวัดพะเยา  
  - แผนปฏิบัติราชการประจำปี ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  
     13.2 เชิงคุณภาพ 
 1) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มีแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา แผนพัฒนา
การศึกษาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา แผนปฏิบัติการประจำปี ของจังหวัดพะเยา และแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปี  ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นกรอบ แนวทางในการดำเนินงานตามภารกิจ 
นโยบาย และเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการตามบริบทพ้ืนที่  
 2) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มีระบบการติดตามการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพตาม
แผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี สามารถรายงานผลการดำเนินงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้ทราบ 
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14. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. งบประมาณ 

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

38,900 38,900 12,571 12,338 1,225 12,766 
แหล่งงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      16.1 ปัญหา อุปสรรค 

บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดทำแผนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทำแผน  
อาจส่งผลให้การจัดทำแผนขาดประสิทธิภาพ      

16.2 แนวทางแก้ไข 
 ให้ความรู้ เพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการวางแผนให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผน 

17. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
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กำกับ ติดตามและรายงานผลการดำเนนิงานการใช้งบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ใหเ้ป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  
 
 

18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด แผนปฏิบัติการ

ประจำปีของจังหวัด แผนพัฒนาการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการ 

ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

19. ผู้รายงาน นางพิไลวรรณ์ หารกา ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
     โทรศัพท์ 089-8505455 โทรสาร 054-079874 E–mail : pitcha.3548@gmail.com 

20. วันที่รายงาน ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
2. ช่ือโครงการ การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 63   -   มี.ค. 63    
 ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   มิ.ย. 63     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 63   -   ก.ย. 63     

     สถานะโครงการ     ยังไม่สิ้นสุดโครงการ   สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (3.ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (12.ด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21) 

4.3 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้านการศึกษา เรื่องที่ 5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนอง        
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21) 

4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์) 
4.5 แผนความม่ันคง (8.เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน) 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก  (8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกช่วงวัย) 
 4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21) 
4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

 

แบบฟอร์ม  
สำหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษา เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

     4.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
5. หลักการและเหตุผล  

 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ.2563  แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน  งบรายจ่ายอื่น ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อการ
ตรวจสอบ เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของโรงเรียนเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบ ในการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  โดยให้แต่งตั้งคณะทำงานตรวจ
ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการการรองรับการเปิดเรียนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ของโรงเรียนเอกชนในจังหวัด  

6. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือการตรวจสอบ เก็บรวมรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของโรงเรียนเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบ ใน
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  
      2. ตรวจติดตามมาตรการรองรับการเปิดเรียนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ของโรงเรียนเอกชนในจังหวัด 

3. เพ่ือสร้างคลังข้อมูลสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
ในระบบและนอกนอกระบบ 

4. ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ 

7. ตัวชี้วัดของโครงการ 
     7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
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1) จำนวนครั้งของการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเอกชนในระบบ 
2) จำนวนครั้งของการตรวจติดตาม  
3) จำนวนครั้งของการวิเคราะห์ข้อมูล 

     7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
1) ร้อยละของการจัดทำรายงานสรุปและประเมินผลการดำเนินการการตรวจติดตามและเก็บรวบรวม

ข้อมูลของโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบทุกโรงเรียน ในการปฏิบัติตามมาตรการรองรับ
การเปิดเรียนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

2) ร้อยละของโรงเรียนมีระบบคลังข้อมูลสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียนเอกชน 

8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
   เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   1. จำนวนโรงเรียนเอกชนในระบบ จำนวน 21 โรงเรียน โรงเรียนเอกชนนอกระบบ  

จำนวน 26 โรงเรียน ได้รับการตรวจสอบ เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของโรงเรียน 
   2.  จำนวนโรงเรียนเอกชนในระบบ จำนวน 21 โรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจและมีระบบ
การประเมินละการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก 

 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
     1. ร้อยละของโรงเรียนเอกชนในระบบ และโรงเรียนนอกระบบ ได้รับการตรวจติดตาม 

และเก็บรวบรวมข้อมูลของโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบทุกโรงเรียน (ค่าเป้าหมายร้อยละ 90) 
  2. ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม การสัมมนา มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาเพ่ิมข้ึน 
 
 9. ระยะเวลาดำเนินการ   มถิุนายน 2563 – 30 กันยายน 2563 
10. สถานที่ดำเนินการ  

 - ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองพะเยา จำกัด อำเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา 

 - ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
 - โรงเรียนเอกชนในระบบ และโรงเรียนเอกชนนอกระบบในพ้ืนที่จังหวัดพะเยา 
11. กิจกรรมที่ดำเนินการ  
   11.1  การตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการรองรับการเปิดเรียนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาแต่งตั้ง

คณะกรรมการ 
10  มิถุนายน 2563 กลุ่มส่ งเสริมการศึกษา

เอกชน 
2. คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งออกตรวจ

ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการรองรับการ
15 – 17 มิถุนายน  
2563 

กลุ่มส่ งเสริมการศึกษา
เอกชน 
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เปิดเรียนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ครั้งที่ 1) 

3.  การวิเคราะห์ข้อมูลของโรงเรียนเอกชนใน
ระบบและโรงเรียนเอกชนนอกระบบจากผล
การออกตรวจติดตามฯ 

17-20 มิถุนายน 2563 กลุ่มส่ งเสริมการศึกษา
เอกชน 

4. คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งออกตรวจ
ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการรองรับการ
เปิดเรียนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ครั้งที่ 2) 

14-16 กรกฎาคม 2563 กลุ่มส่ งเสริมการศึกษา
เอกชน 

5. การวิเคราะห์ข้อมูลของโรงเรียนเอกชนใน
ระบบและโรงเรียนเอกชนนอกระบบจากผล
การออกตรวจติดตามฯ 

31 กรกฎาคม 2563 กลุ่มส่ งเสริมการศึกษา
เอกชน 

 

11.2  การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเอกชนในระบบ 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาจัดทำ

โครงการการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ 
1-15 กรกฎาคม 2563 กลุ่มส่ งเสริมการศึกษา

เอกชน 
2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาแต่งตั้ง

คณะกรรมการ  ประสานวิทยากร สถานที่
ฝึ ก อ บ รม แ ล ะป ระชุ ม ค ณ ะก รรม ก าร
ดำเนินการ 

1-15 กรกฎาคม 2563 กลุ่มส่ งเสริมการศึกษา
เอกชน 

3.  ส ำนั ก ง าน ศึ ก ษ าธิ ก า ร จั งห วั ด พ ะ เย า
ดำเนินการจัดอบรม 

19 กรกฎาคม 2563 กลุ่มส่ งเสริมการศึกษา
เอกชน 

4. 
  

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนิเทศติดตามผล
หลังการอบรม 

31 กรกฎาคม 2563 กลุ่มนิเทศฯ 

5.  รายงานผลการดำเนินงานให้ สำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

15 สิงหาคม 2563 กลุ่มส่ งเสริมการศึกษา
เอกชน 

11.3  การวิเคราะห์การดำเนินงานด้านการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา (SAR) 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาจัดทำ

โครงการการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ 
1-15 กรกฎาคม 2563 กลุ่มส่ งเสริมการศึกษา

เอกชน 
2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาแต่งตั้ง

คณะกรรมการวิเคราะห์ฯ  และจัดประชุม
คณะกรรมการ ครั้งที่ 1 

1-15 กรกฎาคม 2563 กลุ่มส่ งเสริมการศึกษา
เอกชน 

3.  ส ำนั ก ง าน ศึ ก ษ าธิ ก า ร จั งห วั ด พ ะ เย า 1-20 กรกฎาคม 2563 กลุ่มส่ งเสริมการศึกษา
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ดำเนินการรวบรวมข้อมูลด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา (SAR) ของโรงเรียนเอกชน
ตามแบบฟอร์มที่ สช.กำหนด 

เอกชน 

4. 
  

จัดประชุมวิเคราะห์ สังเคราะห์SAR ครั้งที่ 2  ภายในวันที่  31 
กรกฎาคม 2563 

กลุ่มนิเทศฯ 

5.  รายงานผลการดำเนินงานให้ สำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

15 สิงหาคม 2563 กลุ่มส่ งเสริมการศึกษา
เอกชน 

11.4  การตรวจติดตามการดำเนินการจัดทำระบบสารสนเทศ โรงเรียนเอกชนในระบบและโรงเรียนเอกชน
นอกระบบและตรวจสอบสภาพจริงโรงเรียนที่มีนักเรียนพักนอนประจำ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาจัดทำ

โครงการการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ 
1-15 กรกฎาคม 2563 กลุ่มส่ งเสริมการศึกษา

เอกชน 
2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาแต่งตั้ง

คณะกรรมการตรวจติดตามฯ  
1-31 กรกฎาคม 2563 กลุ่มส่ งเสริมการศึกษา

เอกชน 
3.  คณะกรรมการฯ ออกตรวจติดตามฯ 15 กรกฎาคม – 6 

สิงหาคม 2563 
กลุ่มส่ งเสริมการศึกษา
เอกชน 

4.  รายงานผลการดำเนินงานให้ สำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 15  สิงหาคม  2563 กลุ่มส่ งเสริมการศึกษา
เอกชน 

 

12. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม   
       1. โรงเรียนเอกชนในระบบและโรงเรียนเอกชนนอกระบบในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
ได้รับการตรวจติดตามมาตรการรองรับการเปิดเรียนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019  จำนวน 47 โรง   
 2. ครูโรงเรียนเอกชนในสังกัด จำนวน 70 ราย ได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบ 
 3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ได้วิเคราะห์ข้อมูลด้านประกันคุณภาพการศึกษา (sar)ของ
โรงเรียนเอกชนในสังกัด จำนวน 20 โรง 
 4. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ได้ตรวจติดตามการดำเนินการจัดทำระบบสารสนเทศโรงเรียน
เอกชนในระบบและโรงเรียนเอกชนนอกระบบ จำนวน 47 โรง 
13. ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 7)  
     13.1 เชิงปริมาณ 
 1. ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในดรงเรียนเอกชนในระบบ 
จำนวน 1 ครั้ง  มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 70 คน 
 2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ได้ออกตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการรองรับการเปิด
เรียนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  จำนวน 2 ครั้ง  และออกตรวจติดตามการ
ดำเนินการจัดทำระบบสารสนเทศโรงเรียนเอกชนในระบบและโรงเรียนเอกชนนอกระบบ จำนวน 1 ครั้ง 
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 3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ได้วิเคราะห์ข้อมูลด้านประกันคุณภาพการศึกษา (sar)ของ
โรงเรียนเอกชนในสังกัด จำนวน 1 ครั้ง 
     13.2 เชิงคุณภาพ 
 1)  ร้อยละของการจัดทำรายงานสรุปและประเมินผลการดำเนินการการตรวจติดตามและเก็บ
รวบรวมข้อมูลของโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบทุกโรงเรียน ในการปฏิบัติตามมาตรการรองรับการ
เปิดเรียนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
              2) ร้อยละของโรงเรียนมีระบบคลังข้อมูลสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียนเอกชน 
14. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ 
ขนาด file เท่ากับหรือกกว่า 2 MB) 

   

               



160 

 

 

 

15. งบประมาณ 
งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

102,000 102,000    102,000 
แหล่งงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
     16.1 ปัญหา อุปสรรค 
 1. งบประมาณท่ีได้รับมีจำนวนน้อย 
 2. ระยะเวลาในการดำเนินการกระชั้นชิด เนื่องจากมีบุคลากรน้อย 
     16.2 แนวทางแก้ไข 
  1. ควรจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม 
 2. ขยายเวลาในการดำเนินการ 
17. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
 1. จัดอบรมให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพ 
 2. จัดทำระบบสารสนเทศโรงเรียนเอกชนในระบบและโรงเรียนเอกชนนอกระบบ 
18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
  1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 
 2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยามีคลังข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนเอกชนในระบบและโรงเรียน
เอกชนนอกระบบ 
 3. จากการตรวจติดตามมาตรการรองรับการเปิดเรียนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ของโรงเรียนเอกชนในระบบและโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ทำให้ประชาชน ผู้ปกครอง คณะครู
นักเรียนมีความมั่นใจในความปลอดภัย และมีการเฝ้าระวังในการดูแลและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนาของโรงเรียนเอกชนในสังกัด 
19. ผู้รายงาน นางสาวปรินทร์ญาดา  อ่อนคง.ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
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     โทรศัพท์ 054-079872 โทรสาร 054-079874 E–mail :   ningprin@gmail.com 
20. วันที่รายงาน ณ วันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 

-------------------------------------- 

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

 ****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
2. ช่ือโครงการ โครงการตรวจ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ประจำปี 
   งบประมาณ พ.ศ. 2563 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 63   -   มี.ค. 63     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   มิ.ย. 63     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 63   -   ก.ย. 63     
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (3.ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (12.ด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21) 

4.3 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้านการศึกษา เรื่องที่ 5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนอง        
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21) 

4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์) 
4.5 แผนความม่ันคง (8.เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน) 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก  (8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกช่วงวัย) 
 4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21) 
4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษา เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

แบบฟอร์ม  
สำหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

     4.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
    5. หลักการและเหตุผล  
 ตามท่ีสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดสรรงบประมาณให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน งบรายจ่ายอ่ืน 
เป็นค่าใช้จ่ายโครงการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ตามระเบีย บ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา  พ.ศ. 
2560 ลงวันที่  21 กรกฎาคม 2560 เพ่ือให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามภารกิจและนโยบายการจัดการ
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 

6. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือกำหนดแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของหน่วยงาน 

การศึกษาในระดับจังหวัด 
2) เพ่ือนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาในระดับจังหวัด 
3) เพ่ือจัดทำข้อมูลสารสนเทศนำไปใช้ประโยชน์ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ 

จัดการศึกษาในระดับจังหวัด 
4) เพ่ือรวบรวมศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัด 

การศึกษาของหน่วยงานการศึกษาระดับจังหวัด เพ่ือเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดให้ความเห็นชอบ 
และรายงานผลการปฏิบัติราชการให้สำนักงานศึกษาธิการภาค 16และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
7. ตัวชี้วัดของโครงการ 

7.3  ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  
ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา จำนวน 8 คน ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 279 คน และ 

และบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา จำนวน 45 คน สามารถดำเนินการตาม
นโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 

7.4   ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
ร้อยละของข้อมูลสารสนเทศ ตามประเด็นการตรวจราชการตามนโยบายและตัวชี้วัดมีความ 

ครบถ้วนสมบูรณ์ 
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8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ ผู้บริหารการศึกษา,ผู้บริหารสถานศึกษา, ครูและบุคลากรทางการศึกษา , 
หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาของกระทรวงอ่ืนๆ ในจังหวัดพะเยา  
9. ระยะเวลาดำเนินการ   ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563  
10. สถานที่ดำเนินการ  

 - หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดพะเยา  จำนวน 9 แห่ง ได้แก่ 
 - สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 จังหวัดพะเยา  จำนวน 5 แห่ง 

- วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน จำนวน 3 แห่ง 
 - สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จำนวน 9 แห่ง 

- โรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน จำนวน 18 แห่ง 
- สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1 และสถานศึกษา จำนวน 85 แห่ง 
- สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 และสถานศึกษา จำนวน 139 แห่ง 
- สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา36 (จังหวัดพะเยา) และสถานศึกษา จำนวน 18 แห่ง 
- สำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษจังหวัดพะเยา และสถานศึกษา จำนวน 2 แห่ง 
- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
- สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพะเยา 
- สำนักงานพัฒนาสังคมและมนุษย์จังหวัดพะเยา 

11. กิจกรรมที่ดำเนินการ  
1) การเดินทางไปประชุม อบรมสัมมนาจากส่วนกลางตามท่ีได้รับมอบหมาย 
2) ประชุมเตรียมการ ( P )  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของหน่วยงาน 

ทางการศึกษาในระดับจังหวัดและจัดทำเครื่องมือนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบาย
ของสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   

3) นิเทศ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผล  ( D ) การจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา 
ตามนโยบายและตัวชี้วัดในระดับจังหวัดตามพ้ืนที่ที่รับผิดชอบแต่ละแห่ง รวม 9 แห่ง 

4) ประชุมสรุปผลการนิเทศ ( C ) ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของ 
หน่วยงานทางการศึกษาตามนโยบายในระดับ 

5) ประชุมเตรียมข้อมูลสารสนเทศเพ่ือรายงานผล ( R ) การจัดการศึกษาของหน่วยงานใน 
พ้ืนที่ต่อคณะกรรมการการศึกษาจังหวัด(กศจ.) เพ่ือรับข้อเสนอแนะ/   ขอความเห็นชอบการดำเนินงาน
ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาครั้งที่1 และครั้งที่ 2 

6) ประชุมรับการตรวจราชการ ( R ) จากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงาน 
ศึกษาธิการภาค 16 ครั้งที่ 1 (พย.62) และครั้งที่ 2   

7) สรุปผล การติดตามตรวจสอบ การดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงานศึกษาธิการ 
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จังหวัดพะเยา เพ่ือรายงานผลข้อมูลเชิงปริมาณในระบบ E-Inspection ต่อสำนักงานปลัดกระทรวงและ
รายงานต่อศึกษาธิการภาค 16 

12. ผลการดำเนินงาน 
1. ประชุมเตรียมการ ( P )  การตรวจ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของหน่วยงาน 

ทางการศึกษาในระดับจังหวัดและจัดทำเครื่องมือการตรวจ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตาม
นโยบายของสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  วันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

2.  รับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา)  
โดยการลงพื้นที่ตรวจราชการร่วมกับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563  
ณ กศน.อำเภอเมืองพะเยา และกศน.ตำบลบ้านตุ่น 

3. สรุปผลการตรวจราชการจากหน่วยงานรับการตรวจราชการใน 3 ประเด็น ได้แก่ 1) ผลการ 
ดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2) ปัญหา อุปสรรค ในการ
ปฏิบัติงาน  3) ข้อเสนอแนะ ส่งไปยังสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 

4. ร่วมรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (นายนิพันธ์ บุญหลวง) และ 
รายงานข้อมูลตามประเด็น “นักเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์และราชานุเคราะห์” ในวันที่ 22 มกราคม 
2563 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองพะเยา และวันที่ 24 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 4 
ศาลากลางจังหวัดพะเยา 

5. รวบรวมและรายงานผลการดำเนินงานตามเครื่องมือการตรวจราชการและติดตาม 
ประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากหน่วยงานในสังกัด 
ได้แก่ สพฐ. สช. สอศ. และกศน. โดยรายงานในระบบ e-Inspection 
 

6. รวบรวมและรายงานผลการดำเนินการตามจุดเน้นการตรวจราชการตามนโยบาย 
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 

7. รวบรวมและรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับสำนักงาน 
ศึกษาธิการภาค ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 

8. ร่วมรับการลงพื้นท่ีตรวจราชการตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การ 
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ     
(นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา) ในวันที่ 11 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 และวันที่ 
12 มิถุนายน 2563 ณ โรงเรียนอนุบาลพะเยา และสรุปผลการลงพ้ืนที่ตรวจราชการส่งสำนักงานศึกษาธิการ
ภาค 16 

9. ลงพื้นที่ตรวจ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) ตามแนวทางการกำกับ ติดตามประเมินผล มาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) ในสถานศึกษาแบบบูรณาการ ของสำนักงาน
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ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ สถานศึกษาเอกชน จำนวน 21 โรงเรียน ในวันเปิดภาคเรียนวันแรก วันที่ 1 
กรกฎาคม 2563 เพ่ือรวบรวมสภาพ ปัญหา และอุปสรรคที่พบรายงานสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 

10.  รายงานผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) ของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขหลังเปิดภาคเรียนที่ 1 
ในสัปดาห์ที่ 1-4 เดือนกรกฎาคม 2563 ต่อสำนักงานศึกษาธิการภาค 16  

11. รายงานการติดตาม แระเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การ 
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2563 ส่งสำนักงานศึกษาธิการภาค 
16 วันที่ 15 สิงหาคม 2563 

12. รายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจดัการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบที่ 2) ให้กับสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 และรายงาน      
ในระบบสารสนเทศเพ่ือการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (e-Inspection) วันที่ 24 สิงหาคม 2563 

13. จัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เพ่ือเป็นข้อมูลใน 
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาในระดับจังหวัด และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลทาง
การศึกษาของจังหวัดพะเยาต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาทุกระดับ จำนวน 350  เล่ม 

13. ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 7)  
     13.1 เชิงปริมาณ ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา จำนวน 8 คน ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน  

279 คน และและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา จำนวน 45 คน สามารถ
ดำเนินการตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 
 13.2 เชิงคุณภาพ ร้อยละ 100 ของข้อมูลสารสนเทศ ตามประเด็นการตรวจราชการตาม 
นโยบายและตัวชี้วัดมีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
 
 
 
 
 
 
14. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม  
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15. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

80,000 47,522 4,395 5,000 8,127 3,0000 
แหล่งงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 
 
16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
     16.1 ปัญหา อุปสรรค 
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1. การจัดเก็บข้อมูลสำหรับรายงานการตรวจราชการให้กับผู้ตรวจราชการมีเวลาดำเนินการน้อย โดย
ส่วนใหญ่จะได้รับการประสานจากผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานศึกษาธิการภาค 
16 ในเวลากระชั้นชิด 

2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บข้อมูลบางหน่วยงานไม่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบรายงาน
ผลการตรวจราชการ 

3. แบบรายงานข้อมูลซ้ำซ้อนกับของสพฐ. แต่แบบรายงานมีความแตกต่างด้านข้อมูลการรายงานทำ
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรายงานมีความคิดเห็นในเชิงขัดแย้ง 

4. การกำหนดลงพ้ืนที่การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนมากจะได้รับ
การติดต่อประสานงานจากผู้รับผิดชอบงานตรวจราชการระดับภาคทางโทรศัพท์เพ่ือประสานไปยังหน่วยงาน
รับการตรวจในจังหวัดในการเตรียมรับการตรวจราชการ แต่ในบางครั้งผู้ตรวจราชการไม่สามารถลงพื้นที่ตาม
ระยะเวลาที่ประสานงานไว้ ทำให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขาดความน่าเชื่อถือ  

16.3 แนวทางแก้ไข 
1. มอบหมายให้ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบในแต่ละหน่วยงานประสานข้อมูลกับผู้รับผิดชอบของ 

หน่วยงานอื่น ๆ โดยใช้สัมพันธภาพส่วนตัว 
      2. ควรมีการกำหนดปฏิทินการลงพ้ืนที่การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ชัดเจน และควรแจ้งเป็นหนังสือราชการมายังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดไว้เป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 
เดือน เพ่ือความคล่องตัวในการจัดเก็บข้อมูลจากหน่วยงานในสังกัดสำหรับการรายงาน ตลอดจนการเตรียมรับ
การตรวจราชการตามกำหนดเวลา 
17. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
       สรุปผลการตรวจ ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรายงานผลสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 16 และในระบบ E-Inspection  
18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

1) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ประสานและสนับสนุนการตรวจราชการตามนโยบาย 
และ ยุทธศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีประสิทธิภาพและมีข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานในสังกัดพร้อม
รายงานให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการตามระยะเวลาที่กำหนด 

2) หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาในจังหวัดพะเยา นำนโยบายลงสู่การปฏิบัติ 
และมีผลการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

3) หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดพะเยา ได้รับข้อเสนอแนะแนว 
ทางการพัฒนาที่เป็นรูปธรรมและเป็นไปได้ในการปฏิบัติ จนสามารถนำไปสู่การมีวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 
19. ผู้รายงาน นางพรจรรย์  พัชรมณี ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 
     โทรศัพท์ 0831565745 โทรสาร 0-5407-9874 E-mail: toy-53@hotmail.com  
    วันที่รายงาน ณ วันที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 
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คณะผู้จัดทำ 
ที่ปรึกษา 

นายวัลลภ  ไม้จำปา  ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา    

คณะทำงาน 

นายขจรศักดิ์ สีเสน   ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
นางหัทกาญจน์  อดุลถิรเขตต์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา 
นายปิยนาถ ชาวน่าน   ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
นายวิชัย  แสงอาคม  ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 
นายสุรศักดิ์ กัลยาธิ   ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 
นางพรจรรย์ พัชรมณี   ศึกษานิเทศก์ 
นางวรฤทัย   สักลอ  ศึกษานิเทศก์ 
นางสาวพัทธนันท์  สุดยอด ศึกษานิเทศก์ 
นางสาวปาลิตา สุขสำราญ  ศึกษานิเทศก์ 
นางสาวหทัยกรานต์  มุลิกา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
นางพิไลวรรณ์ หารกา   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
นางนวพร วรรณมณี   นักจัดการทั่วไปชำนาญการ 
นางสาวปรินทร์ญาดา  อ่อนคง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
นางสุพิตร บุญทิพย์   นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
นางสาวนงไว  ชวนคิด  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
นางเพียรทอง  เวียงนาค  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
นางสาวสร้อยมาลา  เงินงาม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
นางสาวพิชญนนท์ วงศ์หาญ  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 
นางสุวิกรานต์  ใจกล้า  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
นายพงษ์ศักดิ์  สุยะ  ผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ (นักจัดการงานทั่วไป) 

 

บรรณาธิการ 

นายขจรศักดิ์ สีเสน   ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
นางพิไลวรรณ์ หารกา   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
นางสาวหทัยกรานต์ มุลิกา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
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