
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คำนำ 

 ตามท่ีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 
3 มาตรา 9 (1) , (2) ได้กำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า และแผนปฏิบตัิ
ราชการดังกล่าวต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดำเนินการของแต่
ละข้ันตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจหน่วยงาน และพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 7 กำหนดให้ส่วนราชการ
จัดให้มี  การทบทวนภารกิจของตน หรือสมควรที่จะยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงการดำเนินการต่อไป
หรือไม่ โดยคำนึงยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 (แผนระดับ 1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการ
ปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ (แผนระดับ 2) นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำลังเงิน
งบประมาณ    ของประเทศความคุ้มค่าของภารกิจและสถานการณ์อื่นประกอบกัน กอรปกับมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐปรับปรุงแผนระดับ 3 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นั้น 

 ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 และสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายในแผนระดับ 1 และแผนระดับ 2 รวมทั้ง  
สอดรับกบัมติคณะรัฐมนตรี นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 นโยบายการจัดการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ และเชื่อมโยงข้อมูลสู่ระบบติดตาม และประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring 
and Evaluation System of National Strategy and country Reform : eMENSCR) ตามระเบียบว่าด้วย
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 
2562 ตลอดจน  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย
ประจำปี) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาจึงได้จัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร) ขึ้น เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ
ในการบริหารงานของผู ้บริหารและใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณ        
ที่ได้รับการจัดสรร)  ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์  
 
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
                  กลุ่มนโยบายและแผน 

 



 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร  

 
  ตามที ่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธ ีการบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ดี           
พ.ศ. 2546 หมวด 3 มาตรา 9 (1) , (2) ได้กำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการ
ล่วงหน้า และแผนปฏิบัติราชการดังกล่าวต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้                
ในการดำเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจ
หน่วยงาน และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
มาตรา 7 กำหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตน หรือสมควรที่จะยกเลิก ปรับปรุง หรือ
เปลี่ยนแปลง      การดำเนินการต่อไปหรือไม่ โดยคำนึงยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 (แผนระดับ 1) แผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (แผนระดับ 2) นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อ
รัฐสภา และแผนอื่น ที ่เกี ่ยวข้อง รวมถึงกำลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุ ้มค่าของภารกิจและ
สถานการณ์อ่ืนประกอบกัน กอรปกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐ
ปรับปรุงแผนระดับ 3 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นั้น 
 ดังนั ้น เพื ่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 และสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายในแผนระดับ 1 และแผน
ระดับ 2 รวมทั้งสอดรับกับมติคณะรัฐมนตรี นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 นโยบาย
การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ของกระทรวงศึกษาธิการ และเชื่อมโยงข้อมูลสู่ระบบติดตาม และประเมินผลแห่งชาติ (Electronic 
Monitoring and Evaluation System of National Strategy and country Reform : eMENSCR) ตาม
ระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูป
ประเทศ พ.ศ. 2562 ตลอดจนแผนปฏิบัติราชการประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ฉบับจัดทำคำขอ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี)  ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาจึงได้
จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร) ขึ้น เพ่ือใช้
เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารและใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
 บูรณาการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนมีคุณภาพและทักษะที่จำเป็นในโลกยุคใหม่ 

พันธกิจ 
 1. ส ่งเสร ิม สน ับสน ุนการบร ิหารและจ ัดการศ ึกษาแบบบูรณาการท ุกระด ับ ท ุกพ ื ้นที่                       

อย่างมีประสิทธิภาพ  

  2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษา                   

ตามอัธยาศัย ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ 

-ก- 



 

  3. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เหมาะสม                     

ตามศักยภาพและช่วงวัยของผู้เรียน เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

  4. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสมรรถนะของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เท่าทัน       

การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ 

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 เป็นองค์กรที ่เข้มแข็ง บุคลากรมีจิตมุ ่งบริการ ทำงานเป็นทีม                                      

มีความรับผิดชอบ มีเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน พัฒนาการศึกษาของจังหวัดไปสู่เป้าหมายอย่างไม่หยุดยั้ง” 

เป้าประสงค์รวม 
 1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยามีการบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ                    

ที่มีประสิทธิภาพ  

 2. ผู ้เร ียนได้ร ับการศึกษาและเรียนรู ้อย่างต่อเนื ่องตลอดชีว ิตที ่มีคุณภาพและเท่าทันการ

เปลี่ยนแปลง  ในโลกยุคใหม่  

 3. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 

 4. ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะที่ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้เท่าทัน 

การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์รายประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์ 

1. พัฒนาการจัดการศึกษา

เพ่ือความมั่นคง 

 

1. ผู้เรียนได้รับโอกาสและ 

การเรียนรู้ทีม่ีคุณภาพและ

ทักษะที่จำเป็นสอดคล้องกับ

การเสริมสร้างความมั่นคง              

ในแต่ละบริบท 

1.1 ปลูกฝังค่านิยมและหลักคิดที่ถูกต้องเพ่ือเสริม 

สร้างเสถียรภาพสถาบันหลักของชาติ ตามระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

1.2 ยกระดับคุณภาพและสร้างโอกาสการเข้าถึง

การศึกษา และพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้/อาชีพ 

-ข- 



 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์รายประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์ 

 ด้วยศาสตร์พระราชาและตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ในเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่

ตามตะเข็บชายแดน ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา 

และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบและแรงงาน         

ต่างด้าว) 

1.3 พัฒนากลไกบูรณาการระบบบริหารจัดการ 

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดหรือภัย

คุกคามรูปแบบใหม่ 

1.4 พัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษากับ

ต่างประเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพและโอกาส             

ทางการศึกษา   

2. พัฒนากำลังคนเพ่ือ

สร้างความสามารถ                  

ในการแข่งขันของประเทศ 

2. ผู้เรียนมีสมรรถนะและ 

องค์ความรู้ที่ตอบสนอง             

ความต้องการของตลาด 

แรงงานในพ้ืนที่ ภูมิภาค  

และประเทศ 

2.1 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะและสมรรถนะ

อาชีพ  ให้สอดคล้องกับความต้องการของ

ตลาดแรงงานในพ้ืนที่ ภูมิภาค และประเทศ 

 

3. พัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ให้มีคุณภาพ 

3. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะ

และคุณลักษณะที่เหมาะสม

ต่อการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่ 

4. ครู และบุคลากรทาง 

การศึกษามีสมรรถนะเท่าทัน

การเปลี่ยนแปลงในโลก      

ยุคใหม่ 

 

 

 

3.1 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนพัฒนา

กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ผ่านประสบการณ์

ตรงจากการลงมือปฏิบัติ ควบคู่กับการเรียนรู้ผ่าน

สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล  

3.2 สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลรองรับการเรียนรู้                    

ที่หลากหลาย 

 3.3 บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริม 

ระเบียบ วินัย คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ 

ความเป็นพลเมืองและความปลอดภัยของผู้เรียน  

3.4 พัฒนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือยกระดับสมรรถนะ                           

ในการปฏิบัติงาน 

-ฃ- 



 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์รายประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์ 

3.5 ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบริหารและ                        

จัดการศึกษา และพัฒนาบุคลากรวิจัยทางการ

ศึกษา 

4. สร้างโอกาสและ           

ความเสมอภาค                   

ทางการศึกษา 

5. ผู้เรียนได้รับโอกาสทาง

การศึกษาท่ีมีคุณภาพ               

อย่างทั่วถึง และเสมอภาค

ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 

 

4.1 เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ  

การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้             

อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตที่มีคุณภาพได้อย่าง

หลากหลายครอบคลุม ทุกพ้ืนที่และกลุ่มเป้าหมาย 

4.2 ส่งเสริม พัฒนาสื่อการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยี

ดิจิทัลที่เหมาะสมต่อการเข้าถึงและพัฒนา                 

การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  

5. ส่งเสริมการสร้าง

คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 

กับสิ่งแวดล้อม 

6. หน่วยงานและสถานศึกษา

มีการส่งเสริมคุณภาพชีวิต                

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

5.1 ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจและ

ความตระหนักรู้คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมด้วยรูปแบบที่หลากหลาย     

6. พัฒนาระบบบริหาร

จัดการให้มีประสิทธิภาพ 

 

 

7. หน่วยงานมีระบบ                    

การบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยี

ดิจิทัล ตอบสนอง                      

ความต้องการของผู้รับบริการ

ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ

โปร่งใส 

 

6.1 ส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีดิจิทัล              

มาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการและบริการ

ประชาชน 

6.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษา              

ให้เป็นเอกภาพ เป็นปัจจุบัน และเชื่อมโยงกัน                    

ในทุกระดับ 

6.3 สร้างและพัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษา                        

ให้มีประสิทธิภาพ  

6.4  พัฒนาเครือข่ายต่อต้านการทุจริตประพฤติ             

มิชอบให้มีส่วนร่วมจัดกิจกรรม รณรงค์ เฝ้าระวัง 

และติดตามพฤติกรรมเสี่ยงการทุจริต  

6.5  พัฒนาระบบงานการบริหารงานบุคคลของ

ข้าราชการพลเรือน และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 

เพ่ือยกระดับสมรรถนะการปฏิบัติงาน 

 

-ค- 



 

สรุปงบประมาณแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร)  
 

 

 

 

 

 

 

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 
รวมงบประมาณทั้งหมด 24,466,720 
แผนงานบุคลากรภาครัฐ 21,495,820 
1. งบบุคลากร 19,951,220 
    - เงินเดือน  18,568,820  

- เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ (ศธจ./รอง ศธจ.)    120,000  
- เงินพิเศษสำหรับตำแหน่งนิติกร  126,000  
- เงินอ่ืน ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน(เงินค่าตอบแทนซี 8/ ศธจ./รอง ศธจ./ศึกษานิเทศก์/วิทย

ฐานะ) 
 1,136,400  

2. งบดำเนินงาน  1,544,600  
    2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  1,544,600  
          2.1.1 ค่าตอบแทน (เฉพาะที่จ่ายให้ในลักษณะเงินเดือนหรือจ่ายควบกับเงินเดือน)  1,544,600  
                 (1) ค่าเช่าบ้าน  1,544,600  
          2.1.2 ค่าใช้สอย - 
                 (1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม - 
แผนงานพื้นฐาน  2,970,900  
1. งบบริหารจัดการสำนักงาน (12)  2,407,700 
        1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ    1,965,400  
        1.2 ค่าสาธารณูปโภค  442,300  
2. งบลงทุน (13)  563,200  
        2.1 ค่าครุภัณฑ์    -  
        2.2 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 563,200 

-ฅ- 



 

 

 

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 
รวมงบประมาณโครงการ ทั้ง 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ 685,700 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง - 
กลยุทธ์ที่ 1.1 ปลูกฝังค่านิยมและหลักคิดที่ถูกต้องเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพสถาบันหลักของชาติ 
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

220,000 

1. โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 220,000 
กลยุทธ์ที่ 1.2 ยกระดับคุณภาพและสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษา และพัฒนาสมรรถนะการ
เรียนรู้/อาชีพ ด้วยศาสตร์พระราชาและตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตพื้นที่
พิเศษ (พื้นที่สูง พ้ืนที่ตามตะเข็บชายแดน ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม           
กลุ่มชนชายขอบและแรงงานต่างด้าว)  

- 

- - 
กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนากลไกบูรณาการระบบบริหารจัดการ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
หรือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 

- 

- - 

กลยุทธ์ที่ 1.4 พัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพและโอกาส             
ทางการศึกษา   

- 

- - 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนากำลังคนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 70,000 
กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะและสมรรถนะอาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานในพื้นที่ ภูมิภาค และประเทศ 

- 

1) โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

70,000 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 86,000 
กลยุทธ์ที่ 3.1 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบผ่าน
ประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติ ควบคู่กับการเรียนรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล 

- 

- - 
กลยุทธ์ที่ 3.2 สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลรองรับการเรียนรู้ที่หลากหลาย - 

- - 
กลยุทธ์ที ่3.3 บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริม ระเบียบ วินัย คุณธรรม จริยธรรม       
จิตสาธารณะ ความเป็นพลเมืองและความปลอดภัยของผู้เรียน 

- 

-  
-  

-ฆ- 



 

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 
กลยุทธ์ที่ 3.4 พัฒนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อยก 
ระดับสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 

 

-  
กลยุทธ์ที่ 3.5 ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบริหารและจัดการศึกษา และพัฒนาบุคลากร
วิจัยทางการศึกษา 

86,000 

1) โครงการ Innovation for Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา
จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

86,000 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา   145,900 
กลยุทธ์ที ่4.1 เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตที่มีคุณภาพได้
อย่างหลากหลายครอบคลุม ทุกพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย 

55,000 

1) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือเด็กด้อยโอกาส 10,000 

2) โครงการการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดพะเยา 45,000 
กลยุทธ์ที่ 4.2 ส่งเสริม พัฒนาสื่อการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีเหมาะสมต่อการเข้าถึงและ
พัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

90,900 

1) โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผ่าน
กลไกของ กศจ. 

90,900 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม - 
กลยุทธ์ที่ 5.1 ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักรู้คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อมด้วยรูปแบบที่หลากหลาย     

- 

                                                          -  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  163,800 

กลยุทธ์ที่ 6.1 ส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการและ
บริการประชาชน 

- 

- - 

กลยุทธ์ที ่6.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาให้เป็นเอกภาพ เป็นปัจจุบันและ
เชื่อมโยงกันในทุกระดับ 

- 

- - 

กลยุทธ์ที่ 6.3 สร้างและพัฒนากลไกการบริหารจัดการศกึษาให้มีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงทุกระดับ
ทุกพื้นที่ 

123,800 

1) โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัดพะเยา และของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

30,300 

2) โครงการตรวจติดตามการบริหารจัดการงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประจำปีงบประมาณ 2566 30,000 

-ง- 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 
3) โครงการการตรวจ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 

63,500 

กลยุทธ์ที่ 6.4  เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับให้สอดคล้องและ 
เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง 

- 

- - 

กลยุทธ์ที่ 6.5 ปรับปรุงโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานให้มีความทันสมัย ยดืหยุ่น 
เชื่อมโยง และเอื้อต่อการพัฒนาหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 

- 

- - 

กลยุทธ์ที่ 6.6 พัฒนาเครือข่ายต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบให้มีส่วนร่วมจัดกิจกรรม รณรงค์  
เฝ้าระวัง 
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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

 
ความเป็นมา 
   ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546   
มาตรา 16 กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยให้ระบุสาระสำคัญเกี่ยวกับนโยบาย        
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานและพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์       
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 7 ให้ส่วนราชการทบทวนภารกิจว่า     
ภารกิจใดที่มีความจำเป็น หรือสมควรที่จะยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงการดำเนินการหรือไม่ โดยใ ห้
คำนึงถึงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ นโยบาย  ของคณะรัฐมนตรีที ่แถลงต่อรัฐสภาและแผนอื่นที ่เกี ่ยวข้อง และสำนักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ได้แจ้งให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ให้ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการจัดสรรงบประมาณประจำปี   ของสำนักงบประมาณ และเมื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 แล้วเสร็จ ให้นำเข้าระบบ eMENSCR กอปรกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 
2562 เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐปรับปรุงแผนระดับ 3 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ นั้น 
 ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี       
พ.ศ. 2546 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 และมติคณะรัฐมนตรี ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสาม (พ.ศ.2566 -2570)  นโยบายรัฐบาล 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  (Sustainable Development Goals: SDGs) สำหรับประเทศไทย แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.  2566 ยุทธศาสตร์       
การพัฒนาภาค พ.ศ. 2566 - 2570 (ฉบับทบทวน) แผนปฏิบ ัต ิราชการประจำปี พ.ศ. 2566 ของ
กระทรวงศึกษาธิการและเชื่อมโยงข้อมูลสู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring and 
Evaluation System of National Strategy and country Reform : eMENSCR) ตามระเบียบว ่าด ้วยการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการ ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562  
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา จึงได้จ ัดทำแผนปฏิบัต ิราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566              
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร)  ขึ้น 

วัตถุประสงค ์
 เพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
พะเยา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  สำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหาร
และใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

 

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา หน้า 1 
 



 

วิธีดำเนินงาน 
 1. ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์แผนระดับ 1 แผนระดับ 2 ของประเทศ และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)  แผนการปฏิรูป
ประเทศด้านต่าง ๆ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสาม (พ.ศ.2566-2570) นโยบายและแผน
ระดับชาติ ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562-2565) นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) แถลงต่อ
รัฐสภา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
เป้าหมายที่ 4 เป้าหมาย   ด้านการศึกษา  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2566 นโยบายการจัดการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงศึกษาธิการ และแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  
 2. จัดทำกรอบเค้าโครง แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)   
   3. จัดทำสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  
 4. แจ้งกลุ่ม/หน่วยในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาจัดทำรายละเอียดงาน/โครงการที ่จะ
ดำเนินการในปีงบประมาณ 2566 ให้สอดคล้องกับสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ        
พ.ศ.2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
 5. จัดทำร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพะเยา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  
 6. เสนอขออนุมัติแผนปฏิบัต ิราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  ต่อศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
 7. เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพะเยา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  ทั้งในรูปแบบเอกสาร เว็บไซต์ และเฟซบุ๊ค     
แฟนเพจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มีแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566        
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร)  ที่ผู้บริหารสามารถใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารงาน และบุคลากรในสังกัดใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่ 2  
ข้อมูลสภาพทั่วไปของจงัหวัดพะเยา  

 

 1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดพะเยา 

 จังหวัดพะเยา เป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งแห่งล้านนาไทยเป็นเมืองเล็กๆ ซึ ่งแยกตัวออกจาก          
จังหวัดเชียงราย เดิมเป็นเพียงอําเภอรอบนอกหลายๆ อําเภอของจังหวัดเชียงราย ก่อนที่จะรวมตัวกันก่อตั้งเป็น 
จังหวัดพะเยาเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่อดีตกาล จะเห็นได้จากซากของสิ่งก่อสร้างที่ปรากฏ            
ตามโบราณสถานต่างๆ ในเมืองพะเยา ซึ่งโบราณสถานและโบราณวัตถุที่พบล้วนแล้วแต่แสดงถึงความเจริญ
ทางด้านศิลปกรรมได้เป็นอย่างดี หากย้อนกลับไปในอดีตจะพบว่า  เมืองพะเยา เดิมชื่อว่า“ภูกามยาว” หรือ  
“พยาว” ก่อตั ้งขึ ้นเมื ่อปี พ.ศ.1638 โดยพ่อขุนศรีจอมธรรม พระราชโอรสของ กษัตริย์แห่งราชวงศ์ลัวะ           
ในพุทธศตวรรษที่ 18    (พ.ศ.1700 -1799) และในยุคสมัยพ่อขุนงําเมือง เป็นกษัตริย์เมืองภูกามยาวมีความ
เจริญรุ่งเรืองมาก มีฐานะเป็นเมืองเอก เรียกว่า “อาณาจักรพยาว” ต่อมาในปี พ.ศ.1881 เจ้าผู้ครองเมืองหิรัญ
นครเงินยาง(เชียงแสน) ได้สมคบกับเจาผู้ครองเมืองนนทบุรี  (น่าน) ยกทัพเขาที่อาณาจักรพยาวเป็นเหตุให้
อาณาจักรพยาว ถูกผนวกเข้าไว้ในอาณาจักรล้านนาไทยตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ในปี พ.ศ.2437 รัชสมัยรัชกาลที่ 
5 โปรดให้ปฏิรูปการปกครองแบบเดิมเป็นมณฑลเทศาภิบาล ดังนั้น เมืองพะเยาจึงถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ
มณฑลพายัพ ซึ่งการปฏิรูปการปกครองหัวเมืองดังกล่าว ส่งผลให้เกิดการต่อต้านโดยขบถ ร.ศ.121 (พ.ศ.2445) 
ทําให้เมืองพะเยาได้รับผลกระทบไปด้วย ในเหตุการณขบถพวกเง้ียว ก่อความวุ่นวายจนกระทั่งเม่ือเหตุการณ์สงบ
ลง เมืองพะเยาจึงถูกปรับเปลี่ยนฐานะจากเมืองเป็นจังหวัด เรียกว่าจังหวัดบริเวณพะเยา ครั้น พ.ศ.2448 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระดํารัสสั่งยุบเลิกจังหวัดบริเวณพะเยาเสีย ให้มีฐานะเป็นอําเภอ
เมืองพะเยา ต่อมาภายหลัง ปี พ.ศ.2457 เทศาภิบาลมณฑลพายัพพิจารณาระบอบการปกครองบ้านเมืองฝ่าย
เหนือ จึงสั่งให้ยุบเลิก  หัวเมืองเล็กหัวเมืองน้อยแล้วให้ไปรวมกับหัวเมืองใหญ่  ทําให้อําเภอเมืองพะเยา เป็น
อําเภอพะเยา อยู่ในอํานาจการปกครองของจังหวัดเชียงราย จนกระทั่งได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดพะเยา
ขึ้น ในปี พ.ศ. 2520 ทําให้อําเภอพะเยา มีฐานะเป็นจังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2520 เป็นจังหวัดที่ 72 
ของประเทศ ไทย (อ้างอิง ขรรคชัย บุญปาน,สุจินต์ วงษ์ทศ และคณะ,2538:ประวัติศาสตร์   สังคมและ
วัฒนธรรม เมืองพะเยา:สํานักพิมพ์มติชน) 

 1.2 ลักษณะทางกายภาพ 
  1.2.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 

 จังหวัดพะเยา  มีที ่ต ั ้งและอาณาเขตอยู ่ในภาคเหนือของประเทศไทยมีระยะทางห่างจาก
กรุงเทพมหานครตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1 (ถนนพหลโยธิน) 735 กิโลเมตร  มีพื้นที่ปกครอง 6,335 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 3,959,412 ไร่  โดยมีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดเขตอำเภอพาน  อำเภอป่าแดด  และอำเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย 
 ทิศใต ้ ติดเขตอำเภองาว  จังหวัดลำปาง  และอำเภอสอง  จังหวัดแพร่ 
 ทิศตะวันออก ติดเมืองคอบแขวงไชยบุลี  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
   และอำเภอท่าวังผา  อำเภอเมืองน่าน  อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน 
 ทิศตะวันตก ติดเขตอำเภอวังเหนือ  จังหวัดลำปาง 
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ภาพที่ 1 แผนที่แสดงอาณาเขตของจังหวัดพะเยา 

  1.2.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
  ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่สูงและภูเขา มีระดับความสูงของพ้ืนที่ตั้งแต่ 300-1,500 
เมตร จากระดับน้ำทะเล มีพ้ืนที่ป่าไม้ประมาณ 2,002,110.91 ไร่ หรือร้อยละ 51.77 ของพ้ืนที่  ซึ่งป่าไม้ส่วนใหญ่ เป็น
ป่าดงดิบและป่าเบญจพรรณ โดยมีพันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ ไม้สัก ไม้ประดู่ ไม้มะค่า ไม้ชิงช้า ไม้ยาง ไม้เต็ง  ไม้รัง ฯลฯ  
มีเทือกเขาล้อมรอบทั้งทางด้านทิศตะวันตก ทิศตะวันออก ทิศใต้ และทางตอนกลาง ของจังหวัด มีทิวเขาผีปันน้ำ
โอบล้อมถือเป็นกำแพงตามธรรมชาติและเป็นเทือกเขาที่สำคัญ อันได้แก่ ดอยภูลังกา ดอยสันปันน้ำ ดอยแม่สุก ดอย
ขุนแม่แฝก ดอยขุนแม่ต๋ำและดอยขุนแม่ต๋อม 
(ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี , กันยายน 2549 /สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา , สิงหาคม 2555) 
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 1.2.3 ลักษณะภูมิอากาศ  สภาพอากาศ ของจังหวัดพะเยาแบ่งได้เป็น 3ฤดู คือ 
 ฤดูร้อน อยู่ระหว่าง เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนจัดในเดือนพฤษภาคมอุณหภูมิ
สูงสุด วัดได้ประมาณ 39.5 องศาเซลเซียส 
 ฤดูฝน อยู่ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมของทุกปี ในปี พ.ศ.2559 มีฝนตกประมาณ 116 วัน 
ปริมาณน้ำฝนวัดได้ 1,080  มิลลิเมตร 
 ฤดูหนาว อยู่ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ อากาศหนาวจัดในเดือนพฤศจิกายน และ
เดือนมกราคม อุณหภูมิต่ำสุดในเดือนธันวาคม วัดได้ประมาณ10.8องศาเซลเซียส ในเดือนธันวาคม  

 1.3 โครงสร้างพ้ืนฐาน 

   1) การคมนาคมขนส่ง 

  โครงสร้างพื้นฐานปัจจุบันมีรูปแบบการขนส่งหลัก 4 รูปแบบ ได้แก่ ทางบก ทางราง ทางน้ำ      

ทางอากาศ โดยจังหวัดพะเยามีที่ตั้งอยู่บริเวณส่วนกลางของกลุ่มภาคเหนือตอนบนทางทิศเหนือติดกับจังหวัด

เชียงราย ทางทิศใต้ติดกับจังหวัดลำปาง และจังหวัดแพร่ ทางทิศตะวันออกติดกับจั งหวัดน่าน ทางตะวันตก         

ติดกับจังหวัดลำปางซึ่งใช้เส้นทางคมนาคมทางบกเป็นหลัก โดยมีเส้นทางคมนาคม ติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง

หลายจังหวัด และยังมีแนวชายแดนติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดยราษฎรของ

ทั้งสองประเทศสามารถเดินทางติดต่อกันได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว เพื่อเป็นการส่งเสริมบรรยากาศการค้า    

การลงทุนและการท่องเที่ยวในจังหวัดพะเยา รวมไปถึงกลุ่มจังหวัดในภาคเหนือตอนบนสามารถใช้เส้นทาง

คมนาคมระหว่างจังหวัดและภายในจังหวัดซึ่งจังหวัดพะเยามีข้อจำกัดในการคมนาคมขนส่งเพียงรูปแบบเดียวคือ ทาง

บกดังนั้นการคมนาคม ขนส่งในจังหวัด ถนนจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง โดยมีเส้นทางและสายรอง ดังนี้ 

  สำหรับทางหลวงแผ่นดินซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมสายหลักและมีความสำคัญทางเศรษฐกิจ    

ของจังหวัดพะเยา มีเส้นทางที่สำคัญต่างๆ ได้แก่  

  - ทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน (สายเอเชีย AH2 ) เป็นทางหลวงแผ่นดิน  สายหลักของ

ภาคเหนือ โดยเริ่มต้นจากกรุงเทพมหานครไปสิ้นสุดที่จังหวัดเชียงราย  

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

จ.เชียงราย และสามารถใช้เดินทางต่อไปยังจังหวัดเชียงใหม่ 

  - ทางหลวงหมายเลข 1021 เป็นเส้นทางโครงข่ายทางหลวงเพ่ือเชื่อมโยงระหว่างประเทศเป็นทาง

หลวงจังหวัดที ่แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 บริเวณบ้านแม่ต ๋ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา                     

ผ่านอำเภอดอกคำใต้ อำเภอจุน อำเภอเชียงคำ และสามารถใช้เดินทางต่อไปยังสะพานข้ ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 4        

อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

  - ทางหลวงหมายเลข 1091 แยกจากทางหลวงหมายเลข 1021 เส้นทางดังกล่าวผ่านอำเภอจุน  

อำเภอปง อำเภอเชียงม่วน และเข้าสู่อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน  

  - ทางหลวงหมายเลข 1120 เป็นเส้นทางที่แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1091           

ผ่านอำเภอเชียงม่วน เข้าสู่อำเภอสอง จังหวัดแพร่  

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา หน้า 5 
 



 

  - ทางหลวงหมายเลข 1093 แยกจากทางหลวงหมายเลข 1021 บริเวณ อ.เชียงคำ  เป็น

เส้นทางหลักที่ใช้ในการเดินทางไปยังจุดผ่อนปรนบ้านฮวก อ.ภูซาง  จังหวัดพะเยาที่มีการค้าชายแดนระหว่าง

ไทย – ลาว และได้รับการยกระดับให้เป็นจุดผ่านแดนถาวร อีกทั้งยังเป็นเส้นทางที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยว

ตามแหล่งธรรมชาติ อาทิเช่น อุทยานแห่งชาติน้ำตกภูซาง ภูชี้ฟ้า ผาตั้ง เป็นต้น 

  - ทางหลวงหมายเลข 1202 แยกจากทางหลวงหมายเลข 1เป็นเส้นทางที ่แยกจากถนน             

เลี่ยงเมือง บริเวณสี่แยกประตูชัยไปจนถึงอำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย  

  - ทางหลวงหมายเลข 1251 แยกจากทางหลวงหมายเลข 1021 บริเวณ อ.ดอกคำใต้                  

เป็นถนนลาดยางไปบรรจบทางหลวงหมายเลข 1091 ที่อำเภอเชียงม่วน เส้นทางนี้สามารถช่วยย่นระยะทาง         

ในการเดินทางจากอำเภอเชียงม่วนไปยังอำเภอดอกคำใต้ อำเภอเมืองพะเยา อีกทั้งยังเป็นเส้นทางที่สามารถ  

เดินทางไปสู่จังหวัดน่านได้สะดวกอีกด้วย  
 

 ภาพรวมโครงสร้างพ้ืนฐานในพื้นที่จังหวัดพะเยา 

  สัดส่วนของถนนเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญในการกำหนดเป้าหมายของโครงการ  โดย World Bank         

ใช้สัดส่วนระหว่างความยาวของถนน (กม.) กับ พื้นที่ดินหักออกด้วยพื้นที่ป่าไม้ (ตร.กม.) หรือสัดส่วนระหว่าง

ความยาวของถนน (กม.) กับ จำนวนประชาชน (คน) สำหรับสัดส่วนความยาวของถนนต่อจำนวนประชาชนใน

ประเทศอินโดนิเชีย ลาว ฟิลิปปินส์ และจีน เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทย ตั้งแต่ปี 1995-2003 พบว่าประเทศ

อินโดนิเชียมีสัดส่วนความยาวของถนนต่อจำนวนประชาชนที่สูง รองลงมาได้แก่ประเทศจีน ฟิลิปปินส์ ไทย และ

ลาว ตามลำดับ  ดังรูปที่ ฉ-1 

 จังหวัดพะเยามีพื้นที่ปกครอง 6,335 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 3,959,412 ไร่ คิดเป็นร้อย

ละ 3.7 ของพื้นที่ พื้นที่จังหวัดพะเยาส่วนที่มีสภาพเป็นพื้นที่ป่า คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.07 ของพื้นที่ทั้งหมด 

หากเป็นไปตามเกณฑ์สัดส่วนของถนน 1กิโลเมตร/1 ตารางกิโลเมตรจังหวัดพะเยามี Road Density เพียง 0.69 

กิโลเมตร/ ตารางกิโลเมตร 
 

  2) รถโดยสารสาธารณะ/รถจักรยานยนต์สาธารณะ 

  (1) เส้นทางเดินรถโดยสารสาธารณะจังหวัดพะเยา รวมจำนวน 15 เส้นทาง ผู้ประกอบการขนส่ง 

6 ผู้ประกอบการ และมีจำนวนรถโดยสารประจำทางท้ังหมด 225 คัน 

  (2) รถจักรยานยนต์สาธารณะจำนวน 6 อำเภอ ได้แก่ เมืองพะเยา เชียงม่วน แม่ใจ ดอกคำใต้ 

จุน และเชียงคำ รวมจำนวน 15 แห่ง และมีจำนวนรถจักรยานยนต์สาธารณะทั้งหมด 140 คัน 
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ปัจจุบัน จังหวัดพะเยาได้รับผลกระทบจากปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นของรถที่ต้องผ่านจังหวัดพะเยาโดยมีแนวโน้มของ

ปริมาณรถบรรทุกขนาดใหญ่ บนเส้นทางสายหลัก ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง และ เนื่องจากรถโดยสาร

สาธารณะยังไม่มีบริการครอบคลุมทุกพื ้นที ่ การคมนาคมโดยรถส่วนบุคคลจึงมีความจำเป็นในการเดินทาง               

ซึ่งปริมาณจราจรของจำนวนรถยนต์มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นบนเส้นทางสายรอง และสายย่อย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  จังหวัดพะเยามีศักยภาพด้านพื้นที่ เหมาะที่จะเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุนจุดเชื่อมโยงใน
ระบบ  Logistic  และกระจายสินค้าสู่กลุ่มประเทศ GMS และกลุ่ม ASEAN  มีจุดผ่อนปรนชายแดนไทย-ลาว ที่
เป็นจุดพักเพื่อการเดินทางไปท่องเที่ยว หรือการกระจายสินค้าลงสู่ส่วนกลางของประเทศและภายในภาคเหนือ  
ซึ่งสามารถเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดได้สะดวก  จึงเป็นโอกาสของจังหวัดพะเยา ซึ่งตั ้งอยู่บริเวณส่วนกลาง
ภาคเหนือตอนบน 2 ของกลุ่มจังหวัดที่สามารถเชื่อมต่อโครงข่ายเส้นทางที่เอื้อประโยชน์ในการค้า การลงทุน  
การท่องเที ่ยว  นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมภายหลังการเปิดการค้า เสรีประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน(AEC) ดังนั้นจึงต้องเร่งพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันทุกๆด้าน  โดยเฉพาะ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตั้งแต่พื้นที่ระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยง      ซึ่งจังหวัด
พะเยามี ถนนเป็นรูปแบบการคมนาขนส่งหลักในจังหวัดพะเยา ถนนจึงมีความจำเป็นอย่างยึ่งในการเชื่อมโยงกับ
โครงข่ายคมนาคมรูปแบบอ่ืนและเพ่ือการรองรับการเชื่อมโยงในระดับภูมิภาคต่อไป 

จังหวัดพะเยา ตั้งอยู่บริเวณส่วนกลางของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย แพร่ น่าน พะเยา) 
ที่สามารถเชื่อมต่อทั้งด้านเส้นทางและบูรณาการยุทธศาสตร์การพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงตามกรอบความร่วมมือ AEC GMS BIMSTEC ACMECS  

ผ่านทางจุดผ่อนปรน      บ้านฮวก ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง ซึ่งปัจจุบันคณะรัฐมนตรีได้มีมติยกระดับ
เป็นจุดผ่านแดนถาวรแล้วเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 โดยเป็นชุมชนพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่
รองรับเศรษฐกิจการค้าชายแดน ด้านการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติ (Ecotourism) และ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural tourism) อาศัยอัตลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมไทยลื้อในพื้นที่ กอปรกับ
การส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ให้มีศักยภาพในการส่งออก เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ชายแดน การค้าชายแดน ส่งเสริมการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์     
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 ด้วยเหตุนี้ จังหวัดพะเยาได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก     
เป็นนโยบายสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการพัฒนาพ้ืนที่  เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับการเป็นจุดผ่านแดนถาวรและ   
การเชื่อมโยงด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่ อวันที่ 11 
พฤศจิกายน 2555 เห็นชอบให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ สปป.ลาว เพื ่อปรับปรุงและก่อสร้างถนน           
ซึ่งสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื ่อนบ้าน (องค์การมหาชน) หรือ สพพ. ได้ลงนาม          
ในสัญญาให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตามโครงการปรับปรุงและ
ก่อสร้างถนนช่วงบ้านฮวก (จ.พะเยา) - เมืองคอบ - เมืองเชียงฮ่อน และเมืองคอบบ้านปากคอบ – บ้านก้อนตื้น 
ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วงเงินงบประมาณ 1,390 ล้านบาท ดำเนินการแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2562 
ซึ่งเมื่อด่านประเพณีบ้านปางมอน เมืองคอบ  แขวงไชยะบุลี ได้รับการยกระดับเป็นด่านสากลแล้วจะส่งผล       
ให้มูลค่าการค้า การลงทุนชายแดนเพิ่มขึ้น รวมทั้งกระแสการรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ก่อให้เกิด
การเชื่อมโยงด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม ระหว่างประเทศต่างๆ ในภูมิภาคนี้ โดยจะต้อง
มีการพัฒนาความพร้อมในทุกด้านเพ่ือให้มีความเหมาะสมและเกิดการเชื่อมโยงระหว่างกัน 
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1.4 การเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศใน ASEAN และ GMS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  ภายใต้กรอบความร ่วมมือทางเศรษฐกิจอนุภ ูม ิภาคลุ ่มน ้ำโขง (GMS) จ ังหว ัดพะเยา 
มีพ้ืนที่ติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่บ้านฮวก ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 
กับ เมืองคอบแขวงไชยะบุลี ซึ่งเป็นจุดผ่อนปรนทางการค้าชายแดนภายใต้ข้อตกลงของคณะกรรมการการรักษา
ความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน ไทย – ลาว ซึ่งมีศักยภาพในการเชื่อมโยงทางการค้า การลงทุน และ     
การท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศ มีการพบปะ เยี่ยมเยือนอย่างเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ การเข้าร่วมงานประเพณี การแข่งเรือ การตักบาตรสองแผ่นดิน การเชื ่อมโยงการค้า       
การลงทุน การท่องเที่ยว โดยเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2555 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในคณะรัฐมนตรี ได้มีมติ
เห็นชอบในหลักการให้ยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เป็นจุดผ่านแดนถาวร 
ส่งผลให้เกิดการพัฒนาเพื ่อเตรียมความพร้อมรองรับการเป็นจุดผ่านแดนถาวร  ซึ ่งต่อมาในการประชุม
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 โดย พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน    
ได้มีมติเห็นชอบให้ยกระดับเป็น “จุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว               
เพื่อพัฒนาการค้าชายแดน รวมทั้ง อำนวยความสะดวกด้านการคมนาคมขนส่ง ฯลฯ ซึ่งนายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ออกประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง การเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก 
อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ลงวันที่ 28 กันยายน 2561  สำหรับให้บุคคล และพาหนะที่เก่ียวข้องผ่านเข้า – ออก 
พร้อมทั ้งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 18 เล่ม135 ตอนพิเศษ 253 ง ลงวันที ่ 10  ตุลาคม 2561 
เรียบร้อยแล้ว   
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ส่งผลให้ทิศทางการพัฒนาจังหวัดในด้านการพัฒนาพื้นที่ชายแดน ดังนี้ 

1) ด้านการค้า (การค้าชายแดน สู่ การค้าข้ามแดน) การกำหนดจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก      
อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เป็น HUB ด้านการการกระจายสินค้า 

2)  จุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวกอำเภอภูซาง เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่รองรับ
เศรษฐกิจการค้าชายแดน ด้านการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติ (Ecotourism) และการ
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม โดยสามารถพัฒนาเชื่อมโยงจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไปสู่สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และประเทศในกลุ่มสมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 

3) การเชื่อมโยงเส้นทางโลจิสติกส์จุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก เชื่อมโยงโครงการก่อสร้างรถไฟ
ทางคู่เด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ ซึ่งมีแนวเส้นทางโครงการในพ้ืนที่จังหวัดพะเยา 54 กิโลเมตร ผ่าน 3 อำเภอ 
9 ตำบล คือ 

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

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

4) โครงข่ายเส้นทางโลจิสติกส์เชื่อมจังหวัดพะเยาสู่เส้นทางด้านการค้า การลงทุนสู่ประเทศ
สมาชิกในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) เชื่อมโยงโครงการก่อสร้างรถไฟสปป.ลาว - จีน (ช่วงบ่อเต็น -
เวียงจันทน์)   โดยผ่านเส้นทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา และด่านสากล ปางมอญ 
เมืองคอบ แขวงไชยะบุล ี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไปยังสถานีเมืองไช แขวงอุดมไช               
และสถานีอ่ืน ๆ  ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐประชาชนจีน 

5) การเปรียบเทียบเส้นทางการท่องเที ่ยวจากจังหวัดเชียงใหม่ ไปยังเมืองหลวงพระบาง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยจังหวัดพะเยาเป็นเส้นทางที่มีระยะที่สั้นที่สุดเมื่อเทียบกับเส้นทาง
จากจังหวัดเชียงใหม่ - เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผ่านด่านห้วยโก๋น        
จังหวัดน่าน และเส้นทางจากจังหวัดเชียงใหม่ - เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   
ผ่านด่านเชียงของ จังหวัดเชียงราย ซึ่งเส้นทางจากจังหวัดเชียงใหม่ผ่านจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก ไปยังเมือง
หลวงพระบาง สาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จะใช้ระยะทาง 547 กม. ซึ่งถือว่าเป็นระยะทางที่สั้น
ที่สุด 
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6) การเชื่อมโยงเส้นทางการเชื่อมโยงการขนส่งทางราง เชื่อมเส้นทางรถไฟสปป.ลาว – จีน 

ระยะทาง 414.332 กิโลเมตร โดยกำหนดจะเปิดให้บริการในวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ในช่วงแรกให้บริการ18 
เที่ยวต่อวัน สำหรับผู้โดยสาร 4 เที่ยวต่อวัน สำหรับสินค้า 14 เที่ยวต่อวัน โดยมีความเร็วอยู่ที่ 160 กม./ชม. 

7) ศักยภาพด่านสากลปางมอญ เมืองคอบ แขวงไชยะบุลี ซึ่งเป็นด่านสากลแห่งที่ 4 ของแขวง 
ไชยะบุลี ถือเป็นเป็นที่ตั้งยุทธศาสตร์ทางด้านบริการด้านโลจิสติกส์ และการค้าในระดับอนุภูมิภาค เป็นประตู
เชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจระหว่างแขวง 8 แขวงในภาคเหนือของ สปป.ลาว และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 
ของราชอาณาจักรไทย เป็นการเชื่อมเส้นทางการท่องเที่ยว ล้านนา สู่ล้านช้าง จากจังหวัดในภาคเหนือ ผ่าน
เส้นทางดังกล่าว สู่เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง ส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์ทางด้านการค้า การลงทุนและการ
ท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศ ให้มีความสะดวกขึ้น ซึ่งไม่เพียงแต่จะนำผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจมาสู่ทั้ง
สองประเทศ    ยังเป็นส่วนประกอบของการพัฒนาประเทศในภาพรวมสำหรับการเดินทางจากจุดผ่านแดนถาวร
บ้านฮวกถึงท่าเทียบเรือ 
  สำหรับการเดินทางจากด่านบ้านฮวกถึงท่าเทียบเรือปากคอบ เมืองคอบ แขวงไชยะบุลี 
ระยะทาง 38 กิโลเมตร และเชื่อมโยงไปสู่หลวงพระบาง ใช้เวลาเดินทาง โดยเรือ 4 ชั่วโมง ปัจจุบันได้อนุญาตให้
ราษฎรแต่ละฝ่ายเดินทางผ่านจุดผ่อนปรนที่บ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา และด่านประเพณีบ้านปางมอน 
เมืองคอบ     แขวงไชยะบุลี ทุกวัน (เวลา 06.00-18.00 น.) และวันตลาดนัด ทุกวันที่ 10,30 ของเดือนซึ่งการดำเนิน
ธุรกิจผ่านจุด    ผ่อนปรนบ้านฮวก อำเภอภูซาง และด่านประเพณีบ้านปางมอญ เมืองคอบ แขวงไชยะบุลี 
  จังหวัดพะเยาได้มีการส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่างๆ รวมทั้งมีการกระชับความสัมพันธ์กับ
แขวงไชยะบุลี สปป.ลาว อย่างต่อเนื่อง ตามกรอบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กับประเทศเพื่อนบ้านในระดับ
ทวิภาคี โดยการส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกรอบความร่วมมือตามบันทึก
การประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย – ลาว จังหวัดพะเยา –  แขวงไชยะ
บุลี เพื่อร่วมกันผลักดันในการยกระดับจุดผ่อนปรนฯให้เป็นด่านสากลในอนาคต เพื่อเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว 
การค้า การลงทุน อีกสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือทาง ด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ GMS อาท ิ
  1) การประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าแขวงชายแดนไทย - ลาว ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 8 
มีนาคม 2556 ณ กรุงเทพมหานคร  
  2) การประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย – ลาว จังหวัด
พะเยา –  แขวงไชยะบุลี ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2556 ณ แขวงไชยะบุลี สปป.ลาว   
  3) การประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย – ลาว จังหวัด
พะเยา – แขวงไชยะบุลี ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 ณ จังหวัดพะเยา  
  4) การประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าแขวงชายแดนไทย – ลาว  ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 28
กันยายน 2560 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว 
  5) จังหวัดพะเยาจัดกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ด้านการค้า การลงทุน และสำรวจเส้นทาง      
การท่องเที่ยว ระหว่างจังหวัดพะเยา –แขวงไชยะบุลี ณ แขวงไชยะบุลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว    
เมื่อระหว่างวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2562 
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  6) จังหวัดพะเยาจัดประชุมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดพะเยา กับแขวงไชยะบุลี และ 
แขวงอุดมไชย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อผลักดันให้เกิดความร่วมมือในด้านต่าง ๆ รวมกัน 
โดยเฉพาะความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน รวมถึงการพัฒนาการเชื ่อมโยงการท่องเที ่ยวข้ามชายแดน        
การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม – ธรรมชาติ เชื่อมล้านนา – ล้านช้าง สู่แขวงไชยะบุลี แขวงอุดมไชย 
และแขวงหลวงพระบาง ผ่านทางช่องทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา และ            
ด่านบ้านปางมอญ เมืองคอบ แขวงไชยะบุลี ในอนาคต เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ณ จังหวัดพะเยา 
  นอกจากนี้ จังหวัดพะเยา ได้ลงนามในบันทึกแสดงเจตจำนงเพื่อสถาปนาความสัมพันธ์บ้านพ่ี    
เมืองน้องกับเขตปกครองตนเองชนชาติไตสิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 
2547 เพื่อดำเนินการแลกเปลี่ยนการเยือนและความร่วมมือในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การค้า       
การท่องเที ่ยว ว ิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี ว ัฒนธรรม การศึกษา การกีฬา สาธารณสุขและอื ่น ๆ                  
ด้วยความเสมอภาค  และเอ้ืออำนวยประโยชน์แก่กัน เพ่ือความเจริญก้าวหน้าร่วมกัน ซึ่งภายหลังจากการลงนาม 
ได้มีการเดินทางแลกเปลี่ยนการเยี่ยมเยือนระหว่างสองประเทศ เพ่ือกระชับสัมพันธไมตรีให้แน่นแฟ้นการประชุม
ร่วมกับผู้บริหารของทั้งสองประเทศ โดยต่อมาทั้งสองประเทศได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อสถาปนา 
ความสัมพันธ์เมืองพี ่เมืองน้อง (Memorandum of Understanding : MOU) เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2562    
เพ่ือการสร้างความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมไทย - จีน ต่อไป 
  จังหวัดพะเยามีศักยภาพด้านพื้นที่ เหมาะที่จะเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน จุดเชื่อมโยง        
ในระบบ logistic (เหมาะสมกับระยะเวลาพักรถ ซึ ่งใช ้ระยะเวลาเดินทางจากสิบสองปันนาถึงพะเยา               
ไม่เกิน10 ชั ่วโมง)และกระจายสินค้าสู ่กลุ ่มประเทศ GMS และ ASEAN นอกจากนี้ ยังสามารถเป็นจุดพัก         
เพื ่อเดินทางไปท่องเที ่ยว หรือการกระจายสินค้าลงสู ่ส่วนกลางของประเทศ และภายในพื้นที ่ภาคเหนือ            
ซึ่งสามารถเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างจังหวัดได้สะดวก ด้วยภูมิประเทศที่เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงโครงข่าย    
การคมนาคม การพักรถ การกระจายสินค้าไปจังหวัดต่าง ๆ และประเทศในกลุ่ม GMS 

ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community : AC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEANEconomicCommunity:AEC) มีเป้าหมายส่งเสริมอาเซ ียน         
ให้เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ และเงินลงทุน 
อย่างเสรี โดยมีสินค้า ใน 9 สาขาหลักที่สาคัญท่ีอยู่ภายใต้แผนงานการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ คือ เกษตร ประมง 
ไม้ ยาง   สิ ่งทอ ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาสุขภาพ จึงเป็นโอกาสสำคัญ              
ที่จังหวัดพะเยา  
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        ซึ่งมีท่ีตั้งอยู่บริเวณส่วนกลางของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) ที่สามารถ
เชื ่อมต่อ  ทั ้งด้านเส้นทางและบูรณาการยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งกลุ ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 และ        
กลุ ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 สามารถรองรับการเปลี ่ยนแปลงตามกรอบความร่วมมือ GMS BIMSTEC 
ACMECS และ AEC สนับสนุนกิจกรรมที ่ เอ ื ้อประโยชน์ในการค้าการลงทุน และการท่องเที ่ยว ทำให้           
จังหวัดพะเยาต้องเร่งพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันให้มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน           
เช่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของจังหวัด การอนุรักษ์รักษาไว้ซึ ่งวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่มีคุณค่า การพัฒนาเกษตร  การท่องเที่ยว การค้าการลงทุน การอนุรักษ์ฟื้นฟู
พัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม การเสริมสร้างความมั ่นคงภายในและตามแนวชายแดน            
ดังนั ้น แนวโน้มการพัฒนาจึงควรมีการพัฒนาศักยภาพพื ้นที ่ กระบวนการผลิตทางการเกษตรโดยเน้น          
ความปลอดภัยมีมาตรฐาน เพื่อสร้างจุดเด่นและเพิ่มมูลค่าของสินค้าให้สูงขึ้นภายใต้ศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 
สังคม วัฒนธรรม และความม่ันคง โดยสภาพทั่วไปของจังหวัดมีความสงบ เหมาะแก่การหยุดพักเพ่ือพักผ่อนและ
ท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ 
 1.5 การไฟฟ้า 
   การบร ิการด ้ านการไฟฟ ้าจ ั งหว ัดพะเยา ม ีจำนวนคร ัว เร ือนท ี ่ ใช ้ ไฟฟ ้าท ั ้ งหมด                 
173,321 ครัวเรือน และมีครัวเรือนที่ไม่ได้ใช้ไฟฟ้าจากระบบจาหน่าย กฟภ. และไม่มีไฟฟ้าใช้ 70 ครัวเรือน   
พื้นที่ที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ 70 ครัวเรือน ได้แก่ 1.บ้านผาแดง ตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา และ     
2.บ้านป่าเมี้ยง ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ โดยการไฟฟ้าแบ่งเขตพ้ืนที่รับผิดชอบดังนี้ 
   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา พื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเมืองพะเยา อำเภอดอกคำใต้ 
อำเภอแม่ใจ และอำเภอภูกามยาว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาจุน พื้นที่รับผิดชอบ อำเภอจุน อำเภอเชียงม่วน 
และอำเภอปง  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาเชียงคำ พ้ืนที่รับผิดชอบ อำเภอเชียงคำ และอำเภอภูซาง 
  
1.6 ประปา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   จ ั งหว ั ดพะ เย าอย ู ่ ใ น เ ขตความร ั บผ ิ ดชอบของการประปาส ่ วนภ ู ม ิ ภ าค เขต  9                             
การประปาส่วนภูมิภาค ที ่ให ้บริการชุมชนในจังหวัด มี 2 แห่ง การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพะเยา              
และการประปาส่วนภูมิภาค สาขาจุน ประกอบด้วย 
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   1) การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพะเยา 
       (1) การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพะเยา ให้บริการน้ำประปา 3 อำเภอ คือ อำเภอเมือง
พะเยา อำเภอดอกคาใต้ และอำเภอภูกามยาว โดยใช้แหล่งน้ำดิบจากกว๊านพะเยา รวมพื้นที ่ให้บริการ           
21.6 ตารางกิโลเมตร จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 24,686 ราย แบ่งเป็น ที่อยู่อาศัย จำนวน 21,366 ราย ราชการ 
จำนวน 271 ราย ร ัฐว ิสาหกิจ จำนวน 21 ราย ธุรก ิจขนาดเล ็ก จำนวน 2,152 ราย ธ ุรก ิจขนาดใหญ่              
จำนวน 807 ราย และอุตสาหกรรมจำนวน 69 ราย 
       (2) ข้อมูลด้านระบบผลิต แหล่งน้ำดิบกว๊านพะเยา 
            กว๊านพะเยา ปริมาณน้ำปัจจุบัน 16.74 ล้าน ลบ.ม. (ปริมาณน้ำเพียงพอต่อการใช้งาน) 
        (3) ระบบผลิตและระบบจ่ายของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา 
           สถานีผลิตน้ำดอยจอมทองกำลังการผลิต 1,000 ลบ.ม./ชม.                                         
จ่ายน้ำประปา19,000 ลบ.ม./วัน 
   ที่มา : การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพะเยา สิงหาคม 2564 
 
   2) การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจุน 
        (1) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจุน ให้บริการน้ำประปาแก่ อำเภอจุน อำเภอปง และ
อำเภอเชียงคำ โดยในพื้นอำเภอจุน ใช้แหล่งน้ำดิบจาก ลำน้ำจุน สระเก็บน้ำบ้านหัวขัว พื ้นที ่อำเภ อปง            
ใช้แหล่งน้ำดิบจาก ลำน้ำงิม และพ้ืนที่อำเภอเชียงคำ ใช้แหล่งน้ำดิบจาก ลำน้ำแม่ลาว ลำน้ำแวน และสระเก็บน้ำ
บ้านหนอง รวมพ้ืนที่ให้บริการ 76.2 ตารางกิโลเมตร จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 6,894 ราย แบ่งเป็น ที่อยู่อาศัย  
จำนวน 5,336 ราย ราชการ จำนวน 100 ราย รัฐวิสาหกิจ จำนวน 10 ราย ธุรกิจขนาดเล็ก จำนวน 1,204 ราย 
ธุรกิจขนาดใหญ่ จำนวน 237 ราย และอุตสาหกรรม จำนวน 7 ราย 
 
   (2) ข้อมูลด้านระบบผลิตรับแหล่งน้ำดิบ 
    แม่ข่ายจุน 
    - ลำน้ำจุน ปัจจุบันระดับน้ำ 1.5 ม. (ปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการใช้งาน) 
    - สระพักน้ำดิบบ้านหัวขัว ปริมาณความจุ 580,000 ลบ.ม. ปัจจุบันมีปริมาณน้ำกักเก็บ 
      310,000 ลบ.ม. ปริมาณน้าเพียงพอต่อการผลิต (ใช้งาน) 
    หน่วยบริการปง 
    - ลำน้ำงิม ปัจจุบันระดับน้ำ 1.0 ม. ปริมาณน้ำเพียงพอต่อการผลิต 
    หน่วยบริการเชียงคำ 
    - ลำน้ำลาว ปัจจุบันระดับน้ำ 1.0 ม. ปริมาณน้ำเพียงพอต่อการผลิต (ใช้งาน) 
    - ลำน้ำแวน ปัจจุบันระดับน้ำ 1.2 ม. ปริมาณน้ำเพียงพอต่อการผลิต (สำรองใช้งาน) 
    - สระพักน้ำดิบบ้านหนอง ปริมาณความจุ 250,000 ลบ.ม. ปัจจุบันมีปริมาณ 
น้ำกักเก็บ  239,000 ลบ.ม. (สำรองใช้งาน) 
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   (3) ระบบผลิตและระบบจ่ายของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจุน 
    - สถานีผลิตน้ำแม่ข่ายจุน กำลังการผลิต 80 ลบ.ม./ชม.  
                                จ่ายน้ำประปา 1,100 ลบ.ม. /วัน 
    - สถานีผลิตน้ำปง กำลังการผลิต 100 ลบ.ม./ชม. จ่ายน้ำวันละ 1,200 ลบ.ม./วัน 
    - สถานีผลิตน้ำเชียงคำกำลังการผลิต 150 ลบ.ม./ชม. จ่ายน้ำวันละ 2,000 ลบ.ม./วัน 
   ที่มา : การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพะเยา และการประปาส่วนภูมิภาค สาขาจุน , สิงหาคม 
2564 
   3) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน 
    (1) การประปาส ่วนภ ูม ิภาคสาขาพาน ให ้บร ิการน ้ำประปาแก ่ อำเภอพาน          
จังหวัดเชียงรายและอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยในพื้นอำเภอพาน ใช้แหล่งน้ำดิบจากชลประทาน พื้นที่
อำเภอแม่ใจ ใช้แหล่งน้ำดิบจากหนองเล็งทราย รวมพ้ืนที่ให้บริการ 123.82 ตารางกิโลเมตร จำนวนผู้ใช้น้ำ 
ทั้งหมด 10,537 รายแบ่งเป็น ที่อยู่อาศัย จำนวน 9,351 ราย ราชการ จำนวน 94 ราย รัฐวิสาหกิจ   
จำนวน 13 ราย ธุรกิจขนาดเล็กจำนวน 840 ราย ธุรกิจขนาดใหญ่ จำนวน 239 ราย 
    (2) ข้อมูลด้านระบบผลิตรับแหล่งน้ำดิบ 
    แม่ข่ายพาน 
    - น้ำชลประทาน (ปริมาณน้ำเพียงพอต่อการใช้งาน) 
    - สระพักน้ำดิบในแม่ข่ายพาน ปริมาณความจุ 160,000 ลบ.ม. ปัจจุบันระดับน้ำ 6.4 
      ปริมาณน้ำเพียงพอต่อการผลิต (ใช้งาน) 
    หน่วยบริการแม่ใจ 
    - หนองเล็งทราย ปัจจุบันระดับน้ำ 2.5 ม. ปริมาณน้ำเพียงพอต่อการผลิต 
    หน่วยบริการแม่ใจ 
    (3) ระบบผลิตและระบบจ่ายของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน 
    - สถานีผลิตน้ำแม่ข่ายพาน กำลังการผลิต 400 ลบ.ม./ชม.  
จ่ายน้ำวันละ 4,000 ลบ.ม./วัน 
    - สถานีผลิตน้ำแม่ใจ กำลังการผลิต 300 ลบ.ม./ชม. จ่ายน้ำวันละ 2,500 ลบ.ม./วัน 
    ที่มา : การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพาน สิงหาคม 2564 

2. ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
 1) ด้านเศรษฐกิจ 
  1.1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดพะเยา 
   จากรายงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2562 จังหวัด
พะเยา มีมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัด (Gross Provincial Product : GPP) ตามราคาประจาปี 36,747 ล้านบาท 
มูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว (GPP Per capita) 97,282 บาท จัดเป็นอันดับที่ 49 ของประเทศ และเป็นอันดับ
ที่ 11    ของภาคเหนือ 
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ตารางท่ี 1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) จาแนกตามสาขาการผลิต พ.ศ. 2560 – 2562 

สาขาการผลิต 
มูลค่า (ล้านบาท) 

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

ที่มา : สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา สิงหาคม 2564 
1.2 สถานการณ์การค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน 

จังหวัดพะเยา ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับด่านสากลปางมอญ แขวงไชยะบุลี สปป.ลาว มีแนวชายแดน ที่
ติด  

กับแขวงไชยะบุลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ตั้งแต่อำเภอเชียงคำถึงอำเภอภูซาง          
เป็นระยะทางประมาณ 44 กิโลเมตร โดยมีช่องทางก่ิวหก หมู่ที่ 2 ตำบลป่าซาง จังหวัดพะเยา เป็นช่องทางติดต่อ
ระหว่างบ้านฮวก อำเภอภูซาง กับบ้านปางมอญ (ด่านสากลปางมอญ) เมืองคอบ แขวงไชยะบุลี สปป.ลาวจุดผ่าน
แดนบ้านฮวก ยกระดับเป็นด่านถาวร เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ทั้งนี้ ตั้งแต่ 15 เมษายน 2563 เป็นต้นมา 
จังหวัดพะเยามีคำสั่งระงับการเดินทางเข้าของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวรจุดผ่อนปรน
การค้า และช่องทางอ่ืนๆ ตลอดแนวชายแดนจังหวัดพะเยาเป็นการชั่วคราว 
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ตาราง 2 แสดงสถิติการค้าชายแดนไทย – สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ปี 2554-2564) 

ปี พ.ศ. 
ประเภทมูลค่าการส่งออก 

มูลค่าการค้ารวม มูลค่าการนำเข้า มูลค่าการส่งออก ดุลการค้า 
ปี 2554  41,950,161.47 3,564,028.61 38,386,132.86 34,822,104.25 
ปี 2555 150,890,916.02 5,883,478.08 45,267,560.46 171,800,036.29 
ปี 2556  181,023,261.60 259,641.29 180,763,620.31 180,503,979.02 
ปี 2557 231,398,471.34 1,463,019.97 229,935,451.41 228,472,431.44 
ปี 2558 356,064,441.35 21,833,798.68 334,230,642.67 312,396,843.99 
ปี 2559 162,654,583.66 13,107,563.71 149,547,019.95 136,439,456.24 
ปี 2560  289,366,787.09 165,261,744.19 124,105,042.09 -41,156,701.26 
ปี 2561  144,689,320.40 55,846,720.63 88,742,599.77 32,895,879.14 
ปี 2562 164,945,669.96 96,956,402.02 67,989,267.94 -28,967,134.08 
ปี 2563 373,265,669.82 119,186,636.56 254,079,033.26 133,445,384.84 
ป ี  2 564  ( ม . ค  - 
มิ.ย.) 

395,494,566.74 61,444,071.81 281,887,666.67 220,443,594.86 

ที่มา : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา, กรกฎาคม 2564 
   
มูลค่าการค้าชายแดน  

ปี 2564 มกราคม – มิถุนายน ของปี 2564 มูลค่าการค้ารวม 343.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
ช่วงเดียวกันของปีก่อน 214.72 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 166.96 โดยการส่งออก มีมูลค่า 281.89 ล้านบาท 
เพ่ิมข้ึนจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 203.21 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 258.26 การนำเข้ามีมูลค่า 61.44 ล้านบาท 
เพ่ิมข้ึนจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 11.51 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.07 ไทยได้ดุลการค้า 191.688 ล้านบาท 

ปี 2563 – 2564 มีมูลค่าการค้ารวมทั้งสิ้น 716.597 ล้านบาท โดยจังหวัดพะเยาได้เปรียบใน
ด้านดุลการค้าทั้งหมด 355.335 ล้านบาท 
  เห็นได้ว่า ปี 2564 มูลค่าการค้าชายแดน จังหวัดพะเยา มีมูลค่าการค้าเพิ่มขึ้น มีสาเหตุสาคัญ
เนื่องจากจุดผ่อนปรนบ้านฮวก ยกระดับเป็นด่านถาวรบ้านฮวก และด่านประเพณีปางมอญของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ได้ยกระดับเป็นด่านสากลปางมอญ เช่นเดียวกันส่งผลให้สินค้าจากทั้ง
สองประเทศสามารถเคลื่อนย้ายผ่านด่านพรมแดนดังกล่าวได้อย่างเต็มรูปแบบโดยมีกฎหมายภายในประเทศ
รองรับในการนำเข้า-ส่งออก และเป็นไปตามหลักศุลกากรสากล 
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ผังแสดงปริมาณด้านการค้า ปี 2563 - 2564 
มีมูลค่าการค้าชายแดนรวมทั้งสิ้น 716.597 ล้านบาท  สินค้าส่งออกมากที่สุด : น้ำมันเชื้อเพลิง             

สินค้านำเข้ามากที่สุด : หินปูนบด สินแร่และสินค้าเกษตร 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
สถิติปริมาณการเข้า – ออก ของราษฎรไทย และราษฎร สปป.ลาว 

สถิติปริมาณการเข้า – ออก ของราษฎรไทย และราษฎร สปป.ลาว ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านฮ
วก  

ปี 2564 (ม.ค. – มิ.ย.) รวมจำนวนทั้งสิ ้น 3 ,046 คน มีแนวโน้มลดลง เนื ่องจากมีมาตรการควบคุม การ
เคลื่อนย้ายคนเข้า- ออกประเทศ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
 
 
  ผังแสดงสถิติปริมาณการเข้า – ออก ของราษฎรไทย และราษฎร สปป.ลาว ณ จุดผ่านแดน
ถาวรบ้านฮวกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 - 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 1.3 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว ข้อมูลจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พบว่า จำนวน       
ผู้เยี่ยมเยือนจังหวัดพะเยา มีอัตราเพิ่มสูงขึ้น แทบจะทุกปี แต่ในปี 2563 จำนวนผู้เยี่ยมเยือนลดลงเกือบครึ่งหนึ่ง     
มีจำนวนผู้เยี่ยมเยือน 411,082 คน โดยเป็นผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยร้อยละ 98.13 และผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศ 
ร้อยละ 1.87 และส่งผลให้รายได้ จากการท่องเที่ยว ในปี 2563 จำนวน 829 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ร้อย
ละ 59.09 โดยในปี 2562 ผู้เยี่ยมเยือนมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวันเฉลี่ยเท่ากับ 2,711 บาท  
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แต่เมื่อเปรียบเทียบระหว่างผู้เยี ่ยมเยือนชาวไทยและ ชาวต่างประเทศ พบว่า ผู้เยี ่ยมเยือนชาวต่างประเทศ         
มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อวัน เท่ากับ 1,362 บาท สูงกว่า ผู้เยี ่ยมเยือนชาวไทย ที่มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อวัน เท่ากับ     
1,349 บาท ทั้งนี้เนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยว  
และรายได้จากนักท่องเที่ยวลดลงจำนวนมาก 

ที่มา : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
 
เส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวกกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง  

1. เส้นทางเรือ ภูซาง-ปากคอบ-ปากแบ่ง-หลวงพระบาง เส้นทางการท่องเที่ยวดังกล่าว            
จะแบ่งเป็น 2 ลักษณะคือทางบกและทางน้ำ โดยเริ่มต้นจาก การเดินทางทางบกจากอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
จนถึงจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวกมีระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร และออกจากจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวกเข้าสู่ 
สปป.ลาว ณ ด่านสากลปางมอญ เมืองคอบ สปป.ลาว และ เด ินทางต่อไปประมาณ 38 กิโลเมตร                      
สู่ชุมชนปากคอบที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง ที่เป็นเส้นทางผ่านของเรือจาก เมืองห้วยทราย สปป.ลาว ไปเมืองปากแบ่ง 
ซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ระหว่างก่ึงกลางของเส้นทางท่องเที่ยวทางที่จะเดินทางไปยังหลวงพระบาง โดยเรือโดยสารจะ
จอดพักค้างคืนที่เมืองปากแบ่ง 1 คืนก่อนเดินทางต่อไปยัง หลวงพระบางโดยการเดินทางโดยเรือโดยสารจาก
เมืองปากแบ่งถึงหลวงพระบางจะใช้เวลาประมาณ 10 ชั่วโมง โดยระหว่างเส้นทางมีร้านอาหาร ร้านค้า และ
ปั๊มน้ำมัน รวมถึงป้ายบอกทางท่ีมีภาษาอังกฤษระบุระหว่างเส้นทาง  

2. เส้นทางบก จุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก-ไชยะบุลี-หลวงพระบาง-กาสี-วังเวียง เส้นทาง
การท่องเที่ยวดังกล่าวมีระยะทางโดยประมาณ 577 กิโลเมตร โดยเส้นทางมีสภาพแวดล้อม ส่วนใหญ่เป็นภูเขา 
และถนนที่ขรุขระเป็นช่วงตลอดเส้นทาง และยังมีถนนที่อยู ่ในกำลังดำเนินการก่อสร้าง มีไฟฟ้าส่องสว่าง           
ในระหว่างเส้นทางเฉพาะบางจุดที่เป็นย่านชุมชน หรือทางแยกหลักเท่านั้น และมีร้านอาหาร ร้านค้า แ ละ
ปั๊มน้ำมัน รวมถึงป้ายบอกทางที่มีภาษาอังกฤษระบุระหว่างเส้นทาง โดยการเดินทางด้วยตนเอง อาจจำเป็นต้อง
ศึกษารายละเอียดการเดินทาง และข้อจำกัดในสิ่งอำนวยความสะดวกบางพื้นที่ ตลอดจน ช่วงเวลาที่เหมาะสม   
ในการเดินทาง เพ่ือความปลอดภัย และความคล่องตัวในระหว่างการเดินทาง  

3. เส้นทางบก จุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก-ปากแบ่ง-อุดมไชย-เดียนเบียนฟู-ฮานอย-ซาปา-
ฮาลองเบย์ เส้นทางระหว่างจุดผ่านแดนบ้านฮวก-เมืองฮาลองเบย์ มีระยะทางประมาณ 1 ,141 กิโลเมตร        
โดยสภาพเส้นทางตลอดเส้นทางในสปป.ลาว ถนนจะมีความขรุขระเป็นบางช่วงและสภาพแวดล้อมส่วนใหญ่   
เป็นเชิงเขา และจะเดินทางออกจากประเทศลาว ณ ด่านชายแดนปางหกเมืองขวา ซึ่งจะใช้เวลาประม าณ         
9 ชั่วโมงก่อนเข้าสู่ประเทศเวียดนาม ณ ด่านไตรจาง เมืองเดียนเบียนฟู และมุ่งหน้าสู่เมืองฮานอยก่อนเดินทาง 
ต่อไปยังฮาลองเบย์ หรือซาปา โดยถนนบริเวณด่านไตรจางเข้าสู่เดียนเบียนฟู มีความลาดชันมาก และมีหลุมบ่อ 
ขนาดใหญ่ในบางช่วง ขณะที ่ในเส้นทางสู ่ซาปาสภาพแวดล้อมส่วนใหญ่จะเป ็นเช ิงเขาส ูงช ันต ้องใช้               
ความระมัดระวังสูง ทั้งนี้ในประเทศเวียดนามจะมีการจำกัดอัตราความเร็วไม่เกิน 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง          
ในเขตเมือง หรือชุมชน นอกเมืองไม่เกิน 60-80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และทางด่วนไม่เกิน 100 กิโลเมตร ต่อชั่วโมง 
โดยตลอดเส้นทางมีร้านอาหารร้านค้า และปั๊มน้ำมัน รวมถึงป้ายบอกทางที่มีภาษาอังกฤษ ระบุระหว่างเส้นทาง 
ขณะที่ใน สปป.ลาว มีไฟส่องสว่างในระหว่างเส้นทางเฉพาะบางจุดที่เป็นย่านชุมชน หรือทางแยกหลักเท่านั้น   
แต่ในประเทศเวียดนามจะมีไฟส่องสว่างในชานเมืองและชุมชนเป็นหลัก  
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4. เส้นทางบก จุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก-ปากคอบ-เมืองเงิน-ปากแบ่ง-อุดมไชย-เดียน
เบ ียนฟู -ฮานอย- หนานหน ิง เส ้นทางการเข ้าถ ึงระหว ่างจ ุดผ ่านแดนถาวรบ ้านฮวก -หนานหนิง            
สาธารณรัฐประชาชนจีน มีระยะทางโดยประมาณ 1 ,356 กิโลเมตร โดยเส้นทางระหว่างเมืองฮานอย-เมือง
หนานหนิง มีระยะทางประมาณ 395 กิโลเมตร และใช้เวลาการเดินทางประมาณ 8 ชั่วโมง สภาพเส้นทางส่วน
ใหญ่เป็นทางลาดยางที่เดินทาง สะดวกสบาย และมีร้านค้า ร้านอาหารพื้นถิ่ น ตลอดจนปั้มน้ำมันให้บริการ      
ในระหว่างเส้นทางตามชุมชน หรือเขต ชานเมืองในระหว่างเส้นทางพบป้ายบอกทางที ่เป็นภาษาท้องถิ่น              
กับภาษาอังกฤษระบุตามแยกสำคัญของเส้นทาง อย่างไรก็ตามเส้นทางระหว่างด่านตรวจคนเข้าเมืองผิงเสียง 
(ด่านชายแดนสาธารณรัฐประชาชนจีน) ซึ่งเป็นทางด่วนตลอดเส้นทาง ดังนั้นจึงมีข้อจากัดในการจอดแวะ      
หรือทำธุระข้างทาง ตลอดจนไฟส่องสว่างมักพบ ในระหว่างชานเมืองกับเขตเมือง ทั้งนี้การนำรถยนต์ส่วนตัว     
เข ้า เขตสาธารณร ัฐประชาชนจ ีนอาจม ีข ้อจำก ัด น ักท ่องเท ี ่ยวอาจจำเป ็นต ้องใช ้บร ิการรถเช่ า                          
หรือรถโดยสารสาธารณะในเขตสาธารณรัฐประชาชนจีนเพ่ือเข้าเมืองหนานหนิง  

บ้านฮวก เมืองชายแดนภูซางหรือบ้านฮวก ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ได้ยกระดับ
จากจุดผ่อนปรน เป็นจุดผ่านแดนถาวร เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นจุดผ่านแดนที่สามารถเ ชื่อมโยง
อนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง ได้เป็นอย่างดี โดยมีเขตแดนติดกับสปป.ลาว และสามารถพัฒนาเป็นเส้นทางการค้าการ
ท่องเที่ยวระหว่างไทย สู่สปป.ลาวผ่านไปยังจีนตอนใต้และเวียดนามได้โดยผ่านทางเส้นทาง R2A นอกจากนี้     
ในด้านการท่องเที่ยว ของพื้นที่ ยังมีสิ่งดึงดูดใจที่น่าสนใจจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นภูมิประเทศ บรรยากาศของ
เมืองเล็กๆ ในขุนเขา อันมีทรัพยากรการท่องเที ่ยว ทางธรรมชาติที ่สวยงามโดดเด่น เช่น น้ำตกภูซาง               
ซึ่งเป็นน้ำตกอุ่นแห่งเดียวในประเทศไทย น้ำตกห้วยโป่งผา ที่อุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของเต่าปูลู    
ภูชมดาว ถ้ำน้ำลอด ฯลฯ อีกท้ังยังมี วัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชนที่หลากหลายเช่น ไทลื้อ ม้ง ลาว ฯลฯ 

 
1.4 ข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) จังหวัดพะเยา ข้อมูลลงทะเบียน ผลิตภัณฑ์ OTOP ปี 2557 - 

2563 มีผู ้ผลิต/ผู ้ประกอบการ OTOP ลงทะเบียน จำนวน 945 ราย 1,931 ผลิตภัณฑ์ แยกตามประเภท
ผู้ประกอบการ ดังนี้ 
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 ข้อมูลการลงทะเบียน OTOP ระหว่างปี 2557 - 2563 ส่วนใหญ่มาจากกลุ่มชุมชน มากกว่าผู้ผลิต
รายเดียวและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ OTOP การเข้าสู่วิสาหกิจชุมชน ยังต้องการ       
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ลงทะเบียน จำแนกรายปี ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 จากข้อมูลลงทะเบียน ประจำปี 2562 และ ประจำปี 2563 มีผลิตภัณฑ์มาลงทะเบียนเพิ่มข้ึน 
จำนวน 239 คิดเป็นร้อยละ 14.125 แนวโน้มผู้ผลิต /ผู้ประกอบการ/กลุ่มอาชีพในชุมชน มีจำนวนมากขึ้น และ 
เข้าสู่กระบวนการการส่งเสริม OTOP มากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
  สรุปข้อมูลการดำเนินงาน หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP ) จังหวัดพะเยา ซึ่งมีการคัดสรร   
2  ป ี   1  คร ั ้ ง  ม ี กล ุ ่ มช ุมชน และผ ู ้ ผล ิ ตผ ู ้ ประกอบการ OTOP เข ้ าร ับการค ัดสรร เพ ิ ่ มมากขึ้ น                           
จำนวน 40 ผลิตภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 27.03 
 
 ปัญหา/อุปสรรค 1.ข่าวสารข้อมูลการรับสมัครลงทะเบียน OTOP และอื ่นๆที ่เก ี ่ยวข ้อง               
2.ผู ้ผลิตผู ้ประกอบการ OTOP รายใหม่และรายเดิมยังขาดความรู ้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์           
และ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ 3.ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการยังมีความต้องการด้านช่องทางการจำหน่ายและการตลาด   
สรุปข้อมูลการดำเนินงาน หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP ) จังหวัดพะเยา ซึ่งมีการคัดสรร 2 ปี 1 ครั้ง          
มีกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน และผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP เข้ารับการการคัดสรรเพิ่มมากข้ึน จำนวน 31 ผลิตภัณฑ์ 
คิดเป็นร้อยละ 78.37 ปัญหา/อุปสรรค์ 1.ข่าวสารข้อมูลการรับสมัครลงทะเบียน OTOP และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง    
2.ผู ้ผลิตผู ้ประกอบการ OTOP รายใหม่และรายเดิมยังขาดความรู ้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์           
และ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ 3.ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการยังมีความต้องการด้านช่องทางการจำหน่ายและการตลาด 
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แสดงข้อมูลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดพะเยา ปี 2561 – 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ข้อมูลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ปี 2561 - 2563 ทั้ง 5 ประเภทผลิตภัณฑ์ มียอด จำหน่าย
เพิ่มทุกปี อยู่ระหว่าง ร้อยละ 19.07 – 23.00 ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ยอดการจำหน่าย OTOP มีแนวโน้ม
เพ่ิมข้ึน ที่มา : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา, สิงหาคม 2564 
 
3. ขอมูลการปกครองและประชากร 
  2.1 เขตการปกครอง 
  จังหวัดพะเยา แบงเขตการปกครองออกเปน 9 อําเภอ 68 ตําบล 780 หมูบาน 72 การปกครองสวนท
องถิ่น  รายละเอียดดังนี้ 
ตารางแสดงเขตการปกครองและรูปแบบการปกครองของจังหวัดพะเยา 

ที่ อำเภอ 
เขตการปกครอง รูปแบบการปกครอง(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

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

รวม 68 780 1 2 33 36 
ที่มา : ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา, สิงหาคม2563 

  2.2 จำนวนประชากร 
  จังหวัดพะเยามีจำนวนประชากรทั้งหมด 470,045 คน เป็นเพศชาย 229,068 คน และ  เพศหญิง 240,977 
คน  มีจำนวนครัวเรือน 183,250 ครัวเรือน ความหนาแน่นโดยเฉลี่ยประมาณ 74 คน/ตร.กม. โดยพ้ืนที่ที่มีประชากรมากที่สุด 
คือ อำเภอเมืองพะเยา ส่วนพ้ืนที่ที่มีประชากรน้อยที่สุด คือ อำเภอเชียงม่วน 
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ตารางแสดงจำนวนประชากรและครัวเรือน จำแนกรายอำเภอ ปี พ.ศ.2561 – 2563 

 
ที่ 

 
อำเภอ 

จำนวนประชากร 

2561 2562 2563 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

1 อำเภอเมืองพะเยา 21,662 22,908 44,570 60,229 64,426 124,655 59,721 64,093 123,814 
2 อำเภอเชียงคำ 38,380 38,950 77,330 35,575 36,171 71,746 35,113 35,990 71,103 
3 อำเภอดอกคำใต้ 33,567 35,776 69,343 33,385 35,566 68,924 33,063 35,276 68,339 
4 อำเภอปง 26,345 26,376 52,721 26,140 26,282 52,422 26,101 26,277 52,378 
5 อำเภอจุน 23,923 25,752 49,675 23,727 25,596 49,323 23,691 25,527 49,218 

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

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

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

อายุ ชาย หญิง รวม อายุ ชาย หญิง รวม 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

46 ปี 3,327 3,502 6,829 47 ปี 3,264 3,507 6,771 
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48 ปี 3,495 3,911 7,406 49 ปี 3,471 4,005 7,476 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

86 ปี 365 489 854 87 ปี 285 419 704 

88 ปี 238 376 614 89 ปี 186 283 469 

90 ปี 159 206 365 91 ปี 111 172 283 

92 ปี 103 178 281 93 ปี 66 91 157 

94 ปี 34 72 106 95 ปี 34 55 89 

96 ปี 10 26 36 97 ปี 16 28 44 

98 ปี 9 10 19 99 ปี 14 10 24 

100 ปี 3 8 11 มากกว่า100 ปี 8 21 29 
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2.3 ศาสนาและวัฒนธรรม 

 จังหวัดพะเยา มีสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนารวมทั้งสิ ้น 498 แห่ง ประกอบด้วยวัดใน
พระพุทธศาสนา จำนวน 478 แห่ง  โบสถ์คริสต์ จำนวน 19 แห่ง และมัสยิดจำนวน 1 แห่ง โดยอำเภอเมือง
พะเยามีจำนวนสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนามากเป็นอันดับ 1 และน้อยที่สุด คือ อำเภอเชียงม่วน 
  การนับถือศาสนาของประชาชนจังหวัดพะเยาแยกตามศาสนา ดังนี้ 
 

ศาสนา 
จำนวนประชากร (คน) 

รวม ร้อยละ 
ชาย หญิง 

พุทธ 148,677 155,839 304,516 98.97 
คริสต์ 1,452 1,514 2,966 0.96 
อิสลาม 36 23 59 0.02 
ซิกส์ 1 3 4 0.00 
อ่ืนๆ 58 74 132 0.04 
รวมทั้งสิ้น 150,224 157,453 307,677 100 

   
  ประชากรจังหวัดพะเยาส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ จำนวน 304,516 คน คิดเป็นร้อยละ 98.97 
รองลงมานับถือศาสนาคริสต์ จำนวน 2,966 คน คิดเป็นร้อยละ 0.96 อื่นๆ จำนวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 0.04 
ศาสนาอิสลาม จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 0.02 และศาสนาซิกส์ จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อย ละ 0.00 
ตามลำดับ              
  ดังนั ้น ทางด้านสังคม ว ัฒนธรรม ศาสนา ภูมิป ัญญาท้องถิ ่น ควรเพิ ่มมูลค่า โดยการ                 
บูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน ร่วมสืบสาน อนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรม และจัดกระบวนการ
ท่องเที ่ยวแบบครบวงจร โดยการจ ัดระบบบริหารจัดการ รวมถึงม ีมาตรการป้องกันความปลอดภัย                       
ทางการท่องเที่ยวให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวจำนวนมากในอนาคต และมีมาตรการในการลดปัญหาสังคม
ต่างๆ เพื่อให้เกิดความสงบสุขต่อไป 

2.4 สาธารณสุข 

 2.4.1 ลักษณะประชากรจังหวัดพะเยา  
 จังหวัดพะเยามีประชากรทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 471,253 คน  อัตราส่วนเพศ
ชาย:เพศหญิง เท่ากับ 1:1.05  อัตราเกิดน้อยกว่าอัตราตายมาตั้งแต่ ปี 2541-2559  อัตราเพิ่มตามธรรมชาติ           
ปี 2560 ลดลงจากปี2559 เท่ากับ -0.24 ส่งผลให้โครงสร้างประชากรของจังหวัดพะเยาเปลี่ยนไป โดยดูจาก
พีระมิดประชากรของจังหวัดพะเยาที่คาดการณ์จากปี 2542 -ปี 2573 จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พีระมิดประชากรฐานกว้างมาเป็นพีระมิดฐานแคบ  จังหวัดพะเยา จึงมีแนวโน้มเข้า
สู่สังคมผู้สูงอายุ โดยในปี 2560 อัตราประชากรผู้สูงอายุจะอยู่ที่ร้อยละ 19.07 (60ปีขึ้นไป) และ ร้อยละ 11.16 
(65 ปีขึ้นไป) ซึ่งสูง กว่าระดับประเทศ( ร้อยละ 18.3) อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนพะเยา ในปี2560 มี
แนวโน้มเพ่ิมข้ึน 
อยู่ที่ 75.2 ปี (อายุคาดเฉลี่ยคนไทยทั้งประเทศ 74.8 ) 
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 เมื ่อนำอายุขัยเฉลี ่ยมาปรับด้วยสุขภาพ (Health Adjust Life  Expectancy : HALE) ซึ ่งเป็น    
การวัดสถานะสุขภาพ ของประชากรโดยนำเรื่องของทั้งการตายและป่วย มาร่วมพิจารณาพบว่า ในปี 2560 
พบว่าประชากรจังหวัดพะเยามีอายุขัยเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดที่มีสุขภาพดีเพ่ิมข้ึนจากปี2559 (65.2)  
 

ตารางแสดงจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล  ปี 2562 
 

หน่วยงาน ประเภท ระดับ เตียง Active 
นายแพทย ์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ 

FTE ปฏิบัติจริง FTE ปฏิบัติจริง FTE ปฏิบัติจริง FTE ปฏิบัติจริง 

รพ.
พะเยา 

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

รพ.เชียง
คำ 

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

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

รพ.เชียง
ม่วน 

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

รพ.ดอก
คำใต้ 

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

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

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

รพ.ภูกาม
ยาว 

รพช. F3 0 3-3 1 2-3 2 2-2 2 24-30 4 

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

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

ที่มา : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา, ธันวาคม 2562 
 

2.4.2 สถานการณ์ผู้สูงอายุในจังหวัดพะเยา

 
ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

 

จากพีระมิดโครงสร้างประชากรจังหวัดพะเยา จะเห็นได้ว่า ปี 2562 จังหวัดพะเยามีจำนวนวัยกำลัง
แรงงานค่อนไปทางวัยสูงอายุอยู่มาก 
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กลุ่มอายุ พีระมิดโครงสร้างประชากรจังหวัดพะเยา พ.ศ.2562

ชาย
หญิง
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ปัจจุบัน พะเยา “เป็นสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society)” เต็มตัว และกำลังก้าวเข้าสู่การเป็น “สังคม
ผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society)” 

 
ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

จากแผนภูมิแท่ง จะเห็นได้ว่า วัยแรงงานของ อำเภอดอกคำใต้ 100 คน ต้องรับภาระ ด้านเศรษฐกิจ
ดูแลเด็กและผู้สูงอายุเกือบ 55 คน โดยเป็นภาระดูแลผู้สูงอายุสูงถึง 36 คน การกำหนดนโยบายจึงต้องมองไปใน
เรื่องของการดูแลผู้สูงอายุ การสาธารณสุขและสวัสดิการสังคมด้านต่าง ๆ ขณะที่วัยแรงงานของ อำเภอปง 100 
คน ต้องรับภาระด้านเศรษฐกิจดูแลเด็กและผู้สูงอายุ 52 คน โดยเป็นภาระดูแลเด็กถึง 25 คน แต่อย่างไรก็ดีเด็ก
ใน อำเภอปงก็จะเติบโตเป็นประชากรวัยแรงงาน การกำหนดนโยบายต้องมองไปในเรื่องการดูแลเรื่องการศึกษา 
ตำแหน่งงาน โครงสร้างประชากรโดยเฉพาะในระดับพื้นที่ จึงเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์ทางสังคม ทำให้
สามารถวางแผนรับมือภาวะทางส่งผลต่อเศรษฐกิจในอนาคตได้ 

3. ขอมูลเศรษฐกิจ 

 3.1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดพะเยา 
  จังหวัดพะเยามี มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม  32,738 ล้านบาท สำหรับสาขาที่มีมูลค่าสูงสุด ได้แก่    
สาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์และการป่าไม้ มีมูลค่า 13,998 ล้านบาท รองลงมาได้แก่ การขายส่งการขายปลีก การซ่อมแซม
ยานยนต ์จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนตัวและของในครัวเรือน มีมูลค่า 3,516 ล้านบาท สาขาการศึกษา มีมูลค่า 3,349 ล้าน
บาท สาขาตัวกลางการเงิน มีมูลค่า 2,217 ล้านบาท และสาขาการบริหารราชการและการป้องกันประเทศ รวมทั้งการ
ประกันสังคมภาคบังคับ    มีมูลค่า 2,043 ล้านบาท  โดยจังหวัดพะเยามีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคน เท่ากับ 
78,974 บาท ซึ่งอยู่ในลำดับที่ 13 ของ 17 จังหวัดภาคเหนือและลำดับที่ 52 ของประเทศ 
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ร้อยละ

อ าเภอ

อัตราการพ่ึงพิงวัยเด็กและอัตราการพ่ึงพิงวยัสูงอายุ รายอ าเภอ จังหวัดพะเยา ปี 2562

เด็ก ผู้สูงอายุ
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เกษตรกรรม การล่า
สัตว์ 

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

113เหมืองแร่และเหมือง
หิน
68

 แผนภูมิ แสดงข้อมูลมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดพะเยา จำแนกตามสาขาการผลิต 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3.2 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
   

 3.2.1 ทรัพยากรป่าไม้ 

               จังหวัดพะเยา มีป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน  15  ป่า (ตามแผนที ่ท้ายกฎกระทรวง) มีเนื ้อที่ 
2,545,537.50 ไร่ (โดยมีป่าสงวนแห่งชาติที่มีพื้นที่ที่คาบเกี่ยวกับจังหวัดเชียงราย จำนวน 3  ป่า)  -ป่าสงวน
แห่งชาติ(ตามท้ายกฎกระทรวง) 2,837,561.32 ไร่  ปี พ.ศ. 2561 มีพื ้นที ่ป่าประมาณ 1 ,992,209.93 ไร่ 
ประมาณ ร้อยละ 51.50 ของพ้ืนที่ทั้งหมด (ที่มา: จากการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม สถิติกรมป่าไม้ , ปี 2561) 
 

ตารางแสดง พื้นที่ป่า จังหวัดพะเยา 

ปี พ.ศ. 
เนื้อที่ป่า ร้อยละของพ้ืนที่ 

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

ที ่ รายช่ืออุทยานแห่งชาติ ครอบคลุมพื้นที่ เนื้อที่ (ไร่) 
เฉพาะใน

พะเยา (ไร่) 
1 อุทยานแห่งชาติดอยหลวง -ป่าแม่ลาวฝั่งขวา ป่าแม่สาน ป่าแม่ใจ 

-ป่าแม่ต๋ำและป่าแม่นาเรือท้องที่อำเภอแม่ใจ 
และอำเภอเมืองพะเยา 

125,525 125,525 

2 อุทยานแห่งชาติภูซาง ป่าน้ำเปื๋อย ป่าน้ำหย่วนและป่าน้ำลาว 
ท้องที่อำเภอเชียงคำ และอำเภอภูซาง 

178,050 144,149.62 

3 อุทยานแห่งชาติแม่ปืม -ป่าแม่ปืมและป่าดงประดู่ 
-ป่าแม่ปืมและป่าแม่พุง 
-ป่าแม่ฮ้องป๋อ ป่าห้วยแก้วและป่าแม่อิงฝั่งซ้าย
ท้องที ่อำเภอแม่ใจ ,อำเภอเมืองพะเยาและ
อำเภอภูกามยาว 

219,266 77,4125.50 

4 อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง -ป่าแม่ยม,ป่าแม่ตำ 
-ป่าแม่ร่องขุย 
ท้องที่อำเภอปง อำเภอเชียงม่วนและอำเภอดอกคำใต้ 

538,125  

รวม 1,060,966 885,212.10 
1 วนอุทยานร่องคำหลวง -ป่าแม่ต๋ำและป่าแม่นาเรือ ท้องที่ต.แม่นาเรือ 

อำเภอเมืองพะเยา 
3,000  

2 วนอุทยานน้ำตกน้ำมิน ป่าน้ำเปื๋อย ป่าน้ำหย่วนและป่าน้ำลาว 
ท้องที่ตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ  

3,870  

รวม 19,670  
1 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผา

ช้าง 
-ป่-แม่ยม ท้องที่อำเภอปง อำเภอเชียงม่วน 365,926  

2 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ -ป่าแม่จุน 
-,ป่าแม่ยม 
-ป่าห้วยดอกเข็มและป่าแม่อิงฝั่งขวา 
ท้องที่อำเภอจุน อำเภอเชียงคำ 

231,875  

3 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทับพญาลอ อำเภอจุน อำเภอเชียงคำ 9,000  
4 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทับพญาลอ อำเภอแม่ใจ    

รวม 606,801  
ที่มา: สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 15 (เชียงราย) 
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   3.2.2 ทรัพยากรสัตว์ป่า 
สำหรับสัตว์ป่าที่พบในพื้นที่ มีความหลากหลายตามลักษณะภูมิอากาศและภูมิประเทศโดยส่วนใหญ่      

ที่พบเป็นสัตว์ในกลุ่มเลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก ได้แก่ กระจง ค่าง ชะนี กระต่าย แมวป่า เม่น ชะมด กระรอก 
หมาใน เต่าปูลู อีเห็น อ้น กระแต กระเล็นปลายขนหูสั ้น และกระรอก ส่วนสัตว์กลุ ่มเลี ้ยงลูกขนาดใหญ่           
บางส่วนลดจำนวนลงจากการถูกล่า ซึ่งที่ยังพบอยู่ ได้แก่ เสือปลา หมีควาย เก้ง เลียงผา กวางป่า ลิง และหมูป่า 
นอกจากนั้นเป็นนกกว่า 40 ชนิด เช่น นกเขาเขียว นกเขาเขียวก้านตองท้อง สีส้ม นกเปล้าธรรมดา นกหัวขวาน
ใหญ่สีเทา นกปรอดเหลืองหัวจุก และเหยี่ยวดง 

 3.2.3 ทรัพยากรธรณี 
ทรัพยากรธรณีที่สำคัญในจังหวัด ที่สามารถนำมาผลิตในเชิงพาณิชย์ ได้แก่ ถ่านหิน หินอุตสาหกรรม

และแบไรต์ ตามลำดับ โดยมีผ ู ้ย ื ่นขอประทานบัตรเหมืองแร ่ในพื ้นที ่ จำนวน 18 ราย โดยส่วนใหญ่                 
เป็นการยื่นก่อสร้างการเปิดเหมืองถ่านหิน 11 ราย  เหมืองหินอุตสาหกรรม 6 ราย และเหมืองแบไรต์ 1 ราย 
และมีจำนวนโรงงานโม่ บดและย่อยหิน ที่ขอขึ้นทะเบียนโรงงานทั้งสิ้น 3 แห่ง หินใหญ่ / 820,000 ตัน 

แหล่งหินอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดพะเยา 

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

ร้อยละของภาคเหนือ 0.70 - - 
 

 สำหรับอุตสาหกรรมเหมืองถ่านหินในพื้นที่ จากการสำรวจ พบว่า จังหวัดพะเยามีแหล่ งถ่านหิน    
ที ่ได้ร ับการพัฒนา 1 แห่ง อยู ่ในบริเวณพื ้นที ่แอ่งเช ียงม่วน มีปริมาณถ่านหินสำรอง  62.47 ล้านตัน              
โดยเป็นถ่านหินประเภท Lignite/Subbituminous   ทั้งนี้ ปริมาณถ่านหินในพื้นที่จังหวัดพะเยาดังกล่าว               
ถือเป็นร้อยละ 37.52 ของปริมาณถ่านหินสำรองมีความสำคัญอย่างยิ่งเมื่อมีการนำมาใช้ประโยชน์เพื่อการผลิต
พลังงานไฟฟ้าในอนาคต 
 นอกจากนี้จังหวัดพะเยายังเป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญมีการค้นพบฟอสซิลบรรพบุรุษอุรังอุตัง 
บริเวณเหมืองถ่านหินเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน ซึ่งเป็นการค้นพบเป็นครั้งแรกของโลก ที่เป็นหลักฐ านของ
ฟอสซิลเอพขนาดใหญ่ที่สมบูรณ์ในบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีอายุราว  13.5-10 ล้านปี หรือปลายยุค
ไมโอซีนตอนกลางเป็นฟันจำนวน 18 ซี่ และสามารถจำแนกออกได้ว่าเป็นเพศผู้ และเพศเมียของสัตว์ชนิด
เดียวกัน โดยให้ชื ่อว่า “ลูแฟง พิเธคัส เชียงม่วนเอนซิส” (Lufengpithecuschiangmuanensis) หมายถึง      
“ลิงจากลูแฟงที่เชียงม่วน” ทำให้เชื ่อได้ว่าในบริเวณดังกล่าวอาจเป็นศูนย์กลางการกำเนิดและวิวัฒนาการ      
ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหรือไพรเมตชั้นสูงที่พัฒนาการมาเป็นสายพันธุ์มนุษย์ และมีศักยภาพสูงในการค้นพบ
ฟอสซิลชนิดใหม่ๆ  เนื ่องจากมีแอ่งสะสมตัวของตะกอนยุคต่างๆ จำนวนมากและในวนอุทยานไดโนเสาร์         
แก่งหลวงบริเวณดอยแก่งหลวง-ดอยกิ่วแก้ม พบกระดูกซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์มีทั้งสภาพสมบูรณ์และแตกหัก
กลายสภาพเป็นหินฝังตัวในหินทรายแป้งสีแดง ประกอบด้วยกระดูกส่วนหาง กระดูกซี่โครง กระดูกสะโพกและ
กระดูกขาของไดโนเสาร์กินพืชพันธุ์ซอโรพอด (Sauropod)ขนาดใหญ่คอยาว หางยาว เดินสี่ขา ขนาดไดโนเสาร์
ยาวประมาณ 15  เมตร ซึ่งพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเรียนรู้ทางซากดึกดำบรรพ์  
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3.3 คุณภาพอากาศ 
จังหวัดพะเยาเป็นหนึ่งในจังหวัดภาคเหนือตอนบนที่ประสบปัญหาภาวะหมอกควันปกคลุม ทุกปี        

ซึ่งจังหวัดพะเยาจะประสบปัญหารุนแรงในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน คุณภาพอากาศจังหวัดพะเยา 
วัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ ต.บ้านต๋อม อำเภอเมืองจังหวัด พะเยา จำนวนวันที่ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก
(PM10)  มีค่าเกินมาตรฐาน (120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม–30 เมษายน 2562   
จำนวน 13 วัน (ค่าสูงสุด PM10  =  277 วันที่ 31 มีนาคม 2562)  
 

 

 

 จากปัญหามลพิษทางอากาศจากภาวะหมอกควันที่เกิดขึ้นในระยะเวลาดังกล่าวข้างต้นเป็นที่ทราบกันดี

ว่า ไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะในพื้นที่จังหวัดลำปาง แพร่ และพะเยาเท่านั้นแต่ปัญหามลพิษทางอากาศนี้ครอบคลุม      

ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน 

ลำปาง พะเยา แพร่ และ น่าน โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเผาในพ้ืนที่ป่า พ้ืนที่เกษตร พ้ืนที่ข้างทางและพ้ืนที่โล่ง

ต่างๆ ทำให้เกิดหมอกควันกระจายตัวปกคลุมทั ่วไปในพื ้นที ่ภาคเหนือตอนบนส่งผลกระทบต่อคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมก่อให้เกิดสภาวะโลกร้อนสุขภาพอนามัยของประชาชนและเศรษฐกิการท่องเที่ยวรวมทั้งบดบัง     

ทัศนวิสัยการจราจรทั้งทางบกและทางอากาศ 
 

สาเหตุหลักของปัญหาเกิดจาก 

 1) ลักษณะภูมิประเทศและสภาพอุตุนิยมวิทยาของภาคเหนือเป็นแอ่งกระทะล้อมรอบด้วยภูเขาสูงและ

ในช่วงหน้าแล้งอากาศแห้งความกดอากาศสูงทาให้อากาศปิดหมอกควันไม่ฟุ้งกระจาย 

 2) กิจกรรมในพื้นที่ 

  พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์และพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติเกิดการเผาจาก 

  1) การบุกรุกพื ้นที ่ป่าเพื ่อเพิ ่มพื ้นที ่หากินจากการเพิ ่มขึ ้นของจาพนวนประชากรและ           

การขยายตัวอย่างรวดเร็วของการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ด้วยความสูงและลาดชันของพื้นที่ทำให้การเตรียมพื้นที่

เพาะปลูกและกำจัดเศษวัสดุทางการเกษตรจำเป็นต้องใช้วิธีเผา 

  2) การเผาในพื้นท่ีป่าเพ่ือล่าสัตว์และหาของป่า (คิดเป็นร้อยละ73ของจำนวนครั้งที่กรมอุทยาน

แห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเข้าดับไฟป่า)  

เดือน 
จำนวนวันที่ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กสูงกว่าระดบัมาตรฐาน 

2559 2560 2561 2562 

มกราคม - - - - 

กุมภาพันธ ์ 1 - - - 

มีนาคม 13 1 - 9 

เมษายน 8 - - 4 

รวม 22 1 - 13 

ค่าสูงสุด 
210 133 - 277 

(25 มี.ค.) (24 มี.ค.) (-) (31 มี.ค.) 
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  3) การเผาในพื้นที่รอบป่าและลามเข้าสู่ป่าเกิดเป็นไฟป่าพื้นที่เกษตรนอกป่ามีการเพิ ่มขึ้น             

ของพืชเชิงเดี่ยวโดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ซึ่งเกษตรกรจะเผาเพ่ือเตรียมพ้ืนที่เพาะปลูกและกำจัดเศษวัสดุ ทาง

การเกษตรเช่นเดียวกับเกษตรในป่า 
 

 3) หมอกควันข้ามแดน จากภาพถ่ายดาวเทียมพบจุดความร้อนและหมอกควันหนาแน่นในอนุภูมิภาค
แม่โขงมลพิษหมอกควันที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชนก่อให้เกิด
ความเดือดร้อนรำคาญนอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่งผล
กระทบต่อธุรกิจการท่องเที่ยวรวมถึงบดบังทัศนวิสัยการจราจรทั้งทางบกและทางอากาศซึ่งพบว่ามีการยกเลิก
และเลื่อนเที่ยวบินเป็นจำนวนมากเนื่องจากทัศนวิสัยต่ำกว่าเกณฑ์ปลอดภัย 
  จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคที่คาดว่าได้รับผลกระทบจากปัญหาหมอกควันในช่วงระหว่างวันที่ 6 
มกราคม – 27 เมษายน 2562 จังหวัดพะเยา กลุ่มโรคตาอักเสบ 2,546 คน กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด 
19,482 กลุ่มโรคทางเดินหายใจ 24,927 กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ 2,414 รวม 49,369 
หมายเหตุ จำนวนผู้ป่วยในปี พ.ศ.2562 ได้ตัดข้อมูลผู้ป่วย Follow up ออก ซึ่งอาจทำให้จำนวนผู้ป่วยน้อยกว่า
ปีที่ผ่านมา  (แหล่งข้อมูล : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 1 เชียงใหม่) 
 

 3) คุณภาพเสียง 

 จากการศึกษาวิจัยพบว่า จังหวัดพะเยามีคุณภาพเสียงไม่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพเสียง ในบรรยากาศ
ทั่วไปที่กำหนดไว้ แหล่งกำเนิดของเสียงในชุมชนจะเกิดจากการดำเนินกิจกรรม  โดยการจราจรเป็นหลัก  ซึ่งได้แก่ รถยนต์  
รถมอเตอร์ไซด์  โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีการจราจรคับคั่งในเขตเทศบาลเมืองพะเยาแต่ค่าเสียงมักจะเกิดตอนช่วง
เช้า บริเวณย่านการค้า และถนน  
 4) ขยะมูลฝอย 

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

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

 การจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด จังหวัดพะเยาประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ทั้งหมด 72 แห่งมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้บริการเก็บรวบรวม ขนส่ง และกำจัดขยะมูลฝอย จำนวน    

37 แห่ง และไม่ให้บริการจำนวน 34 แห่ง (อบจ.พะเยาไม่ได้ให้บริการด้านการจัดการขยะมูลฝอย) และมีเพียง

เทศบาลเมืองพะเยาเท่านั้นที่ให้บริการด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักวิชาการ การจัดการขยะมูลฝอย

ส่วนใหญ่ใช้วิธีการฝังกลบอย่างถูกวิธีการเทกองแบบควบคุมการเทกองกลางแจ้งเผากลางแจ้งเผาในเตาเผาขยะ

มูลฝอยการทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ ,การนำไปใช้ประโยชน์การขายเพื ่อรีไซเคิลหรือการจัดการแบบ

ผสมผสาน 

  สภาพปัญหาด้านการจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนที่จังหวัดพะเยาพบว่ายังมีปัญหาด้านการลักลอบ
ทิ้งขยะมูลฝอยนอกพื้นที่ให้บริการ (พบในเขตเมืองและย่านชุมชน)ขาดการจัดการขยะมูลฝอยที่เป็นระบบ ขาด
ความรู้ความเข้าใจต่อการจัดการขยะมูลฝอยทั้งในส่วนผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานท้องถิ่น รวมทั้งประชาชนใน
พื้นที่ อีกทั้งยังมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งที่ยังมีความขัดแย้งด้านการใช้พื้นที่คาบเกี่ยวขององค์กรปกครอง
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ส่วนท้องถิ่นที่ให้บริการกำจัดขยะมูลฝอย แต่มีพ้ืนที่รองรับการกำจัดอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มิใช่
ของตนเองทำให้ต้องทำความเข้าใจและแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม 

  จากการดำเนินการที่ผ่านมาพบว่า แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมควรมุ่งส่งเสริมการ
จัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง นำแนวทางการจัดการจัดการขยะมูลฝอยโดยใช้หลัก 3R มาใช้, เร่งสร้างความรู้ความ
เข้าใจ ความตระหนักและปลูกจิตสำนึกแก่ประชาชนด้านการจัดการจัดการขยะมูลฝอย , รวมทั้งส่งเสริมและ
สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้บริการการจัดการขยะมูลฝอยให้มีการจัดการอย่างถูกหลักวิชาการ, สร้าง
องค์ความรู้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานรวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงาน 
 

3.6 ด้านทรัพยากรน้ำ 

 1) แม่น้ำสายหลัก ได้แก่  
  1) แม่น้ำยมมีต้นกำเนิดจากเทือกเขาภูลังกาในเขตอำเภอปง  จังหวัดพะเยา และอำเภอบ้านหลวง 
จังหวัดน่าน ไหลผ่านอำเภอเชียงม่วน ความยาวแม่น้ำช่วงนี้ ประมาณ 60 กิโลเมตรก่อนที่จะเข้าสู่จังหวัดแพร่ 
แล้วไหลผ่านจังหวัดสุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร และบรรจบแม่น้ำที่จังหวัดนครสวรรค์ 

 
  2) แม่น้ำอิงมีต้นกำเนิดจากลำน้ำสาขาต่าง ๆ ที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยหลวงและอุทยาน
แห่งชาติแม่ปืม รวมถึงหนองเล็งทราย ไหลลงมาทางทิศใต้ลงสู่กว๊านพะเยา วนขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่าน
อำเภอเมืองพะเยา  กิ่งอำเภอภูกามยาว อำเภอจุน อำเภอเชียงคำ และไหลเข้าสู่จังหวัดเชียงราย อำเภอเทิงจนบรรจบ
แม่น้ำโขง            ที่อำเภอเชียงของ รวมความยาวที่อยู่ในเขตจังหวัดพะเยาประมาณ  160  กิโลเมตร 

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

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

15 กิโลเมตร 
 4) น้ำร่องช้าง เป็นสาขาหนึ่งของแม่น้ำอิงตอนกลาง ไหลจากทิศใต้ขึ้นทิศเหนือ ไปลงแม่น้ำอิง       

ที่อำเภอเมืองพะเยา ความยาวประมาณ 30 กิโลเมตร 
 5)น้ำจุน เป็นสาขาหนึ่งของแม่น้ำอิงตอนกลาง ไหลจากทิศใต้ขึ ้นทิศเหนือ ไปลงแม่น้ำอิง               

ที่อำเภอจุน ความยาวประมาณ 40 กิโลเมตร 
 6) แม่น้ำลาว เป็นสาขาของแม่น้ำอิง อยู่ในเขตอำเภอเชียงคำ ไหลลงแม่น้ำอิงที่อำเภอเทิง 

จังหวัดเชียงราย  มีลำน้ำสาขาท่ีสำคัญ คือ น้ำญวน น้ำแวน 

 3) ทะเลสาบ/พื้นที่ชุ่มน้ำ    ได้แก่  
  (1) กว๊านพะเยา  พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ 
   ที่ตั้งและพ้ืนที่  ตำบลเวียง  อำเภอเมือง  จังหวัดพะเยา  เนื้อท่ี  20.5296  ตาราง
กิโลเมตร (12,831 ไร่) ตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ 19 ํ 09  -13 N  และ 99 ํ 51 -56 E  ระวาง 4947 II  ความ
สูงจากระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ย 386.40  เมตร   
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  สภาพทางกายภาพ 
 กว๊านพะเยาเป็นพื ้นที ่ชุ ่มน้ำที่ได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่ชุ ่มน้ำที ่มีความสำคัญระดับ

นานาชาติ โดยเป็นลุ่มน้ำใหญ่ที่ตั้งอยู่บริเวณที่ลุ่มด้านตะวันตกของจังหวัดพะเยา ประกอบด้วยลุ่มน้ำอิง และลุ่ม
น้ำกว๊านพะเยา ที่มีลักษณะเป็นที่ราบก้นกระทะ เกิดจากการทรุดตัวตามแนวเลื่อนในบริเวณแนวแม่น้ำอิง 
บริเวณนี้นอกจากมีกว๊านพะเยาแล้ว ยังมีหนองน้ำต่างๆ ประมาณ 10 แห่ง ที่มีร่องน้ำเชื่อมต่อระหว่างหนองน้ำ 
และมีร่องน้ำเชื่อมต่อระหว่างกว๊านพะเยากับแม่น้ำอิง  โดยในฤดูฝนจะมีพ้ืนที่น้ำมาก แต่ในฤดูแล้งจะมีน้ำเฉพาะใน
แม่น้ำอิงและบริเวณหนองต่างๆ 
  คุณค่าและการใช้ประโยชน์ 

 ในส่วนของคุณค่าและการให้ประโยชน์ของกว๊านพะเยา ที่เป็นแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุด           
ในภาคเหนือตอนบน มีการใช้ประโยชน์โดยรอบกว๊านพะเยาส่วนใหญ่เป็นนาข้าว ตลอดจนใช้น้ำเพื่อการบริโภค
และการเกษตร  การประมงและผลิตภัณฑ์พื้นบ้านต่างๆกว๊านพะเยามีความสำคัญในการช่วยบรรเทาอุทกภัย
บริเวณพ้ืนที่ด้านล่างของแหล่งน้ำ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี ตลอดจนเป็นสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจที่สำคัญ และเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืดอยู่ในสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดพะเยา จึงมีความสำคัญ
และเก่ียวข้องกับวิถีชีวิตของชุมชนเป็นอย่างยิ่ง 
  การจัดการและการคุกคาม 

 บริเวณพื้นที่กว๊านพะเยาทั้งหมดและขอบกว๊านบางส่วนเป็นพื้นที่สาธารณะ แต่มีที่ดินโดยรอบ
บางส่วนที่มีเอกสารสิทธิ์ครอบครอง ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในรูปของโฉนด   
  สถานการณ์และปัญหาปัจจุบันในกว๊านพะเยา พบว่า กว๊านพะเยาตื้นเขินจากการสะสมของ
ตะกอนดินจากลำห้วยและการทับถมของซากพืชหรือพรรณไม้น้ำ รวมทั้งการพังทลายของดินการบุกรุกถือครอง   
และใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ การแพร่ระบาดของพืชและสัตว์น้ำต่างถิ่น ซึ่งมีผลต่อระบบการแพร่พันธุ์ของสิ่งมีชีวิต
ท้องถิ่น การทำประมงผิดประเภทที่ทำให้สัตว์น้ำท้องถิ่นมีจำนวนลดลง การก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างบริเวณพื้นที่ชุ่ม
น้ำ ซึ่งเป็นการตัดเส้นทางไหลเวียนของน้ำและการวางไข่ของสัตว์น้ำ  ปริมาณน้ำลดลงเนื่องจากการตื้นเขินและ
น้ำต้นทุนในฤดูแล้งมีน้อยตลอดจนคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม ที่อาจมีผลกระทบต่อระบบนิเวศและ
ความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ชุ่มน้ำต่อวิถีการดำเนินชีวิตของชุมชนในพ้ืนที่ ถึงแม้ว่าได้รับการประกาศให้เป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ำ  
ที่มีความสำคัญในระดับนานาชาติแล้วก็ตาม จากการเสียสมดุลของระบบน้ำตามธรรมชาติและการบุกรุกทั้งจาก
ชุมชนการขยายตัวของชุมชนการท่องเที่ยวและสถานประกอบการซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขและฟื้นฟู
อย่างเร่งด่วน 

 (2) หนองเล็งทราย 
 เป็นแหล่งน้ำจืดที่รองลงมาจากกว๊านพะเยา อยู่ในเขตอำเภอแม่ใจมีเนื้อที่  5,400 ไร่หรือ 8.64 

ตารางกิโลเมตร  
  ประเมินสถานการณ์ด้านทรัพยากรแหล่งน้ำ จากการสูญเสียความสามารถในการเก็บกักน้ำของ
แหล่งน้ำตามธรรมชาติ  ได้แก่ กว๊านพะเยา หนองเล็งทราย  แม่น้ำอิง  ลำน้ำสาขา  และแม่น้ำยม มีความสามารถ
ในการเก็บกักน้ำน้อยลงอันเนื่องมาจากตื้นเขินของแหล่งน้ำ  ซึ่งเกิดจากการชะล้างพัง ทลายของดินก่อให้เกิด
ตะกอนลงไปสะสมอยู่ในแหล่งน้ำต่าง ๆ นอกจากนี้ยังเกิดจากการทับถมของซากวัชพืช การก่อสร้างฝาย หรือ
ทำนบกั้นน้ำโดยไม่มีประตูระบายทรายและการบุกรุกที่ดินริมน้ำ และอีกสาเหตุหนึ่ง ความเสื่อมโทรมและการ
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สูญเสียแหล่งน้ำอันเป็นน้ำลำธาร จากการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า การบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อขยายพื้นที่เกษตรกรรม 
การทำไร่เลื ่อนลอย รวมทั้งการถูกไฟป่าเผาทำลาย  จนภูเขากลายสภาพเป็น เขาหัวโล้น โดยเฉพาะบริเวณ
เทือกเขาด้านตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัด  เริ่มจากด้านใต้ของอำเภอดอกคำใต้เรื่อยขึ้นไปจนถึงทิศเหนือของ
อำเภอจุน     
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4.  ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษา 

ข้อมูลจำนวนสถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

ตารางท่ี 1 จำนวนสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 

สังกัด แห่ง 
รวมทั้งหมด 391 
กระทรวงศึกษาธิการ 

- สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 9 
- สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 42 
- สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา) 229 
- สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ) 2 
- สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 8 

กระทรวงมหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 86 

สำนักนายกรัฐมนตรี 
- สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  2 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
- กองพุทธศาสนสถาน 9 

กระทรวงสาธารณสุข 
- สถาบันพระบรมราชชนก 1 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
- สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา หน้า 37 
 



 

ตารางท่ี 2  จำนวนสถานศึกษา จำแนกตามสังกัด และประเภทการศึกษา  ปีการศึกษา 2565 

สังกัด แห่ง 
รวมทั้งหมด 391 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

- สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจงัหวัดพะเยา 9 
- สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดพะเยา  

• ประเภทสามญัศึกษา 14 
• ประเภทการกุศลของวัดในพระพทุธศาสนา 4 
• ประเภทการศึกษาสงเคราะห ์ 3 
• เอกชนนอกระบบ 21 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 80 
- สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 131 
- สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 18 
- ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา 1 
- โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 24 1 

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
- มหาวิทยาลยัพะเยา 1 
- มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 1 
- โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา 1 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
- สถานศึกษาของรัฐ 5 
- สถานศึกษาของเอกชน 3 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 70 
- โรงเรียนเทศบาล 16 

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

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
- โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 9 

กระทรวงสาธารณสุข 
- วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 1 
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ตารางท่ี 3  จำนวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ปีการศึกษา 2565 
 

  สังกัด  คน 
รวมทั้งหมด 89,535 
กระทรวงศึกษาธิการ 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 4,973 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 8,825 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา) 38,092 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ) 1,229 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 21,666 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 5,418 
กระทรวงมหาดไทย 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 7,980 
สำนักนายกรัฐมนตรี 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ    161 
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
กองพุทธศาสนสถาน 788 
กระทรวงสาธารณสุข 
สถาบันพระบรมราชชนก 403 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา หน้า 39 
 



 

ตารางท่ี 4  จำนวนนักเรียน นักศึกษา จำแนกตามสังกัด และประเภทสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2565 

สังกัด คน 
รวมทั้งหมด   89,535 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

- สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา 4,973 
- สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดพะเยา 8,825 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

- สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 14,756 
- สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 8,639 
- สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 14,697 
- ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา 287 
- โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24  942 

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
- มหาวิทยาลัยพะเยา  20,600 
- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 282 
- โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา 784 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
- สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 5,418 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4,226 
- โรงเรียนเทศบาล 3,754 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ    
- โรงเรียน ตชด.เบ็ตตี้ ดูเมน 104 
- ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน.อินทรีอาสา(บ้านห้วยปุ้ม) 57 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
- โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 788 

กระทรวงสาธารณสุข 
- วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 403 
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ตารางท่ี 5 จำนวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา จำแนกตามระดับ และประเภทการศึกษา  ปีการศึกษา 2565 

ระดับการศึกษา จำนวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา 
รวมทั้งหมด 89,535 
การศึกษาในระบบ 84,562 
ระดับก่อนประถมศึกษา 12,822 
             เตรียมความพร้อม  4,513 
             อนุบาล 1 1,419 
             อนุบาล 2 3,317 
             อนุบาล 3 3,573 
ระดับประถมศึกษา 23,937 
            ประถมศึกษาปีท่ี 1 3,606 
            ประถมศึกษาปีท่ี 2 3,722 
            ประถมศึกษาปีท่ี 3 3,975 
            ประถมศึกษาปีท่ี 4 4,279 
            ประถมศึกษาปีท่ี 5 4,239 
            ประถมศึกษาปีท่ี 6 4,116 
ระดับมัธยมศึกษา  26454 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 12,157 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 4,062 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 4,038 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 4,057 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  14,297 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สามัญศึกษา) 8,943 
           มัธยมศึกษาปีท่ี 4 3,179 
           มัธยมศึกษาปีท่ี 5 2,878 
           มัธยมศึกษาปีท่ี 6 2,886 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (อาชีวศึกษา) 5,354 

ระดับ ปวช. 3,722 
ระดับ ปวส. 1,632 

ระดับอุดมศึกษา 21,349 
อนุปริญญา 26 
ปริญญาตรี 20,369 
ปริญญาตรีควบปริญญาโท - 
ปริญญาโท 758 
ปริญญาเอก 196 
การศึกษานอกระบบ 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา 4,973 
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ตารางท่ี 6 จำนวนครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จำแนกตามสังกัด ปีการศึกษา 2565 
 

สังกัด จำนวน 
รวมทั้งหมด 5,535 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 45 
- สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา 218 
- สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดพะเยา** 531 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน*  
- สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 992 
- สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 993 
- สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 1,542 
- ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา 49 
- โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา 104 

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
- มหาวิทยาลัยพะเยา โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา 78 
- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 62 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
- สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 315 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ***  
- สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 399 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
- โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา 134 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ***  
- โรงเรียน ตชด.เบ็ตตี้ ดูเมน 13 
- ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน.อินทรีอาสา(บ้านห้วยปุ้ม) 7 

กระทรวงสาธารณสุข  
- วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 53 
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ตารางท่ี 7 จำนวนนักเรียนในระบบ ระดับก่อนประถมศึกษา  จำแนกตามประเภทการศึกษารายสังกัด ปีการศึกษา 2565 

สังกัด 
ระดับการศึกษา  

เตรียม 
ความพร้อม 

ศูนย์พัฒนาเด็ก/
เด็กเล็กปฐมวัย 

อนุบาล 1 อนุบาล 2 อนุบาล 3 รวม 

กระทรวงศึกษาธิการ 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดพะเยา) 

- - 681 839 894 2,414 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1) 

- - 176 659 783 1,618 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2) 

- - 89 1340 1,456 2,885 

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา 287 - - - - 287 

กระทรวงมหาดไทย 
สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -  4,226   469   460   424  5,579 
สำนักนายกรัฐมนตรี 
โรงเรียน ตชด.เบ็ตตี้ ดูเมน - - 4 11 6 21 
ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน.อินทรีอาสา 
(บ้านห้วยปุ้ม) 

- - - 8 10 18 

รวมทั้งหมด 287 4,226 1,419 3,317 3,573 12,822 
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ตารางท่ี  8 จำนวนนักเรียนในระบบ ระดับประถมศึกษา จำแนกตามชั้นเรียนรายสังกัด ปีการศึกษา  2565 

สังกัด 
ระดับการศึกษา 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวม 
กระทรวงศึกษาธิการ 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดพะเยา) 871 837 952 947 889 946 5,442 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา  เขต 1 ) 892 963 1,019 1,078 1,108 1,026 6,086 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา  เขต 2) 1,556 1,610 1,675 1,889 1,859 1,758 10,347 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24) 15 17 26 37 49 55 199 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
(โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัพะเยา) 12 24 25 23 26 25 135 
กระทรวงมหาดไทย 
สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 246 254 247 288 282 289 1,606 
สำนักนายกรัฐมนตรี 
โรงเรียน ตชด.เบต็ตี้ ดูเมน 9 10 22 10 17 15 83 
ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน.อินทรีอาสา(บ้านห้วยปุ้ม) 5 7 9 7 9 2 39 
รวมท้ังหมด 3,606 3,722 3,975 4,279 4,239 4,116 23,937 
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ตารางท่ี 9  จำนวนนักเรียนในระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำแนกตามชั้นเรียนรายสังกัด ปีการศึกษา 2565 

สังกัด 
ระดับการศึกษา 

ม.1 ม.2 ม.3 รวม 

กระทรวงศึกษาธิการ 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดพะเยา) 180 192 184 556 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1) 

321 316 298 935 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2) 

492 493 480 1465 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพะเยา) 

2,519 2,468 2531 7,518 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24) 118 143 136 397 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
(โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัพะเยา) 79 72 101 252 
กระทรวงมหาดไทย 
สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 200 168 173 541 
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 153 186 154 493 
รวมท้ังหมด 4,062 4,038 4,057 12,157 
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ตารางท่ี 10 จำนวนนักเรียนในระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ประเภทสามัญศึกษา) จำแนกตามชั้น รายสังกัด ปีการศึกษา 2565 

สังกัด 
ระดับการศึกษา 

ม.4 ม.5 ม.6 รวม 
กระทรวงศึกษาธิการ 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดพะเยา) 171 116 129 416 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา) 

2,556 2,329 2,353 7,238 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24) 

124 120 102 346 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
(โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา) 138 133 126 397 
กระทรวงมหาดไทย 
สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 95 83 76 254 
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 95 97 103 295 
รวมทั้งหมด 3,179 2,878 2,889 8,946 
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ตารางท่ี 11 จำนวนนักเรียนในระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ประเภทอาชีวศึกษา) จำแนกตามชั้นเรียนรายสังกัด ปีการศึกษา 2565 

สังกัด 
สำนักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 

  ระดับการศึกษา 

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

สถานศึกษาของรัฐ 1,017 861 894 2,772 736 717 1,453 4,225 
สถานศึกษาของเอกชน 341 307 302 950 106 73 179 1,129 
รวมท้ังหมด 1,358 1,168 1,196 3,722 842 790 1,632 5,354 

 ตารางท่ี 12 จำนวนนิสิต นักศึกษาในระบบ ระดับอุดมศึกษา จำแนกตามระดับการศึกษารายสังกัด ปีการศึกษา 2565 

สังกัด 
ระดับการศึกษา  

อนุปริญญา 
/เทียบเท่า 

ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 

ควบปริญญาโท 
ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

มหาวิทยาลยัพะเยา 26 - 19,664 - 720 190 20,600 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา - - 238 - 38 6 282 
กระทรวงศึกษาธิการ 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 - -      

กระทรวงสาธารณสุข 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนีพะเยา - - 403    403 

รวม 26 - 20,369 - 758 196 21,349 
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ตารางท่ี 13  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขึ้นพื้นฐาน  
(O-NET) เปรียบเทียบ ปีการศึกษา 2563 และ 2564 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6 

ชั้น/กลุ่มสาระ 
ปีการศึกษา 

เพิ่ม/ลด 
2563 2564 

ภาษาไทย 60.72 56.17 -4.55 

ภาษาอังกฤษ 51.06 45.94 -5.12 

คณิตศาสตร ์ 35.20 41.19 5.99 

วิทยาศาสตร์ 43.67 38.31 -5.36 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3 

ชั้น/กลุ่มสาระ 
ปีการศึกษา 

เพิ่ม/ลด 
2563 2564 

ภาษาไทย 58.30 55.43 -2.87 

ภาษาอังกฤษ 36.35 31.33 -5.02 

คณิตศาสตร ์ 27.53 25.63 -1.90 

วิทยาศาสตร์ 31.13 33.10 1.97 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6 

ชั้น/กลุ่มสาระ 
ปีการศึกษา 

เพิ่ม/ลด 
2563 2564 

ภาษาไทย 47.28 50.65 3.37 

สังคมศึกษา 37.18 38.78 1.60 

ภาษาอังกฤษ 29.87 26.83 -3.04 

คณิตศาสตร ์ 27.61 23.42 -4.19 

วิทยาศาสตร์ 35.22 30.37 -4.85 
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ตารางท่ี 14 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-Net)  
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2563 และ 2564 

ระดับชั้น/สาระวิชา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบ 

ทางการศึกษาระดับชาติการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-Net) 

ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2563 

ประถมศึกษา 

การประกอบอาชีพ 41.63 41.94 

การพัฒนาสังคม 44.95 45.74 

ความรู้พื้นฐาน 40.68 43.34 

ทักษะการดำเนินชีวิต 47.62 46.92 

ทักษะการเรียนรู้ 38.36 35.41 

ค่าเฉลี่ยประถมศึกษา 42.65 42.67 

มัธยมศึกษาตอนต้น 

การประกอบอาชีพ 38.73 38.07 

การพัฒนาสังคม 37.75 36.39 

ความรู้พื้นฐาน 31.99 34.70 

ทักษะการดำเนินชีวิต 47.03 43.27 

ทักษะการเรียนรู้ 37.06 39.46 

ค่าเฉลี่ยมัธยมศึกษาตอนต้น 38.51 38.38 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

การประกอบอาชีพ 39.80 36.81 

การพัฒนาสังคม 34.75 32.22 

ความรู้พื้นฐาน 29.11 30.94 

ทักษะการดำเนินชีวิต 36.66 37.80 

ทักษะการเรียนรู้ 32.57 32.06 

ค่าเฉลี่ยมัธยมศึกษาตอนปลาย 34.58 33.97 
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ตารางท่ี 15  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-Net) เปรียบเทียบปีการศึกษา 2563 
และ ปีการศึกษา 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับชั้น/วิชา 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

ด้านอาชีวศึกษา (V-Net) 

ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
511 สมรรถนะที่จำเป็นในการเข้าสู่อาชีพ (1-6) - 49.31 

512 สมรรถนะภาษาอังกฤษ (7) - 26.75 

514 สมรรถนะเทคโนโลยีดิจิทัล (8) - 41.96 

ค่าเฉลี่ย ปวช. - 42.59 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ทักษะภาษาและการสื่อสาร - - 

ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา - - 

ทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิต - - 

ทักษะการจัดการงานอาชีพ - - 

ค่าเฉลี่ย ปวส.  -  - 
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 ประเด็นปัญหาด้านคุณภาพการศึกษา 
 ประเด็นปัญหาด้านคุณภาพการศึกษา มีสาเหตุจากปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในกระทรวงและจาก
ปัจจัยภายนอก พอประมวลสรุปได้ดังนี้ 
ประเด็นปัญหาและสาเหตุ 
1) ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 1.1 ระดับปฐมวัย 
  (1)  ประเด็นปัญหา 
   1) เด็กไม่ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
  (2) สาเหตุของปัญหา 
   1) ขาดครูที่มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย 

 2) ขาดสื่อ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนปฐมวัยพัฒนาเด็กปฐมวัยได้อย่างทั่วถึง
และขาดหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ 

 1.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  (1) ประเด็นปัญหา 
   1) สัมฤทธิผลทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ต่ำ 
   2) ผู้เรียนขาดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   3) เด็กด้อยโอกาส/เด็กพิการ/เด็กกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษ ยังไม่ได้รับโอกาสการพัฒนา 
  เต็มตามศักยภาพ 
  (2) สาเหตุของปัญหา 
   1) การขาดแคลนครู 

   2) เทคนิควิธีการสอนและการจัดกระบวนการเรียนไม่ส่งเสริมให้เด็กรู้จักการคิดวิเคราะห์ 
  3) ขาดสื่อ อุปกรณ์ และรูปแบบวิธีการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษเฉพาะ  
 1.3 การอาชีวศึกษา 

  (1) ประเด็นปัญหา 
   1) ผู้เรียนและผู้สำเร็จการอาชีวศึกษามีสมรรถนะไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
   2) นักเรียนไม่นิยมเรียนอาชีวศึกษา 
  (2) สาเหตุของปัญหา 

 1) ภาพลักษณ์ เจตคติและค่านิยมของการเรียนอาชีวศึกษาไม่ดี ประกอบกับค่าตอบแทน 
และการยอมรับในสังคมต่ำ 
 2) ผู้สำเร็จการอาชีวศึกษาระดับปวช. และปวส.ส่วนใหญ่ไม่ออกสู่ตลาดแรงงานมุ่งเข้าเรียนต่อ         
ในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนระดับปริญญาตรีในสาขาอ่ืน  ๆทำให้ขาดแคลนแรงงานระดับกลางอย่างต่อเนื่อง 

   3) ขาดแคลนครู อาจารย์ด้านวิชาชีพ 
 

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา หน้า 51 
 



 

 

   4) ขาดทิศทางและเป้าหมายการพัฒนากำลังคนโดยรวมของจังหวัด 
 1.4 การศึกษาระดับอุดมศึกษา 
  (1) ประเด็นปัญหา 
   1) บัณฑิตขาดความสามารถคิด วิเคราะห์แก้ปัญหาและทักษะความรู้พื้นฐานที่จำเป็น 
   2) บัณฑิตมีสมรรถนะไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
  (2) สาเหตุของปัญหา 

 1) ปรัชญาการรับผู้เข้าศึกษาระดับอุดมศึกษาเปลี่ยนไปคือ เน้นให้ผู้จบมัธยมศึกษาทุกคน
เข้าเรียนอุดมศึกษา 

   2) ผู้ตัดสินใจเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา ไม่มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ และไม่รู้ทิศทาง 
  ความต้องการกำลังคน 
 1.5 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
  (1) ประเด็นปัญหา 
   1)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานอยู่ในเกณฑ์ต่ำ 
   2) ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีจำนวนมากและมีความหลากหลาย 
  (2) สาเหตุของปัญหา 

 1) ความรู้ความสามารถของบุคลากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน
ของครูผู้สอนยังไม่เพียงพอ 
 2) การจัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียนขาดความต่อเนื่อง เนื่องจากมีครูย้ายเข้าออกบ่อย
ทำให้การจัดกิจกรรมไม่เกิดสัมฤทธิผล 
 3) กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ห่างไกลมีข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส่งผลให้ไม่ได้รับข้อมูลที่ทันสมัยและถูกต้อง 

2) ด้านครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
  (1) ประเด็นปัญหา 

 1) การศ ึกษาข ั ้นพ ื ้นฐาน ม ีป ัญหาขาดแคลนคร ูสอนสาขาว ิชาหลักโดยเฉพาะ
ภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
 2) การอาชีวศึกษาขาดแคลนครูด้านวิชาชีพ เนื่องจากไม่สามารถรับผู้ที ่มีความรู้และ
ประสบการณ์จากผู้ที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูได้ 
 3) ในระดับอุดมศึกษา สัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิตในบางสาขาวิชายังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ รวมทั้ง
อาจารย์ประจำส่วนใหญ่จบใหม่ยังขาดประสบการณ์ และบางสาขายังขาดคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 

   4) การศึกษานอกระบบขาดครูและบุคลากรที่มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน 
 5) การศึกษาพิเศษ ขาดนักวิชาชีพที่จะจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ และครูส่วนใหญ่ 
ขาดประสบการณ์ในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ 

  (2) สาเหตุของปัญหา 
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 1) มาตรการควบคุมอัตรากำลังภาครัฐ ทำให้กระทรวงศึกษาธิการถูกตัดอัตราครูจาก  
การเกษียณอายุราชการและเกษียณก่อนกำหนด 
 2) ผู้จบครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ      
ไม่สามารถเป็นครูอาชีวศึกษาได้เนื่องจากไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูทำให้เกิดปัญหา
ขาดแคลนครู อาจารย์   ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง 

   3) ไม่สามารถจูงใจคนที่มีความรู้ ความสามารถมาเป็นครู อาจารย์ในสถาบันการศึกษาได้ 
 4) ไม่มีสถาบันผลิตครูใหม่ที ่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในการพัฒนาครู คณาจารย์ประจำการ     
อย่างเป็นระบบ รวมทั้งศึกษาวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างความเป็นมืออาชีพ
และส่งเสริมสนับสนุนให้วิชาชีพครูเป็นที่ยอมรับในสังคม 
 5)  เส้นทางความก้าวหน้า (Career path) ด้านการวิจัยไม่ชัดเจน ไม่จูงใจให้อาจารย์    
ในสถาบันอุดมศึกษาทำการวิจัยและสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม 

3) ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
  (1)  ประเด็นปัญหา 

 1) การนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการเรียนการสอนของครูยังมีน้อย 
 2) ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีไม่เพียงพอทำให้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ         
เพ่ือการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาทักษะในการค้นคว้า เป็นเครื่องมือในการศึกษาหาความรู้แก่ตนเอง
ยังทำได้น้อย 
 3) สาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานไม่เอื้อต่อการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียน
การสอนอย่างสมบูรณ์ 
 4) ขาดการเชื ่อมโยงเครือข่ายเพื ่อการศึกษาที ่มีอยู ่เพื ่อนำไปสู ่การเรียนรู ้ร ่วมกัน           
เช่น Uninet, MOE Net เป็นต้น 
 5) ขาดการใช้สื่อสารมวลชน สื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อหนังสือ ตำราเรียน และอุปกรณ์ต่างๆ 
รวมทั้งห้องสมุดเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้อย่างพอเพียงและมีคุณภาพ 

   6) ขาดหน่วยงานกลางเพ่ือดูแลและบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
 (2) สาเหตุของปัญหา 

  1) ครูขาดความสามารถและทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที ่จะนำมาสร้างและ       
ฃฃใช้บทเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และช่วยในการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
  2) ขาดการพัฒนาครู และบุคลากรให้รู ้จักใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่อเพิ ่มคุณภาพ      
การเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ปัญหาขาดแคลนครู 

   3) ขาด content และ  courseware สำหรับการทำบทเรียนเพ่ือการเรียนรู้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
  4) มีความแตกต่างในการเข้าถึงบริการ Internet ระหว่างพ้ืนที่ในเมือง นอกเมือง ขนาดและ
ประเภทโรงเรียน 
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  5) ขาดการสนับสนุนอย่างจริงจังและต่อเนื ่องจากภาครัฐในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษา รวมทั้งขาดกลไกที่จะจูงใจให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมระดมทรัพยากร 
  6) หน่วยงานที่ดำเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศดำเนินการในลักษณะต่างคนต่างทำ   
เกิดความซ้ำซ้อน ขาดการบูรณาการและเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายเพื่อประหยัดทรัพยากรร่วมกัน 
 

4) ด้านการจัดระบบการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา 
 4.1 ระดับปฐมวัย 
  (1) ประเด็นปัญหา 
   1) ความไม่พร้อมในการจัดการศึกษาปฐมวัย ทั้งด้านครู อาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ 
   2) การจัดการศึกษาปฐมวัยของแต่ละหน่วยงานยังขาดความเข้มแข็ง 
  (2) สาเหตุของปัญหา 

 1) ศูนย์เด ็กปฐมวัยมีจำนวนไม่เพียงพอที ่จะให้บริการในการเตรียมความพร้อม            
แก่เด็กปฐมวัยได้อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ 

  2) ขาดหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ 
  3) ขาดการประสานและดำเนินการในเชิงบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่ดูแลเด็กปฐมวัย               
อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกันและกับภาคเอกชนทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ 

 4.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  (1) ประเด็นปัญหา 
   1) ขาดความเชื่อมโยงระหว่างระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา           
  กับการปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
   2) สถานศึกษามีคุณภาพแตกต่างกัน 
  (2) สาเหตุของปัญหา 

 1) ขาดการประสานความร่วมมือเป็นเครือข่ายระหว่างสถานศึกษาเพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา รวมทั้งความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาต่างระดับ/สังกัด และกับชุมชนท้องถิ่น อปท.และ
ภาคเอกชน 
 2)  โรงเรียนขนาดเล็ก ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก เป็นปัญหาที่สำคัญประการหนึ่งในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
 3) ปัจจัยด้านการเมืองการดำเนินงานตามภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการต้องปรับเปลี่ยน   
ตามนโยบายของรัฐมนตรีที่เข้ามาบริหารซึ่งมีการปรับเปลี่ยนบ่อยครั้ง ส่งผลให้การดำเนินงานขาดความต่อเนื่อง 
 
และผลักดันอย่างจริงจัง นโยบายที่ดีหลายเรื่องไม่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติและบังเกิดผลเป็นรูปธรรมได้ 
หลายเรื่องต้องใช้เวลานานกว่าจะประสบผลสำเร็จ และหลายเรื่องต้องหยุดชะงักลงไม่สามารถสานต่อได้ 
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 4.3 การอาชีวศึกษา 
  (1) ประเด็นปัญหา 

 1) การจัดอาชีวศึกษาไม่เน้นการฝึกปฏิบัติและสมรรถนะทางวิชาชีพ และไม่เชื่อมโยงกับ
สถานประกอบการเท่าที่ควร ทำให้ผู้สำเร็จการศึกษามีสมรรถนะไม่สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน 
 2) ขาดการจัดหลักสูตรที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายต่างๆ 
รวมทั้งเชื่อมโยงกับการทำงาน 
 3) ขาดความเชื ่อมโยงการจัดอาชีวศึกษากับการศึกษาระดับพื ้นฐานและอุดมศึกษา       
ไม่สามารถดึงดูด จูงใจผู้เรียนให้สนใจเรียนอาชีวศึกษาได้มากเท่าท่ีควร 

  (2) สาเหตุของปัญหา 
 1) ขาดกลไกการพัฒนาระบบมาตรฐานสมรรถนะและกลไกการเรียนรู้/การจัดการเรียน
การสอนร่วมกับสถานประกอบการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 2) ขาดระบบการแนะแนวการศึกษาอาชีพ และการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจ
ในอาชีพ เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ รายได้ ค่าตอนแทน 

 4.4 การศึกษาระดับอุดมศึกษา 
  (1) ประเด็นปัญหา 
   1) สถาบันอุดมศึกษามุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนเชิงพาณิชย์ เน้นการผลิตบัณฑิต 
 เชิงปริมาณ มีลักษณะเป็นอุดมศึกษาเพ่ือมวลชน (mass) ในขณะที่กลไกการควบคุมคุณภาพไม่เข้มแข็ง 

 2) การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนขาดการเน้นฝึกภาคปฏิบัติและการเชื ่อมโยง         
กับการทำงาน ทำให้ผู้สำเร็จการศึกษาขาดคุณลักษณะที่สำคัญบางประการที่ผู้ใช้ต้องการ 

   3) การผลิตกำลังคนยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการ โดยเฉพาะในสาขาที่ขาดแคลน 
  (2) สาเหตุของปัญหา 

 1) การบริหารจัดการและภาวะผู้นำ ระบบการบริหารจัดการที่อยู่ภายใต้ระบบราชการ 
ทำให้ขาดความอิสระ คล่องตัวในการบริหารจัดการ รวมทั้งขาดระบบการพัฒนาผู้บริหารและ
คณาจารย์อย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา  
 2) ขาดระบบและกลไกส่งเสริมการวิจัยและสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมและการวิจัยขาดระบบ
การสร้างความเข้มแข็งด้านการผลิตผลงานวิจัย รวมทั้งระบบความเชื่อมโยงระหว่างอุดมศึกษาและ
ภาคการผลิต    
 3) การจัดการศึกษาเชิงพาณิชย์ จัดอุดมศึกษาในลักษณะเป็น mass ที่ไม่มีการควบคุมคณุภาพ                
โดยไมค่ำนึงถึงภาวการณ์ทำงานของบัณฑิตที่จะก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมต่อสังคมในอนาคตเป็นการผลิต 
ที่เน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพ 
 4) การจัดสรรงบประมาณยังไม่สะท้องคุณภาพการศึกษา และยังมิได้ใช้เป็นกลไกกำกับ
เชิงนโยบาย และการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอุดมศึกษา 
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 4.5 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
  (1) ประเด็นปัญหา 

 1) ความไม่คล่องตัวในการบริหารจัดการและการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน
สถานศึกษาในสังกัด และภาคีเครือข่าย 

   2) ขาดการประสานความร่วมมือและการควบคุมคุณภาพมาตรฐานการศึกษาที่มีเอกภาพ 
  (2) สาเหตุของปัญหา 
   1) ขาดแคลนบุคลากรทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 

 2) ขาดสื ่อและว ัสด ุอ ุปกรณ์ส ่งเสร ิมการเร ียนร ู ้ท ี ่ม ีค ุณภาพหลากหลายตรงกับ             
ความต้องการของผู้เรียนเฉพาะกลุ่ม เช่น คนพิการ ผู้สูงอายุและกลุ่มชาติพันธุ์ 

   3) การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายยังไม่กว้างขวางและเข้มแข็งเพียงพอ 
   4) ขาดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ การประสานความร่วมมือ และการควบคุม 
  คุณภาพและมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 
5) ด้านการสร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษา 
  (1) ประเด็นปัญหา 

 1) สถานศึกษาระดับขั ้นพื ้นฐานขาดอิสระและความคล่องตัวในการบริหารจัดการ         
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
 2) มีปัญหาความพร้อมและเข้มแข็งของเขตพื้นที่การศึกษาในการสนับสนุนส่งเสริม     
การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 

   3) การจัดอาชีวศึกษายังขาดความอิสระ คล่องตัวและความเข้มแข็งในการปฏิบัติภารกิจ 
4) การอุดมศึกษาไม่สามารถพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินภารกิจทั้ง 4 ด้าน อันได้แก ่
 4.1) การจัดการเรียนการสอน   

4.2) การวิจัยและสร้างองค์ความรู้   
4.3) การให้บริการทางวิชาการ    

 5) การส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั ้งยังไม่สามารถสนองตอบ       
ความต้องการกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายมากข้ึน 

  (2) สาเหตุของปัญหา 
 1) การกระจายอำนาจสู ่เขตพื ้นที ่การศึกษา และสถานศึกษาได้ดำเนินการแล้ว           
ตามกฎหมาย แต่ยังประสบปัญหาในทางปฏิบัติ 
 2) ในระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ยังมีความเคยชินของหน่วยปฏิบัติในการรับคำสั่ง      
จากหน่วยงานส่วนกลางบ และหน่วยงานส่วนกลางเคยชินกับการมอบหมาย/สั่งการให้หน่วย
ปฏิบัติดำเนินการตามประกอบกับหน่วยปฏิบัติ บุคลากรในพื้นที่ และสถานศึกษาไม่คุ้นเคย
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ในระบบการบริหารแบบเป็นอิสระด้วยตนเอง บุคลากรบางส่วนยังไม่มีความมั่นใจในการตัดสินใจ
ทิศทางของหน่วยงาน 
 3) ความไม่พร้อมของระบบเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ 4 ด้าน สู่สถานศึกษาและ     
เขตพ้ืนที่การศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 4) สถานบันอาชีวศึกษาบางส่วนยังไม่เป็นนิติบุคคลทำให้ไม่สามารถดำเนินภารกิจ         
ให้สนองความต้องการทั้งของประชาชนและประเทศได้ 
 5) สถาบันอุดมศึกษาของรัฐส่วนใหญ่ยังบริหารภายใต้ระบบราชการ แม้ว่าจะได้มีความพยายาม
นำมหาวิทยาลัยออกจากระบบราชการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ แต่การดำเนินงาน
ยังไม่บรรลุผลทั้งหมด 
 6) สภามหาวิทยาลัยและนายกสภามหาวิทยาลัยยังไม่มีบทบาทในการพัฒนามหาวิทยาลัย
และรับผิดชอบต่อมหาวิทยาลัยเท่าที่ควร 

6) ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม 
  (1) ประเด็นปัญหา 

 1) การส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น องค์กรชุมชน        
สถานประกอบการ องค์กรวิชาชีพ ศิษย์เก่า พ่อแม่ ผู้ปกครอง เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและ
สนับสนุน การจัดการศึกษาและการพัฒนากำลังคน รวมทั้งร่วมกับสถานศึกษาในการดำเนินภารกิจต่างๆ 
ยังทำได้น้อย 
 2) ขาดกลไกที่จะจูงใจ และกฎระเบียบของรัฐยังเป็นอุปสรรค ส่งผลให้ภาคส่วนต่างๆ ไม่สามารถ
เข้ามามีส่วนร่วมจัดการศึกษาและแข่งขันด้านการพัฒนาคุณภาพกับภาครัฐได้มาก 
 3) การมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานที่ให้บริการการศึกษาด้วยกันเองยังมีน้อย อาทิ 
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานศึกษาและเขตพ้ืนที่ สถาบันอาชีวศึกษากับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นต้น               
ทั้งในการดำเนินภารกิจและการบริหารทรัพยากร บริหารบุคลากร บริหารวิชาการ 
 4) ขาดการสนับสนุนให้ชุมชน ปัจเจก ภาคเอกชน ฯลฯ เข้ามาร่วมจัดการศึกษา และ  
เป็นแหล่งเรียนรู้ เช่น พิพิธภัณฑ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ 

  (2) สาเหตุของปัญหา 
 1) การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และการสร้างความเข้าใจให้หน่วยงาน/องค์กรต่างๆ    
เห็นความสำคัญของการศึกษาและเข้ามาร่วมจัดและหรือสนับสนุนการจัดการศึกษายังทำได้น้อย  
 2) นโยบายและการปฏิบัติตามนโยบาย รวมทั้งการแบ่งภาระความรับผิดชอบ ในการจัด
การศึกษาระหว่างภาครัฐและเอกชนยังไม่ชัดเจน 

   3) ขาดการรณรงค์ให้มีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
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ส่วนที่ 3 
กรอบแนวคิด 

และความสอดคล้องกบัแผน 3 ระดับ 
 

กรอบแนวคิด 
 แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) จ ังหวัดพะเยา ได้จ ัดทำภายใต้กรอบแนวคิด                    
แผนระดับ 1 ระดับ 2 และแนวนโยบายของคณะรัฐมนตรีที ่แถลงต่อรัฐสภา แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบาย 
ยุทธศาสตร์ จุดเน้น แผน รายงานผลการปฏิบัติราชการ และการวิเคราะห์ SWOT ที่เก่ียวข้องกับภารกิจของจังหวัด
พะเยา รวมทั้งเชื่อมโยงข้อมูลสู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring and Evaluation 
System of National Strategy and country Reform : eMENSCR) ดังนี้ 

 1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560   
 2) ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580   
 3) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   (พ.ศ. 2566-2580) (ฉบับปรับปรุง)  
 4) แผนการปฏิรูปประเทศ(ฉบับปรับปรุง)  
  5) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566 – 2570)    
 6) (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566-2570)    
 7) นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)        
  8) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  
 9) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579  
 10) นโยบายการจัดการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
      หลักการตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 11) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค  
 12) แผนการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของไวรัสโควิด-19  
 13) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
 14) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2   
  (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน)  
 15) ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพะเยา  
 16) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) การพัฒนาการศึกษาของจังหวัดพะเยา  
 17) ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติ ครม.   
  เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  

 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กฎหมายหลักในการปกครองประเทศ     
ได้กำหนดหมวดสำคัญๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา และการเข้ารับ
บริการการศึกษาของประชาชน  
 หมวดหน้าที่ของปวงชนชาวไทย มาตรา 50 (4) บุคคลมีหน้าที่เข้ารับการศึกษาอบรมในการศึกษา
ภาคบังคับ  
  หมวดหน้าที่ของรัฐ มาตรา 54 รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี
ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้อง ดำเนินการให้เด็กเล็ก
ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม  และ
สติปัญญา ให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วม 
ในการดำเนินการด้วย รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้ง
ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตและจัดให้มีการร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน              
ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดำเนินการ กำกับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าว 
มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี ่ยวกับ             
การจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ และการดำเนินการและตรวจสอบการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติ
ด้วย การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีวินัย ภูมิใจในชาติ มีความสามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัด
ของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในการดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับ                
การดูแล และพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบ
ต่าง ๆ และได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต รัฐต้องดำเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามความถนัดของตน ให้จัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลด
ความเหลื่อมล้ำในการศึกษาและเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณ
ให้แก่กองทุนหรือใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษี รวมทั้งการให้ผู ้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์       
ในการลดหย่อนภาษีด้วย ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติซึ ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องกำหนดให้การบริหาร
จัดการกองทุนเป็นอิสระและกำหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว  
  หมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 (จ) ให้ดำเนินการปฏิรูปประเทศในด้านการศึกษาให้เกิดผล
ดังต่อไปนี้  
 (1) เริ่มดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ เพื่อให้   
เด็กเล็กได้รับการพฒันาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  
 (2) ดำเนินการตรากฎหมายเพื ่อจัดตั ้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู ้ขาดแคลนทุนทรัพย์  เพื ่อลด                 
ความเหลื่อมล้ำในการศึกษา และเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี
นับตั้งแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้  
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   (3) ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ให้ได้      
ผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูมีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถ 
และประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครู    
    (4) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัด และ
ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยสอดคล้องกันทั้งในระดับชาติ  และระดับ
พ้ืนที่ดังกล่าว  
  หมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 261 ในการปฏิรูปตามมาตรา 258 จ. ด้านการศึกษา ให้มี
คณะกรรมการที ่มีความเป็นอิสระคณะหนึ่งที ่คณะรัฐมนตรีแต่งตั ้งดำเนินการศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะ         
และร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีดำเนินการ  
2. ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580  
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 บัญญัติให้ร ัฐพึงจ ัดให้ม ียุทธศาสตร์ชาติ             
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ          
ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย 
 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั ่ง ยั ่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา                
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
 เป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 6 ด้าน และภารกิจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาสนับสนุน
ให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญท้ัง 6 ด้าน ดังนี้ 
  1) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง   
  2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
  3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

 4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

  6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ          
การประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  
 1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
 2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
 3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
 4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
 5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
 6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ  
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3.(ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2566 - 2580) (ฉบับปรับปรุง)   
(ฉบับเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ) 
    แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) มีแนวทางการดำเนินงาน 
ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ จำนวน 12 ประเด็น ดังนี้ 

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

• เป้าหมายที่ 1 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น   
มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

• เป้าหมายที่ 2 คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและ
ความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
      สำน ักงานปล ัดกระทรวงศ ึกษาธ ิการ เป ็นหน ่วยงานหล ักในการบ ูรณาการ 
จัดการศึกษาอย่างมีประส ิทธ ิภาพ ส ่งเสร ิมให ้ผ ู ้ เร ียนมีค ุณลักษณะและทักษะที ่จำเป ็นในโลกยุคใหม่  
โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ และส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบบริหารงาน
บุคคลและพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ เพ่ือ
ส่งเสริมและขับเคลื่อนการศึกษาทั้งในระดับสากล และระดับประเทศมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน ทั้งคะแนน PISA ผลการจัด
อันดับความสามารถในการแข่งขัน ด้านการศึกษา (IMD World Competitiveness Ranking) ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test) 
ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test) และผลการทดสอบทางการ ศึกษา
ระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้แบบพหุปัญญาผ่านการจัดการเรียน
การสอนที่หลากหลายขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y2) ประเด็นที่ 
12 การพัฒนาการเรียนรู้ ข้อที่ 2.1 “คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21” 
และ 2.2 “สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต”    
  (1.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
     1.2.1) แผนย่อยที่ 3.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที ่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 

• แนวทางการพัฒนา  
1) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 โดยการ (1) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชั้น ตั้งแต่
ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา ที่ใช้ฐานความรู้และระบบคิด 
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ในลักษณะสหวิทยาการ มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ให้ได้มาตรฐานกับหลักสูตรในระบบการศึกษาชั้นนำที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง มีการจัดทำ
รายงานประจำปีที่เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับการนิเทศ การติดตามประเมินผล และการปรับปรุงหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ (2) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพื่อพัฒนา
ทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 มีการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับเนื้อหาและวิธีการสอน โดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุน
ทฤษฎีการเรียนรู้แบบใหม่ในการพัฒนาเนื้อหาและทักษะแบบใหม่ เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ควรมี
คุณลักษณะที่มีชีวิต มีพลวัต มีปฏิสัมพันธ์ การเชื่อมต่อและมีส่วนร่วม (3) พัฒนาระบบการเรียนรู้ เชิงบูรณาการที่
เน้นการลงมือปฏิบัติ มีการสะท้อนความคิด/ทบทวนไตร่ตรอง โดยเน้นการเรียนการสอนที่เสริมสร้างทักษะชีวิต และ
สามารถนำมาใช้ต่อยอดในการประกอบอาชีพได้จริง และ (4) พัฒนา ระบบการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนสามารถกำกับการ
เรียนรู้ของตนได้ เพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้ไปใช้สร้างรายได้ รวมถึงมีทักษะด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต โดยใช้
สื่อผสมอย่างหลากหลาย ปรับเปลี่ยน ตามความสามารถและระดับของผู้เรียน มีเนื้อหาที่ไม่ยึดติดกับตัวสื่อ 
เลือกประกอบเนื้อหา ได้เอง ค้นหา แก้ไข จดบันทึกได ้เก็บประวัติการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีระบบการประเมินผล 
การเรียนรู้ที่รวดเร็วและต่อเนื่อง โดยผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่เป็นที่ต้องการ ของตลาดแรงงาน 
 2) เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยการ (1) วางแผนการผลิต พัฒนาและปรับบทบาท 
“ครู คณาจารย์ยุคใหม่” ให้เป็น “ผู้อำนวยการการเรียนรู้” (2) ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูตั้งแต่การดึงดูด 
คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครู ปฏิรูประบบการผลิตครูยุคใหม่โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะของ
วิชาชีพครูที่สามารถสร้างทักษะในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็น
หลักสูตร ฐานสมรรถนะ และมีครูที่ชำนาญในด้านการสอนภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 ที่ได้มาตรฐานในระดับ
นานาชาติ ในจำนวนที่เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน อีกทั้งยังมีระบบการอบรมและเสริมสมรรถนะครู  
ที่ผ่านการศึกษาในระบบเดิม หรือครูภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 ที่ยังไม่ผ่านการประเมินมาตรฐานในระดับ
นานาชาติ และ (3) ส่งเสริมสนับสนุนระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้ง
เงินเดือน สายอาชีพและระบบสนับสนุนอื่น ๆ  
 3) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท โดยการ (1) ปฏิรูปโครงสร้างองค์กรด้าน
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้นการสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ ตั้งแต่ระดับบนสุดลงไปจนถึงระดับโรงเรียน 
รวมถึงมีโครงสร้างแรงจูงใจและความรับผิดชอบของหน่วยงานและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบที่เหมาะสม (2) จัด
ให้มีมาตรฐานขั้นต่ำของโรงเรียนในทุกระดับ เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นมีการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของ
โรงเรียนในทุกระดับ ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศ ในด้านความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์การเรียน 
การสอน การบริหารจัดการโรงเรียน จำนวนครูที่ครบชั้น ครบวิชา จำนวนพนักงานสนับสนุนงานบริหารจัดการ
โรงเรียน (3) ปรับปรุงโครงสร้างการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มคุณภาพการศึกษา มีการปรับปรุง
โครงสร้างการศึกษาที่เน้นสายอาชีพมากขึ้น มีการเรียนการสอน และการเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกิดทักษะ
ความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะภาษาที่ 3 ทักษะและความรู้ในการประกอบอาชีพใหม่ ๆ อย่างคล่องตัว 
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาอย่างเป็น รูปธรรม (4) เพิ่มการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัด
การศึกษา ส่งเสริมภาคประชาสังคมปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นพื้นที่เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต รวมถึง
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การเรียนรู้และทบทวนทักษะพื้นฐาน ได้แก่ การอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น โดยระดมทรัพยากรจากภาคเอกชนและ
ภาคประชาสังคม (5) พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยแยกการประกันคุณภาพการศึกษาออกจากการ
ประเมินคุณภาพและการรับรองคุณภาพและการกำกับดูแลคุณภาพการศึกษา และปฏิรูประบบการสอบที่นำไปสู่
การวัดผลในเชิงทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 มากกว่าการวัดระดับความรู้ และ (6) ส่งเสริมการวิจัยและใช้
เทคโนโลยีในการสร้างและจัดการความรู้ การเรียนการสอน และการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้อง
กับบริบทพื้นที่ ซึ่งรวมถึงการบูรณาการ ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และ
ภาครัฐ เพ่ือเสริมสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมที่เข้มแข็ง 
       4) พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการ (1) จัดให้มีระบบการศึกษาและระบบ
ฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพสูงและยืดหยุ่น (2) มีมาตรการจูงใจและส่งเสริมสนับสนุนให้คนเข้าสู่ใฝ่เรียนรู้ 
พัฒนาตนเอง รวมถึงการยกระดับทักษะวิชาชีพ (3) พัฒนาระบบการเรียนรู้ชุมชนให้เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา โดย
ความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม (4) พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและดิจิทัล
แฟลตฟอร์ม สื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภทการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และ (5) 
พัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลที่มีคุณภาพที่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนสามารถเข้าถึงและ
ใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ 

• เป้าหมายของแผนย่อย 
      คนไทยได ้ร ับการศ ึกษาท ี ่ ม ี ค ุณภาพตามมาตรฐาน ม ีท ักษะ การเร ี ยนรู้  

และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

•  การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
     สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ โดยการส่งเสริมการเรียนการสอน พัฒนากระบวนการคิดอย่าง
เป็นระบบผ่านประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติ ควบคู่กับการเรียนรู้ ผ่านสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล สร้างแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลรองรับการเรียนรู้ที่หลากหลาย ควบคู่กับการบูรณาการ จัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมระเบียบ วินัย คุณธรรม 
จริยธรรม จิตสาธารณะ ความเป็นพลเมืองและความปลอดภัยของผู้เรียน การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่
กลุ่มเป้าหมายและการเรียนรู้ ในชุมชนให้เข้าถึงความรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา และการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับสมรรถนะในการปฏิบัติงาน รวมทั้งส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม  
การบริหารและการจัดการศึกษา ผ่านโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น โครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โครงการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนนอกระบบที่เชื่อมโยงมาตรฐานอาชีพ/มาตรฐานฝีมือแรงงาน โครงการ
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองดี โครงการลูกเสือ เนตรนารี 
บำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โครงการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการ
คร ูและบ ุคลากรทางการศ ึกษา เป ็นต ้น ซ ึ ่ งจะส ่ งผลต ่อ การบรรล ุ เป ้ าหมายระด ับแผนย ่อย (Y1)  
การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 “คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
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ตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิตดีขึ้น”  
    1.2.2) แผนย่อยที่ 3.2 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย  

• แนวทางการพัฒนา 
      พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการกลไกการคัดกรองและ
การส่งต่อเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคนไทยตามพหุปัญญาให้เต็มตามศักยภาพ ส่งเสริมสนับสนุนครอบครัวในการ
เสริมสร้างความสามารถพิเศษตามความถนัดและศักยภาพทั้งด้านกีฬา ภาษาและวรรณกรรม สุนทรียศิลป์ ส่งเสริม 
สนับสนุนระบบสถานศึกษาและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือ ต่อการสร้างและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ
บนฐานพหุปัญญา และส่งเสริม สนับสนุนมาตรการจูงใจแก่ภาคเอกชนและเสื่อในการมีส่วนร่วมและผลักดันให้ผู้มี
ความสามารถพิเศษมีบทบาทเด่นในระดับนานาชาติ 

• เป้าหมายของแผนย่อย 
      ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ ตามพหุปัญญา เพ่ือ
ประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมข้ึน 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
      สำน ั กงานปล ั ดกระทรวงศ ึ กษาธ ิ กา ร  ม ุ ่ งหว ั ง ให ้ ผ ู ้ เ ร ี ยนม ี สมรร ถนะ 
มีคุณภาพ มีทักษะ มีองค์ความรู้ และคุณลักษณะที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่ อีกท้ังกระทรวงศึกษาธิการ
ยังกำหนดจุดเน้นการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ค้นพบพรสวรรค์ ความสนใจ ความถนัดในอาชีพของตนเองด้วยการ
เรียนรู ้จากการลงมือปฏิบัติ (Active Learning) ทั ้งในห้องเรียน สถานประกอบการ รวมทั ้งการเรียนรู ้ผ่าน
แพลตฟอร์มและห้องดิจิทัล ผ่านโครงการและกิจกรรม ต่าง ๆ เช่น โครงการส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ 
(Coding) โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) เป็นต้น ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายระดับแผนย่อย 
(Y1) การตระหนักถึง พหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย “ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพ ตามพหุปัญญา เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมข้ึน” 
 (2) ประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (รอง)  
   (2.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

• เป้าหมาย  
     คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ ่มขึ ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล  ทั ้งด้านร่างกาย 
สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
     สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการ จัดการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งให้ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่ในทุกช่วง
วัยและทุกระดับ (ระดับปฐมวัย วัยเรียน/วัยรุ่น วัยแรงงานและวัยผู้สูงอายุ) ให้ผู้เรียนมีความพร้อมทั้งกาย ใจ 
สติปัญญา มีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อสังคมและทักษะที่จำเป็นในโลกอนาคต ผ่านกระบวนการจัดการเรีย นการ
สอน พัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ มีแพลตฟอร์มดิจิทัลที่รองรับการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนมี
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คุณภาพ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่ รวมทั้งแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน 
ชุมชน องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา ซึ่งจะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายระดับประเด็น 
(Y2) ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต “คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนา อย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย 
สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต” 

   (2.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
    2.2.1) แผนย่อย 3.2 การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 

• แนวทางการพัฒนา  
      1) จัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการ สมรรถนะ และคุณลักษณะ ที่ดีที่
สมวัยทุกด้าน โดยการพัฒนาหลักสูตรการสอนและปรับปรุงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่เน้น
การพัฒนาทักษะสำคัญด้านต่าง ๆ อาทิ ทักษะทางสมอง ทักษะ ด้านความคิดความจำ ทักษะการควบคุมอารมณ์ 
ทักษะการวางแผนและการจัดระบบ ทักษะการรู้จักประเมินตนเอง ควบคู่กับการยกระดับบุคลากรในสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้งทักษะ ความรู้ จริยธรรม และความเป็นมืออาชีพ ตลอดจนผลักดันให้มีกฎหมายการพัฒนา
เด็กปฐมวัย ให้ครอบคลุมทั้งการพัฒนาทักษะการเรียนรู้เน้นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการศึกษา  การพัฒนา
สุขภาพอนามัยให้มีพัฒนาการที่สมวัยและการเตรียมทักษะการอยู่ในสังคมให้มีพัฒนาการอย่างรอบด้าน 

• เป้าหมายของแผนย่อย 
    เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น  

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
      สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ความสำคัญการพัฒนา เด็กปฐมวัยให้มี
พัฒนาการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่ดีที่สมวัยทุกด้าน และจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยของ
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัยนำไปเป็นกรอบในการจัดการศึกษา 
รวมทั้งดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยพร้อมทั้งพัฒนาครูและบุคลากรที่ดูแลเด็ก
ปฐมวัยให้มีทักษะความเชี่ยวชาญในการดูแลเด็กปฐมวัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
การขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่ โดยการขับเคลื่อนของสำนักงานศึกษาธิการภาคและ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ซึ่งจะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายระดับแผนย่อย  (Y1) การพัฒนา เด็กตั้งแต่ช่วงการ
ตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย “เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากข้ึน” 
    2.2.2) แผนย่อย 3.3 การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 

• แนวทางการพัฒนา  
      1) จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการ
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ การทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 
      2) จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่
สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ 
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      3) จัดให้มีการพัฒนาทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะที่
เชื่อมต่อกับโลกการทำงาน  
      4) จัดให้มีพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การบ่มเพาะ
การเป็นนักคิด นักนวัตกร และการเป็นผู้ประกอบการใหม่ รวมทั้งทักษะชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมและทำงานภายใต้
สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 

• เป้าหมายของแผนย่อย 
     วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รัก
การเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และ
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
      สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานเจ้าภาพ(จ.3) ในการ
ขับเคลื ่อนเป้าหมายของแผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ ่น ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะ ความรู้ 
ความสามารถของผู้เรียนให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ โดยเฉพาะทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ควบคู่กับปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัย โดยดำเนินโครงการ/กิจกรรม
เกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนสำหรับศตวรรษที่ 21 การพัฒนา ปรับปรุงระบบดิจิทัล
แพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ (National Digital Learning Platform) โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม
เพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
การพัฒนาสมรรถนะครูด้านการสร้างสื่อดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารในศตวรรษที่ 21 เป็นต้น เพ่ือส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายระดับแผนย่อย (Y1) การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
“วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มี
ความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น” 
    2.2.3)  แผนย ่ อยของแผนแม ่ บทฯ  3.4 การพ ัฒนาและยกระด ั บศ ั ก ยภาพ 
วัยแรงงาน 

• แนวทางการพัฒนา  
      ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะของคนในช่วงวัยทำงานให้มีคุณภาพ
มาตรฐานสอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาดงาน รวมทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือ
สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจและผลิตภาพเพ่ิมข้ึนให้กับประเทศ 

• เป้าหมายของแผนย่อย 
      แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความสำคัญที่จะ
พัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและความต้องการ
ของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น 
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• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
      สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนพัฒนา
กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ผ่านประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติ ควบคู่กับการเรียนรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยี
ดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทักษะแรงงานให้มีความรู้ พัฒนาต่อยอดความรู้ในการสร้างสรรค์ผลงานใหม่  ๆ      
มีโอกาสและมีทางเลือกในการทำงานและสร้างงาน พร้อมทั้งสร้างทักษะทางวิชาชีพต่าง ๆ โดยสำนักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือ กศน. มีหน้าที่หลักในการจัดทำหลักสูตรการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย ประสานความร่วมมือและความช่วยเหลือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั้ง
ในและต่างประเทศ ได้จัดทำโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนนอกระบบที่เชื่อมโยงกับ
มาตรฐานอาชีพ/มาตรฐานฝีมือแรงงาน โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
ระดับแผนย่อย (Y1) การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน “แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะ
อาชีพสูง ตระหนักในความสำคัญที่จะพัฒนาตนเอง ให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัต
ของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพ่ิมขึ้น” 

  2.2.4) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 3.5 การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ 

• แนวทางการพัฒนา  
      ส่งเสริมการมีงานทำของผู้สูงอายุให้พึ่งพาตนเองได้ทางเศรษฐกิจ และร่วมเป็นพลัง

สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนและประเทศ ตลอดจนจัดทำหลักสูตรพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพที่
เหมาะสมกับวัย สมรรถนะทางกาย ลักษณะงาน และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในการทำงานร่วมกันระหว่างกลุ่มวัย 

• เป้าหมายของแผนย่อย 
       ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการดำรงชีวิต เรียนรู้พัฒนา

ตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สังคมเพ่ิมข้ึน 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
       สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพ    

มีทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่  สำหรับการขับเคลื่อน การดำเนินงานเพื่อบรรลุ
เป้าหมายการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ ผ่านกระบวนการการจัดโครงการและกิจกรรมของสำนักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดยความร่วมมือ
ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข การส่งเสริมให้ผู ้สูงอายุกลุ่มติดสังคม มีโอกาสเข้ารับ
การศึกษาตลอดชีวิต เพ่ือคงสมรรถนะทางกาย จิตและสมองในรูปแบบกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตที่หลายหลาย เป็น
ต้น ซึ่งจะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายระดับแผนย่อย (Y1) การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ “ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี   
มีความมั่นคง ในชีวิต มีทักษะการดำรงชีวิต เรียนรู้พัฒนาตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้แก่สังคมเพ่ิมข้ึน” 

 
 

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา หน้า 67 
 



 

 

  (3) ประเด็น 10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม (รอง)  
   (3.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

• เป้าหมาย 
  คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก และภูมิใจในความเป็นไทย
มากขึ้น นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต สังคมไทย มีความสุขและเป็นที่ยอมรับของ
นานาประเทศมากขึ้น 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
     สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่และบทบาทสำคัญในการส่งเสริม ประสาน
การศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการกีฬา ร่วมกับส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับการ ส่งเสริม 
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ ผ่านการบูรณาการ จัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริม ระเบียบ วินัย คุณธรรม จริยธรรม 
จิตสาธารณะ ความเป็นพลเมืองและความปลอดภัยของผู้เรียน และขับเคลื่อนภายใต้กลุ่มโครงการปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม จิตสาธารณะ ความเป็นพลเมืองและความปลอดภัยของผู้เรียน เช่น โครงการส่งเสริมการจัดการ
เร ียนการสอนด้านศาสนาในสถานศึกษา การส่งเสริมและคุ ้มครองสิทธ ิเด ็กและเยาวชนในสถานศึกษา  
การจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดในสถานศึกษา เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับ
ประเด็นของแผนแม่บท (Y2) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม “คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม 
และมีความรัก และภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้น นำหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต 
สังคมไทยมีความสุขและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ มากขึ้น” 
   (3.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 3.1 การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และการ
เสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองท่ีดี 

• แนวทางการพัฒนา  
      บูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม และด้านสิ่งแวดล้อม ในการ
จัดการเรียนการสอนในและนอกสถานศึกษา จัดให้มีการเรียนการสอนตามพระราชดำริ และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในสถานศึกษา จัดให้มีการเรียนรู้ทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ และภูมิปัญญาท้องถิ่น  รวมทั้ง
การตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้รองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 

• เป้าหมายของแผนย่อย 
     คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐาน และสมดุลทั้งด้าน
สติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม มีจิตวิญญาณท่ีดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัว เข้ากับสภาพแวดล้อมดีข้ึน 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
      สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดกลยุทธ์การบูรณาการ จัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมระเบียบ วินัย คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ ความเป็นพลเมืองและความปลอดภัยของผู้เรียน 
เพื่อเป็นการปลูกฝัง สร้างความตระหนักรู้ ผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
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และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองดี โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ โครงการลูกเสือ เนตรนารี
บำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี โครงการเยาวชนเสริมสร้าง
เอกลักษณ์ วัฒนธรรมไทยแนวใหม่ เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายระดับแผนย่อย (Y1) การปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี  “คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจ 
ในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมดีข้ึน” 

4. แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
 คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และได้ประกาศ           
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ณ วันที ่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 จำนวน 13 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเมือง                   
2) ด ้านการบร ิหารราชการแผ่นด ิน 3) ด ้านกฎหมาย 4) ด ้านกระบวนการยุต ิธรรม 5) ด ้านเศรษฐกิจ                     
6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7) ด้านสาธารณสุข 8) ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ        
9) ด ้านส ังคม 10) ด ้านพลังงาน 11) ด ้านการป้องกันและปราบปรามการทุจร ิตและประพฤติ ม ิชอบ                   
12) ด้านการศึกษา และ 13) ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 ภารกิจสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวข้องและสนับสนุนเป้าประสงค์แผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) รวม 5 ด้าน ประกอบด้วย (2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (3) ด้านกฎหมาย            
(6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (11) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(12) ด้านการศกึษา   
 2) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน   
    เป้าประสงค์ เพื่อให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง ในทุกมิติ   
และรองรับผลกระทบของสถานการณ์ชีวิตวิถีใหม่ และทิศทางที่กำหนดไว้ตามยุทธศาสตร์ชาติ 
    ก ิจกรรม Big Rock ด ้ านการบร ิหารราชการแผ ่นด ิน ประกอบด ้ วย  5  ก ิ จกรรม                  
ปฏิรูปสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวข้องทั้ง 4 กิจกรรมปฏิรูป 
    (1) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล  
  (2) จัดโครงสร้างองค์กร และระบบงานภาครัฐให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัวและเปลี่ยนแปลงได้
ตามสถานการณ์  
  (3) ปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสู่ระบบเปิด เพื่อให้ได้มา  และรักษาไว้      
ซึ่งคนเก่ง ดี และมีความสามารถอย่างคล่องตัว ตามหลักคุณธรรม  
    (4) สร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพื้นท่ี โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน  
   3) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านกฎหมาย 
     เป้าประสงค์ เพื ่อให้เกิดผลอันพึงประสงค์ในการมีกฎหมายที่ดีและมีเพียงเท่าที ่จำเป็น        
ตามหลักการของมาตรา 258 ค. ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
     กิจกรรม Big Rock ด้านกฎหมาย ประกอบด้วย 5 กิจกรรมปฏิรูป 
    สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวข้องกิจกรรมปฏิรูปที่ 1  
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      (1) มีกลไกยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่สร้างภาระหรือเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิต
หรือการประกอบอาชีพของประชาชน เพ่ือขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม 
    6) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    เป้าประสงค์ เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ได้รับการดูแล รักษา และฟื้นฟู    
อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและมีความสมบูรณ์ยั ่งยืน เป็นฐานการพัฒนาประเทศทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเกิดความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์ลดความขัดแย้งของการพัฒนา        
ที่ใช้ฐานทรัพยากรธรรมชาติ บรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและลดภัยพิบัติทางธรรมชาติ และมีระบบบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวทาง
ประชารัฐ  
     กิจกรรม Big Rock ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 4 กิจกรรมปฏิรูป 
    สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวข้องกิจกรรมปฏิรูปที่ 2 
   (2) การบริหารจัดการเขตทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด (บรรจุในหลักสูตรการศึกษาฯ) 
     11) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  และ
ประพฤติมิชอบ 
    เป้าประสงค์ เพื่อแก้ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้มีการส่งเสริม สนับสนุน และให้
ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ และให้มีมาตรการควบคุม กำกับ ติดตามการบริหารจัดการ
ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของบุคลากรใช้ดุลยพินิจ
โดยสุจริต ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลและการกำกับกิจการที่ดีอย่างแท้จริง รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐ
ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้และสนับสนุนแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริต
เพ่ือขจัดปัญหาการทุจริตที่เก่ียวข้องกับการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ  
      กิจกรรม Big Rock ด ้านการป ้องก ันและปราบปรามการท ุจร ิตและประพฤต ิม ิชอบ 
ประกอบด้วย 5 กิจกรรมปฏิรูป 
    สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวข้องกิจกรรมปฏิรูปที่ 4  
     (4) พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์  
    12) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการศึกษา  
   เป้าประสงค์ เพื ่อยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ลดความเหลื ่อมล้ำทางการศึกษา         
มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ปรับปรุงระบบการศึกษา  ให้มีประสิทธิภาพ  
ในการใช้ทรัพยากร เพิ ่มความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการ ศึกษาและสร้างเสริม         
ธรรมภิบาล ซึ่งครอบคลุมการปฏิรูปการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษากับยุทธศาสตร์ชาติ 
   1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ข้อ 4.2 การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ข้อ 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ในศตวรรษที่ 21    
ข้อ 4.4 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย  
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  2. ย ุทธศาสตร ์ชาต ิด ้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางส ังคม ข ้อ 4.1 การลด            
ความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ ข้อ 4.2 การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยี ข้อ 4.3 การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
  ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษากับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
   1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 1.1 เด็กเกิด
อย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที ่มีคุณภาพมากขึ ้น  1.2 วัยเรียน/วัยรุ ่น มีความรู้         
และทักษะในศตวรรษที ่ 21 ครบถ้วน รู ้จ ักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู ้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญ            
ทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื ่นได้อย่างมีประสิทธิผล     
ตลอดชีวิตดีขึ้น 1.3 แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความสำคัญที่จะพัฒนา
ตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู ้สิ ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและความต้องการ          
ของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น 1.4 มีคนไทยที่มีความสามารถและผู้เชี ่ยวชาญต่างประเทศเข้ามา ทำวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมายเพิ่มขึ้น 1.5 ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต       
มีทักษะการดำรงชีวิต เรียนรู้พัฒนาตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สังคมเพ่ิมข้ึน 
   2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 2.1 คนไทยได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ้าเป็นของโลกศตวรรษ    ที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น  
   3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นพลังทางสังคม 3.1 ประชากรไทย มีการเตรียมการ
ก่อนยามสูงอายุเพ่ือให้สูงวัยอย่างมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน 
 กิจกรรม Big Rock ด้านการศึกษา ประกอบด้วย 5 กิจกรรมปฏิรูป 
     สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวข้องกิจกรรมปฏิรูปที่ 1 - 3 
  กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย 
(หน่วยรับผิดชอบหลัก : กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา) 
    กิจกรรมปฏิร ูปที ่ 2 การพัฒนาการจัดการเร ียนการสอนสู ่การเร ียนรู ้ฐานสมรรถนะ            
เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (หน่วยรับผิดชอบหลัก : กระทรวงศึกษาธิการ) 
    กิจกรรมปฏิร ูปที ่  3 การปฏิร ูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร            
ทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน (หน่วยรับผิดชอบหลัก : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม) 
  ภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีส่วนเกี่ยวข้องและสนับสนุน ในขั้นตอน     
ของกิจกรรมปฏิรูปที่ 1, 2 และ 3 ดังนี้ 
     กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย 
(กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา) 
  ขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูป 
  1. การพัฒนาเครื่องมือและระบบบูรณาการทำงานเพ่ือสนับสนุนการดำเนินการปฏิรูป 
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  2. การสนับสนุนนวัตกรรมการป้องกัน (Prevention) และการแก้ไข (Correction) ปัญหาเด็ก
และเยาวชนออกจากระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
  3. การสนับสนุนกลไกการดำเนินงานในระดับพ้ืนที่และต้นสังกัด 
  4. การติดตามความคืบหน้าและการระดมการมีส่วนร่วมของสังคม 
   กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (กระทรวงศึกษาธิการ) 
  ขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูป 
    1. ปรับแนวทางการจัดการเรียนรู้ทุกระดับ 
    2. พัฒนาครูให้มีศักยภาพในการออกแบบการเรียนรู้ 
    3. ปรับปรุงระบบการวัดผลและประเมินผล 
    4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้กับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน 
   5. คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ประชุมหน่วยงานผู ้รับผิดชอบ ติดตาม     
ความคืบหน้าในการดำเนินการ 
   กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ให้มีคุณภาพมาตรฐาน (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) 
  ขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูป 
  2) ด้านกลไกและระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายสามัญศึกษาและ        
สายอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและมีความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ 
  ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาวิเคราะห์และกำหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐานและตัวชี้วัด
สมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาวิเคราะห์และกำหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐาน  และตัวชี้วัด
สมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา และการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตามความต้องการ
จำเป็น   
  ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาและพัฒนาระบบ/รูปแบบการนิเทศ การติดตามช่วยเหลือ ครู และ      
การพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ตามความต้องการจำเป็น 
    ขั้นตอนที่ 4 การส่งเสริม สนับสนุนระบบกลไกให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการติดตามช่วยเหลือครูใหม่ ครูที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษา ครูที่มีความรู้ ความสามารถ      
และมีคุณลักษณะไม่เพียงพอกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ครูและสถานศึกษาในท้องถิ่นยากจน ห่างไกลและทุรกันดาร 
อาทิ การร่วมมือกับชุมชน (PLC&CPD: (Professional Learning Community & Continuous Professional 
Development) การศึกษาอบรม และแพลตฟอร์มกระบวนการจัดการเรียนรู้การบริหารการศึกษา และการนิเทศ
การศึกษา  
    ขั้นตอนที่ 5 การปรับปรุงระบบการประเมินการปฏิบัติงานและสมรรถนะวิชาชีพครู 
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   ขั ้นตอนที่ 6 การพัฒนาระบบกลไกในการเลื ่อนวิทยฐานะที่ได้รับการปรับปรุงใหม่        
และการคงวิทยฐานะของครู โดยนำผลการประเมินวิทยฐานะไปเป็นส่วนสำคัญในการประเมินและการปรับปรุง
ค่าตอบแทนที่เหมาะสม 

5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566 – 2570) 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ 13  (พ.ศ. 2566 -2570) มีจ ุดมุ ่งหมาย             
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
เป็นกลไกในการชี้ประเด็นที่มีลำดับความสำคัญสูงต่อการพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี และผลักดันให้ประเทศ
สามารถก้าวข้ามความท้าทายต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนสู่ความเจริญเติบโตที่ทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์อย่างเท่าเทียม
กัน ภายใต้เป้าหมายหลักและตัวชี้วัดที่สำคัญ 5 ประการ ได้แก่ 1) การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการ        
สู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม 2) การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม่ 3) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม     
4) การเปล ี ่ยนผ ่านไปส ู ่ความย ั ่ งย ืน และ 5) การเสร ิมสร ้างความสามารถของประเทศในการร ับมือ                         
กับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่ โดยประเด็นการพัฒนาที่มีความสำคัญสูงต่อการพลิกโฉม
ประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูงค่าอย่างยั่งยืน” และการบรรลุเป้าหมายหลักในช่วงระยะ 5 ปี    
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 คือ หมุดหมายการพัฒนา 13 ประการ 
  ภารกิจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มีส่วนเกี่ยวข้องกับหมุดหมายการพัฒนาที่ เชื่อมโยง    
กับเป้าหมาย ประกอบด้วย 5 หมุดหมาย ดังนี้ 
  หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน  กลยุทธ์ที่ 1 
การสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก กลยุทธย่อยที่ 1.2 สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชน โดยสร้างเสริม
องค์ความรู้ให้กับชุมชนจากสถาบันการศึกษาในพื้นที่ กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมกลไกความร่วมมือภาครัฐ เอกชน 
ประชาชนและประชาสังคมเพื่อการพัฒนาพื้นที่และเมือง กลยุทธ์ย่อยที่ 2.1 สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่และเมือง   
ด้วยความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ หลากหลายรูปแบบ เป้าหมาย : 1) การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาค        
และการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษขยายตัวเพิ่มขึ้น 2) การพัฒนาเมืองให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน มีความพร้อม              
ในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงฯ 
  หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลงและคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคม         
ที่เพียงพอ เหมาะสม กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างโอกาสที่เสมอภาคแก่เด็กจากครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น กลยุทธ์ที่ 2.2 
ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาทักษะอาชีพที่รีคุณภาพ เป้าหมาย : 1) ครัวเรือนยากจนข้ามรุ่นมีโอกาส
ในการเลื ่อนสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมฯ 2) คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการคุ ้มครองทางสัง คมที ่เพียงพอ             
ต่อการดำรงชีวิต 
  หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาส กลยุทธ์ที ่ 2 การพัฒนาและเพิ ่มศักยภาพประชาชนและชุมชนในการรับมือภัยธรรมชาติ            
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาส กลยุทธ์ย่อย 2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีความรู้ ความเข้าใจ 
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ตระหนักถึงความเสี่ยงและปรับตัวรับมือผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาส เป้าหมาย 
: สังคมไทยมีภมิคุ้มกันจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาส 
  หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ ่งเรียนรู ้อย่างต่อเนื ่อง ตอบโจทย์การพัฒนา        
แห่งอนาคต กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยในทุกมิติ กลยุทธ์ย่อยที่ 1.1 พัฒนาเด็กช่วงตั้งครรภ์ถึงปฐมวัย
ให้มีพัฒนาการรอบด้าน มีอุปนิสัยที่ดี กลยุทธ์ย่อยที่ 1.2 พัฒนาผู้เรียนระดับพื้นฐานให้มีความตระหนักรู้ในตนเอง        
มีสมรรถนะที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ การดำรงชีวิตและการทำงาน กลยุทธ์ย่อยที่ 1.4 พัฒนาวัยแรงงานให้มีสมรรถนะ
ที่จำเป็นเพื่อการประกอบอาชีพและเชื่อมโยงกับโลกของการทำงานในอนาคต กลยุทธ์ย่อยที่ 1.5 พัฒนาผู้สูงอายุ   
ให้เป็นพลเมือง่มีคุณค่าของสังคม โดยพัฒนาผู้สูงอายุให้เป็นพลังของสังคม กลยุทธ์ที่ 3 การเรียนรู้ตลอดชีวิต       
กลยุทธ์ย่อยที่ 3.1 พัฒนาระบบนิเวศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต กลยุทธ์ย่อยที่ 3.2 พัฒนาทางเลือกในการเข้าถึง     
การเรียนรู้สำหรับผู้ที ่ไม่สามารถเรียนในระบบการศึกษาปกติ เป้าหมาย : 1) คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะท่ีจำเป็นสำหรับโลกยุคใหม่ 2) ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน กลยุทธ์ที่ 1    
การพัฒนาคุณภาพในการให้บริการภาครัฐที่ตอบโจทย์ สะดวกและประหยัด กลยุทธ์ย่อยที่ 1.1 ยกเลิกภารกิจ
ให้บริการที่สามารถเปิดให้ภาคส่วนอื่นให้บริการแทน กลยุทธ์ย่อยที่ 1.2 ทบทวนกระบวนการทำงานของภาครัฐ
ควบคู่กับพัฒนาการบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จ  กลยุทธ์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการ
และโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่น เชื่อมโยง เปิดกว้างและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอ้ือ        
ต่อการพัฒนาประเทศ กลยุทธ์ย่อยที่ 2.1 ทบทวนบทบาทภาครัฐและกระจายอำนาจการริหารจัดการภาครัฐ        
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ กลยุทธ์ที่ 3 การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดจิทิัล  
ที่ใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการเพื ่อการพัฒนาประเทศ กลยุทธ์ย่อยที ่ 3.1 ปรับเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐทั ้งหมด           
ให้เป็นดิจิทัล กลยุทธ์ย่อยที ่ 3.2 ปรับเปลี ่ยนกระบวนการทำงานภาครัฐเป็นดิจิทัล กลยุทธ์ที ่ 4 การสร้าง          
ระบบบริหารภาครัฐที่ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนและพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะที่จำเป็นในการให้บริการภาคดิจิทัลและ
ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ มาตรการ ภาครัฐให้เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ กลยุทธ์ย่อยที่ 4.1 ปรับระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อดึงดูดและรักษาผู้มีศักยภาพมาขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ กลยุทธ์ย่อยที่ 4.2 ยกเลิก
กฎหมายที่หมดความจำเป็นและพัฒนากฎหมายที่เอื ้อต่อการพัฒนาประเทศ เป้าหมาย : 1)การบริการภาครัฐ        
มีคุณภาพ เข้าถึงได้ 2) ภาครัฐมีขีดสมรรถนะคล่องตัว 

6. (ร่าง) นโยบายและแผนระดบัชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566-2570) 
  (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566 - 2570) ใช้เป็นกรอบ
ทิศทางในการป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคาม เพ่ือธำรงไว้ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ และรักษา
ผลประโยชน์แห่งชาติ อันเป็นเป้าหมายสูงสุดของประเทศ โดยมีวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศชาติมีเสถียรภาพ ประชาชน
อยู่ดีมีสุข ปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ มีศักยภาพบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม และรักษาไว้ซึ่ง
ผลประโยชน์แห่งชาติอย่างยั่งยืน” และมีเป้าหมายในภาพรวม : ประเทศไทยมีความม่ันคงและมีเสถียรภาพมากขึ้น 
ประชาชนดำรงชีวิตโดยปกติสุข รวมทั้งมีการพัฒนาศักยภาพบริหารจัดการ เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงแบบองค์รวม 
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และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ โดยมีทั้งสิ้น 17 นโยบายและแผนความม่ันคง จังหวัดพะเยามีส่วนเกี่ยวข้อง 
จำนวน 7 นโยบายและแผนความม่ันคง ดังนี้ 
   นโยบายและแผนความมั่นคงที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ        
กลยุทธ์หลักท่ี 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ กลยุทธ์ย่อยที่ 1.1 ส่งเสริมการเรียนรู้ และการจัดทำ
หรือพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในทุกระดับอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับทุกช่วงวัย  
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและการตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะศูนย์รวมจิตใจของ
ประชาชนในชาติ กลยุทธ์ย่อยที่ 1.2 ส่งเสริมการจัดทำและเผยแพร่ชุดข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 
พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ โครงการพระราชดำริ หลักการทรงงานแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป โดย
มุ่งเน้นการจัดทำสื่อที่มีความทันสมัย มีการเผยแพร่ในหลายช่องทาง รวมถึงมีการจัดทำระบบการบริหารจัดการ ชุด
ข้อมูลระหว่างส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยเฉพาะการเข้ามามีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน  
กลยุทธ์หลักที่ 2 การส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของคนในชาติอย่างสันติและเคารพในความแตกต่างหลากหลาย บน
พ้ืนฐานสิทธิมนุษยชน กลยุทธ์ย่อยที่ 2.4 สร้างความตระหนักรู้ การเสริมสร้าง ทัศนคติ และความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
หลักการสิทธิมนุษยชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน สถานศึกษา สถานที่ทำงาน ให้บุคคล ตระหนักและ
ปกป้องถึงสิทธิของตนเอง รวมถึงเคารพและไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น กลยุทธ์ย่อยที่ 2.10 ส่งเสริมให้สถาบัน
ครอบครัวและสถาบัน การศึกษาเป็นหน่วยทางสังคม ที่สำคัญในการวางรากฐานความมั่นคงของประเทศ โดยมุ่งเน้น
แนวคิดการแบ่งปันและการทำประโยชน์เพื่อสังคม ส่วนรวม ตลอดจนการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างหลากหลาย
ของคนในชาติ 
  นโยบายและแผนความมั่นคงที่ 5 การป้องกันและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้       
กลยุทธ์หลักที่ 2 การยกระดับการพัฒนาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและบริบทของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  กลยุทธ์
ย่อยที่ 2.2 พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ โดยเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็น
อย่างทั่วถึงผ่านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการและวิถีชีวิต การ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาอย่างไม่เลือกปฏิบัติเพื่อให้การศึกษาที่เท่าเทียม
และทั่วถึง (Inclusive Education) ทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบของรัฐและเอกชน การเสริมสร้างบทบาท
ของครอบครัว และชุมชนให้มีความเป็นปึกแผ่นและสามารถพึ่งพาตนเองได้ การส่งเสริมการเรียนและใช้ภาษาไทย
ควบคู่กับการใช้ภาษาท่ีหลากหลาย ตลอดจนการแก้ไขปัญหาความยากจน และลดความเหลื่อมล้ำในพื้นท่ี 
  นโยบายและแผนความม ั ่นคงท ี ่  6 การบร ิหารจ ัดการผ ู ้หลบหน ี เข ้า เม ืองและ 
ผู้โยกย้ายถิ่นฐาน แบบไม่ปกติ กลยุทธ์หลักที่ 1 การป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองกลุ่มที่มีปัญหา
สถานะและสิทธิของบุคคล กลยุทธ์ย่อยที่ 1.3 คุ้มครองและส่งเสริมสวัสดิการ อาทิ สิทธิด้านการศึกษา สิทธิด้าน
สาธารณสุข และสิทธิในการทำงานของกลุ่มที่มีปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลให้เข้าถึงเป็นไปตามกฎหมายภายใน 
และพันธกรณีระหว่างประเทศที่ไทยเป็นรัฐภาคี รวมทั้งการมีกองทุนสนับสนุนงบประมาณรองรับการดำเนินงานที่
เกี่ยวข้อง 
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  นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี 7 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ กลยุทธ์หลักที่ 
2 การพัฒนาขีดความสามารถและสมรรถนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ กลยุทธ์ย่อยที่ 2.4 จัดทำ
และพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษาเพ่ือให้เด็ก และเยาวชนสามารถป้องกันตนเองจากการค้ามนุษย์  
  นโยบายและแผนความม่ันคงที่ 8 การป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด กลยุทธ์หลักที่ 1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในระดับปัจเจกบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มี 
ภูมิคุ้มกันและสภาวะแวดล้อมที่เอ้ือต่อการสร้างพ้ืนที่ปลอดภัยและลดความต้องการ ยาเสพติด กลยุทธ์ย่อยที่ 1.1 
สร้างภูมิคุ้มกันระดับบุคคล ด้วยการเสริมสร้างทัศนคติและความรู้ เท่าทันยาเสพติดทั้งการเสพและการค้า รวมถึง
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมกิจกรรม เชิงสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ทั้งรูปแบบ เนื้อหา 
วิธีการ และช่องทางการสื่อสาร และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายในทุกขั้นตอน 
  นโยบายและแผนความม่ันคงที่ 9 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กลยุทธ์หลักที่ 1 การลด
ความเสี่ยงจากสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ กลยุทธ์ย่อยที่ 1.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ รวมถึงการรับรู้และ
ตระหนักรู้การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่ถูกต้องให้กับ ทุกภาคส่วน ทั้งมิติการวิเคราะห์ภัยที่อาจเกิดขึ้น 
ความล่อแหลมในพ้ืนที ่และประเมินสภาพ ความเปราะบางที่อาจก่อให้เกิดอันตรายทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
  นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี 10 การป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงทางไซเบอร์ กล
ยุทธ์หลักที่ 1 การป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่กระทบ ต่อระบบ โครงสร้างพื้นฐาน
สำคัญทางสารสนเทศ กลยุทธ์ย่อยท่ี 1.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศมีมาตรฐาน 
และแนวทางปฏิบัติในการป้องกัน รับมือ ลดความเสี่ยง รักษาและฟ้ืนฟูความเสียหายจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่
เท่าทันต่อเหตุการณ์ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานสากล 

7. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)  

 นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 
รวม 12 นโยบายหลัก และ 12 นโยบายเร่งด่วน ซึ ่งภารกิจภารกิจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยามีส่วนเกี ่ยวข้อง            
รวม 11 นโยบายหลัก 5 นโยบายเร่งด่วน ดังนี้  
 นโยบายหลักที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ นโยบายหลักที่ 2 การสร้างความมั่นคง   
และความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ นโยบายหลักที ่ 3 การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ            
และวัฒนธรรม (3.2 ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม กตัญญู ความซื่อสัตย์ การมีวินัย 
เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะและการมีส่วนร่วมทำประโยชน์ให้ประเทศ และการเป็นพลเมืองดี)นโยบายหลักที่ 4      
การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก (4.2 สร้างความเป็นปึกแผ่นของอาเซียน) นโยบายหลักที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจ 
และความสามารถในการแข่งขันของไทย (5.3 พัฒนาภาคเกษตร 5.4 พัฒนาภาคการท่องเที่ยว) นโยบายหลักที่ 6 การพัฒนา
พื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค (6.1 ส่งเสริมพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษเพื่อเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ     
ของเอเชีย 6.2 ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ทั่วประเทศ) นโยบายหลักที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้
และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย (8.1 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 8.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่          
8.5  วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 8.6 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย       
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8.7 จัดทำระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น) นโยบายหลักที่ 9 การพัฒนาระบบสาธารณสุขและ
หลักประกันทางสังคม (9.4 สร้างหลักประกันทางสังคม) นโยบายหลักที ่ 10 การฟื ้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ             
และการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน นโยบายหลักที่ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
นโยบายหลักที่ 12 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม  
 นโยบายเร่งด่วนที่ 6 การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต นโยบายเร่งด่วนที่ 7 การเตรียม   
คนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 นโยบายเร่งด่วนที่ 8 การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ นโยบายเร่งด่วนที่ 9       
การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ นโยบายเร่งด่วนที่ 10 การพัฒนาระบบ  
การให้บริการประชาชน 

8. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  

   การประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations General Assembly – UNGA)     
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ผู้นำประเทศสมาชิกสหประชาชาติและประเทศไทย รวม 193 ประเทศ ได้ลงนาม
รับรองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs) ทดแทนเป้าหมายการพัฒนา  
แห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals ; MDGs) ซึ ่งหมดอายุลงในปี 2558 เป้าหมายการพัฒนา      
ที่ยั่งยืนจะถูกใช้เป็นเครื่องกำหนดทิศทางการพัฒนาทั้งของประเทศไทยและของโลกจนถึงปี ค.ศ.2030 (พ.ศ.2573) 
ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี ที่ประกอบด้วย 17 เป้าหมาย (Goal) 169 เป้าประสงค์ (Target) ครอบคลุมประเด็น
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล อันเป็นสามเสาหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมี
เป้าหมายสูงสุดเพื่อขจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ โดยไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง ไม่ทำลายแหล่งทรัพยากร       
และสิ ่งแวดล้อม รวมทั้งให้ความสำคัญมากยิ่งขึ ้นต่อการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนซึ ่งจะต้องร่วมขับเคลื่อน        
การพัฒนาที่ยั่งยืน 
   ประเทศไทยได้กำหนดกลไกการขับเคลื ่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืนในรูปแบบคณะกรรมการ        
โดยมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้ (มติที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั ่งยืน : กพย.      
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562) 
 1. เห็นชอบหลักการร่างแผนการขับเคลื่อน SDGs สำหรับประเทศไทยตามที่ สศช. เสนอ 
 2. มอบหมายให้ สศช. ดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย
ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ 
 3. เห็นชอบให้ยกเลิกการดำเนินงานต่าง ๆ ตามที่คณะอนุกรรมการต่าง ๆ ภายใต้ คณะกรรมการ       
เพ่ือ การพัฒนาที่ยั่งยืนที่ได้เคยมีข้อสั่งการหรือเคยมีมติ 
 4. ปรับการดำเนินงานให้สอดคล้องกับร่างแผนการขับเคลื่อนฯ 
 ร่าง แผนการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย ประกอบด้วย 
 1. การสร้างการตระหนักรู้ 
   2. การ เช ื ่ อมโยง เป ้ าหมายการพ ัฒนาท ี ่ ย ั ่ ง ย ืนก ับย ุทธศาสตร ์ชาต ิ  แผนระด ับท ี ่  2  
และแผนระดับท่ี 3 ของประเทศ 
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  3. กลไกการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  3.1 คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน  ระดับชาติเชิงนโยบาย 
(นายกรัฐมนตรี : ประธาน ปลัดกระทรวง ผู้แทนส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ : กรรมการ สำนักงานสภาพัฒนา      
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) : เลขานุการ) 
  3 .2  คณะอน ุ กรรมการ เพ ื ่ อการพ ัฒนาท ี ่ ย ั ่ งย ื น  เป ็ นกลไกในการแปลงนโยบาย 
และยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยสู่การปฏิบัติอย่างบูรณาการ รวม 4 คณะ ประกอบด้วย 
   3.2.1 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
   3.2.2 คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั ่งยืนตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจ
พอเพียง 
   3.2.3 คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืน 
   3.2.4 คณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
 4. การจัดทำโครงการ/การดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน ผ่านการดำเนินการ     
ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ ด้วยหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) 
 5. ภาคีการพัฒนา (ภาคธุรกิจเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม ภาคภาคีเพื่อการพัฒนาระหว่าง
ประเทศ) 
   กพย. ได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลักการ
ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  
   1. รายเป้าหมายหลัก (Goal) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน เป้าหมายที่ 4 สร้างหลัก ประกันว่าทุกคน        
มีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต     
    2. รายเป้าหมายย่อย (Target) ที่ 4.1/4.2/4.4/4.5/4.6/4.7/4.A/4.C  
   เป้าหมายย่อย 4.1 : สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนสำเร็จการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย นำไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มีประสทิธิผล 
ภายในปี พ.ศ. 2573 
     เป้าหมายย่อย 4.2 : สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการพัฒนา การดูแล       
และการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ เพ่ือให้เด็กเหล่านั้นมีความพร้อม 
สำหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา ภายในปี 2573 
    เป้าหมายย่อย 4.4 เพิ ่มจำนวนเยาวชนและผู ้ใหญ่ที ่ม ีท ักษะที ่เก ี ่ยวข ้อง รวมถึงทักษะ         
ทางด้านเทคนิคและอาชีพสำหรับการจ้างงาน การมีงานที่มีคุณค่า และการเป็นผู้ประกอบการภายในปี 2573 
 เป ้าหมายย ่อย 4.5 ขจ ัดความเหล ี ่อมล ้ำทางเพศด ้านการศ ึกษาและสร ้างหล ักประกัน                        
ว่ากลุ่มที่เปราะบางซึ่งรวมถึงผู้พิการ ชนพื้นเมือง และเด็ก เข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพทุกระดับ อย่างเท่าเทียม 
ภายในปี พ.ศ. 2573 
   เป้าประสงค์ที่ 4.6 สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ในสัดส่วนสูงทั้งชายและหญิง 
สามารถอ่านออกเขียนได้และคำนวณได้ ภายในปี 2573  
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   เป้าประสงค์ที ่  4.7  สร้างหลักประกันว่าผ ู ้ เร ียนทุกคนได้ร ับความรู ้และทักษะที ่จำเป็น         
สำหรับส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมไปถึงการศึกษาสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน 
สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุข และไม่ใช้ความรุนแรง              
การเป็นพลเมืองของโลก และความนิยมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมของวัฒนธรรม            
ต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี 2573 
   เป้าประสงค์ที่ 4.A  สร้างและยกระดับอุปกรณ์และเครื่องมือทางการศึกษาที่อ่อนไหวต่อเด็ก ผู้พิการ 
และเพศภาวะ และให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัย ปราศจากความรุนแรง ครอบคลุมและมีประสิทธิผล
สำหรับทุกคน 
     เป้าประสงค์ที่ 4.C  เพิ่มจำนวนครูที่มีคุณวุฒิ รวมถึงการดำเนินการผ่านทางความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในการฝึกอบรมครูในประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุดและรัฐกำลังพัฒนา      
ที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ภายในปี 2573 
      ภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มีส่วนเกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน   
รายเป้าหมายหลัก (Goal) ที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม   
และสนับสนุนโอกาสในการเร ียนรู ้ตลอดชีว ิตและทุกรายเป้าหมายย่อย (Target) ที ่กระทรวงศึกษาธิการ             
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลักการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  

9. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579  
   แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เป็นแผนที่วางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษา
ของประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที ่มีประสิทธิภาพ พัฒนาคนให้มีสมรรถนะในการทำงานที ่สอดคล้อง              
กับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ แนวคิดการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ    
ยึดหลักสำคัญในการจัดการศึกษาประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All)          
หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียม และท่ัวถึง (Inclusive Education)   หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 (Sufficiency Economy) และหลักการมีส ่วนร่วมของสังคม (All For Education) อีกทั ้งย ึดตามเป้าหมาย         
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) 
อาทิ คุณภาพของคนช่วงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศ ความเหลื่อมล้ำของการกระจาย
รายได้ และวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม โดยนำยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นกรอบความคิดสำคัญในการจัดทำแผนการศึกษา
แห่งชาติ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 
   วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้ร ับการศึกษาและเรียนรู ้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิต                   
อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
   วัตถุประสงค์ 
    1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
    2. เพื ่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที ่สอดคล้อง          
กับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
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    3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี       
และร่วมมือผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
    4. เพื ่อนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที ่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื ่อมล้ำ
ภายในประเทศลดลง 
   ยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579  ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ซึ่งเก่ียวข้อง
กับภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ  
     เป้าหมาย 1) คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2) คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้และพื้นที่พิเศษได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 3) คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกัน    
จากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
   แนวทางการพัฒนา 1) พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2) ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาส
ในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3) ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาส
ในการเข้าถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูงพื้นที่ตามแนวตะเข็บชายแดน และพื้นที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล        
ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชน-ชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 4) พัฒนาการจัดการศึกษา
เพื่อการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ                   
ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม่ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น 
   ย ุทธศาสตร ์ท ี ่  2 การผล ิตและพ ัฒนากำล ังคน การว ิจ ัย และนว ัตกรรมเพ ื ่อสร ้าง                    
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   เป้าหมาย 1) กำลังคนมีทักษะที่สำคัญจำเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน       
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 2) สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิต            
ที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 3) การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม  ที่สร้างผลผลิต
และมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ   
   แนวทางการพัฒนา 1) ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที ่ตรงตามความต้องการ          
ของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 2) ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนที่มี          
ความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 3) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ สร้าง
ผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   เป้าหมาย 1) ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะ                
ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 2) คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 3) สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/
กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 4) แหล่งเรียนรู้ สื่อตำราเรียน นวัตกรรมและสื่อ
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การเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ 5) ระบบและกลไก
การวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 6) ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทาง การศึกษาได้
มาตรฐานระดับสากล 7) ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
   แนวทางการพัฒนา 1) ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู ้ความสามารถ          
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 2) ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้     
สื ่อตำราเรียน และสื ่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่ งเรียนรู้ได้         
โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ 3) สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ 4) พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 5) พัฒนา
คลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 6) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู 
อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 7) พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
   เป้าหมาย 1) ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ                  
2) การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย 3) ระบบข้อมูลรายบุคคล
และสารสนเทศทางการศึกษาที ่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพื ่อการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา                          
การติดตามประเมินและรายงานผล 
   แนวทางการพัฒนา 1) เพิ ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที ่มีคุณภาพ                          
2) พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย 3) พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มีมาตรฐาน 
เชื่อมโยงและเข้าถึงได ้
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   เป้าหมาย 1) คนทุกช่วงวัย มีจิตสำนึกรักษ์สิ ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิด                 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 2) หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง          
สู ่การปฏิบัติ 3) การวิจัยเพื ่อพัฒนาองค์ความรู ้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีว ิตที ่เป็นมิตร                
กับสิ่งแวดล้อม 
   แนวทางการพัฒนา 1) ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม 
และนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต 2) ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร       
กับสิ ่งแวดล้อม 3) พัฒนาองค์ความรู ้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที ่เป็นมิตร               
กับสิ่งแวดล้อม 
   ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
   เป้าหมาย 1) โครงสร้าง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจน
และสามารถตรวจสอบได้ 2) ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพ       
และมาตรฐานการศึกษา 3) ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที ่ตอบสนองความต้องการ          
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ของประชาชนและพื้นที ่ 4)  กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะ           
ที่แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการกำลังแรงงานของประเทศ 5) ระบบบริหารงานบุคคลของครู 
อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม สร้างขวัญกำลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตาม
ศักยภาพ 
   แนวทางการพัฒนา 1) ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 2) เพิ ่มประสิทธิภาพ                     
การบริหารจัดการสถานศึกษา 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 4) ปรับปรุงกฎหมาย
เกี ่ยวกับระบบการเงินเพ่ือการศึกษาที ่ส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 5) พัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

10. นโยบายการจัดการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
     หลักการตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

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

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

เดียวของกระทรวงศึกษาธิการ” และนำ “TRUST” ซึ ่งเป็นรูปแบบในการทำงาน    ที ่จะทำให้ครู บุคลากร          
ทางการศึกษา ผู้ปกครอง ผู้เรียน และประชาชน กลับมาให้ความไว้วางใจ  ในการทำงานของกระทรวงศึกษาธิการ 
เพ่ือเป็นส่วนเสริมในเรื่องความโปร่งใส ทั้งในเชิงกระบวนการทำงานและกระบวนการตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ  

3. สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนดำเนินการตามภารกิจด้วยความรับผิดชอบต่อตนเอง  องค์กร 
ประชาชน และประเทศชาติ ให้ความสำคัญกับการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยผ่านกลไกการรับฟัง
ความคิดเห็นมาประกอบการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา   

ด ังน ั ้น จ ึงกำหนดนโยบายการจ ัดการศ ึกษาของกระทรวงศ ึกษาธ ิการ ป ีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 - 2565 ดังนี้ 
  นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
   1. การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของโลก  
ในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับบริบท
สังคมไทย  
   2. การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
อาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพื่อให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะทั้งด้าน      
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การจัดการเร ียนรู ้ด ้วยภาษาและดิจ ิท ัล สามารถปรับวิธ ีการเร ียนการสอนและการใช้ส ื ่อทันสมัย และมี               
ความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาท่ีเกิดกับผู้เรียน 
   3. การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (NDLP)   
และการส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจำวัน เพื่อให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้
ด ้วยดิจ ิท ัลแห่งชาติ ที ่สามารถนำไปใช ้ในกระบวนการจัดการเร ียนร ู ้ท ี ่ท ันสมัยและเข้าถ ึงแหล่งเร ียนรู้                      
ได้อย่างกว้างขวางผ่านระบบออนไลน์ และการนำฐานข้อมูลกลางทางการศึกษามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 
   4. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุน
สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัด
เป็นฐาน โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อกำหนดให้มีระบบบริหาร       
และการจัดการรวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ สถานศึกษา 
ให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน มีระบบการบริหาร         
งานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
   5. การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัดทดสอบวัดความรู้ 
และทักษะที่จำเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ  เพื่อให้ระบบการประเมนิผล
การศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย ตอบสนองผลลัพธ์        
ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 
   6. การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการระดมทรัพยากร
ทางการศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความเป็นธรรมและสร้าง
โอกาสให้กลุ ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาที ่มีคุณภาพทัดเทียมกลุ ่มอื ่น ๆ กระจายทรัพยากรทั ้งบุคลากร             
ทางการศึกษา งบประมาณและสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง 
   7. การนำกรอบค ุณว ุฒ ิแห ่งชาต ิ  National Qualifications Framework (NQF) และ     
กรอบค ุณวุฒ ิอ ้างอ ิงอาเซ ียน ASEAN Qualifications Reference Framework (AQRF) ส ู ่การปฏิบ ัติ          
เป็นการผลิตและการพัฒนากำลังคนเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เชื่อมโยงระบบการศึกษา
และการอาชีพ โดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิต และการจัดทำมาตรฐานอาชีพในสาขา
ที่สามารถอ้างอิงอาเซียนได้  
   8. การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพื่ อพัฒนาร่างกาย 
จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สู ่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม  โดยหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง         
นำไปเป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ 
   9. การศ ึกษาเพ ื ่ ออาช ีพและสร ้างข ีดความสามารถในการแข ่ งข ันของประเทศ   
เพื่อให้ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพและคุณภาพชีวิตที่ดี 
มีส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้ 
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   10. การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้       
ในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา เพ่ือให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้
ในการจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล 
   11. การเพ ิ ่มโอกาสและการเข ้าถ ึงการศ ึกษาท ี ่ม ีค ุณภ าพของกล ุ ่มผ ู ้ ด ้อยโอกาส 
ทางการศึกษา และผู ้ เร ียนที ่ม ีความต้องการจำเป็นพิเศษ  เพื ่อเพิ ่มโอกาสและการเข ้าถ ึงการศึกษา 
ที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
   12. การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
ทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
   นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)  
   1. ความปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน เพื่อให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครองความปลอดภัย        
ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายต่าง ๆ 
ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม 
   2. หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถของผู้เรียน
เป็นหลัก และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ 
   3. ฐานข ้อม ูล Big Data ม ุ ่ งพ ัฒนาการจ ัดเก ็บข ้อม ูลอย ่างเป ็นระบบและไม ่ซ ้ำซ ้อน  
เพ่ือให้ได้ข้อมูลภาพรวมการศึกษาของประเทศที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถนำมาใช้
ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 
   4. ข ับเคลื ่อนศูนย์ความเป็นเล ิศทางการอาชีวศ ึกษา (Excellent Center) สนับสนุน          
การดำเน ินงานของศ ูนย ์ความเป ็นเล ิศทางการอาช ีวศ ึกษา ( Excellent Center) ตามความเป ็นเลิศ                     
ของแต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพื้นที่ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน 
   5. พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที ่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู ้เร ียน         
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   6. การศึกษาตลอดชีวิต การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพ   
และมาตรฐาน ประชาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสมและ           
เต็มตามศักยภาพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคม  
ผู้สูงวัย 
   7. การจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้ที่มี
ความต้องการจำเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีเกียรติ ศักดิ์ศรี      
เท่าเทียมกับผู้อ่ืนในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
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นโยบายและจุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
1. การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย 
 1.1 เร่งสร้างสถานศึกษาปลอดภัยเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของสังคม และป้องกันจากภัยคุกคาม      

ในชีวิตรูปแบบใหม่ และภัยอื ่น ๆ โดยมีการวางมาตรการด้านความปลอดภัยให้แก่นักเรียน ครูและบุคลากร           
ในสถานศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น จัดโครงการโรงเรียน Sandbox : Safety zone in school (SSS) หรือ การจัดกิจกรรม 
Safety School Success จัดให้มีการฉีดวัคซีนเพ่ือป้องกันโรคติดต่อ การจัดการความรุนแรงเกี่ยวกับร่างกาย จิตใจ 
และเพศ เป็นต้น 

   1.2 เร่งพัฒนาบรรจุตัวชี ้วัดเรื ่องความปลอดภัยให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษาและ
หน่วยงานทุกระดับ 

 1.3 เร่งพัฒนาให้มีหน่วยงานด้านความปลอดภัยที่มีโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังอย่างชัดเจน    
ในทุกส่วนราชการของกระทรวงศึกษาธิการ  

2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 2.1  เร่งจัดทำและพัฒนากรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หลักสูตรฐานสมรรถนะ) โดยรับฟัง

ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยความเหมาะสมความเป็นไปได้และทดลองใช้ก่อน           
การประกาศใช้หลักสูตรฯ ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2565   

   2.2 จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะแบบผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง มุ่งเน้นกระบวนการ
เรียนรู้แบบถักทอความรู้ ทักษะคุณลักษณะผู้เรียนเข้าด้วยกันด้วยการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) มุ่งเน้น  
ให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและเรียนรู้อย่างมีความสุข และพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ รวมทั้งการพัฒนาระบบ
การวัดและประเมินผลเชิงสมรรถนะ   

    2.3 พัฒนาช่องทางการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มที่หลากหลายและมีแพลตฟอร์มการเรียนรู้
อัจฉริยะที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อการสอนคุณภาพสูง และการประเมินและพัฒนา
ผู้เรียน เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Personalized Learning) สำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย 

 2.4  มุ ่งพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัต ิศาสตร์ หน้าที ่พลเมืองและศีลธรรม ให้มี           
ความทันสมัยสอดรับกับวิถีใหม่ เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น        
และการเสริมสร้างวิถีชีวิตของความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง  

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

 2.6  พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั ้น แบบโมดูล (Modular System)           
ที่มีการบูรณาการวิชาสามัญและวิชาชีพในชุดวิชาอาชีพเดียวกัน เชื่อมโยงการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในระบบ        
นอกระบบ และระบบทวิภาคี รวมทั้งการจัดการเรียนรู้แบบต่อเนื่อง (Block Course) เพื่อสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit 
Bank) ร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างเข้มข้นเพ่ือการมีงานทำ 

    2.7 ศึกษาวิจัย ถอดบทเรียนความสำเร็จในการจัดและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา     
ของสถานศึกษาในพื้นที ่นวัตกรรมการศึกษา ของพื ้นที ่นวัตกรรมการศึ กษา เพื ่อเป็นแนวทางให้หน่วยงาน 
สถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้องนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม 

3. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย  
 3.1  ดำเนินการสำรวจและติดตามเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน เพื่อนำเข้าสู่ระบบการศึกษา

โดยเฉพาะการศึกษาภาคบังคับ  
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     3.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปทุกคน เข้าสู่ระบบการศึกษาเพื่อรับ   
การพัฒนาอย่างรอบด้าน มีคุณภาพ ตามศักยภาพ ตามวัยและต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการร่วมงาน      
กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

    3.3 มุ่งแก้ปัญหาคนพิการในวัยเรียนที่ไม่ได้รับการศึกษาเข้าสู่ระบบการศึกษา โดยกำหนดตำแหน่ง 
(ปักหมุด) บ้านเด็กพิการทั่วประเทศ   

 3.4 ให้ความช่วยเหลือโรงเรียนห่างไกลกันดารได้มีโอกาสเรียนรู้ในยุคโควิด โดยการสร้างความพร้อม       
ในด้านดิจิทัลและด้านอื่น ๆ 

     3.5 ส่งเสริม และสนับสนุนความร่วมมือการจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐ 
เอกชน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถาบันสังคมอ่ืน  

4. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 4.1 ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) และส่งเสริมการผลิตกำลังคน    

ที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 
 4.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมอาชีพที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ โดยการ Re-skill,   

Up-skill ,New skill เพื่อให้ทุกกลุ่มเป้าหมายมีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น พร้อมทั้งสร้างช่องทางอาชีพ ในรูปแบบ    
ที่หลากหลายให้ครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งผู้สูงอายุ    ที่มีความสนใจ โดยมีการบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

 4.3 จัดตั ้งศูนย์ให้คำปรึกษาการจัดตั ้งธุรกิจ (ศูนย์ Start up) ภายใต้ศูนย์พัฒนาอาชีพและ         
การเป็นผู้ประกอบการ และพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เพ่ือการส่งเสริม และพัฒนาผู้ประกอบการ
ด้านอาชีพทั้งผู้เรียนอาชีวศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยเชื่อมโยงกับ กศน. และสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน     
ที่สอดคล้องกับการประกอบอาชีพในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่  

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

5. การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    5.1 พัฒนาหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ Performance Appraisal (PA) โดยใช้ระบบ      

การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระบบ Digital Performance 
Appraisal (DPA)   

 5.2 พัฒนาสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยการจัดทำกรอบระดับสมรรถนะดิจิทัล (Digital 
Competency) สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับอาชีวศึกษา  

 5.3 ดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ควบคู่กับการให้ความรู้     
ด้านการวางแผนและการสร้างวินัยด้านการเงินและการออม 

6. การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล 
 6.1 พัฒนาระบบสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ในการจัดระบบทะเบียนประวัติของ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ 
 6.2 ปรับปรุงแนวทางการจัดสรรเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ผ่านแอปพลิเคชัน 

“เป๋าตัง” ของกรมบัญชีกลางไปยังผู้ปกครองโดยตรง 
7. การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ  
 จ ัดทำกฎหมายลำด ับรองและแผนการศ ึกษาแห ่ งชาต ิ เพ ื ่ อรองร ับพระราชบ ัญญ ัติ                  

การศึกษาแห่งชาติควบคู่กับการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง  
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11. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
    กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 
ดังนี้ 

                วิสัยทัศน์ 
 “พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีคุณธรรม มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะอาชีพ และมีทักษะ
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตตามความสามารถของพหุปัญญา”  
 พันธกิจ  
 1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาให้มีมาตรฐาน 
 2. ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
 3. มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 4 .  ปร ับปร ุ งระบบบร ิหารจ ัดกา รการศ ึ กษา ให ้ม ีประส ิทธ ิภาพในการ ใช ้ทร ัพยากร 
เพ่ิมความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 
 เป้าประสงค์รวม  
 1. ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
   2. ผู้เรียนได้รับการปลูกจิตสำนึกท่ีถูกต้องเก่ียวกับความม่ันคง และรู้เท่าทันต่อภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
   3. ผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการที่สมวัย 
    4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 5. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเหมาะสมกับช่วงวัย 
   6. มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลพหุปัญญาของผู้เรียน 
 7. กำลังคนมีทักษะอาชีพ สมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการของตลาด แรงงาน 
   8. องค์ความรู ้ สิ ่งประดิษฐ์ งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถนำไปใช้ประโยชน์               
ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม   
   9. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล สามารถสนับสนุน           
การจัดการศึกษาที่หลากหลายในระดับพ้ืนที่ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรยีนรู ้การวดัและประเมินผล (7 แผนงาน) 
 2. พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ (5 แผนงาน)  
   3. เพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (5 แผนงาน)    
   4. ส่งเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (5 แผนงาน)     
    5.  ผลิตกำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ (7 แผนงาน) 
   6. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการ ศึกษา (6 แผนงาน) 
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12. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี)  ดังนี้ 
     1. วิสัยทัศน์ 
    บูรณาการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนมีคุณภาพและทักษะที่จำเป็นในโลก     
ยุคใหม่ 
 2. พันธกิจ 
   2.1 ส ่งเสร ิม สนับสนุนการบร ิหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการทุกระดับ ทุกพื ้นที่              
อย่างมีประสิทธิภาพ      
 2.2 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษา   
ตามอัธยาศัย ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม ่
   2.3 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เหมาะสม
ตามศักยภาพและช่วงวัยของผู้เรียน เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
   2.4 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการ 
ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ 
 3. เป้าประสงค์รวม 
    3.1 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีการบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ     
ที่มีประสิทธิภาพ 
 3.2 ผู ้เรียนได้รับการศึกษาและเรียนรู ้อย่างต่อเนื ่องตลอดชีวิตที ่มีคุณภาพและเท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ 
 3.3 ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
 3.4 ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะที่ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ 
 4. ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์รายประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค์รายประเดน็
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ์ 

1. พัฒนาการจัด
การศึกษาเพ่ือ
ความมั่นคง 

 

1. ผู้เรียนได้รับโอกาสและการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพและทักษะที่
จำเป็นสอดคล้องกับการ
เสริมสร้างความมั่นคงในแต่ละ
บริบท 

 1.1 ปลูกฝังค่านิยมและหลักคิดที่ถูกต้องเพ่ือเสริม สร้าง
เสถียรภาพสถาบันหลักของชาต ิตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค์รายประเดน็
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ์ 

1. พัฒนาการจัด
การศึกษาเพ่ือ
ความมั่นคง 
 

1. ผู้เรียนได้รับโอกาสและการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพและทักษะที่
จำเป็นสอดคล้องกับการ
เสริมสร้างความมั่นคงในแต่ละ
บริบท 

1.2 ยกระดับคุณภาพและสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษา และ
พัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้/อาชีพ ด้วยศาสตร์พระราชาและตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตาม
ตะเข็บชายแดนและพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่าง
เชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบและแรงงาน 
ต่างด้าว) 
1.3 พัฒนากลไกบูรณาการระบบบริหารจัดการการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดหรือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
1.4 พัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพและโอกาสทางการศึกษา   

2. พัฒนากำลังคน 
เพ่ือสร้างความ 
สามารถในการ
แข่งขันของ
ประเทศ 

2. ผู้เรียนมีสมรรถนะและองค์
ความรู้ที่ตอบสนองความ
ต้องการของตลาดแรงงานใน
พ้ืนที่ ภูมิภาค และประเทศ 

2.1 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทกัษะ และสมรรถนะอาชีพให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในพ้ืนที่ ภูมิภาค 
และประเทศ 
 

3. พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
ให้มีคุณภาพ 

3. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะและ
คุณลักษณะที่เหมาะสมต่อการ
เรียนรู้ในโลกยุคใหม่ 
4. ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษามีสมรรถนะเท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ 
 
 
 

3.1 ส่งเสริมการจัดการเรยีนการสอนพัฒนากระบวนการคิดอย่าง
เป็นระบบ ผ่านประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติ ควบคู่กับ
การเรียนรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยีดิจทิัล  
3.2 สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลรองรับการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 3.3 บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริม ระเบียบ วินัย 
คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ ความเป็นพลเมืองและความ
ปลอดภัยของผู้เรียน  
3.4 พัฒนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพ่ือยกระดับสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
3.5 ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบริหารและจัดการศึกษา 
และพัฒนาบุคลากรวิจัยทางการศึกษา 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค์รายประเดน็
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ์ 

4. สร้างโอกาส
และความเสมอ
ภาคทาง
การศึกษา 

5. ผู้เรียนได้รับโอกาสทาง
การศึกษาที่มีคุณภาพ อย่าง
ทั่วถึง และเสมอภาคด้วย
รูปแบบที่หลากหลาย 
 

4.1 เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ  
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ให้ผู้เรียน
สามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตที่มี
คุณภาพได้อย่างหลากหลายครอบคลุม ทุกพ้ืนที่ และ
กลุ่มเป้าหมาย 
4.2 ส่งเสริม พัฒนาสื่อการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลที่
เหมาะสมต่อการเข้าถึงและพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต  

5. ส่งเสริมการ
สร้างคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

6. หนว่ยงานและสถานศึกษามี
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

5.1 ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนกั
รู้คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยรูปแบบที่
หลากหลาย     

6. พัฒนาระบบ
บริหารจัดการให้
มีประสิทธิภาพ 
 
 

7. หนว่ยงานมีระบบการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล ตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการได้
อย่างสะดวก รวดเร็วและ
โปร่งใส 
 

6.1 ส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ใน
การบริหารราชการและบริการประชาชน 
6.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาให้เป็นเอกภาพ 
เป็นปัจจุบัน และเชื่อมโยงกันในทุกระดับ 
6.3 สร้างและพัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ เชื่อมโยงทุกระดับ ทุกพ้ืนที่  
6.4 เร่งรัด ปรบัปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ
ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง  
 6.5 ปรับปรุงโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานให้มี
ความทันสมัย ยืดหยุ่น เชื่อมโยง และเอ้ือต่อการพัฒนา
หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 
6.6  พัฒนาเครือข่ายต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบให้มีส่วน
ร่วมจัดกิจกรรม รณรงค์ เฝ้าระวงั และติดตามพฤติกรรมเสี่ยง
การทุจริต  
6.7  พัฒนาระบบงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพล
เรือน และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน เพ่ือยกระดับสมรรถนะการ
ปฏิบัติงาน 
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13. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) 

วิสัยทัศน์ 
 บูรณาการจัดการศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 2 โดยน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาและ
คงไว้ซึ่งวัฒนธรรมล้านนา เพ่ือคุณภาพการศึกษาตลอดช่วงชีวิตอย่างยั่งยืน 

พันธกิจ 
 1. ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในระดับภาคอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
 3. ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างโอกาส และความเสมอภาค ในการเข้าถึงการศึกษาอย่างทั ่วถึง                     
ตามศักยภาพของผู้เรียน เพ่ือลดความเลื่อมล้ำทางการศึกษา 
 4. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ส่งผล             
ต่อการพัฒนาทักษะที่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21  

เป้าประสงค์รวม 
 1. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาระดับภาคสู่การปฏิบัติในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2   
อย่างมีคุณภาพ 
 2. ผู้เรียนมีการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ และมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
 3. ข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะการปฏิบัติงานและสมรรถนะวิชาชีพ                   
ในศตวรรษท่ี 21 
 4. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
 5. หน่วยงานทางการศึกษามีการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ 
 1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคม 
 2. การพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 

 4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 5. การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคม 
  กลยุทธ์ 
   1.1 ปลูกฝังค่านิยมและหลักคิดที่ถูกต้องเพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพสถาบันหลักของชาติตาม
ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข น้อมนำ เผยแพร่ศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และแนวทางพระราชดำริ 
   1.2 ยกระดับและสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้/
วิชาชีพ ในเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามตะเข็บชายแดน ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มชน
ชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 
   1.3 พัฒนากลไกบูรณาการระบบบริหารจัดการการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามรูปแบบ
ใหม่ (ยาเสพติด , ภัยไซเบอร์ , ภัยพิบัติธรรมชาติ , โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ) 
   1.4 ส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้าง หลักคิด และทัศนคติ  
ที่ถูกต้อง ด้านระเบียบ วินัย คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ ความเป็นพลเมือง 
 ประเด ็นย ุทธศาสตร ์  ย ุทธศาสตร ์ท ี ่  2 การพ ัฒนากำล ังคน การว ิจ ัย และนว ัตกรรม                    
เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
  กลยุทธ์ 
  2.1 พัฒนาทักษะแรงงานฝีมือตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ในพื้นที่และภูมิภาค (อาทิ 
พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ดิจิทัล ชุมชน) 
  2.2 ส่งเสริมการวิจัย และนวัตกรรม และการบริหารจัดการศึกษา และพัฒนาบุคลากรวิจัยทาง  
การศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย การสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้และมีทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษที่ 21  
  กลยุทธ์ 
  3.1 สร้างเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย 
  3.2 พัฒนาทักษะการเรียนรู้ทุกช่วงวัย และสมรรถนะที่จำเป็นของผู้เรียน ครูและบุคลากรทาง  
การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
  3.3 พัฒนาศักยภาพข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทาง
การศึกษา  
 กลยุทธ์ 
  4.1 ส่งเสริม โอกาสทางการศึกษาให้ผู ้เรียนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนที ่มีคุณภาพ           
ได้อย่างหลากหลายครอบคลุมพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย 
  4.2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  กลยุทธ์ 
  5.1 ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในการจัดการคุณภาพ สิ่งแวดล้อม 
ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 
  5.2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
  กลยุทธ์ 
   6.1 ส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการ/ บริการ
ประชาชน 
   6.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษาของภาคให้เป็นเอกภาพ เชื่อมโยงกันเป็นปัจจุบันและ
ทันต่อการใช้งาน 
   6.3 สร้างนวัตกรรมการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ 
   6.4 พัฒนาเครือข่ายต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบ เฝ้าระวัง และติดตามพฤติกรรมเสี่ยง
การทุจริต 
   6.5 ส่งเสริมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนเพื่อยกระดับ
สมรรถนะการปฏิบัติงาน 

14. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพะเยา 
 ทิศทางในการพัฒนาร่วมกันในระยะ 5 ปี (2566-2570) โดยจังหวัดพะเยากำหนดเป้าหมายการพัฒนา 
“เมืองพะเยาน่าอยู่ มุ่งสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์” ซึ่งจะพัฒนา จังหวัดพะเยาให้เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับคนทุกกลุ่ม    
ในสังคม โดยมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีความมั่นคง ปลอดภัย มีสิ่งแวดล้อมที่ดี บนพื้นฐานของอัตลักษณ์ และการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นฐานของการสนับสนุน เศรษฐกิจสร้างสรรค์ท่ีจะพัฒนาเกษตรให้มีมูลค่าสูง ส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และพัฒนาศักยภาพ การค้า การลงทุน เพื่อสร้างรายได้ให้กับจังหวัดพะเยาอย่างยั่งยืน 
ประกอบด้วยประเด็นการพัฒนา 5 ประเด็นการพัฒนา ได้แก่  
 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาเกษตรให้มีมูลค่าสูง  
  แนวทางการพัฒนาดังนี้ 
   1. พัฒนาแหล่งน้ำ โครงสร้างพ้ืนฐาน และการวิจัยเพื่อสนับสนุนภาคการผลิตทางการเกษตร  
   2. ส่งเสริม และพัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกร 
   3. ส่งเสริม และพัฒนาสินค้าการเกษตรให้มีคุณภาพมาตรฐาน  
   4. ส่งเสริม และพัฒนาช่องทางการตลาดสินค้าเกษตร 
   แผนงานที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมสู่การเป็น เกษตรมูลค่าสูง  
   แผนงานที่ 2 เพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรคุณภาพอย่าง ครบวงจร  
   แผนงานที่ 3 บูรณาการเสริมสร้าง ความมั่นคงทางอาหาร  
   แผนงานที่ 4 บริหารจัดการสินค้าเกษตรและตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ 
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 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  
  แนวทางการพัฒนาดังนี้  
   1. พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว  
   2. พัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์และบุคลากร  
   3. พัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานด้านท่องเที่ยว/ทรัพยากร  
   4. พัฒนาแหล่งและกิจกรรมท่องเที่ยว  
   5. พัฒนาธุรกิจบริการการท่องเที่ยว  
   6. พัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์ 
   แผนงานที่ 1 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (ประวัติศาสตร์/ศิลปะ/วัฒนธรรม/
ประเพณี/ วิถีชีวิต/เกษตร/พำนักระยะยาว) 
   แผนงานที่ 2 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
   แผนงานที่ 3 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (สุขภาพ/ความงาม/แพทย์แผนไทย) 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม  
  แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

   1. พัฒนาเมือง โครงสร้างพื ้นฐานด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์เพื ่อรองรับการค้า         
การลงทุน 

   2. พัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ให้มีทักษะที่จำเป็นสามารถขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยี
นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ในการเพิ่มมูลค่าธุรกิจ 

   3. ส่งเสริมความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) วิสาหกิจ       
เพ่ือสังคม ให้มีศักยภาพโดยการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 

   4. ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า Life Style / OTOP/ผลิตภัณฑ์ชุมชน / ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม    
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และหัตถอุตสาหกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและสร้างรายได้ 

   5. พัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมอาหารในพ้ืนที่ 
   6. ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาด การจัดกิจกรรมส่งเสริมธุรกิจ SMEs 
   7. ส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือเสริมสร้างการค้าการลงทุน

ระหว่างกัน 
   แผนงานที่ 1 พัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือรองรับการค้า การลงทุน 
   แผนงานที่ 2 เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ 
   แผนงานที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาด 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 4 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความม่ันคง  
  แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
   1. สร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัวและชุมชน  
   2. พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน  
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   3. ส่งเสริมให้ผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส ให้มีอาชีพ มีรายได้ 
   4. พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานทุกช่วงวัยให้มีความรู้ มีทักษะ อาชีพ รายได้ ได้รับสวัสดิการ  
และความปลอดภัย  
  5. พัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของกลุ่มผู้สูงอายุเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ ให้มี
งานทำ มีรายได้เพ่ิมข้ึน  
   6. พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกของเมือง เป็นเมืองแห่ง Smart City  
   7. พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  
   8. เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในพื้นที่ตามแนวชายแดน  
   9. เพ่ิมประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมป้องกันโรคอุบัติใหม่  
   10. การขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ 
    แผนงานที่ 1 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
    แผนงานที่ 2 เสริมสร้างความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน 
    แผนงานที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น 
     - เด็ก / เยาวชน 
     - ผู้มีรายได้น้อย / ผู้ด้อยโอกาส 
     - แรงงาน (Up-skill / Re-skill) 
     - ผู้สูงอายุ 
    แผนงานที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 5 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน 
  แนวทางการพัฒนาดังนี้  
   1. ส่งเสริมการสร้างฝายต้นน้ำลำธาร  
   2. ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพ้ืนที่ป่าและพ้ืนที่ต่าง ๆ  
   3. การให้ความรู้และสร้างความตระหนักแก่กลุ่มเยาวชน/ นักเรียน นักศึกษา ชุมชน ฯลฯ  
   4. ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลาย     
ทางชีวภาพ  
   5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ  
การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน  
 
   6. สร้างและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายการ  อนุรักษ์ ฟื ้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและการใช้ ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ  
   7. ส่งเสริมการใช้น้ำบาดาลเพ่ือการอุปโภคบริโภคและ การเกษตร  
   8. การส่งเสริมเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน  
   9. การส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ  
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   10. การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ  
   11. แก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในพื้นท่ีชุมชนและพ้ืนที่ต้นน้ำ  
   12. ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะ  
   13. ประสานการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในการอุปโภค บริโภค  
   14. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค
และการเกษตร  
   15. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน และการนำผลผลิต วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร จากพืช 
และสัตว์พัฒนาเป็น พลังงานทดแทน  
   16. ส่งเสริมการนำเศษวัสดุทางการเกษตรไปใช้ประโยชน์ เพ่ือลดการเผาวัสดุทางการเกษตร  
   17. ส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืน เพื่อลดการ  เผาป่าในพื้นที่เกษตร พื้นที่ต่าง ๆ 
และลดการบุกรุกทำลาย ทรัพยากรป่าไม้ 

15. อำนาจหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจัดตั้งขึ้นตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
 ข้อ 11 ให้มีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ        
เพื ่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี ่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด        
การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มอบหมาย และให้มีอำนาจ
หน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้ 
  (1) รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ 
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา คณะอนุกรรมการและคณะทำงาน รวมทั้งปฏิบัติงานราชการ                      
ที่เป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามท่ี กศจ. มอบหมาย 
  (2) จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ 
  (3) ส ั ่งการ กำกับ ดูแล เร ่งร ัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัต ิงานของส่วนราชการ            
หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
  (4) จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีด ิจ ิทัล            
เพ่ือการศึกษา 
  (5) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพ่ือคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 
  (6) ดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  (7) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ และแนะแนวการศึกษา
ทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
  (8) ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส่วนราชการ หรือ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
  (9) ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพ่ือการศึกษา 
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  (10) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน 
  (11) ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งปฏิบัติ
ภารกิจเกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่าง ๆ ในจังหวัด 

16. ผลการสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
ประเด็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช 2560 
กำหนดให้มีการจัดทำแผนปฏริูปการศึกษา 
- มีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติเป็นกฎหมายแม่บท
ในการบริหารและจัดการศึกษา  
- รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือลด 
ค่าใช่จ่ายของผู้ปกครองส่งผลให้อัตราการออกกลางคัน 
ของนักเรียนลดลงและอัตราการเรียนต่อสูงขึ้น 
- มีมหาวิทยาลัยพะเยา ที่มีศักยภาพในการจัดการศึกษา
และพัฒนาบุคลากร เพ่ือสนับสนุนองค์ความรู้ในการพัฒนา
จังหวัด  
- มีกรอบความรว่มมือทางเศรษฐกิจ และกรอบ                 
ความร่วมมือของประเทศในกลุ่ม GMS AC BIMSTEC 
ACMECS และ CLMVT ส่งผลให้จังหวัดต้องผลิต และ
พัฒนากำลังคนเพ่ือรองรับการค้า การลงทุน การตลาด 
และฐานผลิตร่วม สามารถสนบัสนุนให้ เกิดการพัฒนา
ทางด้านเศรษฐกิจ สงัคมของจังหวัด 
- จังหวัดพะเยามีแหล่งเรียนรูท้างธรรมชาติที่สำคัญ 
เนื่องจากมีกว๊านพะเยาซึ่งเป็นแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่มี
พ้ืนที่เป็นอันดับหนึ่ง ของภาคเหนือตอนบนและเป็นอันดับ
สามของประเทศ 
- จังหวัดพะเยาเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์
ศิลปวัฒนธรรมลา้นนา เนื่องจากเป็นเมืองประวัติศาสตร์  
ที่มีวิวัฒนาการอย่างยาวนานและต่อเนื่อง และม ี                 
ความโดดเด่นของกลุ่มชาติพันธุ์เป็นต้นทุนในการส่งเสริม 

- นโยบายการศึกษาระดับกระทรวงมีการเปลีย่นแปลง
บ่อย ทำให้การปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่อง 
- รายได้ประชากรต่อหัวต่อปี 78,974 บาท อยู่ในลำดับ
ที่ 13 ของภาคเหนือ และอันดับที่ 60 ของประเทศ            
ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ว่ารายได้ของประชากรยังต่ำ 
 - ความเหลื่อมล้ำและช่องว่างระหว่างรายได้ของกลุ่ม
ประชาชนมีผลต่อโอกาสการเข้าถึงการบริการทาง
การศึกษาที่มีคุณภาพแตกต่างกัน 
- โครงสร้างประชากรเปลี่ยนไปอัตราการเกิดลดลงตวั
ป้อนการศึกษาน้อยลง ส่งผลให้ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสม 
- จังหวัดพะเยามีแนวโน้มเข้าสูส่ังคมผู้สูงอายุ  
- รัฐบาลส่งเสริมพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษและการค้าชายแดนยังไม่มากเท่าที่ควร 
- การยุบเลิกหน่วยงานทางการศึกษาระดับอำเภอ 
ส่งผลให้ขาดการประสานและบูรณาการการทำงาน
ร่วมกันกับหน่วยงานอ่ืนในระดับอำเภอ 
- งบประมาณไม่เพียงพอต่อการจัดการศึกษาทุกระดับ 
- กระบวนการการปรับปรุง แก้ไขกฎหมายระดับชาติ 
บางส่วนล่าช้า ไม่ครบถ้วนไม่สอดคล้องกับสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ เปน็ข้อจำกัดในการส่งเสริม
การมสี่วนรว่มการจัดการศึกษาเอกชนกับภาคสว่นต่างๆ 
ด้วยกลไกประชารฐั 
- กระแสวฒันธรรมข้ามชาต ิทำให้เกิดการเลียนแบบ        
ที่ไม่เหมาะสม ไม่สอดคล้องวิถีวัฒนธรรมล้านนา 
- โรคอุบัติใหม่ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
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โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและกิจกรรมการท่องเที่ยว 
ของจังหวัด 
- รัฐมีนโยบายเศรษฐกิจและสงัคมดิจิทัลส่งเสริม                    
การเชื่อมโยงเครือข่าย และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล                
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการ การบริการ และ            
การเรียนรู้ สู่สังคมแห่งปัญญา 
- รัฐมีนโยบายขับเคลื่อนการบริหารราชการด้วยกลไก
ประชารัฐ เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนของสังคม              
มีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

- การจัดการเรียนการสอนไม่รองรับแบบออนไลน์ 

ประเด็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

- มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ขับเคลื่อน
การบริหารจัดการศึกษาของจังหวัด 
- จังหวัดพะเยาเป็นเมืองสงบมปีัญหาสังคมน้อย (สถาบัน
ชุมชนท้องถิ่นพัฒนา" หรือ สทพ. (LDI) จัดให้เมืองพะเยา
เป็นเมืองน่าอยู่ อันดับ 6 ของประเทศ) 
- สถานศึกษาสามารถให้บริการทางการศึกษาได้  อย่าง
ทั่วถึง รองรับทุกกลุ่มประชากร  เนื่องจากมีสถานศึกษา
ทุกระดับ ทุกประเภท ตามความสนใจ ของผู้เรยีน 
กระจายครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของจังหวัด 
- มีการดำเนินการตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา        
พ.ศ. 2561 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำ 
เนื่องจากเทคนิควิธีการสอนและการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ไม่ส่งเสริมให้เด็กรู้จักคิดวิเคราะห์ 
- ครูยังไม่เปลี่ยนพฤติกรรมการสอนยังสอนเน้น                      
การท่องจำมากว่าการสอนใหน้ักเรียนคิด วิเคราะห ์
- ครูมีภาระงานอ่ืนนอกเหนือจากการสอนเป็นจำนวน
มากส่งผลให้สอนได้ไม่เต็มที ่
- ผู้บรหิารและครูขาดทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
- ผู้บรหิารบางส่วนมีทักษะทางวิชาการน้อย 
- ผู้ปกครองนิยมให้บุตรหลานเรียนต่อในสายสามัญ
มากกว่าในสายอาชีพ 
- การจัดการศึกษาปฐมวัยยังขาดความเข้มแข็ง 
เนื่องจาก กระทรวงศึกษาธิการไม่มีหน่วยงานที่ทำ
หน้าที่ดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นการเฉพาะ 
- เด็กด้อยโอกาส/เด็กพิการ/เด็กกลุ่มที่มีความต้องการ
พิเศษ ยังไม่ได้รับโอกาสการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
และการดูแลอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ เนื่องจากขาด
รูปแบบวิธีการเรียนการสอนที่หลากหลายสอดคล้อง
กับความต้องการจำเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล
ผู้ปกครองไม่ยอมรับความบกพร่องของเด็กในปกครอง 
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จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
- การผลิตกำลังคนไม่ตอบสนองความต้องการของ
ตลาด โดยเฉพาะในสาขาที่ขาดแคลน เนื่องจาก
สถานศึกษาขาดการปรับตัว ขาดครู คณาจารย์ผูส้อน 
และสื่อการสอนในสาขาที่ตลาดต้องการ 
- ผู้เรยีนทุกระดับยังขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
- เด็กและเยาวชนสว่นใหญ่ยังขาดวิจารณญาณในการ
เลือกใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลให้ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างไม่เหมาะสม 
- การขาดแคลนครู คณาจารย ์และบุคลากรในบาง
สาขา 

 - สถานศึกษาไม่สามารถจัดการเรียนการสอน

ท่ามกลางวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค

โรนา 2019 (COVID-19) ให้มีประสิทธิภาพได้ 

 

 

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

คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 (2.1) การปรับเปลี ่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม (ประเด็นย่อย 1.2 การบูรณาการเร ื ่อง         
ความซื ่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 1.4 การปลูกฝังค่านิยม        
และวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน)  

(2.2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (ประเด็นย่อย 2.1 ช่วงการตั้งครรภ์/ ปฐมวัย 2.2 
ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 2.3 ช่วงวัยแรงงาน 2.4 ช่วงวัยผู้สูงอายุ)   

(2.3) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ ที่ 21 (ประเด็น
ย่อย 3.1) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษท่ี 21 
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(3.2) การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘ครู’ ให้เป็นครูยุคใหม่ 3.3) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
บริหารจัดการศึกษา ในทุกระดับ ทุกประเภท 3.4) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3.6 การวางพื้นฐานระบบ
รองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม) 

(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ ประเด็นยุทธศาสตร์ “พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ” สามารถส่งผลต่อ
การบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ “ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์”ด้วย 8 กลยุทธ์ ได้แก่ 
1) พัฒนาการจัดการศึกษาโดยบูรณาการ        องค์ความรู้แบบสะเต็มศึกษา 2) ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
พัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบผ่านประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติ 3) สร้างเสริมและพัฒนาทักษะ
การเร ียนร ู ้ท ี ่สมว ัย ทักษะอาช ีพและทักษะชีว ิตที ่ เท ่าท ันและสามารถอยู ่ร ่วมในสังคมศตวรรษ ที ่  21                      
4) สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลรองรับการเรียนรู้รูปแบบใหม่ 5) พัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษา ต่างประเทศและสมรรถนะ
ที่จำเป็นของผู ้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21  6) บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรู้               
ที่เสริมสร้างหลักคิดและทัศนคติที่ถูกต้องด้านระเบียบ วินัย คุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ และความเป็นพลเมือง 
7) พัฒนาทักษะการสื่อสารและการใช้ภาษาไทย ภาษาถิ่น (ภาษาแม่) ต่อยอดการเรียนรู้และการประกอบอาชีพ 
และ 8) พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

2) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความม่ันคง (รอง) 
(1) เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

(1.1) ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข  
(1.2) บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 

(2) ประเด็นยุทธศาสตร์  
(2.1) การรักษาความสงบภายในประเทศ (ประเด็นย่อย 1.3 การพัฒนาและเสริมสร้าง

การเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที ่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล              
เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชนส่วนตน    

(2.2) ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั ่นคง (ประเด็นย่อย 2.2 การติดตาม        
เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติขึ ้นใหม่ (ภัยคุมคามไซเบอร์) 2.3 การสร้างความปลอดภัย และความสันติ       
อย่างถาวรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้)  

 (2.3) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กร
ภาครัฐ และที่มิใช่ภาครัฐ (ประเด็นย่อย 4.3 การร่วมมือการพัฒนากับประเทศเพื่อนบ้าน ภูมิภาคโลก รวมถึงองค์กร
ภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ)  

(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ “พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง” สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์
ชาติ “ด้านความมั่นคง” ด้วย 4 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) ปลูกฝังค่านิยม และหลักคิดที่ถูกต้อง เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพ
สถาบันหลักของชาติ ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข น้อมนำเผยแพร่ศาสตร์พระราชา 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางพระราชดำริ 2) ยกระดับและสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษา       
ที่มีคุณภาพ และพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ /วิขาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ     
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เขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามตะเข็บชายแดน และพ้ืนที่ เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา 
และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว)  3) พัฒนากลไกบูรณาการระบบบริหารจัดการการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ (ยาเสพติด ภัยไซเบอร์ ภัยพิบัติธรรมชาติ โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ) 4) พัฒนา
ความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศ  เพื่อยกระดับคุณภาพและโอกาสทางการศึกษา 

3) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (รอง) 
(1) เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   

ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น   
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ   

(2.1) โครงสร้างพื ้นฐาน เชื ่อมไทย เชื ่อมโลก (ประเด็นย่อย 4.3 เพิ ่มพื ้นที ่และเมือง
เศรษฐกิจ) (5) พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ (ประเด็นย่อย 5.1 สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ 
วางรากฐาน การศ ึกษาท ั ้ งในระบบและนอกระบบให ้ก ับเยาวชนร ุ ่นใหม ่ ให ้ม ีท ักษะและจ ิตว ิญญาณ                       
ในการประกอบการ รวมทั้งสร้างทักษะพ้ืนฐานที่จำเป็นและความถนัดที่แตกต่างและหลากหลายของแรงงาน) 

(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ “พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ” สามารถ        
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ “ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน” ด้วย 2 กลยุทธ์  ได้แก่   
1) การส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบริหารและจัดการศึกษา และพัฒนาบุคลากรวิจัยทางการศึกษา (ดิจิทัล
ชุมชน)  2) ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบริหารและจัดการศึกษา และพัฒนาบุคลากรวิจัยทางการศึกษา 
 4) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (รอง) 
 (1) เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
 (1.1) สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ   
 (1.2) กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามา
เป็นกำลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ  
 (1.4) เพ ิ ่มข ีดความสามารถของช ุมชนท้องถ ิ ่นในการพัฒนา การพึ ่ งพาตนเองและ                
การจัดการตนเองเพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ 
      (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ  
 (2.1) การลดความเหลื ่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิต ิ (ประเด็นย่อย 1.7 สร้าง              
ความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะสำหรับผู้มีรายได้น้อย และกลุ่มผู้ด้อย 
โอกาส)  
 (2.2) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี (ประเด็นย่อย 
2.5 สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่บนฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ขยายเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้ชุมชนสามารถเข้าถึงข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ และบทบาทสถานศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อร่วมพัฒนาพื้นที่     
และชุมชนท้องถิ่น  
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 (4) การเพิ ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ ่นในการพัฒนา การพึ ่งพาตนเองและ         
การจัดการตนเอง (ประเด็นย่อย 4.1 ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือนให้มีขีดความสามารถ               
ในการจัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ โดยใช้ข้อมูลความรู้และการยกระดับการเรียนรู้
ของครัวเรือน   
 (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ    
  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์
ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ด้วย 2 กลยุทธ์  ได้แก่ 1) เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษา
ในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ  
ได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย 2) ส่งเสริม พัฒนาโปรแกรมประยุกต์และสื่อการเรียนรู้
ผ่านระบบดิจิทัลออนไลน์แบบเปิดที่เหมาะสมต่อการเข้าถึงและพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

5) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (รอง) 
 (1) เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
 ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื ่อกำหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ ่งแวดล้อม      
และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล 
 (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ   
 ยกระดับกระบวนทัศน์เพื ่อกำหนดอนาคตประเทศ (ประเด็นย่อย 6.1 ส่งเสริมคุณลักษณะ      
และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย)   
 (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ   
 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ “พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ” สามารถส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการส่งเสริม
กิจกรรมสร้างความรู ้ ความเข้าใจ และ    ความตระหนักในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการ            
มีส่วนร่วม 
  6) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (รอง)  
 (1) เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
 (1.1) ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  
 (1.2) ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
    (1.3) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
 (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ   
  (2.1) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการ อย่างสะดวก 
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ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้)   รวดเร็ว โปร่งใส (ประเด็นย่อย 1.2 ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ   
ผ่านการนำเทคโนโลยี 
 (2.2) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย และเชื ่อมโยง        
การพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ (ประเด็นย่อย 2.1 ใช้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไก
ขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ)    
 (2.3) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและ ทุกภาคส่วน         
มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ (ประเด็นย่อย 3.1 ภาครัฐมีขนาดเหมาะสม)   
 (2.4) ภาครัฐมีความทันสมัย (ประเด็นย่อย 4.1 องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นกับบริบท     
การพัฒนาประเทศ 4.2 พัฒนาปรับระบบวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย)   
 (2.5) บ ุคลากรภาคร ัฐเป ็นคนดีและเก่ง ย ึดหลักคุณธรรม จร ิยธรรม มีจ ิตสำนึก                  
มีความสามารถสูง มุ่งมั ่น และเป็นมืออาชีพ (ประเด็นย่อย 5.1 ภาครัฐมีการบริหารกำลังคนที่มีความคล่องตัว       
ยึดระบบคุณธรรม 5.2 บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื ่อประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนา          
ตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ)     
 (2.6) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ประเด็นย่อย 6.2 
บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต)  
 (2.7) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จำเป็น (ประเด็นย่อย 
7.1 ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ) 
 (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ “พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ”สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย           
ของยุทธศาสตร์ชาติ “ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ” ด้วย 7 กลยุทธ์  ได้แก่           
1) ส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการ /บริการประชาชน  2) พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลของจังหวัด ภาค และฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาให้เป็นเอกภาพ เชื่อมโยงกันเป็นปัจจุบัน และทันต่อ
การใช้งาน 3) สร้างและพัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ในการบูรณาการเชื่อมโยงทุกระดับ 
รวมทั้งการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 4) เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ         
และข้อบังคับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง 5) ปรับปรุงโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
ให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว ไม่ซ้ำซ้อน และทันสมัย เอ้ือต่อการพัฒนาประสิทธิภาพและขีดสมรรถนะองค์กร 6) พัฒนา
เครือข่ายต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบให้มีส่วนร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวัง และติดตาม พฤติกรรมเสี่ยง    
การทุจริต 7) พัฒนาระบบงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนเพ่ือยกระดับสมรรถนะการปฏิบัติงาน 

2.2 แผนระดับที่ 2  
2.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

   (1) แผนแม่บทที่ 12 ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ (หลัก) 
 (1.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
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• เป้าหมายระดับประเด็นที่ 1  
คนไทยมีการศึกษาที่มี คุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จำเป็นของโลก

ศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัย
ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักในการบริหาร  การจัด  

การศึกษาเพื ่อให้ผู ้เร ียนได้รับการเรียนรู ้ตลอดชีว ิตอย่างมีคุณภาพ และมีทักษะที ่จำเป็นในศตวรรษที ่ 21            
โดยมีเป้าหมายส่งเสริมและจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีสมรรถนะการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะ ที่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สอดรับ  
กับเป้าหมายในแผนแม่บทที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู ้ โดยพัฒนาการจั ดการศึกษาที ่บูรณาการองค์ความรู้          
แบบสะเต็มศึกษา ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบผ่านประสบการณ์ตรง   
จากการลงมือปฏิบัติ และสร้างเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที ่สมวัย ทักษะอาชีพและทักษะชีวิตที่เท่าทัน     
และสามารถอยู่ร่วมในสังคมศตวรรษท่ี 21 
 (1.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 3.1 การปฏิร ูปกระบวนการเร ียนรู ้ท ี ่ตอบสนองต่อ                          
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21  

• แนวทางการพ ัฒนา :  การปฏ ิร ูปกระบวนการเร ียนร ู ้ ท ี ่ ตอบสนองต่อ                                
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  

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

2)  เปลี่ยนโฉมบทบาท “คร”ู ให้เป็นครูยุคใหม่ (2.1) วางแผนพัฒนาและปรับบทบาท 
“ครูย ุคใหม่” ให้เป็น “ผู ้อำนวยการการเร ียนรู้” (2.2) ปรับระบบการพัฒนาคร ู ต ั ้งแต่การดึงดูด คัดสรร                    
ผู้มีความสามารถสูงเข้ามาเป็นครู (2.3) ส่งเสริมระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุม     
ทั้งเงินเดือน สายอาชีพ และระบบสนับสนุนอื่น ๆ  

3) เพิ ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ ศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท ได้แก่       
(3.1) ปฏิรูปโครงสร้างองค์กรด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ (3.3) ปรับปรุงโครงสร้างการจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและเพ่ิมคุณภาพการศึกษา (3.4) เพ่ิมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา)  

4) พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้แก่ (4.1) จัดให้มีระบบการศึกษาและระบบ
ฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพสูงและยืดหยุ่น (4.4) พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและดิจิทัล
แพลตฟอร์ม สื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภทการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ (4.5) พัฒนา
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โปรแกรมประยุกต์หรือสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลที่มีคุณภาพที่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์
ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง  

• เป้าหมายของแผนย่อย   
คนไทยได้รับการศึกษาที ่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู ้ และทักษะ          

ที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย  
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ดำเนินการขับเคลื่อนการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้       

ที ่ตอบสนองต่อการเปลี ่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยมีเป้าหมายส่งเสริมและจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ          
และการศึกษาตามอัธยาศัย พัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ ทักษะความรู ้ด้านดิจิทัล และส่งเสริมคุณธรรม             
และจริยธรรมและความเป็นพลเมืองให้กับผู้เรียนด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย รวมถึงพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา  
ให้มีสมรรถนะการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยสร้างเสริมและพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตที่เท่าทันและสามารถอยู่ร่วมในสังคมศตวรรษที่ 21  และสร้าง
แพลตฟอร์มดจิิทัลรองรับการเรียนรู้รูปแบบใหม่ 
   (2) แผนแม่บทที่ 11 ประเด็น ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (รอง) 
    (2.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

• เป้าหมายระดับประเด็นที่ 1  
คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ ่มขึ ้น ได้รับการพัฒนา อย่างสมดุล ทั ้งด้านร่างกาย 

สติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที ่มีความรู้ และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื ่อง         
ตลอดชีวิต  

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพคน

ตลอดช่วงชีวิต โดยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย ทักษะอาชีพและทักษะชีวิต ที่เท่าทันและสามารถอยู่ร่วม ในสังคม
ศตวรรษท่ี 21  
   (2.2) แผนย่อยของแผนแม่บทที่ 11 ประเด็น ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
     แผนย่อยที่ 3.2 การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย  

•  

• แนวทางการพัฒนา  
3) จัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่ดีที่สมวัย

ทุกด้าน 

• เป้าหมายของแผนงานย่อย  
เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น  

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย  
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สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการขับเคลื ่อนการพัฒนาเด็กตั ้งแต่       
ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย โดยพัฒนาการจัดการศึกษาของเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแล พัฒนา จัดประสบการณ์ 
การเรียนรู้ และจัดการศึกษาให้มีพัฒนาการสมวัยในทุกด้าน ตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย พ.ศ. 2561  
     แผนย่อยที่ 3.3 การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น  

• แนวทางการพัฒนาแผนย่อย  
1) พัฒนาทักษะที ่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที ่ 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการคิด 

วิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์  การทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 

• เป้าหมายของแผนย่อย  
วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้ และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์     

รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร    
และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น  

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย  
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 

โดยการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้  การวัดและประเมินผล พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอน
สำหรับศตวรรษที่ 21 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ส่งเสริมการเรียน        
การสอนภาษาคอมพิวเตอร์  (Coding) และพัฒนาทักษะการเรียนรู้และทักษะอาชีพแก่ผู้เรียน  

แผนย่อยที่ 3.4 การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน  

• แนวทางการพัฒนาแผนย่อย      
1) ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะของคนในช่วงวัยทำงานให้มีคุณภาพ

มาตรฐาน สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาดงาน รวมทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

• เป้าหมายของแผนย่อย 
แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะ อาชีพสูง ตระหนักในความสำคัญ       

ที ่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู ้สิ ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพ และ          
ความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย  
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการขับเคลื ่อนการพัฒนาและยกระดับ

ศักยภาพวัยแรงงาน โดยจัดให้มีการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนครอบคลุมทุกพ้ืนที่เป้าหมาย รวมทั้งมี
การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาหลักสูตรที่มีทักษะอาชีพสูง       
ตามความต้องการของตลาดงาน  

แผนย่อยที่ 3.5 การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ  

• แนวทางการพัฒนาแผนย่อย  
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1) ส่งเสริมการมีงานทำของผู้สูงอายุให้พึ่งพาตนเองได้ทางเศรษฐกิจ และร่วมเป็นพลัง
สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและประเทศ   

• เป้าหมายของแผนย่อย  
ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการดำรงชีวิต เรียนรู้พัฒนา  

ตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สังคมเพ่ิมข้ึน  

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย   
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการขับเคลื่อนการส่งเสริมศักยภาพ

ผู้สูงอายุ โดยการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ฝึกทักษะอาชีพ  มีรายได้ รวมทั้งจัดและส่งเสริม     
การจัดการศึกษาตลอดชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาสมรรถนะทางกาย จิต สมองให้พ่ึงพาตนเองได้  
 (3) แผนแม่บทที่ 10 ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม (รอง) 

(3.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

• เป้าหมายระดับประเด็นที่ 1  
คนไทยมีค ุณธรรม จร ิยธรรม ค ่าน ิยมท ี ่ด ีงาม และม ีความร ัก และภ ูม ิ ใจ                 

ในความเป็นไทยมากขึ ้น นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน การดำรงชีวิต สังคม ไทยมีความสุข         
และเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากข้ึน  

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการขับเคลื่อนประเด็นการปรับเปลี่ยน

ค่านิยมและวัฒนธรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ด้วยกระบวนการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน    
ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย และบูรณาการความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอน         
ในสถานศึกษาเอกชน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   

3.2 แผนย่อยของแผนแม่บทที่ 10 
แผนย่อยที่ 3.1 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะ 

และการเป็นพลเมืองท่ีดี  

• แนวทางการพัฒนาแผนย่อย  
2) บูรณาการเรื ่องความซื ่อสัตย์ ว ิน ัย คุณธรรม จริยธรรม และด้านสิ ่งแวดล้อม             

ในการจัดการเรียนการสอนในและนอกสถานศึกษา, จัดให้มีการเรียนการสอนตามพระราชดำริ และปรัชญา ของ
เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วมด้านทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ให้รองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศและต่างประเทศ    

4) ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ส่งเสริมชุมชนให้เป็นฐาน        
การสร้างวิถีชีวิตพอเพียง  

• เป้าหมายของแผนย่อย  
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คนไทยเป็นมนุษย ์ท ี ่สมบูรณ์ ม ีความพร้อมในทุกมิต ิตามมาตรฐานและสมดุล               
ทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมดีขึ้น 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย  
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการขับเคลื ่อนการปลูกฝังคุณธรรม 

จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะ และการเป็นพลเมืองที่ดี โดยมีการบูรณาการจัดกระบวนการเรียนรู้
ที่เสริมสร้างหลักคิดและทัศนคติที่ถูกต้อง ด้านระเบียบ วินัย คุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ ความเป็นพลเมือง 
และส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตาม ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา และประเมินคุณธรรม จริยธรรม         
ของผู้เรียนผ่านกระบวนการวิจัย  

(4) แผนแม่บทที่ 1 ประเด็น ความม่ันคง  (รอง) 
4.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

• เป้าหมายระดับประเด็นที่ 2  
ประชาชนอยู่ดี กินดีและมีความสุขดีขึ้น  

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการขับเคลื ่อนประเด็นความมั ่นคง       

โดยการปลูกฝังค่านิยมและหลักคิดที ่ถูกต้อง เพื ่อเสริมสร้างเสถียรภาพสถาบันหลักของชาติ ตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข น้อมนำ เผยแพร่ศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง แนวทางตามพระราชดำริด้านการศึกษา ยกระดับและสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและ
พัฒนาสมรรถนะการเรียนรู ้/วิชาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพื้นที่พิเศษ       
(พื้นที่สูง พื้นที่ตามตะเข็บชายแดน และพื้นที่ เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม 
กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) และพัฒนากลไกบูรณาการระบบบริหารจัดการการป้องกันและแก้ไขปญัหา 
ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ (ยาเสพติด ภัยไซเบอร ์ภัยพิบัติธรรมชาติ โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ)      

4.2 แผนย่อยของแผนแม่บทที่ 1 
แผนย่อยที่ 3.1 รักษาความสงบภายในประเทศ   

• แนวทางการพัฒนาแผนย่อย  
เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ รณรงค์
เสริมสร้างความรักและภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยและชาติไทย ผ่านทางกลไกต่าง ๆ รวมถึงการศึกษาประวัติศาสตร์
ในเชิงสร้างสรรค์ น้อมนำและเผยแพร่ศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทาง
พระราชดำริต่าง ๆ ให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้และนำไปประยุกต์ปฏิบัติใช้อย่างกว้างขวาง จัดกิจกรรมเฉลิม  
พระเกียรติและพระราชกรณีย์กิจอย่างสม่ำเสมอ 

• เป้าหมายของแผนย่อย 
คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ สถาบัน

ศาสนาเป็นที่เคารพ ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น 
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• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย  
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการขับเคลื ่อนการรักษาความสงบ

ภายในประเทศ โดยการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ       
ในระดับพื ้นที ่ และขับเคลื ่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาทั ่วประเทศ และส่งเสริมงานโครงการ          
ตามพระราชดำริของพระบรมวงศานุวงศ์  

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

• แนวทางการพัฒนาแผนย่อย 
1) ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด   
2) ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์  
9) ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

• เป้าหมายของแผนย่อย  
ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น ปัญหายาเสพติดความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้า

มนุษย์ ฯลฯ ได้รับการแก้ไขดีข้ึนจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ  

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย  
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง โดยมีการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด  จัดกิจกรรม TO BE NUMBER 
ONE  สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายสุข และอบรมพัฒนาการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาการสูบบหุรี่
และการบริโภคแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา และการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้   

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

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการขับเคลื ่อนประเด็นความเสมอภาค          

และหลักประกันทางสังคม โดยการเพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย    
ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย ส่งเสริม
พัฒนาโปรแกรมประยุกต์และสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัลออนไลน์แบบเปิดที่เหมาะสมต่อการเข้าถึงและพัฒนาการเรียนรู้
ตลอดชีวิต  

5.2 แผนย่อยของแผนแม่บทที่ 17  
แผนย่อยที่ 3.1 การคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม 

และสุขภาพ  
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• แนวทางการพัฒนาแผนย่อย   
1) ขยายฐานความคุ ้มครองทางสังคม โดยการจัดโครงข่ายการคุ ้มครองทางสังคมสำหรับ

ผู้ด้อยโอกาสและคนยากจนให้สามารถเข้าถึงบริการพ้ืนฐานของภาครัฐได้อย่างมีคุณภาพ  

• เป้าหมายของแผนย่อย  
คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ ่มด้อยโอกาสและกลุ ่มเปราะบางได้รับการคุ ้มครองและมี

หลักประกันทางสังคมเพ่ิมข้ึน  

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย  
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการขับเคลื่อนการ โดยมีการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

ทางการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน และยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มี
ความต้องการจำเป็นพิเศษ เด็กที่มีความสามารพิเศษ และเด็กด้อยโอกาส ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับเด็ก    
และเยาวชนในถิ ่นทุรกันดาร การสนับสนุนทุนการศึกษาหนึ ่งอำเภอหนึ ่งทุน และทุน การศึกษาสภาวะ               
เด็กยากลำบาก 

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

• เป้าหมายระดับประเด็น   
สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน  

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการขับเคลื่อนประเด็นการเติบโตอย่าง

ยั่งยืน โดยส่งเสริมให้หน่วยงาน/สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

(6.2) แผนย่อยของแผนแม่บทที่ 18   
แผนย่อยที่ 3.5 การยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศ 

• แนวทางการพัฒนาแผนย่อย  
ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี 

ของคนไทย สร้างความรู้ความเข้าใจ การตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
ให้รองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับประเทศและระดับสากลโดยสอดแทรกในหลักสูตรการศึกษาและ/หรือ     
การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งในระบบและนอกระบบ  

• เป้าหมายของแผนย่อย        
คนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ด ี

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย  
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการขับเคลื่อนการยกระดับกระบวนทัศน์    

เพื ่อกำหนดอนาคตประเทศ โดย ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในการจัดการคุณภาพ
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สิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม การส่งเสริมเยาวชนรักสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการเรียนรู้การรับมือ     
ปัญหาวิกฤติ ฝุ่นละอง PM 2.5 ในสถานศึกษา และสร้างองค์ความรู้ทางทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์     
ของชาติทางทะเลไปสู่การเรียนการสอนในสถานศึกษาในพ้ืนที่นำร่องของกระทรวง ศึกษาธิการ 

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

• เป้าหมายระดับประเด็นที่ 1  
บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการขับเคลื่อนการประเด็นการบริการ

ประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ โดยการส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหาร
ราชการ/บริการประชาชน พัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด ภาค และฐานข้อมูล กลางด้านการศึกษาให้เป็นเอกภาพ 
เชื่อมโยงกัน เป็นปัจจุบัน และทันต่อการใช้งานสร้างและพัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ     
ในการบูรณาการเชื่อมโยงทุกระดับ รวมทั้งการมีส่วนร่วมกับทุกภาค ส่วนในพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา เร่งรัด ปรับปรุง 
แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง  ปรับปรุงโครงสร้าง
และอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว ไม่ซ้ำซ้อน และทันสมัย เอ้ือต่อการพัฒนาประสิทธิภาพ
และขีดสมรรถนะองค์กร พัฒนาเครือข่ายต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบให้มีส่วนร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวัง 
และติดตามพฤติกรรมเสี่ยงการทุจริต พัฒนาระบบงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนเพื่อยกระดับ
สมรรถนะการปฏิบัติงาน 

(7.2) แผนย่อยของแผนแม่บทที่ 20  
แผนย่อยที่ 3.1 การพัฒนาบริการประชาชน  

• แนวทางการพัฒนาแผนย่อย  
1) พัฒนารูปแบบบริการภาครฐัเพ่ืออำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน  
2) พัฒนาการให้บริการภาครัฐผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้  
3) ปร ับว ิธ ีการทำงาน เพ ื ่อสน ับสน ุนการพัฒนาบร ิการภาคร ัฐท ี ่ม ีค ุณค่า                

และได้มาตรฐานสากล 

• เป้าหมายของแผนย่อย  
งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มข้ึน 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการขับเคลื ่อนการพัฒนาบริการ

ประชาชนโดยการส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการ/บริการประชาชน 
การเพิ ่มประสิทธิภาพการใช้บริการประชาชนของศูนย์บริการประชาชนของกระทรวง ศึกษาธิการ  1579              
การสนับสนุนการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงศึกษาธิการ 
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แผนย่อยที่ 3.4 การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 

• แนวทางการพัฒนาแผนย่อย  
1) พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัยเปิดกว้าง เป็นองค์กรขีดสมรรถนะ

สูง”  
2) กำหนดนโยบายและการบริหารจ ัดการที ่ต ั ้งอยู ่บนข้อมูลและหลักฐาน           

เชิงประจักษ์  
3) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์การและออกแบบระบบการบริหารงานใหม่

ให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ ทันสมัย 

• เป้าหมายของแผนย่อย  
ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย  
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการขับเคลื ่อนการพัฒนาระบบ

บริหารงานภาครัฐ โดยพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด ภาค และฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษา ให้เป็นเอกภาพ 
เชื ่อมโยงกัน เป็นปัจจุบัน และทันต่อการใช้งาน และปรับปรุง โครงสร้างและอำนาจหน้าที ่ของหน่วยงานให้มี         
ความยืดหยุ่น คล่องตัว ไม่ซ้ำซ้อน และทันสมัย เอ้ือต่อการพัฒนาประสิทธิภาพและขีดสมรรถนะองค์กร 

แผนย่อยที่ 3.5 การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

• แนวทางการพัฒนาแผนย่อย  
1) ปรับปรุงกลไกในการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนในภาครัฐให้มี

มาตรฐานและเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2) เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐให้เป็นไปตามระบบ

คุณธรรมอย่างแท้จริง  
3) พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ความสามารถสู ง มีทักษะการคิด

วิเคราะห์และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  

• เป้าหมายของแผนย่อย  
บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อประชาชนยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม     

มีจิตสานึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย  
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการขับเคลื ่อนการสร้างและพัฒนา 

บุคลากรภาครัฐ โดยการพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ พัฒนาระบบงานการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการพลเรือนและการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับสมรรถนะการปฏิบัติงาน ด้วยหลักสูตร
และรูปแบบที่หลากหลาย  
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(9) แผนแม่บทที่ 21  ประเด็น “การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ” (รอง) 
(9.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

• เป้าหมายระดับประเด็น  
ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการขับเคลื ่อนการในประเด็น          

การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยพัฒนาเครือข่ายต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบให้มีส่วนร่วม        
จัดกิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวัง และติดตามพฤติกรรมเสี่ยงการทุจริต 

(9.2) แผนย่อยของแผนแม่บทที่ 21 
แผนย่อยที่ 3.1  การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

• แนวทางการพัฒนาแผนย่อย  
1) ปลูกและปลุกจิตสานึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝัง และ

หล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ  
2) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที ่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที ่ของรัฐให้มีความใสสะอาด 

ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต  
5) ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน

ของเจ้าหน้าที ่

• เป้าหมายของแผนย่อย  
ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย  
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการขับเคลื ่อนการป้องกันการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ โดยสร้างเครือข่ายการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของกระทรวงศึกษาธิการ  การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของส่วนราชการในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ  

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

• เป้าหมายระดับประเด็นที่ 1  
กฎหมายเป็นเครื่องมือให้ทุกภาคส่วนได้ประโยชน์จากการพัฒนาประเทศอย่างเท่าเทียม

และเป็นธรรม  

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ดำเนินการขับเคลื่อนการประเด็น กฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม โดยเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ และข้อบังคับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง  
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(10.2) แผนย่อยของแผนแม่บทที่ 22   

แผนย่อยที่ 3.1 การพัฒนากฎหมาย   

• แนวทางการพัฒนาแผนย่อย   

1) พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการต่าง ๆ  ให้สอดคล้องกับบริบท

และเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ   

2) มีวิธีการบัญญัติกฎหมายอย่างมีส่วนร่วม   

3) พัฒนาการบังคับใช้กฎหมาย  

4) ส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมในกระบวนการกฎหมาย 

• เป้าหมายของแผนย่อย  

กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐ และภาคเอกชนอยู่ภายใต้กรอบกฎหมาย    

ที่มุ่งให้ประชาชนในวงกว้างได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดยทั่วถึง 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย    
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการขับเคลื ่อนการพัฒนากฎหมาย        

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

(11.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

• เป้าหมายระดับประเด็นที่ 1  
ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างฐานทางเทคโนโลยี และด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเพ่ิมสูงขึ้น  

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการขับเคลื ่อนการประเด็น การวิจัย      

และพัฒนานวัตกรรม โดยพัฒนาทักษะแรงงานฝีมือตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในพื้นที่และภูมิภาค      
และส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบริหารและจัดการศึกษา และพัฒนาบุคลากรวิจัยทางการศึกษา 

(11.2) แผนย่อยของแผนแม่บทที่ 23 
แผนย่อยที่ 3.4 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านองค์ความรู้พื้นฐาน  

• แนวทางการพัฒนาแผนย่อย     
2) พัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์ 

• เป้าหมายของแผนย่อย   
ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานทั้ง 4 ด้านทัดเทียมประเทศ      

ที่ก้าวหน้าในเอเชีย  

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย 
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สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการขับเคลื่อนการวิจัยและนวัตกรรม
ด้านองค์ความรู้พื้นฐาน โดยมีการบริหารและจัดการศึกษา และพัฒนาบุคลากรวิจัยทางการศึกษาเพื่อพัฒนางานวิจัย
ด้านผู้เรียน ด้านครู และบุคลากรทางการศึกษาและการวิจัยในเชิงพ้ืนที่ 

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

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

เศรษฐกิจประเทศฟ้ืนตัวเข้าสู่ภาวะปกติ 
(12.2) แนวทางการพัฒนา  

(1) การเสริม สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ (Local 
Economy) (1.3) การกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจไปยังหัวเมืองหลักในภูมิภาคและเมืองรอง (3) การพัฒนา
ศักยภาพและคุณภาพชีว ิตของคนให้เป็นกำลังหลักในการขับเคลื ่อนการพัฒนาประเทศ ( Human Capital)          
(3.1) การพัฒนาทักษะแรงงานและการเรียนรู้ 

(12.3) การบรรลุค่าเป้าหมาย  
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการขับเคลื่อน โดยการการส่งเสริม เวที

และประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา และพัฒนาหลักสูตรที่มีทักษะอาชีพสูงตามความต้องการตลาดแรงงาน  

2.2.2 แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
 1) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการศึกษา  
   เป้าประสงค์ เพื ่อยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ลดความเหลื ่อมล้ำทางการศึกษา          
มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ          
ในการใช้ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลาย ของการจัดการ ศึกษาและสร้างเสริมธรรมภิบาล 
ซึ่งครอบคลุมการปฏิรูปการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษากับยุทธศาสตร์ชาติ 
   1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ข้อ 4.2 การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ข้อ 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21      
ข้อ 4.4 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย  
  2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  ข้อ 4.1 การลด       
ความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ ข้อ 4.2 การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม      
และเทคโนโลยี ข้อ 4.3 การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
  ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษากับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

1. แผนแม่บทภายใต้ย ุทธศาสตร ์ชาต ิ ประเด ็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงช ีวิต               
1.1 เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น 1.2 วัยเรียน/วัยรุ่น          
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มีความรู้ และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญ
ทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอด
ชีวิตดีขึ้น 1.3 แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความสำคัญ  ที่จะพัฒนาตนเอง        
ให ้เต ็มศ ักยภาพ สามารถปรับตัวและเร ียนร ู ้ส ิ ่งใหม่ตามพลว ัตของโครงสร ้างอาช ีพและความต้องการ                   
ของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น 1.4 มีคนไทยที่มีความสามารถและผู้เชี ่ยวชาญต่างประเทศเข้ามาทำวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมายเพิ่มขึ้น 1.5 ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต      
มีทักษะการดำรงชีวิต เรียนรู้พัฒนาตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่า เพ่ิมให้แก่สังคมเพ่ิมข้ึน 
   2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 2.1 คนไทยได้รับการศึกษา    
ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ้าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น  
   3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นพลังทางสังคม 3.1 ประชากรไทยมีการเตรียมการ
ก่อนยามสูงอายุเพ่ือให้สูงวัยอย่างมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน 
 กิจกรรม Big Rock ด้านการศึกษา ประกอบด้วย 5 กิจกรรมปฏิรูป 
     สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวข้องกิจกรรมปฏิรูปที่ 1 - 3 
  กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย (หน่วย
รับผิดชอบหลัก : กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา) 
    กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (หน่วยรับผิดชอบหลัก : กระทรวงศึกษาธิการ) 
    กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพมาตรฐาน (หน่วยรับผิดชอบหลัก : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) 
   ภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีส่วนเกี่ยวข้องและสนับสนุนในขั ้นตอน      
ของกิจกรรมปฏิรูปที่ 1, 2 และ 3 ดังนี้ 
     กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย (กองทุน
เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา) 
  เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 
 เป้าหมาย (1) เด็กปฐมวัยช่วงก่อนวัยเรียน (3-5 ปี) ทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการจากสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และได้รับโอกาสทางการศึกษาทั้งใน  และนอกระบบการศึกษา รวมถึงระบบ
การศึกษาซึ่งจัดการโดยครอบครัวหรือกลุ่มของครอบครัวจนสำเร็จการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือระดับสูงกว่าอย่างเสมอภาค 
ตามศักยภาพและความถนัด 
 ตัวชี ้ว ัด (1) อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (Net  Enrollment Ratio) ระดับก่อนวัยเรียน ไม่น้อยกว่า      
ร้อยละ 80 ระดับประถมศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90            
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 
ในปี 2566 
   กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (กระทรวงศึกษาธิการ) 
  เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 
 เป้าหมาย (1) ผู้เรียนทุกระดับเป็นผู้มีความรู้ ทักษะและใฝ่เรียนรู้ มีทักษะในการดำรงชีวิตในโลก
ยุคใหม่ รู ้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก เป็นพลเมืองที่ตื ่นรู ้ มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ          
(2) ครู/อาจารย์มีสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย การออกแบบการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
มีจิตวิทยาการเรียนรู้ สื่อและการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้     
ตามสภาพจริง มีความศรัทธาในวิชาชีพและความเป็นครู (3) ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษามีสมรรถนะ   
ในการบริหารงานวิชาการ และการนิเทศการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย ด้านหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
สื ่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง การนิเทศการจัดการเรียนรู้        
มีภาวะผู้นำทางวิชาการมีจิตวิทยาในการส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจในการจัดการเรียนรู้ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
ในการร่วมมือกับบุคคล หน่วยงานและชุมชนในการส่งเสริมและสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ที่ปลอดภัยสำหรับผู้เรียน 
 ตัวชี้วัด (3) ครูผู ้สอนจัดการเรียนรู้ที ่มุ่งพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนแบบถักทอความรู้ ทักษะ    
เจตคติค่านิยม และคุณลักษณะผู้เรียนเข้าด้วยกัน แบบ Active Learning ในทุกระดับการศึกษา (4) ระบบการประเมิน
ผลลัพธ์ผู้เรียนมีความหลากหลาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล (personalized learning) และสามารถ
สะท้อนสมรรถนะของผู้เรียนได้ตามบริบทของสถานศึกษา ลดสัดส่วนของการนำผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในระดบัชาติ 
มาใช้ในการพิจารณาประเมินผลของครูและผู้บริหาร สถาบันการศึกษา  
   กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   
ให้มีคุณภาพมาตรฐาน (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) 
 
   เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 
 เป้าหมาย (1.2) กลไกและระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายสามัญศึกษาและ
สายอาชีวศึกษา ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และมีความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ  
    ตัวชี้วัด (4) มีกรอบมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพครูทั้งสายสามัญศึกษาและสายอาชีวศึกษาฯ 
และการวิเคราะห์และพัฒนาสมรรถครูและบุคลากรทางการศึกษาตามความต้องการจำเป็น (6) มีการปรับปรุงระบบ
กลไกการเลื่อนวิทยฐานะครู โดยนำผลการประเมินสมรรถนะเป็นส่วนสำคัญในการเลื่อนวิทยฐานะและการปรับปรุง
ค่าตอบแทนที่เหมาะสม  
 2) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (รอง)   
 เป้าประสงค์ เพื่อให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง ในทุกมิติ
และรองรับผลกระทบของสถานการณ์ชีวิตวิถีใหม่ และทิศทางที่กำหนดไว้ตามยุทธศาสตร์ชาติ  
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    สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวข้องทั้ง 4 กิจกรรมปฏิรูป 
   (1) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล  
 (2) จัดโครงสร้างองค์กร และระบบงานภาครัฐให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัวและเปลี่ยนแปลงได้
ตามสถานการณ์  
 (3) ปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสู่ระบบเปิด เพื่อให้ได้มาและรักษาไว้ซึ่ง   
คนเก่ง ดี และมีความสามารถอย่างคล่องตัว ตามหลักคุณธรรม  
   (4) สร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพื้นท่ี โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน    
 3) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านกฎหมาย (รอง) 
    เป้าประสงค์ เพื ่อให้เกิดผลอันพึงประสงค์ในการมีกฎหมายที่ดีและมีเพียงเท่าที ่จำเป็น       
ตามหลักการของมาตรา 258 ค. ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
     กิจกรรม Big Rock ด้านกฎหมาย ประกอบด้วย 5 กิจกรรมปฏิรูป 
   สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวข้องกิจกรรมปฏิรูปที่ 1 
     (1) มีกลไกยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่สร้างภาระหรือเป็นอุปสรรคต่อการดำรง ชีวิตหรือ
การประกอบอาชีพของประชาชน เพ่ือขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม 
    4) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รอง) 
   เป้าประสงค์ เพื ่อให้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ ่งแวดล้อม ได้รับการดูแล รักษาและฟื ้นฟู       
อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและมีความสมบูรณ์ยั ่งยืน  เป็นฐานการพัฒนาประเทศทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเกิดความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์ลดความขัดแย้งของการพัฒนาที่ใช้ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ บรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและลดภัยพิบัติทางธรรมชาติ และมีระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวทาง     
ประชารัฐ  
 
    กิจกรรม Big Rock ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 4 กิจกรรมปฏิรูป 
   สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวข้องกิจกรรมปฏิรูปที่ 2 
   (2) การบริหารจัดการเขตทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด (บรรจุในหลักสูตรการศึกษาฯ) 
     9) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ (รอง) 
   เป้าประสงค์ เพื่อแก้ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้มีการส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้
แก่ประชาชนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ และให้มีมาตรการควบคุม กำกับ ติดตามการบริหารจัดการ        
ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของบุคลากรใช้ดุลยพินิจ
โดยสุจริต ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลและการกำกับกิจการที่ดีอย่างแท้จริง รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐ
ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้และสนับสนุนแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริต
เพ่ือขจัดปัญหาการทุจริตที่เก่ียวข้องกับการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ  
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 กิจกรรม Big Rock ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบด้วย   
5 กิจกรรมปฏิรูป 
   สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวข้องกิจกรรมปฏิรูปที่ 4  
   (4) พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์  

2.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับที่ 12 
1) วัตถุประสงค์  

  1.1) เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยม  
ที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะ
ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต   
  1.2) เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชน มีความเข้มแข็งพึ่งพา
ตนเองได ้  
  1.3) เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็ง
ของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็ง         
ของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ำ   
  1.4) เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุน
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน   
  1.5) เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทำงาน       
เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา  
  1.6) เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่อรองรับ
การพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 

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

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  
   3.1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ (หลัก) 

3.1.1) เป ้าหมายระด ับย ุทธศาสตร์  (1) คนไทยส่วนใหญ่ม ีท ัศนคติและพฤติกรรม                  
ตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพ่ิมขึ้น (2) คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมขึ้น (3) คนไทย
ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
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3.1.2) แนวทางการพัฒนา  
 (1) ปรับเปลี ่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ โดย (1.2) ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ  
 (2) พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู ้ และความสามารถในการดำรงชีวิต          
อย่างมคีุณค่า โดย (2.1) ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม (2.2) พัฒนา
เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการทำงานและการใช้ชีวิต
ที ่พร้อมเข้าสู ่ตลาดแรงงาน (2.3) ส่งเสริมแรงงานให้มีความรู ้และทักษะในการประกอบอาชีพที ่เป็นไปตาม         
ความต้องการของตลาดแรงงาน  
 (3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดย (3.6) จัดทำสื่อการเรียนรู้   
ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้งานผ่านระบบอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ ให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ง่าย 
สะดวก ทั่วถึง ไม่จำกัดเวลาและสถานที่ (3.7) ปรับปรุงแหล่ งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์      
และมีชีวิต 
 4) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม (รอง) 

4.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ (2) เพิ ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื ้นฐานทางสังคม         
ของภาครัฐ (3) เพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง  เพื่อให้ชุมชนพึ่งพาตนเองและได้รับ
ส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น 

4.2 แนวทางการพัฒนา (1) เพิ ่มโอกาสให้กับกลุ ่มเป้าหมายประชากร ร้อยละ 40          
ที่มีรายได้ต่ำสุดให้สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ โดย (1.1) ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษา    
ท ี ่ม ีค ุณภาพให้แก่ เด ็กและเยาวชนที ่ด ้อยโอกาสทางการ ศ ึกษาอย ่างต ่อเน ื ่อง   โดยไม่ถ ูกจำก ัดศ ักยภาพ                        
จากสภาพครอบครัว พื้นที่ และสภาพร่างกาย (2) กระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และ
สวัสดิการที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมและทั่วถึง โดย (2.1) ส่งเสริมให้มีการกระจายการบริการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพ   
ให้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้นระหว่างพื้นที่ (3) เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้าง
ความเข้มแข็งการเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื ่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้          
โดย (3.3) พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการระดับชุมชน การสนับสนุนศูนย์ฝึกอาชีพ
ชุมชน 
 5) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (รอง) 
 5.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ (3) สร้างคุณภาพสิ ่งแวดล้อมที ่ดี  ลดมลพิษ และลด
ผลกระทบต่อสุขภาพของ ประชาชนและระบบนิเวศ (การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย)  
 5.2) แนวทางการพ ัฒนา  (4)  ส ่ ง เ สร ิ มการผล ิตและการบร ิ โภค ท ี ่ เป ็นม ิตร 
กับสิ ่งแวดล้อม (4.4) สร้างแรงจูงใจเพื ่อให้เกิดการปรับเปลี ่ยนไปสู ่การบริโภคที ่ย ั ่งย ืน สร้างความตระหนักรู้  
ของผู้บริโภค โดยให้ข้อมูลที่ถูกต้องพอเพียง เสริมสร้างทัศนคติในการดำรงชีวิตให้เป็นวิถีชีวิตที่พอเพียงและยั่งยืน 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ 
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 6) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและ
ยั่งยืน (รอง)  
 6.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ (1) ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลัก
ของประเทศ (2) สังคมมีความสมานฉันท์ ผู ้เห็นต่างทางความคิดของคนในชาติสามารถอยู ่ร่วมกันได้อย่างสันติ 
ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง (3) ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมขึ้น   
 6.2) แนวทางการพัฒนา (1) การรักษาความมั่นคงภายในเพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและธำรง
ไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ (1.1) สร้างจิตสำนึกของคนในชาติให้มีความหวงแหน และธำรงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ (1.2) เสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติ ปลูกฝังค่านิยมและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ          
ของการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่างทางความคิด ภายใต้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย (1.3) ป้องกัน
และแก้ไข ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกระบวนการ สันติสุขแนวทางสันติวิธี ลดความรุนแรง     
ตามยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” 
 7) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ   
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย (รอง) 
 7.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์  (1) ลดสัดส่วนค่าใช ้จ ่ายด้านบุคลากรและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ         
(3) เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น  
 7.2) แนวทางการพัฒนา (1) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากร
ภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า โดยกำหนดภารกิจ ขอบเขต อำนาจ
หน้าที ่ของราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ ่น ให้ชัดเจนและไม่ซ้ำซ้อน (3) เพิ่มประสิทธิภาพ          
และยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล โดยปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภายในองค์กร (5) ป้องกัน
และปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยป้องกันการทุจริต  
 8) ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ (รอง)  
 8.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ (5) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล สร้างผู้ประกอบการ ธุรกิจ
ดิจิทัลรายใหม่เพ่ิมข้ึน  
 8.2) แนวทางการพัฒนา (5) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (5.2 ) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล  ในการสร้างมูลค่าเพิ ่มทางธุรกิจ โดยส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการให้ปรับเปลี่ยน รูปแบบการทำธุรกิจ          
ให้เป็นระบบดิจิทัล โดยจัดทำแพลตฟอร์ม (Platform) ธุรกิจดิจิทัลในภาคเกษตร ส่งเสริมธุรกิจของผู้ประกอบการดิจิทัล
รุ่นใหม่ (Startup) ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน 
 9) ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 9.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ (1) เพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี    
ของประเทศ (จำนวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมเป็น 25 คน ต่อประชากร 10,000 คน)  
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 9.2 แนวทางการพัฒนา (3) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรม (3.1) ด้านบุคลากรวิจัย 
 10) ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา (รอง) 
 10.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์  4) ประเทศไทยเป็นหุ ้นส่วนการพัฒนาที่สำคัญ       
ทั้งในทุกระดับ     
    10.2) แนวทางการพัฒนา 6) สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศ ในอนุภูมิภาค 
ภูมิภาค และนานาประเทศ 6.1) เพิ่มบทบาทและการมีส่วนร่วมของไทยในองค์การระหว่างประเทศในการผลักดัน 
การพัฒนาในอน ุภ ูม ิภาค และภ ูม ิภาค รวมทั ้ ง ประเทศกำล ังพัฒนาในภูม ิภาคอื ่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง                           
ในเรื ่องการขับเคลื่อนการพัฒนาตามเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั ่งยืน การแก้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำ       
การสร้างโอกาสและที่ยืนในสังคมแก่ผู ้ด้อยโอกาส สตรี และผู ้สูงอายุ การบริหารจัดการภัยพิบัติ การสร้าง      
ความมั่นคงด้านพลังงาน อาหารและน้ำ และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
 

2.2.4 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2562 – 2565  
 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที ่ 1 : เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและ       
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 1) แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ .1- 16  
 2) เป ้าหมายเช ิงย ุทธศาสตร์  สถาบันพระมหากษัตริย ์ภายใต ้การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ์ทรงเป็นประมุข ได้ร ับการธำรงรักษาด้ วยการปกป้อง เช ิดชูเทิดทูน              
อย่างสมพระเกียรติ      
 3) ตัวชี ้วัด (1) ระดับประสิทธิภาพในการพิทักษ์ร ักษาสถาบันพระมหากษัตริย์  (2) ระดับ        
ความเข้าใจของทุกภาคส่วนเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์  
 4) กลยุทธ์ที่ (2) ส่งเสริมทุกภาคส่วนในสังคมรวมถึงชุมชนไทยในต่างประเทศให้ตระหนักรู้     
และเข้าใจถึงบทบาทและคุณค่าของสถาบันพระมหากษัตริย์ ในฐานะศูนย์รวมจิตใจของชาติ รวมถึงสร้างความเข้าใจ
ถึงหลักการ เหตุผล และความจำเป็นในการพิทักษ์ร ักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ (3) นำศาสตร์พระราชา              
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้เพื ่อการพัฒนาที ่ย ั ่งยืน รวมถึงขยายผลตามโครงการ             
อันเนื่องมาจากพระราชดำริและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้พร้อมทั้งเผยแพร่ผลการดำเนินงานให้แพร่หลาย    
เป็นที่ประจักษ์ทั้งในและต่างประเทศ 
 นโยบายที่ 2 : สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ 
 1) แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ “แผนที่ 6 : การสร้างความสามัคคีปรองดอง” 
  2) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ยึดมั่นในหลักนิติรัฐ    
และแนวทางสันติวิธี 
 3) ตัวชี้วัด (1) ระดับการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ในสังคมไทย  
 4) กลยุทธ์ที่ (2) ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสามัคคีปรองดองในทุกระดับ โดยเน้นสร้างความรู้ 
ความเข้าใจในการดำเนินการภาครัฐ และสนับสนุนการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการร่วมกำหนดแนวทาง  
การสร้างความสามัคคีปรองดอง 
 นโยบายที่ 3 : ป้องกันและแก้ไขการก่อเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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 1) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ  “แผนที่ 7 : แผนการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการก่อเหตุรุนแรงในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” 
 2) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สินและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
 3) ตัวช้ีวัด (1) จำนวนเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นท่ีชายแดนภาคใต้  
 
 4) กลยุทธ์ที่ (1) บูรณาการการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้ เป็นระบบ มีเอกภาพ      
และเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม โดยน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งเป็นศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการปฏิบัติ รวมทั้งให้ความสำคัญ 
กับการดำเนินงาน ด้วยหลักธรรมาภิบาล พัฒนาองค์ความรู้นำหลักวิชาการสากลมาประยุกต์ ใช้ในการแก้ไข
ปัญหา ตลอดจนติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธิ์โดยตรงต่อสาเหตุ
หลักของปัญหา (5) ส่งเสริมสภาวะแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการสร้างสันติสุข โดยยึดมั่นแนวทางสันติวิธี และสร้าง  
ความเข้าใจให้ภาคส่วนต่าง ๆ ภายในประเทศ รวมทั้งภาคประชาสังคมในพื้นที่ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ การเฝ้าระวังแนวคิดสุดโต่งที่เผยแพร่สู่กลุ่มผู้ปกครอง ครอบครัว สตรี เยาวชน ทั้งใน  
และนอกสถานศึกษาซึ่งอยู่ในพื้นที่ นอกพื้นที่ และในต่างประเทศอย่างทั ่วถึง ตลอดจนส่งเสริมให้มีการจัดระบบ
การศึกษาที่เก้ือหนุนให้เกิดสภาวะสันติสุข 
 นโยบายที่ 5 : สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภยัคุกคามข้ามชาติ และนโยบายที่ 8 
: เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความม่ันคงภายใน   
 1) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั ่นคงแห่งชาติ  “แผนที ่ 10 : แผนการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด” 
 2) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  : การแพร่ระบาดของยาเสพติดลดลงและสังคมไทย             
มีความปลอดภัยจากยาเสพติด  
 3) ตัวช้ีวัด (1) ระดับความสำเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 4) กลยุทธ์ที่ (4) รณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงานและประชากรกลุ่มเสี่ยง ตระหนักรู้ถึง
โทษของยาเสพติด เพื่อป้องกันการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการเฝ้า
ระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพ้ืนที่ โดยใช้กลไกประชารัฐ 
 นโยบายที่ 9 : เสริมสร้างความม่ันคงของชาติจากภัยการทุจริต 
 1) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ “แผนที่ 11 : แผน การเสริมสร้างความมั่นคง 
ของชาติจากภัยทุจริต” 
 2) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : หน่วยงานภาครัฐมีระบบป้องกันและแก้ไขการทุจริต รวมทั้ง
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ 3) ตัวชี้วัด (1) ค่าดัชนีชี้วัดการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย (2) ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต   
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 4) กลยุทธ์ที่ (4) รณรงค์ให้ความรู ้แก่ทุกภาคส่วนถึงภัยทุจริต เพื ่อสร้างค่านิยมต่อต้าน        
และปฏิเสธการทุจริต 
 นโยบายที่ 10 : เสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ 
 1) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ “แผนที่ 15 : การป้องกันและแก้ไขปัญหา     
ความมั่นคงทางไซเบอร์ 
 2) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : ประเทศไทยมีความมั ่นคงปลอดภัยและมีความพร้อม        
ในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
 3) ตัวชี ้ว ัด (2) ระบบป้องกันทางไซเบอร ์ที ่ม ีประสิทธิภาพ สามารถ ปกป้องข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาล ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานสำคัญด้านไซเบอร์ 
 4) กลยุทธ์ที่ (3) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ องค์ความรู ้ และความตระหนักรู ้ถึงความสำคัญ       
ของภัยคุกคามความมั่นคงทางไซเบอร์ 
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ส่วนที่ 4 
สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจดัสรร)  

 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาได้ศึกษาวิเคราะห์ทบทวนบริบทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีการปรับเปลี่ยน
ตามสถานการณ์ระดับประเทศ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ (พ.ศ.2561-2580) แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562-2565) นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) แถลง   
ต ่อร ัฐสภา เม ื ่อว ันที ่  25 กรกฎาคม 2562 เป ้าหมายการพัฒนาที ่ย ั ่งย ืน (Sustainable Development            
Goals : SDGs) เป้าหมายที่ 4 เป้าหมายด้านการศึกษา แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 นโยบาย       
การจัดการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2566 ของกระทรวงศึกษาธิการ และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดเป็นกรอบแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.  2566             
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
 บูรณาการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนมีคุณภาพและทักษะที่จำเป็นในโลกยุคใหม ่

พันธกิจ 
 1. ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการทุกระดับ ทุกพื ้นที ่อย่างมี

ประสิทธิภาพ  

  2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ 

  3. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เหมาะสมตาม

ศักยภาพและช่วงวัยของผู้เรียน เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

  4. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสมรรถนะของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เท่าทัน      

การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ 
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ค่านิยม  

P-STRONG 

 P = Phayao Provincial Education Office  : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

 S = Service Mind  : จิตมุ่งบริการ 

 T = Team   : การทำงานเป็นทีม 

 R = Responsibility  : ความรับผิดชอบ 

 O = Ongoing   : ไม่หยุดยั้ง 

 N = Network   : เครือข่ายความร่วมมือ 

 G = Goal    : เป้าหมาย 

 “สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นองค์กรที ่เข้มแข็ง บุคลากรมีจิตมุ ่งบริการ ทำงานเป็นทีม                                      

มีความรับผิดชอบ มีเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน พัฒนาการศึกษาของจังหวัดไปสู่เป้าหมายอย่างไม่หยุดยั้ง” 

เป้าประสงค์รวม 
 1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยามีการบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ที ่มี

ประสิทธิภาพ  

 2. ผู้เรียนได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตที่มีคุณภาพและเท่าทันการเปลี่ยนแปลง   

ในโลกยุคใหม่  

 3. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 

 4. ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะที่ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้เท่าทัน 

การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ 

 ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์รวมและค่าเป้าหมาย 
เป้าประสงค์รวม/ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์รวม ค่าเป้าหมาย ปี 2566 

1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยามีการบริหารและการจัดการศึกษาแบบ

บูรณาการที่มีประสิทธิภาพ 

 

1. ผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการอยู่ในระดับผ่าน ตามเกณฑ์ ITA (Integrity & 

Transparency Assessment)  

ไม่น้อยกว่า 85 คะแนน 

 

2. ผู้เรียนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ทีมี่คุณภาพและเท่าทัน 

การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ 
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2. ร้อยละของนักเรียนสังกัดโรงเรียนเอกชนที่มีคะแนนผลการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 

ขึ้นไป เพิ่มข้ึน  

- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการ

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชั้นพื้นฐาน (O-NET) ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 

2563 ให้ผู้เรียนระดับชั้น ป.6 และระดับชั้น ม.3 ของสถานศึกษาในกำกับของ

กระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับการทดสอบ   O-NET ตามความสมัครใจ ถือเป็นสิทธิ

ส่วนตัวโดยเฉพาะของนักเรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป) 

 

 

 

เป้าประสงค์รวม/ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์รวม ค่าเป้าหมาย ปี 2566 

3. ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ระดับดีขึ้นไป (สช.)  

ร้อยละ 80 

3. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างท่ัวถึงและเสมอภาค  

- - 

4. ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะที่ส่งผลต่อการพัฒนา

ผู้เรียนให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่  

 

  

ประเด็นยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์และกลยุทธ์รายประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์รายประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์ 

1. พัฒนาการจัดการศึกษา

เพ่ือความมั่นคง 

 

1. ผู้เรียนได้รับโอกาสและ 

การเรียนรู้ทีม่ีคุณภาพและ

ทักษะที่จำเป็นสอดคล้องกับ

การเสริมสร้างความมั่นคง              

ในแต่ละบริบท 

 

1.1 ปลูกฝังค่านิยมและหลักคิดที่ถูกต้องเพ่ือเสริม 

สร้างเสถียรภาพสถาบันหลักของชาติ ตามระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

1.2 ยกระดับคุณภาพและสร้างโอกาสการเข้าถึง

การศึกษา และพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้/อาชีพ 

ด้วยศาสตร์พระราชาและตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ในเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่
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ตามตะเข็บชายแดน ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา 

และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบและแรงงาน         

ต่างด้าว) 

1.3 พัฒนากลไกบูรณาการระบบบริหารจัดการ 

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดหรือภัย

คุกคามรูปแบบใหม่ 

1.4 พัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษากับ

ต่างประเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพและโอกาส             

ทางการศึกษา   

2. พัฒนากำลังคนเพ่ือ

สร้างความสามารถ                  

ในการแข่งขันของประเทศ 

2. ผู้เรียนมีสมรรถนะและ 

องค์ความรู้ที่ตอบสนอง             

ความต้องการของตลาด 

แรงงานในพ้ืนที่ ภูมิภาค  

และประเทศ 

2.1 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะและสมรรถนะ

อาชีพ  ให้สอดคล้องกับความต้องการของ

ตลาดแรงงานในพ้ืนที่ ภูมิภาค และประเทศ 

 

3. พัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ให้มีคุณภาพ 

3. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะ

และคุณลักษณะที่เหมาะสม

ต่อการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่ 

4. ครู และบุคลากรทาง 

การศึกษามีสมรรถนะเท่าทัน

การเปลี่ยนแปลงในโลกยุค

ใหม่ 

 

 

 

3.1 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนพัฒนา

กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ผ่านประสบการณ์

ตรงจากการลงมือปฏิบัติ ควบคู่กับการเรียนรู้ผ่าน

สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล  

3.2 สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลรองรับการเรียนรู้ที่

หลากหลาย 

 3.3 บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริม 

ระเบียบ วินัย คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ 

ความเป็นพลเมืองและความปลอดภัยของผู้เรียน  

3.4 พัฒนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือยกระดับสมรรถนะ                           

ในการปฏิบัติงาน 
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3.5 ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบริหารและ                        

จัดการศึกษา และพัฒนาบุคลากรวิจัยทางการ

ศึกษา 

4. สร้างโอกาสและ           

ความเสมอภาค                   

ทางการศึกษา 

5. ผู้เรียนได้รับโอกาสทาง

การศึกษาท่ีมีคุณภาพ               

อย่างทั่วถึง และเสมอภาค

ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 

 

4.1 เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ  

การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้             

อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตที่มีคุณภาพได้อย่าง

หลากหลายครอบคลุม ทุกพ้ืนที่และกลุ่มเป้าหมาย 

4.2 ส่งเสริม พัฒนาสื่อการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยี

ดิจิทัลที่เหมาะสมต่อการเข้าถึงและพัฒนา                 

การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  

5. ส่งเสริมการสร้าง

คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 

กับสิ่งแวดล้อม 

6. หน่วยงานและสถานศึกษา

มีการส่งเสริมคุณภาพชีวิต                

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

5.1 ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจและ

ความตระหนักรู้คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมด้วยรูปแบบที่หลากหลาย     

6. พัฒนาระบบบริหาร

จัดการให้มีประสิทธิภาพ 

 

 

7. หน่วยงานมีระบบ                    

การบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยี

ดิจิทัล ตอบสนอง                      

ความต้องการของผู้รับบริการ

ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ

โปร่งใส 

 

6.1 ส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีดิจิทัล              

มาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการและบริการ

ประชาชน 

6.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษา              

ให้เป็นเอกภาพ เป็นปัจจุบัน และเชื่อมโยงกัน                    

ในทุกระดับ 

6.3 สร้างและพัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษา                        

ให้มีประสิทธิภาพ  

6.4  พัฒนาเครือข่ายต่อต้านการทุจริตประพฤติ             

มิชอบให้มีส่วนร่วมจัดกิจกรรม รณรงค์ เฝ้าระวัง 

และติดตามพฤติกรรมเสี่ยงการทุจริต  
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6.5  พัฒนาระบบงานการบริหารงานบุคคลของ

ข้าราชการพลเรือน และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 

เพ่ือยกระดับสมรรถนะการปฏิบัติงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดรายยุทธศาสตร์ และค่าเป้าหมาย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดรายยุทธศาสตร์ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2566 

ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านความม่ันคง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง   

เป้าประสงค์ : ผู้เรียนได้รับโอกาสและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและทักษะที่จำเป็นสอดคล้องกับการเสริมสร้าง

ความมั่นคงในแต่ละบริบท 

1. ร้อยละของหน่วยงาน/สถานศึกษาสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจัดกิจกรรม

ส่งเสริมความรักและการธำรงรักษาสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

ร้อยละ 100 

2. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ (ยาเสพติด,ภัยไซ

เบอร,์ ภัยพิบัติธรรมชาติ, โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ  

ร้อยละ 80 

ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์รายประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดรายยุทธศาสตร์  
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2566 

ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2. พัฒนากำลังคนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

เป้าประสงค์ : ผู้เรียนมีสมรรถนะและ องค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในพ้ืนที่ ภูมิภาค  

และประเทศ 

3. ร้อยละของผลงานวิจัยเพื่อสร้างความรู้สู่การพัฒนาการศึกษา ที่เผยแพร่ต่อสาธารณชน  ร้อยละ 80 

ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 

เป้าประสงค์ : 1. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่ 

2. ครู และบุคลากรทาง การศึกษามีสมรรถนะเท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ 
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4. ร้อยละของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่ได้ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก  

อยู่ในระดับคุณภาพดีมากข้ึนไป (สช.) 

   - ระดับปฐมวัย 

   - ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (โรงเรียนเอกชน) 

ร้อยละ 80 

5. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ / 

ด้านการเรียนรู้ สามารถสื่อสารได้ถูกต้องมากขึ้น 

ร้อยละ 80 

6. ร้อยละของเด็กปฐมวัยสังกัดโรงเรียนเอกชนมีพัฒนาการสมวัย  ร้อยละ 80 

ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4  สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

เป้าประสงค์ : ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเสมอภาคด้วยรูปแบบหลากหลาย 

7. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เทียบกับเป้าหมาย  

ร้อยละ 100 

8. จำนวนนักเรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาและ

การพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความต้องการจำเป็น  

100 คน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชวิีตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5  ส่งเสริมการสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ : หน่วยงานและสถานศึกษามีการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

9. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 100 

ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์รายประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดรายยุทธศาสตร์  
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2566 

ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ :  หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้

อย่างสะดวก รวดเร็วโปร่งใส  

10. ร้อยละของหน่วยงานที่นำดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ  

(ทุกหน่วยงานในสังกัด : หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานในสังกัด สป. เทียบเท่าสำนัก)  
ร้อยละ 80 
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ส่วนที่ 5 
โครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  

1. ตารางสรุปโครงการ/กิจกรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
กลยุทธ์ 
 1.1 ปลูกฝังค่านิยมและหลักคิดที่ถูกต้องเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพสถาบันหลักของชาติ ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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1) โครงการ สร้าง
และส่งเสริมความ
เป็นพลเมืองดีตาม
รอยพระยุคลบาท
ด้านการศึกษา           
สู่การปฏิบัต ิ
- จัดกิจกรรม    
อบรมเรยีนรู้  
พระกรณียกิจของ
ราชวงศ์จักรี  

- เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้ศึกษาเรียนรู้ และมี
ทัศนคติที่ดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์และ
บ้านเมือง รวมทั้งพระ
ราชกรณียกิจของบูรพ
กษัตริย์ไทย และพระ
มหากรุณาธิคุณที่มีต่อ
ประชาชนคนไทย 
 

-  นกัเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษา ครู 
เจ้าหน้าที่และวิทยากร 
จำนวน 2 รุ่นๆละ 320 
คน รวม 640 คน ได้รับ
ความรู้ และมีทัศนคติที่
ดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์และ
บ้านเมือง ได้เรียนรู้ถึงน
วัตวิถีของท้องถิ่นและ
ชุมชน  รวม 640 คน 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถน้อมนำพระ
บรมราโชบานด้าน
การศึกษาไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได ้
มีโอกาสทำหน้าที่
เป็นพลเมืองด ี

220,000 สป.ศธ กลุ่มลูกเสือ 
ยุวกาชาดและ
กิจการ
นักเรียน 

1 10 12 12 8 7 3 3 
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 - เพื่อส่งเสริมให้
ผู้เรยีนมีความรู้และ
สามารถน้อมนำพระ
บรมราโชบายด้าน
การศึกษาไป
ประยุกต์ใช้ 
ในชีวิตประจำวันได้ 
มีโอกาสทำหน้าที่
เป็นพลเมืองดี มี
พื้นฐานชีวิตที่มั่นคง
และมีคณุธรรม 
ส่งผลใหเ้กิดการ
พัฒนาสังคมและ
ประเทศอย่างยั่งยืน
ตามบริบทในพ้ืนท่ี
ตนเอง 
-เพื่อส่งเสริมให้
ผู้เรียน ได้เรียนรู้
ถึงนวัตวิถีของ
ท้องถิ่นและชุมชน 
มีจิตสำนึกรักและ
ภูมิใจในท้องถิ่น
ชุมชนของตนเอง 

 - ร้อยละผู้บริหาร 
ข้าราชการครู 
นักเรียนและ
บุคลากรทาง  
การศึกษาท่ีเข้า
ร่วมโครงการน้อม
นำพระบรมรา
โชบายด้าน
การศึกษาใน
หลวงรัชกาลที่ 10  
สู่การปฏิบัติใน
ชีวิตประจำวัน 
(ร้อยละ 100) 
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 1.2 ยกระดับคุณภาพและสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษา และพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้/อาชีพ ด้วยศาสตร์พระราชาและตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ในเขตพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง พื้นที่ตามตะเข็บชายแดน ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบและแรงงานต่างด้าว)  

- 
 1.3 พัฒนากลไกบูรณาการระบบบริหารจัดการ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดหรือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 

- 
 1.4 พัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพและโอกาสทางการศึกษา   

- 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 พัฒนากำลังคนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
กลยุทธ์ 
 2.1 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะและสมรรถนะอาชีพ  ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในพื้นที่ ภูมิภาค และประเทศ 
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3) โครงการส่งเสริม
เวทีและประชาคม
เพ่ือการจัดทำ
รูปแบบและการ
พัฒนาหลักสูตร
ต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาขั้น
พ้ืนฐานกับ
อาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา 
- พัฒนารูปแบบการ
พัฒนาหลักสตูร
ต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาข้ัน
พื้นฐานกับ 

1. เพื่อพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี
ความเชื่อมโยงการ
จัดการเรียนรู้ในระดับ
การศึกษา 
ขั้นพื้นฐานกับ
อาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษาที่สอดคล้อง
กับบริบทของพื้นที่อย่าง
บูรณาการ  
2. เพื่อส่งเสริมให้
หน่วยงานในระดับพื้นที่
ร่วมมือกันในการบูรณา
การหลักสูตรต่อเนื่อง
เช่ือมโยงการศึกษา
อย่างยังยืน อันจะ
นำไปสู่การส่งเสริมการ
มีอาชีพและการมีงาน
ทำ 
 

- พัฒนาหลักสูตร
ต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาข้ัน
พื้นฐานกับ
อาชีวศึกษา และ
อุดมศึกษา จำนวน 
3 หลักสูตร 
- สร้างรูปแบบหรือ
แนวทาง  การ
พัฒนาหลักสตูร
ต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาข้ัน
พื้นฐานกับ
อาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษาในระดับ
จังหวัด 

- จังหวัดมี
หลักสูตรต่อเนื่อง
เชื่อมโยง
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานกับ
อาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษาแบบ
บูรณาการที่
ส่งเสริมให้มี
ผู้เรียนมีความรู้
ด้านอาชีพ 
เพ่ิมขึ้นอย่างน้อย 
3 หลักสูตร 
 

70,000 สป.ศธ กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 

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

3. เพื่อส่งเสรมิให้
สถานประกอบการ
เข้ามามสี่วนร่วมใน
การจัดทำหลักสตูร
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 
ที่มีความเชื่อมโยง
การจัดการเรยีนรู้ใน
ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานกับ
อาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษาท่ี
สอดคล้องกับบริบท
ของความต้องการ
ของตลาดแรงงาน 

 - ร้อยละ 100 ของ
ผู ้เร ียนได้ร ับการ
ส ่ ง เ ส ร ิ ม ใ ห ้ มี
ความรู้ด้านอาชีพ 
อุดมศึกษาในระดับ
จังหวัด 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
กลยุทธ์ 
 3.1 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบผ่านประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติควบคู่กับการเรียนรู้ผ่านสื่อ
เทคโนโลยีดิจิทัล   

- 

 3.2 สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลรองรับการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
- 

 
3.3 บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริม ระเบียบ วินัย คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ ความเป็นพลเมืองและความปลอดภัยของผู้เรียน 

 
- 
 

 3.4 ส่งเสริมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
                  - 
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 3.5  ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบริหารละจัดการ และพัฒนาบุคลากรวิจัยทางการศกึษา 

โค
รง

กา
ร 

กิจ
กร

รม
หล

ัก 

วัต
ถุป

ระ
สง

ค์ 

เป
้าห

มา
ย 

ตัว
ชี้วั

ดแ
ละ

ค่า
เป

้าห
มา

ย 

งบ
ปร

ะม
าณ

 

(ห
น่ว

ย 
: บ

าท
) 

แห
ล่ง

งบ
ปร

ะม
าณ

 

ผู้ร
ับผ

ิดช
อบ

 

ความสอดคล้อง 

ย.
ชา

ติ 

แผ
นแ

ม่บ
ท 

แผ
นป

ฏิร
ูปฯ

 

แผ
นฯ

 1
3 

นโยบาย
รัฐบาล 

ย.
ศธ

 

ย.
สป

.ศ
ธ 

หล
ัก 

เร่ง
ด่ว

น 

1) โครงการ 
Innovation  
for Thai 
Education 
(IFTE) นวัตกรรม
การศึกษา เพ่ือ
พัฒนาการศึกษา  
- สร้างรูปแบบ/
แนวทางการนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล
การศึกษาเพื่อ
ส่งเสริมการสร้าง
นวัตกรรม
การศึกษาในระดับ
จังหวัด และนำ
รูปแบบ/แนวทาง
ไปใช ้

1)เพื่อส่งเสริม 
สนับสนนุ พัฒนา 
นวัตกรรมการ
บริหารจัดการ การ
จัดการเรียนรู้ และ
การนิเทศ
การศึกษารวมทั้ง
การยกระดับ
คุณภาพ และ
ประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษา อย่าง
บูรณาการร่วมกัน
ของหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 
2)เพื่อพัฒนา
ศูนย์กลางข้อมูล
สารสนเทศ 

- สถานศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ มี
นวัตกรรมการ
บริหารจัดการ การ
จัดการเรียนรู้ การ
นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล อยา่ง
น้อย 1 นวัตกรรม 
- จังหวัดพะเยา           
มีศูนย์กลางข้อมูล
สารสนเทศทาง
การศึกษา 
นวัตกรรมและการ
วิจัยทางการศึกษา 
- จังหวัดพะเยา            
มีเครือข่าย 

- ร้อยละของ 
สถานศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ              
มีนวัตกรรม            
การบริหารจัดการ 
การจัดการเรียนรู้ 
การนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล 
(ร้อยละ 80) 
- จำนวนศูนย์กลาง
ข้อมูลสารสนเทศ             
ทางการศึกษา 
นวัตกรรมและการ
วิจัยทางการศึกษา             
(อย่างน้อย                
1 แห่ง) 
 

86,000 สป.ศธ กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 

3 12 12 12 8 7 3 3 
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 อย่างบูรณาการ 
ด้านนวัตกรรม 
และการวิจัยทาง
การศึกษา 
ในระดับจังหวัด
พะเยา 
3)เพื่อสร้าง
เครือข่ายความ
ร่วมมือในการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

ความร่วมมือใน
การพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา 

- จำนวน
เครือข่ายความ
ร่วมมือในการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  
 

           

รวมงบประมาณ
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา   
กลยุทธ์ 
 1. เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิตที่มีคุณภาพได้อย่างหลากหลายครอบคลุม ทุกพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย 
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1) โครงการ
ส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัด
การศึกษาเพื่อ
เด็กด้อยโอกาส  
- จัดอบรม
ออนไลน์เกี่ยวกับ
การผลิตสื่อ
นวัตกรรม           
การเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาการทักษะ
ด้านการอ่านและ       
การคำนวณ 
 

เพ่ือให้ครูผู้สอน      
มีความรู้เกี่ยวกับ
การผลิตสื่อ 
นวัตกรรม 
สำหรับนักเรียน    
ทีม่ีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้
ด้านการอ่านและ
การคำนวณ 

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

- ร้อยละของคร ู
ที่เข้ารับการ
อบรม มีความรู้
เกี่ยวกับการผลิต
สื่อ นวัตกรรม 
สำหรับนักเรียน 
ที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้
ด้านการอ่านและ
การคำนวณ  
(ร้อยละ 80) 
 

10,000 สนง.
ศธจ.
พะเยา 

กลุ่มพัฒนา
การศึกษา 

4 12 12 12 8 7 3 4 
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สำหรับนักเรียน 
ที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้
ให้แก่ครูโรงเรียน
เอกชนในระบบ 

 โรงเรียนละ 2 คน 
รวม 42 คน
จำนวน 1 ครั้ง 

- ร้อยละของคร ู
ที่เข้ารับการ
อบรม สามารถ
ผลิตสื่อ วัตกรรม
สำหรับนักเรียน 
ที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้
ด้านการอ่านและ
การคำนวณและ
สามารถนำไปใช้
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
(ร้อยละ 80) 
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2) โครงการ
พัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือใน
การจัดการศึกษา
ปฐมวัยในระดับ
พื้นที่จังหวัด
พะเยา  
- สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือใน
การจัดการศึกษา 
ปฐมวัยในระดับ
จังหวัด 
- นำเครือข่าย
ความร่วมมือฯ  
ที่พัฒนาขึ้นไปใช้ 

- เพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุน และ
พัฒนา
สถานศึกษา/
สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยให้มี
คุณภาพ         
- เพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุน และ
พัฒนาเครือข่าย
ขับเคลื่อน             
การพัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัย
ในระดับพ้ืนที่
อย่างบูรณาการ 

- ครูมีความรู้
ความเข้าใจในการ
จัดประสบการณ์
เรียนรู้เพื่อ
พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย 
- สถานศึกษา/
สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย รวมทั้ง
ผู้ปฏิบัติงานด้าน
การจัดการศึกษา
ปฐมวัยมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ 
พ.ศ. 2561 
 

- ร้อยละของครู 
ที่มีความรู้             
ความเข้าใจ               
ในการจัด
ประสบการณ์
เรียนรู้เพื่อ
พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย (ร้อยละ 
80) 
- ร้อยละของ
สถานศึกษา/
สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย รวมทั้ง
ผู้ปฏิบัติงานด้าน
การจัดการศึกษา
ปฐมวัยมีคุณภาพ 
 

45,000 สป.ศธ กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 

3 11 12 12 8 7 3 3 
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- แลกเปลี่ยน
เรียนรู้และ
คัดเลือก
นวัตกรรม      

ทุกภาคส่วน 
สอดคล้องกับ
บริบทของพื้นที่ 
- เพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุนให้เด็ก
ปฐมวัยทุกคน
ได้รับการพัฒนา
ด้านการศึกษา
อย่างทั่วถึง และ  
มีพัฒนาการสมวัย   

- จังหวัดพะเยา  
มีเครือข่าย          
ความร่วมมือใน
การพัฒนา
คุณภาพการจัด
การศึกษาใน
ระดับปฐมวัย 
ผ่านกระบวนการ
นิเทศ ติดตาม
และประเมินผล 
- จังหวัดพะเยามี
แนวปฏิบัติที่เป็น
เลิศ/นวัตกรรม 
จากหน่วยงานจัด
การศึกษาปฐมวัย 
 

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

- จำนวนแนว
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ/
นวัตกรรมจาก
หน่วยงานจัด
การศึกษาทุก
สังกัด ด้านการ
บริหารจัดการ
จำนวน 4 ผลงาน 
และ ด้านการจัด
ประสบการณ์
เรียนรู้ ในระดับ
ปฐมวัย จำนวน  
4 ผลงาน 
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 4.2 ส่งเสริม พัฒนาสื่อการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมต่อการเข้าถึงและพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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1) โครงการ ขับเคลื่อน
การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและ
ประสิทธิภาพการศึกษา
จังหวัดโดยผ่านกลไก
ของ กศจ. 
- พัฒนาครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษ
ระดับประถมศึกษ
เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมการจดัการ
เรียนรูภ้าษาอังกฤษ 

1) เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุน การ
พัฒนาสื่อทำมือท่ี
ส่งเสริมทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ              
ที่เหมาะสมกับสภาพ
และบริบทการสอน
ภาษาอังกฤษของ
ครูผูส้อน
ภาษาอังกฤษจังหวัด
พะเยา 
 2) เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุน การ
พัฒนาสื่อมัลติมีเดีย
ที่ส่งเสรมิทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ              
ที่เหมาะสมกับสภาพ
และบริบทการสอน

- พัฒนาครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษระดับ
ระถมศึกษาทุกสังกดั 
จำนวน 70 คน  
- ครูมีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดทำสื่อทำมือ สื่อ
เทคโนโลยีที่ส่งเสริม
ทักษะการสื่อสาร
ภาษา 
อังกฤษ 
 

- ร้อยละของครู ที่
เข้าร่วมโครงการ                
มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดทำสื่อทำมือ สื่อ
เทคโนโลยีที่ส่งเสริม
ทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ (ร้อย
ละ 80) 

90,900 สป.ศธ กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 

3 12 12 12 8 7 3 3 
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ภาษาอังกฤษของ
ครูผูส้อน
ภาษาอังกฤษจังหวัด
พะเยา 
 3) เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และคดัเลือก
รูปแบบ/วิธีปฏบิัติที่
เป็นเลิศ (Best 
Practice)ในการ
พัฒนาสื่อนวัตกรรม
ที่ส่งเสรมิทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ
ของครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษระดับ
จังหวัด 

รวมงบประมาณประเด็น
ยุทธศาสตร์ 
ที่ 4 

   

14
5,9

00
           

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ส่งเสริมการสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 
กลยุทธ์ที่  
 5.1 ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักรู้คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
 
         - 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  
กลยุทธ์ 
 1. ส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการและบริการประชาชน 

- 
 2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาให้เป็นเอกภาพ เป็นปัจจุบันและเชื่อมโยงกันในทุกระดับ 

- 
 3. สร้างและพัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงทุกระดับทุกพื้นที่ 
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1) โครงการจัดทำ
แผนพัฒนา
การศึกษา และ
แผนปฏิบัติราชการ
ประจำปี ของ
จังหวัดพะเยา และ
ของสำนกังาน
ศึกษาธิการจังหวัด
พะเยา 

เพื่อให้ สนง.ศธจ.
พะเยามีแผนพัฒนา
การศึกษา 
แผนปฏิบัตริาชการ
ประจำปี ของ
จังหวัด และของ
สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด  
 

- จัดประชุม
ปฏิบัติการทบทวน
แผนปฏิบัตริาชการ 
ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2566 - 2570 ของ 
สนง.ศธจ.พะเยา 
และ 
 
 
 

- จำนวนครั้งของ
การจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดทำ
แผนพัฒนา
การศึกษา และ
จัดทำแผนปฏิบัติ
การประจำป ี
(จำนวน 3 ครั้ง) 
 

30,300 สป.ศธ กลุ่ม
นโยบาย 
และแผน 

6 20 12 13 11 7 6 5 
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- จัดประชุม    
ปฏิบัติการจัดทำ
แผนฯ 
 

สำหรับเป็นกรอบ
แนวทางในการ
ดำเนินงานตาม
ภารกิจ นโยบาย 
และเป้าหมายที่
กำหนดไวไ้ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับ 
ความต้องการตาม
บริบทพืน้ที ่

แผนปฏบิัติราชการ 
ประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ. 
2566 ของ สนง.
ศธจ.พะเยา (ฉบบั
จัดทำคำขอ
งบประมาณ
รายจ่ายประจำปี) 
จำนวน 1 ครั้ง 
- จัดประชุม
ปฏิบัติการจัดทำ
แผนปฏบิัติราชการ
ประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ. 
2566 ของ สนง.
ศธจ.พะเยา  (ฉบบั
ปรับปรุงตาม
งบประมาณ ที่
ได้รับจัดสรร)  
 

- จำนวนเอกสาร
แผน (อย่างละ  30 
เล่ม) 
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  จำนวน 1 ครั้ง 
-จัดประชุม
ปฏิบัติการ
ทบทวน
แผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัด
พะเยา (พ.ศ. 
2566-2570) และ
แผนปฏิบัติการ
ด้านการศึกษา
จังหวัดพะเยา 
พ.ศ. 2566     
(ฉบับจัดทำคำขอ
งบประมาณ
รายจ่ายประจำปี) 
จำนวน 1 ครั้ง 
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2) โครงการตรวจ
ติดตาม การ
บริหารจัดการงาน
ส่งเสริมการศึกษา
เอกชน ประจำปี
งบประมาณ 
2566 
- กิจกรรมตรวจ
ติดตามการใช้
จ่ายเงินอุดหนุน
สถานศึกษาเอกชน
ในระบบ ประเภท
สามัญศึกษา  
 

เพื่อให้สถานศึกษา
เอกชนในระบบ 
ประเภทสามัญ 
ศึกษามีความรู้ 
ความเข้าใจ 
แนวทาง ระเบียบ 
กฎหมายเก่ียวกับ
การใช้จ่ายเงิน
อุดหนุนการจัด
การศึกษา การขอ
จัดตั้ง การจัด การ
เรียนการสอน และ
การเลิกล้มกิจการ
ของสถานศึกษา
เอกชนมากยิ่งขึ้น 
 

ตรวจติดตาม 
- การใช้จ่ายเงิน
อุดหนุน
สถานศึกษาเอกชน
ในระบบ ประเภท
สามัญศึกษา 19 
แห่ง จำนวน 1 
คร้ัง 
- การขอจัดตั้ง  
การจัดการเรยีน
การสอน  และการ
เลิกล้มกิจการ
สถานศึกษาเอกชน 
ในระบบ จำนวน 
21 แห่ง นอก
ระบบ              
25 แห่ง จำนวน              
1 คร้ัง 
 

- ร้อยละของ
สถานศึกษาเอกชน
ในระบบ ประเภท
สามัญศึกษามี
ความรู้ ความเข้าใจ
แนวทาง ระเบียบ 
กฎหมายเกี่ยวกับ
การใช้จ่ายเงิน
อุดหนุนการจัด
การศึกษามากยิ่งข้ึน 
(ร้อยละ 100) 
- ร้อยละของ
สถานศึกษาเอกชนมี
ความรู้ ความเข้าใจ
แนวทาง ระเบียบ 
กฎหมายเกี่ยวกับ 
 

30,000 สช. กลุ่มส่งเสริม
การศึกษา
เอกชน 

6 20 12 13 11 7 6 5 
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- การขอจัดตั้ง  
การจัดการเรียน
การสอนและ        
การเลิกล้มกิจการ
สถานศึกษา
เอกชนทั้งในและ
นอกระบบ 
 

  การขอจัดตั้ง    
การจัดการเรียน
การสอน และ  
การเลิกล้มกิจการ
ของสถานศึกษา
เอกชนมากยิ่งข้ึน 
(ร้อยละ 100) 
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3) โครงการการ
ตรวจ ติดตาม
และประเมินผล
การดำเนินงาน
ตามนโยบาย  
และยุทธศาสตร์ 
ประจำปี
งบประมาณ        
พ.ศ. 2566 
- กำหนดแนวทาง
การตรวจติดตาม
ฯ  
- จัดทำข้อมูล
สารสนเทศทาง 
การศึกษา
สนับสนุนการ
ตรวจราชการของ
ผู้ตรวจราชการ 
ศธ 

- เพ่ือกำหนด 
แนวทางการตรวจ 
ติดตามฯ  
การดำเนินงาน
ตามนโยบายฯ 
ประจำปี
งบประมาณ  
พ.ศ. 2566 
- เพ่ือจัดทำข้อมูล
สารสนเทศทาง
การศึกษา
สนับสนุน              
การตรวจราชการ
ของผู้ตรวจ
ราชการ ศธ 
 

- จัดประชุม
กำหนดแนว
ทางการตรวจ  
ติดตามฯ               
การดำเนินงาน
ตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ 
ประจำปี
งบประมาณ  
พ.ศ. 2566 
จำนวน 1 ครั้ง 
- จัดเก็บรวบรวม
ข้อมูลเพ่ือ
สนับสนุนการ
ตรวจราชการของ
ผู้ตรวจราชการ 
ศธ ปีละ 2 ครั้ง  
 

ระดับความสำเร็จ 
- ในการกำหนดแนว
ทางการตรวจ ตดิ
ตามฯ การ
ดำเนินงานตาม
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ 
ประจำปี
งบประมาณ 
 พ.ศ. 2566 (ระดับ 
5) 
- ในการจัดทำข้อมูล
สารสนเทศทาง
การศึกษาสนับสนุน
การตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการ
กระทรวง   
ศึกษาธิการ (ระดับ 
5) 

63,500 สป.ศธ กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 

6 20 12 13 11 7 6 5 
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- ตรวจ ติดตามฯ  
 

- เพ่ือตรวจ           
ติดตามฯ  
การดำเนินงาน
ตามนโยบายฯ 
ประจำปี
งบประมาณ    
พ.ศ. 2566 
 

- นิเทศ ติดตามฯ 
หน่วยงาน
ทางการศึกษา   
ปีละ 2 ครั้ง  
 

- ในการตรวจ    
ติดตามฯ การ
ดำเนินงาน          
ตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ 
ประจำปี
งบประมาณ   
พ.ศ. 2566  
(ระดับ 5) 
 

           

 
 
 6.4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาให้เป็นเอกภาพ เป็นปัจจุบันและเชื่อมโยงกันในทุกระดับ 

 - 
 6.5 ปรับปรุงโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานให้มีความทันสมัยยืดหยุ่น เชื่อมโยง และเอ้ือต่อการพัฒนาหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 
                - 
 6.6 พัฒนาเครือข่ายต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบให้มีส่วนร่วมจัดกิจกรรม รณรงค์ เฝ้าระวัง และติดตามพฤติกรรมเสี่ยงการทุจริต 
                - 
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 6.7  พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน เพื่อยกระดับสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
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ความสอดคล้อง 

ย.
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สป

.ศ
ธ 

หล
ัก 
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1) โครงการ
เสริมสร้างศักยภาพ
บุคลากรใน
สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
พะเยา 
- จัดอบรมอบรม
เสรมิสร้างศักยภาพ
บุคลากร 
 

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

- จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการใช้
ดิจิทัล รุ่นที่ 1 
จำนวน 22 คน 
-จัดอบรมพัฒนา
ทักษะทางด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล 
จำนวน 42 คน 

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

40,000 สป.ศธ กลุ่ม
อำนวยการ 

6 20 12 13 11 10 6 5 

รวมงบประมาณ
ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 6 

   163,800           
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2. รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
กลยุทธ์ 
 1.1 ปลูกฝังค่านิยมและหลักคิดที ่ถ ูกต้องเพื ่อเสริมสร้างเสถียรภาพสถาบันหลักของชาติ          
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

1) โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ                   

         แผนงานพื้นฐาน  
      แผนงานยุทธศาสตร์ 
 แผนงานบูรณาการ 

แบบฟอร์มรายละเอยีดโครงการ 

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

• ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 12. การพัฒนาการเรียนรู้                      

• ความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ 12. ด้านการศึกษา 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566-2570) 
12. ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 

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

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  1. ยุทธศาสตร์พัฒนาการจัด
การศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 1. ยุทธศาสตร์พัฒนาการจัด
การศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

1. ชื่อโครงการ สร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่ 
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2. หลักการและเหตุผล 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคงประชาชน มี
ความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั ่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย              
และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ              
เพื ่อให้คนในชาติม ีจ ิตสำนึกรักและหวงแหน มุ ่งจงรักภักดี พร้อมธำรง รักษาไว ้ซ ึ ่งสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ให้เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวและศูนย์รวมจิตใจหนึ่งเดียวกันของคนทั้งชาติ โดยปลูกฝังและสร้างความ
ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ รณรงค์เสริมสร้างความรักและภาศภูมิใจในความเป็นคนไทยและ
ชาติไทย ผ่านทางกลไกต่าง ๆ รวมถึงการศึกษาประวัติศาสตร์ในเชิงสร้างสรรค์ น้อมนำและเผยแพร่ศาสตร์พระราชา            
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทางพระราชดำริต่าง ๆ ให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้และนำไป
ประยุกต์ปฏิบัติใช้อย่างกว้างขวาง โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13  (พ.ศ. 2566 – 2570) 
หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต และนโยบาย
เร่งด่วนของรัฐบาล ด้านการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
ในการส่งเสริม สนับสนุน การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา พระราชปณิธาน พระราชกระแสด้าน
การศึกษา และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกี่ยวกับการศึกษา รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา
เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และความปรองดองสมานฉันท์ 
                    ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและ
ประเทศ มีเป้าประสงค์ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจ ปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้อง และเสริมสร้าง
ภูมิคุ ้มกัน สามารถปรับตัวรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ได้ตามสถานการณ์ โดยมีพันธกิจในการพัฒนาการ              
จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน และพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 7 กำหนดให้
หน่วยรับงบประมาณใช้จ่ายงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายอย่างเคร่งครัด โดยต้องเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพสูงสุดเพ่ือประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ 
                    พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ได้กำหนดไว้ว่า
การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน คือ 1) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มี
คุณธรรม 3) มีงานทำ มีอาชีพ และ 4) เป็นพลเมืองดี  โดยการวางรากฐานการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญา                
ของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อปลูกฝังให้เกิดขึ้นกับทุกคนทุกระดับในสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนอันจะเป็น
กำลังสำคัญของประเทศต่อไป อีกท้ังเป็นการสืบสาน รักษา ต่อยอดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทาง
พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพ่ือให้เยาวชน
ของชาต ิ ได ้ ร ับการปล ูกฝ ั งค ุณธรรมและจร ิยธรรมอ ันด ี  ตลอดจนการสร ้ างสรรค ์ส ิ ่ งด ี งามร ่วมกัน                       
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ในส่วนภูมิภาค ได้ตระหนัก             
และเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง จึงกำหนดจัดโครงการสร้างและส่งเสริม
ความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู ่การปฏิบัต ิข ึ ้น โดยน้อมนำพระบรมราโชบาย                
ด้านการศึกษามาเป็นหลักชัยในการสร้างผู้เรียนเป็นคนดีและพัฒนาให้เป็นคนเก่งสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม            
ซึ่งจะช่วยให้สังคมรู้จักเคารพสิทธิ หน้าที่ ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเอื้ออาทร ลดข้อพิพาท ลดความขัดแย้ง                 
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เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ รวมทั้งคำนึงถึงบริบทของสังคมไทยและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)  
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้ และมีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และบ้านเมือง 
รวมทั้งพระราชกรณียกิจของบูรพกษัตริย์ไทย และพระมหากรุณาธิคุณท่ีมีต่อประชาชนคนไทย 
 2. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และสามารถน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาไปประยุกต์ใช้ 
ในชีวิตประจำวันได้ มีโอกาสทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงและมีคุณธรรม ส่งผลให้เกิดการพัฒนา
สังคมและประเทศอย่างยั่งยืนตามบริบทในพ้ืนที่ตนเอง 
           3. เพื ่อส่งเสริมให้ผู ้เรียน ได้เร ียนรู ้ถ ึงนวัตวิถีของท้องถิ ่นและชุมชน มีจิตสำนึกรักและภูมิใจ             
ในท้องถิ่นชุมชนของตนเอง  
4. เป้าหมายโครงการ (Target group) 
 4.1 เชิงปริมาณ 
  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ครู เจ้าหน้าที่และวิทยากร จำนวน 2 รุ่นๆละ 320 คน รวม 640 คน 
ได้รับความรู้ และมีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และบ้านเมือง ได้เรียนรู้ถึงนวัตวิถีของท้องถิ่นและชุมชน     
 4.2 เชิงคุณภาพ 
   ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน้อมนำพระบรมราโชบานด้านการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในชวีิตประจำวันได้ 
มีโอกาสทำหน้าที่เปน็พลเมืองด ี

5. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ (Target group) 
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ครู เจ้าหน้าที่และวิทยากร จำนวน 2 รุ่นๆละ 320 คน รวม 640 คน 

6. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี่วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
 6.1 ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) 
      เชิงปริมาณ (Outputs) 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
กิจกรรมที่ 1 
บรรยายพิเศษพระราชกรณียกิจพระมหากษัตริย์ ของราชวงศ์จักรี เพ่ือน้อมรำลึก
ถึงพระมหากรุณาธิคุณ 

 
 
320 คน/2 รุ่น 

กิจกรรมที่ 2  
แบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมอบรมเรียนรู้พระกรณียกิจ 
เพ่ือน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ 
โดยแบ่งเป็น 5 ฐาน  
1. ฐานกิจกรรม “ใต้ร่มพระบารมี จักรีวงศ์” 
2. ฐานกิจกรรม “จิตอาสารักษ์บ้าน รักษ์ถิ่น” 

 
แบ่งกลุ่ม 5 กลุ่มๆละ 
60 คน/ รุ่น1,2  
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3. ฐานกิจกรรม “พลเมืองดีของสังคม” 
4. ฐานกิจกรรม “สำรวจตัวเองสู่อาชีพ” 
5. ฐานกิจกรรม “จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์” 
(ฐานกิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)  
กิจกรรมที่ 3   การประกวดคลิปวีดีโอในหัวข้อ “เยาวชนคนดี   มีจิตอาสา”, 
“จิตอาสารักษ์บ้าน รักษ์ถิ่น” (หัวข้อการประกวดอาจเปลี่ยนแปลงได้ตาม
ความเหมาะสม) 

        5   รางวัล 

 6.2 ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
  เชิงคุณภาพ (Outcomes) 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
กิจกรรมที่ 1 บรรยายพิเศษพระราชกรณียกิจพระมหากษัตริย์ ของราชวงศ์จักรี 
เพ่ือน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ (วิทยากรจิตอาสาพระราชทาน) 
1) ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์
ไทยและพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประชาชนชาวไทย 
2) ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการส่งเสริมให้มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง                   
มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง เข้มแข็ง มีคุณธรรม มีอาชีพ มีงานทำ และเป็นพลเมืองดี 
3) ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้นวัตวิถีของท้องถิ่นและชุมชน 

 
 
 
ร้อยละ 100 
 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
กิจกรรมที่ 2 โดยแบ่งเป็น 5 ฐาน 
1.ฐานกิจกรรม “ใต้ร่มพระบารมี จักรีวงศ์” 
2.ฐานกิจกรรม “จิตอาสารักษ์บ้าน รักษ์ถิ่น” 
3.ฐานกิจกรรม “พลเมืองดีของสังคม” 
4.ฐานกิจกรรม”สำรวจตัวเองสู่อาชีพ” 
5. ฐานจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ 

 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

 
 
 
 

                10.3 เชิงคุณภาพ (Outcomes) 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรมที่ 3 การประกวดคลิปวีดีโอ ในหัวข้อ   “เยาวชนคนดี มีจิตอาสา”, “จิต
อาสารักษ์บ้าน รักษ์ถิ่น” 
1) ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจการดำเนินงานโครงการฯ  
2) คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการรับรางวัลการประกวดคลิปวีดีโอ ดังนี้ 
       - รางวัลชนะเลิศ                          จำนวน  1  รางวัล 
       - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1        จำนวน  1  รางวัล 
       - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2        จำนวน  1  รางวัล 

 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

 
 
 

3 ระดับ 
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7. วิธีดำเนินการ (Activity) - กิจกรรม 
 7.1 วิธีดำเนินการ 
  1) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
  2) ประชุมคณะทำงาน 
  3) ดำเนินการกิจกรรมตามโครงการฯ 
  4) ประเมินการจัดและรายงานผลการดำเนินงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 7.2 กิจกรรม 

กิจกรรม (หลัก) ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง 
กิจกรรมที่ 1  บรรยายพิเศษพระราชกรณียกิจ
พระมหากษัตริย์ ของราชวงศ์จักรี เพื่อน้อมรำลึก
ถึงพระมหากรุณาธิคุณ (วิทยากรจิตอาสา
พระราชทาน 
กิจกรรมที่ 2   
โดยแบ่งเป็น 5 ฐาน 
1.ฐานกิจกรรม “ใต้ร่มพระบารมี จักรีวงศ์” 
2.ฐานกิจกรรม“จิตอาสารักษ์บ้าน รักษ์ถิ่น” 
3.ฐานกิจกรรม “พลเมืองดีของสังคม” 
4.ฐานกิจกรรม”สำรวจตัวเองสู่อาชีพ” 
5. ฐานจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ 
กิจกรรมที่ 3  
การประกวดคลิปวีดีโอในหัวข้อ “เยาวชนคนดี    
มีจิตอาสา” 
 
 

- ขออนุมัติโครงการฯ 
- ประชุมคณะกรรมการ  
ดำเนินงานฯ 
 

ปฏิบัติงาน
ตามกิจกรรม 
 

- ติดตาม
ประเมินผล 
สรุป รายงาน
ผลต่อสำนัก 
การลูกเสือ            
ยุวกาชาดและ          
กิจการนักเรียน 
 
 
 
 

8. ระยะเวลาดำเนินการ 
 เดือนตุลาคม 2565 – กันยายน 2566 
9. สถานที่ดำเนินการ/พื้นที่ดำเนินการ 
 หน่วยงานสถานศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดพะเยา 
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10. งบประมาณ       แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
            จำนวนทั้งสิ้น  220,000 บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ 

ที ่ รายละเอียดกิจกรรม 
การใช้จ่ายงบประมาณ 

ค่าตอบ  
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 กิจกรรมที่ 1,2 3 การบรรยายพิเศษพระราชกรณียกิจ
พระมหากษัตริย์ ของราชวงศ์จักรี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณ (วิทยากรจิตอาสาพระราชทาน) 

    

1.ประชุมคณะกรรมการฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 
2566 ณ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อ.แม่ใจ จ.พะเยา 
ค่าอาหารกลางวัน 15x120x1 
อาหารว่างและเครื่องดื่ม 15x35x2 
ประชุมคณะกรรมการฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 6 มีนาคม 2566
ณ โรงเรียนจุนวิทยาคม อำเภอจุน จ.พะเยา 
ค่าอาหารกลางวัน 15x120x1 
อาหารว่างและเครื่องดื่ม 15x35x2 

 
 
 

 
 

1,800 
1,050 

 
 

1,800 
1,050 

  
 

1,800 
1,050 

 
 

1,800 
1,050 

1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 2 รุ่นๆละ 340 คน              
(680 คน x 1มื้อ x 120 บาท) 

 81,600  81,600 

2.อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 รุ่น340 คน 
(680คนx 2 มื้อ X 35 บาท)  

  
47,600 

  
47,600 

3.ค่าตอบแทนวิทยากร (16 คน x 600 บาท X 2 วัน) 19,200   
 

19,200 

4.ค่าสถานที่  12,000  12,000 
5.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ,สรุปผลการดำเนินงาน  8,900  8,900 
6.ค่าวัสดุ   36,000 36,000 
7.เงินรางวัล 5 รางวัล 5,000   5,000 
8.ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง  4,000  4,000 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24,200 159,800 36,000 220,000 

 (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง 
         1) งบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินโครงการ 
                         2) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)  
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 การบริหารความเสี่ยง 
                       1) บริหารจัดการค่าใช้จ่ายในแต่ละกิจกรรม โดยคำนึงถึงความประหยัดและคุ้มค่า 
                        2) ดำเนินกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมโรค          

12. หน่วยงานรับผิดชอบ 
 กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  13.1 ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และฝึกทักษะ
และพัฒนากระบวนการคิดโดยใช้หลักเหตุผลในการตัดสินใจ มีเจตคติที่ดีต่อบ้านเมือง เป็นพลเมืองดีและมีพื้นฐาน
ชีวิตที ่มั ่นคงและมีคุณธรรม ตามแนวทางของพระบรมราโชบายด้านการศึกษา สามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน         
การดำเนินชีวิตประจำวัน และขยายผลในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                13.2 สถานศึกษาที ่เข้าร่วมโครงการได้น ้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง         
รัชกาล     ที่ 10 นำไปขยายผลสู่ท้องถิ่นและชุมชน 
 
 
 1.2 ยกระดับคุณภาพและสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษา และพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้/อาชีพ 
ด้วยศาสตร์พระราชาและตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง พื้นที่ตามตะเข็บ
ชายแดน ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบและแรงงานต่างด้าว)   

- 
 1.3 พัฒนากลไกบูรณาการระบบบริหารจัดการ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดหรือภัย
คุกคามรูปแบบใหม่ 

- 
 1.4 พัฒนาความร่วมมือด ้านการศึกษากับต่างประเทศเพื ่อยกระดับคุณภาพและโอกาส             
ทางการศึกษา   

- 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 พัฒนากำลังคนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
กลยุทธ์ 
 2.1 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะและสมรรถนะอาชีพ  ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานในพื้นที่ ภูมิภาค และประเทศ 

1) โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
          แผนงานพื้นฐาน 
      แผนงานยุทธศาสตร์ 
 แผนงานบูรณาการ 

แบบฟอร์มรายละเอยีดโครงการ 

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

• ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 12. การพัฒนาการเรียนรู้                      

• ความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ 12. ด้านการศึกษา 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566-2570) 
12. ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 

• ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
นโยบายหลัก 11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
นโยบายเร่งด่วน 7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 2. การผลิดและพัฒนากำลังคน เพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  2. พัฒนากำลังคน การวิจัย    
เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 2. พัฒนากำลังคน การวิจัย    
เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

• 1. ชื่อโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื ่อง
เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่ 
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2. หลักการและเหตุผลความจำเป็น 
 การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของมนุษย์ทั้งในด้านความรู้ ความคิด การปฏิบัติคุณธรรม 

ชีวิตความเป็นอยู ่ โดยเฉพาะอย่างยิ ่งการพัฒนาคุณภาพของผู ้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี            
มีขีดความสามารถในการแข่งขัน การเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้น สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขบน
พื้นฐานของความเป็นไทยและความเป็นสากล รวมทั้งมีความสามารถในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อตาม     
ความถนัดและความสามารถของแต่ละบุคคล 

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” พัฒนาคนในทุก
มิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีว ิตที ่ เป ็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ื อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม                    
มี 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คือ 1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  
2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 6.  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มี
เป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศ ในหลากหลายมิติบนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ 
ได้แก่ 1) ต่อยอดอดีต 2) ปรับปัจจุบัน และ 3) สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” และยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  มีเป้าหมายการพัฒนา ที่สำคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี 
เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทย มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุก
ช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็น
พลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 
และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มี
ทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง ใน
ส่วนของกระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ภายใต้วิสัยทัศน์ 
“ประเทศมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่ง
ได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติเป็นจุดเน้นด้านการศึกษา  มีการพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนการสอน การใช้สถานการณ์จริงจากสถานประกอบการและชุมชน (ปรับโรงงาน เป็นโรงเรียน) โดย
มุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกทักษะฝีมือควบคู่กับการฝึกทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อให้มีสมรรถนะที่
เป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ ได้จริง 
สามารถประกอบอาชีพได้ตามความถนัดและความสนใจ ซึ่งจะต้องปรับหลักสูตรการเรียนการสอนอาชีวะ และการ
พัฒนาครู เพ่ือทำให้การเรียนการสอนในสายอาชีพมีความน่าสนใจมากขึ้น  

รายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 พบว่า ในปี พ.ศ. 2563 - 2564 World 
Economic Forum (WEF) ยังไม่มีการรายงานผลการจัดความสามารถทางการแข่งขั้น ดังนั้น หากพิจารณาจากรายงานฯ 
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ล่าสุด ในปี พ.ศ. 2562 พบว่า อันดับความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ (Skill) ของไทย
เพ่ิมข้ึนเป็นอันดับที่ 73 จาก 141 ประเทศท่ัวโลก จากอันดับที่ 66 จาก 140 ประเทศท่ัวโลก ในปี พ.ศ. 2561 โดยมี
คะแนนลดลงเป็น 62.30 คะแนนจากในปี พ.ศ. 2561 อยู่ที่ 63 คะแนน ทั้งนี้ สาเหตุสำคัญมาจากทักษะของบัณฑิต
ที่ลดลง และการสอนให้คิดเชิงวิเคราะห์ที่ยังมีคะแนนค่อนข้างต่ำ อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาโดยการเทียบเคียงจาก
การจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของ IMD ในปี พ.ศ. 2564 พบว่า ประเทศไทยมีอันดับด้านการศึกษาอยู่ใน
อันดับ 56 ซึ่งลดลง 1 อันดับจากปี พ.ศ. 2563 โดยตัวชี้วัดที่เก่ียวกับทักษะของวัยเรียน/วัยรุ่นที่มีอันดับลดลง ได้แก่ 
ผลสัมฤทธิ์ของการอุดมศึกษาและการศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาที่ตอบสนองต่อความสามารถ
ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ในขณะที่ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในอันดับดีขึ้น รวมถึงเมื่อพิจารณาดัชนี
ศักยภาพการแข่งขันด้านทรัพยากรบุคคลของโลก ปี พ.ศ. 2563 (GTCI) พบว่า ในภาพรวมไทยมีคะแนนเพียง 41.30 
จาก 100 คะแนน โดยอยู่ในอันดับที่ 67 ซึ่งยังต่ำกว่าประเทศอ่ืน ๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียนค่อนข้างมาก โดยเฉพาะ
สิงคโปร์ที่มี 78.48 คะแนน และมาเลเซียที่มี 60.40 คะแนน มิติด้านทักษะที่ยังเป็นจุดอ่อน ได้แก่ ทักษะสายวิชาชีพ 
(Vocational & Technical Skills) และความรู้ความสามารถในระดับสากล (Global Knowledge Skills)  

กระทรวงศึกษาธิการโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการประกาศนโยบายและจุดเน้น 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อขีดความสามารถทางการแข่งขั้น ตามเน้นของนโยบายในข้อที่ 4. การศึกษา
เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยต้องการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา และ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แบบโมดูล (Modular System) มีการบูรณาการวิชาสามัญและวิชาชีพในชุดวิชาชีพ
เดียวกัน เชื่อมโยงการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและระบบทวิภาคี รวมทั้งการจัดการเรียนรู้
แบบต่อเนื่อง (Block Course) เพื่อสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank) ร่วมมือกับสถานประกอบการในการ
จัดการอาชีวศึกษาอย่างเข้มข้นเพ่ือการมีงานทำ รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะอาชีพที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ 
โดยการ Re-skill Up-skill และ New skill เพื่อให้ทุกกลุ่มเป้าหมายมีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น พร้อมทั้งสร้าง
ช่องทางอาชีพในรูปแบบหลากหลายให้ครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งผู้สูงอายุ โดยมีการบูรณาการ
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในปัจจุบัน มีผู้เรียนในสายอาชีพเพียงร้อยละ 30 - 34  ในขณะที่ต้องการ
ผู้เรียนอาชีวะในสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพจะต้องอยู่ที่ 60 ขึ้นไป และสายสามัญ 40 

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบ
และการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  เพื่อพัฒนาหลักสูตร
ระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐานให้มีความเชื ่อมโยงกับหลักสูตรในระดับการศึกษาที ่สูงขึ ้น และพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ เพื่อให้ผู้เรียนที่จบการศึกษาในแต่ละระดับสามารถใช้
ความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ตามความถนัดและความสนใจ รวมทั้งเป็นการเพ่ิมผู้เรียนสาย
อาชีพให้มากขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่อย่างบูรณาการ  
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 2. เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานในระดับพื้นที่ร่วมมือกันในการบูรณาการหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาอย่างยังยืน อันจะนำไปสู่การส่งเสริมการมีอาชีพและการมีงานทำ 
 3. เพ่ือส่งเสริมให้สถานประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ที่มีความเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับบริบท
ของความต้องการของตลาดแรงงาน 
4. เป้าหมายโครงการ  
 • ผลผลิต (Output) 
 จังหวัดมีหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาแบบบูรณาการ 
ที่ส่งเสริมให้มีผู้เรียนมีความรู้ด้านอาชีพ เพ่ิมข้ึนอย่างน้อย 3 หลักสูตร 
 • ผลลัพธ์ (Outcome) 
 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ด้านอาชีพ 
5. กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group) 
 5.1 วิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษา จำนวน 5 แห่ง 
 5.2 โรงเรียนสังกัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 5.3 โรงเรียนสังกัดการศึกษาเอกชนในจังหวัดพะเยา จำนวน 18 โรง 
6. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
 6.1 ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) 
  จังหวัดมีหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาแบบบูรณา
การที่ส่งเสริมให้มีผู้เรียนมีความรู้ด้านอาชีพ เพ่ิมข้ึนอย่างน้อย 3 หลักสูตร  
 6.2 ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
  ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ด้านอาชีพ 
7. วิธีดำเนินงาน/ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 
 7.1 จัดทำโครงการ และแต่งตั้งคณะทำงาน ศธจ./ เขตพื้นท่ีการศึกษา / อาชีวศึกษา / การศึกษา 
ตลอดชีวิต และอุดมศึกษา 
 7.2 เรียนรู้รวบรวมข้อมูลอาชีพในระดับจังหวัดทุกภาคส่วน 
 7.3 ประสานความร่วมมือในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 7.4 จัดทำรูปเล่มหลักสูตร /แนวทางการพัฒนาหลักสูตร / แนวทางการใช้หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง 
 7.5  ประชุมปฏิบัติการ ชี้แจงแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน      
กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
 7.6  นำเสนอหลักสูตรฯ และแนวทางการใช้หลักสูตรในระดับภาค 
 7.7  นิเทศ  ติดตามการดำเนินงาน และสรุปรายงานผลการดำเนินงาน 
 7.8  จัดทำรูปเล่มรายงาน 
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8. ระยะเวลาดำเนินการ  
 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 

9. พื้นที่ดำเนินการ  
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  สถานศึกษา
สังกัดอาชีวศึกษา    
10. แหล่งงบประมาณ  รวม 70,000 บาท  

หมวดงบรายจ่าย งบประมาณ (บาท) 
กิจกรรมที่ 1 การประชุมคณะทำงานการดำเนินกิจกรรม 1,330 
รายละเอียดตัวคูณ   
ค่าอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 1 มื้อ 120 x7 = 840 840 
ค่าอาหารว่างสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 มื้อ 70 x7 = 490 490 
  
กิจกรรมที่ 2 ประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาหลักสูตรสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครู
ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ประกอบการ 

18,650 

รายละเอียดตัวคูณ  
ค่าอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 1 มื้อ 120 x35 = 4,200 4,200 
ค่าอาหารว่างสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 มื้อ 70 x35 = 2,450 2,450 
ค่าเดินทางผู้เข้าร่วมประชุม 9,000 
ค่าวัสดุกิจกรรม 3,000 
  
กิจกรรมที ่3 การนิเทศติดตาม 2,480 
รายละเอียดตัวคูณ  
ค่าเบี้ยเลี้ยงการนิเทศติดตาม (๒ วัน) 480 
ค่าชดเชยน้ำมันในการเดินทาง 2,000 

หมวดงบรายจ่าย งบประมาณ (บาท) 
 กิจกรรมที่ 4 การประชุมปฏิบัติการระดับครูผู้สอน และผู้บริหารสถานศึกษา ที่ใช้
หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา 

33,050 

ค่าอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 1 มื้อ 120 x65 = 7,800 7,800 
ค่าอาหารว่างสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 มื้อ 70 x65 = 4,550 4,550 
ค่าเดินทางผู้เข้าร่วมประชุม 15,000 
ค่ากรรมการตัดสิน  3,000 
ค่าวัสดุกิจกรรม 2,700 
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กิจกรรมที่ 5 จัดมหกรรมทางการศึกษาสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เผยแพร่ผลงาน 
(BP)และประกาศเกียรติคุณ/มอบรางวัล ในงาน “ Phayao  Educa Fair”สัมมนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เผยแพร่ผลงาน (BP)และประกาศเกียรติคุณ/มอบรางวัล ในงาน “ 
Phayao  Educa Fair” 

8,400 

ค่าอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 1 มื้อ 300 x6 = 1,800 1,800 
ค่าอาหารว่างสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 มื้อ 100 x6 = 600 600 
ค่าเดินทางผู้เข้าร่วมประชุม 3,000 
ค่ากรรมการ (1.000 บาท x 3 คน) 3,000 

  

กิจกรรมที่ 6 นำเสนองานในระดับศึกษาธิการภาค 16 3,000 
รายละเอียดตัวคูณ  
ค่าเบี้ยเลี้ยงและการเดินทาง 3,000 
  

กิจกรรมที่ 7 ประชุมสรุปกิจกรรมร่วมกับคณะทำงานเพ่ือจัดทำรายงานและเสนอ
รายงานต่อผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

1,330 

รายละเอียดตัวคูณ  
ค่าอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 1 มื้อ 120 x7 = 840 840 
ค่าอาหารว่างสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 มื้อ 70 x7 = 700 490 
  

กิจกรรมที่ 8 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องเชื่อมโยง 
 

1,760 
รายละเอียดตัวคูณ  
ค่าวัสดุดำเนินงาน 1,760 
  

รวมทั้งสิ้น (เจ็ดหม่ืนบาทถ้วน) 70,000 
หมายเหตุ  ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ  

11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ  
 ความเสี่ยง  
  เนื่องในสถานการณ์โรคระบาด โควิด 19 อาจกลับมาอีกครั้ง 
 การบริหารความเสี่ยง 
  เตรียมการดำเนินงานแบบออนไลน์ไว้สำหรับรองรับการทำงานให้ต่อเนื่องบรรลุเป้าหมาย  
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12. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
 ชื่อ...นายธนนท์  นามสกุล มณีชัย 
 โทรศัพท์มือถือ 08 9554 1318  
 E–mail : dhanon@esdc.go.th 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Impact)  
 1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษามีหลักสูตรทางเลือกในการเข้าสู่  
การศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้นที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการและบริบทในพ้ืนที่   
 2.หน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่มีหลักสูตรการศึกษาที่มีความต่อเนื่อง มีคู่มือและกรอบแนวทาง 
การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
 3. ผู้สำเร็จการศึกษามีอาชีพและมีงานทำ ตามความรู้ ความสามารถ และความถนัดของตนเอง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
กลยุทธ์ 
 3.1 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบผ่านประสบการณ์ตรง
จากการลงมือปฏิบัติควบคู่กับการเรียนรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล 

- 
 3.2 สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลรองรับการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

- 
 3.2 บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริม ระเบียบ วินัย คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ 
ความเป็นพลเมืองและความปลอดภัยของผู้เรียน 

- 

 3.4 พัฒนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับสมรรถนะใน
การปฏิบัติงาน 

- 

 3.5 ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบริหารและจัดการศึกษา และพัฒนาบุคลากรวิจัยทางการศึกษา 

 1) โครงการ Innovation for Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัด
พะเยา  
          แผนงานพื้นฐาน 
      แผนงานยุทธศาสตร์ 
  แผนงานบูรณาการ  

แบบฟอร์มรายละเอยีดโครงการ 

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

• ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 12. การพัฒนาการเรียนรู้                      

• ความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ 12. ด้านการศึกษา 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566-2570) 
12. ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 

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

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ  3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและ      
การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา หน้า 169 
 



 

 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  3. พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 

• 1. ชื่อโครงการ Innovation for Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา
จังหวัดพะเยา  

 ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่ 

2. หลักการและเหตุผล  
           ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ประเด็นการ
ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้และมี
ใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครูการเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบ
บริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต การสร้างความตื่นตัว ให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท 
ความรับผิดชอบ และการวางตำแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก การวางพื้นฐาน
ระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และการสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับ
นานาชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ แผนย่อยที่ 3.1 การปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ในศตวรรษที่ 21 มีแนวทางการพัฒนาการปรับเปลี่ยนระบบ
การเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 ตามแนวทางย่อย (2) คือ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับการศกึษา 
รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่  21 มีการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับเนื้อหาและ
วิธีการสอน โดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุนทฤษฎีการเรียนรู้แบบใหม่ในการพัฒนาเนื้อหาและทักษะแบบใหม่ เทคโนโลยีเพ่ือ
การเรียนรู้ ในศตวรรษที ่21 ควรมีคุณลักษณะที่มีชีวิต มีพลวัตมีปฏิสัมพันธ์ การเชื่อมต่อและมีส่วนร่วม 
 จากรายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 พบว่า เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในการประเมินสถานการณ์ปี พ.ศ. 2564 จึงประเมินจากค่าเฉลี่ยคะแนนผลการ
ทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา พ.ศ. 2563 เทียบกับปีการศึกษา พ.ศ. 
2562 ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการประเมินสอดคล้องกับการประเมิน PISA คือ นักเรียนอายุ 15 ปี โดยค่าเฉลี่ย
คะแนน O-NET ในปีการศึกษา พ.ศ. 2563 ได้แก่ ภาษาไทย 44.36 ภาษาอังกฤษ 29.94 คณิตศาสตร์ 26.04 และ
วิทยาศาสตร์ 32.68 และค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ในปีการศึกษา พ.ศ. 2562 ได้แก่ ภาษาไทย 42.21 ภาษาอังกฤษ 
29.20 คณิตศาสตร์ 25.41 และวิทยาศาสตร์ 29.20 เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนของทุกวิชาในปี พ.ศ. 2563 
เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2562 อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาร่วมกับอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้าน
การศึกษา โดย IMD ในปีพ.ศ. 2564 พบว่า ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 56 ขยับลงจากอันดับที่ 55 ในปี พ.ศ. 2563   
ซึ่งยังห่างจากค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในปี พ.ศ. 2565 (อันดับที่ 45) 
 กระบวนการบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพประกอบด้วย 3 กระบวนการ คือ กระบวนการบริหารจัด
การศึกษา กระบวนการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา ซึ่งจะต้องมีความร้อยรัดสัมพันธ์กัน
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เป็นอย่างดี โดยต้องอาศัยความร่วมมือกันของบุคลากรที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน การสร้างเครือข่ายในการทำงาน ใน
แต่ละพื้นที่จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งจะต้องมีการร่วมคิด ร่วมทำร่วมประเมินผล 
อย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนากระบวนการทำงาน และสร้างนวัตกรรมในการทำงานให้เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพ
บริบทและความต้องการของแต่ละพ้ืนที่ รองรับการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 
 ในปีการงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมิน ได้
ดำเนินงานตามโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื ่อพัฒนาการศึกษา
จังหวัดพะเยา ผลการดำเนินการพบว่า 1) รูปแบบนิเทศเพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนา
การศึกษาในจังหวัดพะเยาประกอบด้วยกระบวนการนิเทศ 6 ขั้นตอน  คือ (1) ประเมินสภาพการทำงาน (2) ให้
ความรู้ก่อนการนิเทศ  (3) วางแผนการนิเทศ (4) ปฏิบัติการนิเทศ  (5) แลกเปลี่ยนเรียนรู้   (6) สรุป ประเมินผล 
และเผยแพร่  2) สถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 มีนวัตกรรมทางการศึกษา โดยแยกเป็นนวัตกรรมด้าน
การบริหารจัดการ จำนวน 11 นวัตกรรม  นวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ จำนวน 15 นวัตกรรม นวัตกรรมด้าน
การนิเทศภายในสถานศึกษา จำนวน 1 นวัตกรรม และนวัตกรรมด้านการนิเทศ ติดตามและประเมินผล จำนวน 1 
นวัตกรรม  รวมทั้งหมด 28 นวัตกรรม และนวัตกรรมที่มีผลการปฏิบัติที่ดีในระดับจังหวัดพะเยาทั้ง 4 ด้าน ได้รับ
รางวัลระดับดีเยียม ในการคัดเลือกนวัตกรรมที่มีเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ระดับภาค 16  ดังนั้น เพ่ือให้
การดำเนินการพัฒนารูปแบบและแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาที่ส่งผลในการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนมีความต่อเนื่อง และมีการวิจัยผลการดำเนินการรองรับการพัฒนารูปแบบและแนวทางในการพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา จึงได้จัดทำโครงการ Innovation For Thai Education 
(IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง
จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพื่อพัฒนานวัตกรรมทางศึกษา และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของจังหวัดพะเยาต่อไป 
3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา นวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการนิเทศ
การศึกษารวมทั้งการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาอย่างบูรณาการร่วมกันของหน่วยงาน      
ที่เก่ียวข้อง 
 3.2 เพื่อพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศอย่างบูรณาการ ด้านนวัตกรรมและการวิจัยทางการศึกษา
ในระดับจังหวัดพะเยา 
 3.3 เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดพะเยา 

4. กลุ่มเป้าหมาย (ระบุผู้เข้าร่วมและจำนวน) 
 ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ทุกสังกัด รวมทั้งภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดพะเยา 
จำนวน 50 คน 

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

6. ตัวช้ีวัดของโครงการ  
 6.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
   1) จังหวัดพะเยามีรูปแบบ/แนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาเพื่อส่งเสริม                 
การสร้างนวัตกรรมการศึกษา 
  2) สถานศึกษาที ่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 มีนวัตกรรมการบริหารจัดการ หรือนวัตกรรม      
การจัดการเรียนรู้ หรือ นวัตกรรมการนิเทศการศึกษา  
  3) จังหวัดพะเยามีศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา นวัตกรรม และการวิจัยทางการศึกษา 
  4) จังหวัดพะเยามีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 6.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
              1) รูปแบบ/แนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาเพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม
การศึกษาในระดับจังหวัดพะเยา มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  2)  นวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการบริหารจัดการศึกษา และด้านการนิเทศการศึ กษา                  
ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  3) จังหวัดพะเยามีศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาและมีการวิจ ัยกระบวนการ            
จัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในระดับจังหวัดพะเยา ที่มีความครอบคลุม ชัดเจน เป็นปัจจุบัน 
สามารถนำมาใช้ได ้
  4)  จังหวัดพะเยาสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

7. วิธีดำเนินการ 
 ระยะที่ 1  ขั้นเตรียมการ 
 1) ผู ้ร ับผิดชอบโครงการเข้าร่วมประชุมสร้างความรู ้ความเข้าใจการดำเนินงานตามโครงการ          
จากสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 2) จัดทำโครงการระดับจังหวัดเพ่ือขออนุมัติโครงการ 
 3) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ IFTE ระดับจังหวัดพะเยา 
 4) ประชุมชี้แจงการดำเนินงานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ IFTE ระดับจังหวัดพะเยา 
  ระยะที่ 2 ขั้นสร้างความรู้ความเข้าใจ 
 ระยะที่ 3 ขั้นนำรูปแบบ/แนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลเพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม
การศึกษาในระดับจังหวัดพะเยา ไปใช้ 
 1) รับสมัครผู้บริหาร ครู และศึกษานิเทศก์ท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการ 
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 2) จัดประชุม อบรม สร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ และสร้างความรู้   
ความเข้าใจเกี ่ยวกับแนวทางการสร้างนวัตกรรมการศึกษา ทั ้งนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู ้ นวัตกรรม           
ด้านการบริหารจัดการ และนวัตกรรมด้านการนิเทศการศึกษา 
 3) ผู้บริหาร ครู และศึกษานิเทศก์  ที่เข้าร่วมโครงการดำเนินการสร้างนวัตกรรมตามแบบที่ตนเอง
กำหนดและนำนวัตกรรมไปใช้ 
 4) นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานตามโครงการ ตามรูปแบบที่สร้างขึ้น 
 5) ผู้บริหาร ครู และศึกษานิเทศก์ ที่เข้าร่วมโครงการ  สรุปและรายงานผลการดำเนินงานการสร้าง
นวัตกรรม 
 ระยะที่ 4  ขั้นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และคัดเลือกนวัตกรรม 
 1) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และคัดเลือกนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียน 
และด้านการนิเทศการศึกษา ที่มีผลการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในระดับจังหวัดพะเยา  
 2) เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และคัดเลือกนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัด     
การเรียน และด้านการนิเทศการศึกษา ที่มีผลการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในระดับภาค 16 และ ระดับประเทศ 
 ระยะที่ 5  ขั้นสรุป รายงานผลและเผยแพร่ 
 1) จัดประชุมสรุปงาน  
 2) จัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา นวัตกรรม และการวิจัยทางการศึกษา ที่มีผลการปฏิบัติที่ดี  
(Best Practices) ในระดับจังหวัดพะเยา 
 3) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
 4) เผยแพร่เอกสารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา นวัตกรรมและการวิจัยทางการศึกษา  และ
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ  

8. ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุช่วงเดือนที่ดำเนินการ) 
  1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566  รายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา 

กิจกรรมที ่1 ขั้นเตรียมการ 5,000 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2565 
กิจกรรมที ่2 ขั้นสร้างความรู้ความเข้าใจ 39,000 มกราคม-กุมภาพันธ์  2566 
กิจกรรมที ่3 ขั้นนิเทศ ติดตามผล 7,000 กุมภาพันธ์-มิถุนายน 2566 
กิจกรรมที ่4 ขั้นประกวดคัดเลือกนวัตกรรม 
                ที่มีผลการปฏิบตัิที่ดี 

15,000 กรกฎาคม-สิงหาคม 2566 

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมเผยแพร่นวัตกรรมและประกาศ
เกียรติคุณ (รวมกับโครงการอ่ืนๆ ของ ศธจ.พะเยา) 

16,000 สิงหาคม 2566 

กิจกรรมที่ 6 สรุป รายงานผลและเผยแพร่ 4,000 กันยายน 2566 
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กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา 

รวมวงเงิน (บาท) 86,000  

9. สถานที่ดำเนินการ  
  จังหวัดพะเยา 

10. งบประมาณ (จำนวน 86,000 บาท ) รายละเอียดงบประมาณดังนี้ 
กิจกรรม งบประมาณ 

(บาท) 
กิจกรรมที่ 1 ขั้นเตรียมการ 
ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินงาน 

5,000 

รายละเอียดตัวคูณ 
- ค่าอาหารกลางวัน  15 คน x 1 มื้อ x 120 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  15 คน x 2 มื้อ x35 บาท 
- ค่าพาหนะคณะกรรมการ 
- ค่าวัสดุ 

 
1,800 
1,050 

500 
1,650 

กิจกรรมที ่2 ขั้นสร้างความรู้ความเข้าใจ 39,000 
รายละเอียดตัวคูณ 
- ค่าตอบแทนวิทยากร  1 คน x 1200 บาทx 6 ชั่วโมง x 1 วัน 
- ค่าตอบแทนวิทยากรกลุ่ม  3 คน x 600 บาท x 3 ชั่วโมง x 1 วัน 
- ค่าอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าอบรม วิทยากรและคณะกรรมการดำเนินงาน  
  45 คน × 120 บาท × 1 มื้อ ×1 วัน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าอบรมวิทยากรและคณะกรรมการ   
  ดำเนินงาน 45 คน × 35 บาท × 2 มื้อ ×1 วัน 
- ค่าท่ีพักวิทยากร  
- ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมและวิทยากร 
- ค่าเช่าสถานที่  
- ค่าวัสดุโครงการ 

 
7,200 
5,400 
5,400 

 
3,150 

 
1,200 

10,000 
4,000 
2,650 

กิจกรรมที ่4 ขั้นนิเทศ ติดตามผล 7,000 
รายละเอียดตัวคูณ 
- การนิเทศแบบ Onsite  ค่าเบี้ยเลี้ยง 10 คน x 120 บาท x 1 วัน 
- การนิเทศด้วยกระบวนการ PLC แบบออนไลน์  
  ค่าตอบแทนวิทยากร ในจำนวน 3 วัน ๆละ 1 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 

 
1,200 

 
1,800 
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กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

- ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงการนิเทศแบบ Onsite 
- ค่าวัสดุ 

2,400 
1,600 

กิจกรรมที ่5 ขั้นประกวดคัดเลือกนวัตกรรมที่มีผลการปฏิบัติที่ดี 15,000 
รายละเอียดตัวคูณ 
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือกนวัตกรรม 9 คน x 1000 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน 15 คน x 120 บาทx 1 มื้อ x 1 วัน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 15 คน x 35 บาทx 2 มื้อ x 1 วัน 
- ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ค่าวัสดุ 

 
9,000 
1,800 
1,050 
2,000 
1,150 

กิจกรรมที่ 6 จัดมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา 
เผยแพร่นวัตกรรมและประกาศเกียรติคุณ  
(รวมกับโครงการ CLC และโครงการปฐมวัย)  

16,000 

รายละเอียดตัวคูณ 
- ค่าอาหารกลางวัน 15 คน x 300 บาทx 1 มื้อ x 1 วัน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 15 คน x 50 บาทx 2 มื้อ x 1 วัน 
- ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง 
- ค่าจัดทำโล่รางวัลชนะเลิศท่ี 1 ทั้ง 4 ด้าน 
- ค่าจัดบูธนิทรรศการ 3 แห่งๆ 1000 บาท 
- ค่าวัสดุ 

 
4,500 
1,500 
3,000 
3,000 
3,000 
1,000 

กิจกรรมที่ 7 สรุป รายงานผลและเผยแพร่ 4,000 
รายละเอียดตัวคูณ 
- ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม  5 เล่ม x 100 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน  10 คน x 1 มื้อ x 120 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  10 คน x 2 มื้อ x35 บาท 
- ค่าวัสดุ 

 
500 

1,200 
700 

1,600 

รวมทั้งสิ้น 86,000 
หมายเหตุ  ขอถัวเฉลี่ยทุกกิจกรรม ทุกรายการ  

11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ    
                 ความเสี่ยง :   
  1) สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อาจส่งผลให้การจัดประชุมอบรม และการนิเทศ  
ไม่สามารถทำแบบ Onsite ได้ 
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  2) ผู้เข้าร่วมโครงการไม่สามารถสร้างนวัตกรรมและทดลองใช้ในเวลาที่กำหนด 
  3) งบประมาณมาล่าช้าทำให้การดำเนินงานตามโครงการไม่เป็นไปตามกำหนดการที่ตั้งไว้ 
  4) เนื่องจากผู้เข้าร่วมโครงการได้มาโดยความสมัครใจ อาจจะทำให้ได้กลุ่มเป้าหมายไม่ครอบคลุมทุก
สังกัดในจังหวัดพะเยา 
                 การบริหารความเสี่ยง :   
 1) ใช้การประชุม/นิเทศ แบบ Online  แบบ Onside และแบบ On demand ตามบริบทและสถานการณ์ที่
เกิดข้ึน 
  2) ใช้การนิเทศ ติดตามเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถดำเนินงานได้ตามกำหนด 
  3) กำหนดการดำเนินงานปรับเปลี่ยนตามงบประมาณที่ได้รับ 
  4) ในการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ มีการกำหนดโควตาให้แต่ละสังกัดเพ่ือให้ได้ครอบคลุมทั่วถึง 
 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผล     สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
 ชื่อ นางสาวคัชรินทร์    นามสกุล มหาวงศ์ 
 โทรศัพท์มือถือ 08-8294-2740  E–mail : kunkruting@ gmail.com  
 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 13.1 จังหวัดพะเยามีนวัตกรรมการบริหารจัดการ  การจัดการเรียนรู้ และการนิเทศการศึกษา รวมทั้ง
สามารถยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
 13.2 จังหวัดพะเยามีศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา  นวัตกรรม และการวิจัยทางการศึกษา                
ที่สามารถนำไปปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 13.3 จังหวัดพะเยาเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เกิดการบูรณาการด้าน                   
การเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานในจังหวัดและภาค 16  
 13.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ตามสมรรถนะของผู้เรียนเพิ่มข้ึน 
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  ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
กลยุทธ์ 
 4.1 เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  
ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตที่มีคุณภาพได้อย่างหลากหลายครอบคลุม       
ทุกพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย 
 
      แผนงานพื้นฐาน  
      แผนงานยุทธศาสตร์ 
      แผนงานบูรณาการ 

แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ 
 

● ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

● ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 12. การพัฒนาการเรียนรู้ 

● ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ 12. ด้านการศึกษา 

● ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี 13 ( พ.ศ. 2566 – 2570)   
หมุดหมายที่ 12. ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 

● ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
นโยบายหลักที่ 8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทย ทุกช่วงวัย 
นโยบายเร่งด่วนที่ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 

● ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย
และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

● ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่ 4. สร้างโอกาสและ 
ความเสมอภาคทางการศึกษา 

● ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การศึกษาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่  
4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 

1. ชื่อโครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือเด็กพิการ และเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาจังหวัด
พะเยา 

    *ลักษณะโครงการ         โครงการต่อเนื่อง                   โครงการใหม่ 
 
2. หลักการและเหตุผลความจำเป็น 

          ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 10 กำหนดว่าการจัดการศึกษา ต้องจัด
ให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึง และ
มีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่ งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
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อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการหรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้ 
หรือไม่มีผู้ดูแล หรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ    
การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลดังกล่าวจึงต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงความจำเป็นและศักยภาพของ
บุคคล สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ 13 พ.ศ. 2560 – 2564 แผนการศึกษาแห่งชาติ           
พ.ศ. 2560 – 2579 นโยบายรัฐบาล นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ และบริบทต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาสำหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ
เรียนรวมในระดับจังหวัด ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 ของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ประกอบกับประเด็นปัญหาด้านการจัดเก็บข้อมูลของเด็กพิการ และเด็กด้อยโอกาสทาง
การศึกษาที่เป็นระบบและความต้องการการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดพะเยา ด้านการจัดทำ
สื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กพิการ และเด็กด้อยโอกาส สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา จึงได้จัดทำโครงการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือเด็กด้อยโอกาสขึ้น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ตรงตาม
ความต้องการ  และศักยภาพและป้องกันเด็กกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะหลุดออกจากระบบการศึกษาและออกกลางคัน โดย
มีเป้าหมายของการดำเนินโครงการ เพื่อจัดทำข้อมูลของเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาที่อยู่ในระบบ
การศึกษาของจังหวัดพะเยา การอบรมครูผู้สอนของสถานศึกษาเอกชนในสังกัดในการจัดทำสื่อการเรียนการสอน
สำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา และขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาค และ
ความเท่าเทียมทางการศึกษา "พาน้องกลับมาเรียน” จังหวัดพะเยา 

3. วัตถุประสงค์ 
           3.1 จัดทำข้อมูลของเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาที่อยู่ในระบบการศึกษาของจังหวัด
พะเยา 
 3.2 เพื่ออบรมครูผู้สอนของสถานศึกษาเอกชนในสังกัด ในการจัดทำสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็ก
พิการและเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา 
 3.3 เพ่ือขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา "พาน้อง
กลับมาเรียน” จังหวัดพะเยา 
 

4. เป้าหมายโครงการ (Output)  
4.1 เชิงปริมาณ 

4.1.1 ผู้แทนจากหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดพะเยา จำนวน 15 แห่ง ๆ ละ 1 คน รวม 15 คน  
4.1.2 ครูโรงเรียนเอกชนในระบบของจังหวัดพะเยา จำนวน 21 คน 
4.1.3 บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา จำนวน 5 คน 
4.1.4 คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 

"พาน้องกลับมาเรียน” จังหวัดพะเยาและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 40 คน 
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4.2 เชิงคุณภาพ 
4.2.1 ผู้แทนจากหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดพะเยา ที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90 สามารถจัดเก็บ

ข้อมูลเด็กพิการ และเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาในสังกัดอย่างเป็นระบบ 
4.2.2 ครูโรงเรียนเอกชนที่เข้าร่วมรับการอบรมฯ ร้อยละ 90 สามารถนำความรู้ไปใช้ในการจัดทำสื่อ    

การเรียนสอนสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสในโรงเรียนได้ 
4.2.3 การค้นหาและติดตามผู ้เร ียนที ่หลุดออกจากระบบการศึกษา และออกกลางคันกลับเข้าสู่         

ระบบการศึกษา หรือช่วยเหลือ ส่งต่อผู้เรียนที่หลุดออกจากระบบการศึกษา ได้ครบถ้วน คิดเป็น ร้อยละ 100 

5. กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group)   
5.1  ผู้แทนจากหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดพะเยา จำนวน 15 แห่ง ๆ ละ 1 คน รวม 15 คน  
5.2  ครูโรงเรียนเอกชนในระบบของจังหวัดพะเยา จำนวน 21 คน 
5.3  บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา จำนวน 5 คน 
5.4 คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 

"พาน้องกลับมาเรียน” จังหวัดพะเยาและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 35 คน 
6. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 

6.1 ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs)  
6.1.1 ร้อยละ 80 ของหน ่วยงานการศ ึกษาจ ังหว ัดพะเยา  สามารถจ ัดเก ็บข ้อม ูลเด ็กพ ิการ                      

และเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาในสังกัดอย่างเป็นระบบ 
6.1.2 ร้อยละ 90 ของครูโรงเรียนเอกชนที่เข้าร่วมรับการอบรมฯสามารถนำความรู้ไปใช้ในการจัดทำสื่อ

การเรียนสอนสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสในโรงเรียนได้ 
6.1.3 การค้นหาและติดตามผู้เรียนที่หลุดออกจากระบบการศึกษา และออกกลางคันกลับเข้าสู่ระบบ

การศึกษา หรือช่วยเหลือ ส่งต่อผู้เรียนที่หลุดออกจากระบบการศึกษา ได้ครบถ้วน คิดเป็น ร้อยละ 100 
6.2 ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcomes) 

 6.2.1 หน่วยงานการศึกษาจังหวัดพะเยา มีข้อมูลเด็กพิการ และเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาในสังกัด       
ที่เป็นระบบ และนำไปเป็นข้อมูลในการจัดการศึกษาเพื่อเด็กพิการ และเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาทุกระดับ     
ทุกประเภท ของจังหวัดพะเยา ได้เต็มตามศักยภาพของผู้เรียน 

6.2.2  คร ู โรงเร ียนเอกชนในระบบม ีความร ู ้ความสามารถในการพ ัฒนาส ื ่อการเร ียนการสอน                
สำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส เพ่ือเติมเต็มศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเต็มที่ 

6.2.3 จ ังหว ัดพะเยาม ีแนวทางการค ้นหาและต ิดตามผ ู ้ เร ียนท ี ่หล ุดออกจากระบบการศ ึกษา                     
และออกกลางคันกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา พร้อมทั้งดูแล ช่วยเหลือ ส่งต่อผู้เรียนที่หลุดออกจากระบบการศึกษา 
7. วิธีดำเนินการ(Activity) – กิจกรรม  
 7.1  ขออนุมัติโครงการ 
  7.2  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือเด็กพิการ                  
และเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาจังหวัดพะเยา 

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา หน้า 179 
 



 

 

 7.3 จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม      
ทางการศึกษา "พาน้องกลับมาเรียน” จังหวัดพะเยาและผู้เกี่ยวข้อง 
  7.4  จัดประชุมคณะกรรมการโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื ่อเด็กด้อยโอกาส          
เพ่ือวางแผนการดำเนินงานตามโครงการ 
 7.5  จัดอบรมการจัดทำสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสให้แก่ครูโรงเรียนเอกชน
ในระบบจังหวัดพะเยา 

7.6  สร ุปและประเมินผลโครงการส ่งเสร ิมและสนับสนุนการจ ัดการศึกษาเพื ่อเด ็กด ้อยโอกาส              
พร้อมรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

8. ตัวช้ีวัดกิจกรรม  
          8.1 หน่วยงานการศึกษาจังหวัดพะเยา มีข้อมูล เด็กพิการ และเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาในสังกัด           
ที่เป็นระบบ และนำไปเป็นข้อมูลในการจัดการศึกษาเพื่อเด็กพิการ และเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาทุกระดับ     
ทุกประเภท ของจังหวัดพะเยา ได้เต็มตามศักยภาพของผู้เรียน 
  8.2  ครูโรงเรียนเอกชนในระบบมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กพิการ
และเด็กด้อยโอกาส เพ่ือเติมเต็มศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเต็มท่ี 
 8.3 กา รค ้ นห าและต ิ ด ต ามผ ู ้ เ ร ี ย นท ี ่ ห ล ุ ด ออกจ ากร ะบบกา รศ ึ กษ า  แล ะออกกล า งคั น                                
กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา หรือช่วยเหลือ ส่งต่อผู้เรียนที่หลุดออกจากระบบการศึกษา ได้ครบถ้วน 
 
9. ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)   ธันวาคม  2565 – กันยายน 2566 
 

10. สถานที่ดำเนินการ/*พื้นที่ดำเนินการ หน่วยงานการศึกษา และ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
 

11. งบประมาณ (ใช้งบประมาณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)  จำนวน  10,000 บาท 

กิจกรรม หมวดงบรายจ่าย 
รายละเอียด

ตัวคูณ 
งบประมาณ 

(บาท) 

1. ประชุมคณะกรรมการฯ         
จำนวน  2  ครั้ง 

1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
สำหรับคณะกรรมการฯ 

15*35*2 
1,050.- 

 และผู้เข้าร่วมประชุม   
 จำนวน 15 คนๆ ละ 35 บาท   
 จำนวน 2 ครั้ง 

 
 

 

กิจกรรม 
หมวดงบรายจ่าย 

รายละเอียด
ตัวคูณ 

งบประมาณ
(บาท) 
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2. จัดประชุมคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริม
โอกาส ความเสมอภาค และ
ความเท่าเทียมทางการศึกษา 
"พาน้องกลับมาเรียน” จังหวัด
พะเยาและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 
2 ครั้ง 

1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
สำหรับคณะกรรมการฯและ
ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 35 คนๆละ 35 
บาท จำนวน 2 ครั้ง 
 
 

30*35*2 
2,100.- 

 
 
 
 
 

3. อบรมการจัดทำสื่อการเรียน 1. ค่าอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้า 25*120 3,000 
การสอนสำหรับเด็กพิการฯ อบรมและบุคลากรฯ    
 จำนวน 30 คนๆ ละ 120 บาท   
 จำนวน 1 มื้อ   
 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 25*35*2 1,750 
 สำหรับผู้เข้าอบรมและบุคลากรฯ   
 จำนวน 30 คน ๆ ละ 35 บาท   
 จำนวน 2 มื้อ   
 3. ค่าตอบแทนวิทยากร  3*600 1,800 
 จำนวน 4 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท   
 4. ค่าวัสดุ 300 300 

    
 รวมทั้งสิ้น  10,000.- 

    หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยค่าใช้จ่ายทุกรายการ 

12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
     ความเสี่ยง 

              การดำเนินการไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ 
 การบริหารความเสี่ยง 
              จัดทำคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงาน 
 

13. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact)  
            13.1 หน่วยงานการศึกษาจังหวัดพะเยา มีข้อมูลเด็กพิการ และเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาในสังกัด      
ที่เป็นระบบ และนำไปเป็นข้อมูลในการจัดการศึกษาเพื่อเด็กพิการ และเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา ทุกระดับ     
ทุกประเภท ของจังหวัดพะเยา ได้เต็มตามศักยภาพของผู้เรียน 
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            13.2  ครูโรงเรียนเอกชนในระบบมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน     สำหรับเด็ก
พิการและเด็กด้อยโอกาส เพ่ือเติมเต็มศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเต็มที่ 
            13.3 จังหวัดพะเยามีแนวทางการค้นหาและติดตามผู้เรียนที่หลุดออกจากระบบการศึกษา และออก
กลางคันกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา พร้อมทั้งดูแล ช่วยเหลือ ส่งต่อผู้เรียนที่หลุดออกจากระบบการศึกษา 
 

2) โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดพะเยา 
          แผนงานพื้นฐาน 
      แผนงานยุทธศาสตร์ 
  แผนงานบูรณาการ 

แบบฟอร์มรายละเอยีดโครงการ 

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

• ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 12. การพัฒนาการเรียนรู้                      

• ความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ 12. ด้านการศึกษา 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566-2570) 
หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 

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

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  3. พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 

• 1. ชื่อโครงการ พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดพะเยา 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่ 

2. หลักการและเหตุผล  
                    ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560  ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนา
เด็กปฐมวัยไว้หลายมาตรา คือ มาตรา 54 วรรคสอง กำหนดไว้ว่า “ รัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแล    
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และพัฒนาก่อนรับการศึกษา เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัยโดยส่งเสริม
และสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วย” อีกทั้ง แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ในยุทธศาสตร์ที ่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและ การสร้างสังคม        
แห่งการเรียนรู ้ เป้าหมายข้อ 3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/ กระบวนการเรียนรู้         
ตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน มีตัวชี ้ว ัดที ่สำคัญ เช่น ศูนย์เด็กเล็ก/ สถานศึกษา ระดับก่อน
ประถมศึกษาที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้คุณภาพและมาตรฐานเพิ ่มขึ้น สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย         
จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย และสมรรถนะของเด็กที่เชื ่อมโยงกับมาตรฐานคุณภาพเด็กปฐมวัย     
ของอาเซียนเพิ่มขึ้น สถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรที่มุ ่งพัฒนา ผู้เรียน        
ให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพิ่มขึ้น (คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ , 2562 
หน้า 2) โดยเห็นชอบให้คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพเด็ก ปฐมวัย จัดทำมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติขึ้นเป็นมาตรฐานกลางให้ทุกหน่วยงาน ใช้ร่วมกันในการประเมิน เพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริการดูแลพัฒนา 
และจัดการศึกษาสำหรับเด็กตั้งแต่แรกเกิด ถึงก่อนเข้าประถมศึกษา เป็นการปรับกระบวนทัศน์ ให้ใช้เด็กเป็นที่ตั้ง
ของการกำหนดมาตรฐาน คำนึงถึงการ ตอบสนองต่อสิทธิพื้นฐานที่เด็กทุกคนพึงได้รับ ซึ่งถือเป็นการวางรากฐาน  
การพัฒนามนุษย์แทนการใช้บริบท หรือหน่วยงานต้นสังกัดเป็นที่ตั้ง การมีมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
ฉบับเดียวเป็นมาตรฐานกลาง ให้ทุกหน่วยงานร่วมจัดทำร่วมใช้เป็นหลักประเมินการดำเนินงานให้เป็นแนวทาง
เดียวกันและประสานงาน เพื ่อ มุ ่งเป้าหมายเดียวกันคือ การพัฒนาคุณภาพ ซึ ่งสอดคล้องและตอบสนองต่อ      
การบูรณาการงานพัฒนา เด็กปฐมวัยของ 4 กระทรวงหลักและอีกหลายหน่วยงาน ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การบูรณาการความ ร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม      
พ.ศ. 2560 นำไปสู่ การพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัย สร้างรากฐานที่แข็งแรงของพลเมืองคุณภาพต่อไป 
 หน่วยงานที่จัดการศึกษาปฐมวัยในประเทศมีหลากหลายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน แต่ละหน่วยงาน   
ที่จัดส่วนใหญ่กำหนดจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาปฐมวัยเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการรอบด้านทั้งร่างกาย อารมณ์
จิตใจ  สังคม และสติปัญญา แต่มีจุดเน้นที่แตกต่างกัน เช่น กระทรวงศึกษาธิการ มีจุดมุ่งหมายจัดการศึกษา         
ในลักษณะการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษา มีจุดมุ่งหมายให้เด็กได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ -จิตใจ 
สังคมและสติปัญญา ตามวัยและความสามารถของแต่ละบุคล กระทรวงมหาดไทย ดำเนินการจัดการศึกษาปฐมวัย
โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล พัทยาและกรุงเทพมหานคร มีจุดมุ่งหมาย     
เพ่ือส่งเสริมให้เด็กในเขตพัฒนาได้รับการเลี้ยงดูอย่างถูกต้องและเหมาะสมรวมทั้งส่งเสริมให้ท้องถิ่นช่วยเหลือตนเอง
และมีส่วนร่วมในการดำเนินงานพัฒนาเด็กโดยการเผยแพร่วิทยาการแผนใหม่สู่บิดา มารดา ผู้ ปกครองและชุมชน 
สำนักงานนายกรัฐมนตรี มีสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดการศึกษาปฐมวัยโดยมีกองบัญชาการตำรวจตระเวน
ชายแดน รับผิดชอบจัดในรูปศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน สำหรับเด็กอายุ 2 ขวบครึ่ง ถึง 3 ขวบ มีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือให้ความช่วยเหลือแก่เด็กในท้องถิ่นห่างไกลให้ได้รับการอบรมเลี้ยงดูอย่างเหมาะสมและร่วมมือกันพัฒนาเด็กให้
พร้อม  ที่จะเรียนในระดับต่อไป (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ,2563 หน้า11) ความสำเร็จของการจัดการศึกษา
ปฐมวัยในระดับพื้นที่ มีปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญประการหนึ่ง คือ ความร่วมมือในแต่ละหน่วยงานที่จัดการศึก ษา
ปฐมวัย ซึ่งในจังหวัดพะเยา ประกอบด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่
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การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 และในสังกัดส่งเสริม
การศึกษาเอกชน ได้แก่โรงเรียนเอกชนในจังหวัดพะเยา กระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วยโรงเรียน และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  ในสังกัดองค์กรส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพะเยา และในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ คือ
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ซึ่งนอกจากความร่วมมือระหว่างองค์กรแล้วยังพบว่าอีกปัจจัยความสำเร็จของการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยได้แก่การส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการดูแลและพัฒนาการจัดการศึกษา             
อย่างมีมาตรฐาน เหมาะสม และเต็มตามศักยภาพ ซึ่งครูคือบุคคลสำคัญที่จะช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้จากการจัด
ประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพ หากรูปแบบการสอนหรือแนวทางการจัดประสบการณ์มีความสอดคล้องกับลักษณะ
การรับรู้และการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคน ซึ่งจะเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ให้กับเด็กมากยิ่งขึ้นที่ดีขึ้น ดังนั้นครูปฐมวัย
ควรได้รับการพัฒนาวิชาชีพในเรื่องการจัดประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดให้สามารถปฏิบัติได้ตามแนวทาง
ของการพัฒนาวิชาชีพครู เช่น การวิจัยเชิงปฏิบัติการ  การศึกษาจากหนังสือ (Book Study) การวิจัยบทเรียน 
(Lesson Study) การชี้แนะโดยเพื่อนร่วมงาน(Peer Coaching) การชี้แนะโดยผู้เชี ่ยวชาญ (Expert Coaching)     
พี่เลี้ยงและการเป็นพี่เลี้ยง (mentors and Mentorship)  การเยี่ยมชั้นเรียน (Classroom Visitation) การอบรม
การประชุมสัมมนา (Training - Conference) แฟ้มสะสมงาน (Professional Portfolio) เครือข่าย (Networks) 
ฯลฯ (นารีรัตน์ รักวิจิตรกุล,หน้า 2560) ซึ่งวิธีการเหล่านี้เป็นการส่งเสริมความร่วมมือของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง       
กับการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยให้มีความรู้ความเข้าใจและความสามารถ
ตามมาตรฐานวิชาชีพและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบอันจะส่งผลต่อการพัฒนาการของเด็กปฐมวัยต่อไป 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่รับผิดชอบ ส่งเสริม สนับสนุน
การศึกษาทุกระดับและทุกสังกัดในจังหวัดพะเยา ซึ่งได้เห็นความสำคัญของการทำงานบูรณาการความร่วมมือ       
ในการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ซึ่งถือว่าเป็นช่วงวัยที่มีความสำคัญให้มีความสมบูรณ์สูงสุดในการวางรากฐาน
การพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์  ทั้งนี้การพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นการดำเนินงานที่มีความเชื่อมโยงกับหลายหน่วยงาน 
จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องในการบูรณาการดำเนินงานร่วมกันเพื่อให้เกิด      
ความต่อเนื่องในการดำเนินงานพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งในระดับ
องค์กรและระดับบุคคลซึ่งตัวแปรสำคัญท่ีจะเป็นส่งเสริมพัฒนาการเด็กในสถานศึกษาคือ ครูปฐมวัยผู้ทำหน้าที่อบรม
เลี้ยงดูและจัดประสบการณ์ ผู้บริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ผู้ที ่ซึ ่งสนับสนุนส่งเสริม ดูแลความเรียบต่าง ๆ
ตลอดจนเป็นขวัญกำลังใจสำหรับผู้ปฐมวัยและศึกษานิเทศก์หรือผู้สนับสนุนทางวิชาการจากหน่วยงานต้นสังกัด      
ผู้ซึ ่งเป็นเพื่อนคู่คิด ให้คำแนะนำ เป็นที่ปรึกษา ส่งเสริมสนับสนุนและพร้อมช่วยเหลือในการแก้ปัญหาต่างๆ           
ในด้านการจัดประสบการณ์ในระดับชั้นเรียนต่อไป 

3. วัตถุประสงค์    
      3.1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยทุกคน ได้รับการดูแลและพัฒนาด้านการจัดการศึกษา     
อย่างมีมาตรฐาน เหมาะสม และเต็มตามศักยภาพรวมทั้งได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์สังคม 
สติปัญญา และทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 
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 3.2 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมทั้งผู ้ปฏิบัติงาน     
ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย ให้มีความรู้ความเข้าใจและมีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
พ.ศ. 2561 
 3.3 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับ
พ้ืนที่อย่างบูรณาการทุกภาคส่วน โดยสอดคล้องตามบริบทของพ้ืนที่ 

4. เป้าหมาย 
 4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
      1) ครูปฐมวัยร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการจัดประบการณ์เรียนรู้เพ่ือ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้าน ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์สังคม สติปัญญา และทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย 
                  2) สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยร้อยละ80 
มีความรู้ความเข้าใจและมีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. 2561 
                  3) จังหวัดพะเยามีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย
ผ่านกระบวนการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
                  4) จังหวัดพะเยามีแนวปฏิบัติที ่เป ็นเลิศ/นวัตกรรมจากหน่วยงานจัดการศึกษาทุกส ังกัด                   
ด้านการบริหารจัดการจำนวน 4 ผลงาน และ ด้านการจัดประสบการณ์เรียนรู้ ในระดับปฐมวัย จำนวน  4 ผลงาน
 4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1) ครูปฐมวัยมีความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการจัดประบการณ์เรียนรู้เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัยด้าน ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์สังคม สติปัญญา และทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย 
      2) สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมทั ้งผู ้ปฏิบัติงานด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย           
ให้มีความรู้ความเข้าใจและมีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. 2561 
  3) ประสิทธิผลของเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย
ผ่านกระบวนการการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
   4) จังหวัดพะเยามีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ/นวัตกรรมจากหน่วยงานจัดการศึกษาทุกสังกัด               
ด้านการบริหารจัดการ และ ด้านการจัดประสบการณ์เรียนรู้ ในระดับปฐมวัย  
 
5. กลุ่มเป้าหมายโครงการ    
 5.1 ศึกษานิเทศก์ บุคลากรสนับสนุนการจัดการศึกษาปฐมวัยจำนวน  15 คน 
      5.2 ผู้บริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและครูปฐมวัย 40 คน 
6. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes)   
           6.1 ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs)    
     1) ร้อยละของครูปฐมวัยที่มีความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการจัดประบการณ์เรียนรู้   
เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้าน ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์สังคม สติปัญญา และทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย 
(ร้อยละ 80) 
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                  2) จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย          
ผ่านกระบวนการนิเทศ ติดตามและประเมินผล (5 เครือข่าย) 
                  3) จำนวนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ/นวัตกรรมจากหน่วยงานจัดการศึกษาทุกสังกัด ด้านการบริหาร
จัดการจำนวน 4 ผลงาน และ ด้านการจัดประสบการณ์เรียนรู้ ในระดับปฐมวัย จำนวน 4 ผลงาน            
 6.2 ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcomes)  
                  ร้อยละของสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย  
ที่มีความรู้ความเข้าใจและมีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. 2561 (ร้อยละ80) 

7. วิธีดำเนินการ (Activity) / กิจกรรม 
 กิจกรรมที่ 1 ขั้นเตรียมการ 
          1. ผู้รับผิดชอบโครงการเข้าร่วมประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานตามโครงการจากสำนัก
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
          2. จัดทำโครงการระดับจังหวัดเพ่ือขออนุมัติโครงการ 
          3. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยระดับจังหวัดพะเยา 
          4. ประชุมชี้แจงการดำเนินงานคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยระดับ
จังหวัดพะเยา 
         กิจกรรมที่ 2 ทบทวนภารกิจเครือข่ายปฐมวัยจังหวัดพะเยา 
          1. ทบทวนบทบาทภาระกิจของแต่ละหน่วยงานด้านการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย 
          2. แจ้งข้อมูลพื้นฐานการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย จำนวนเด็กปฐมวัยและครูปฐมวัยในสังกัด 
          3. ชี้แจงเกี่ยวกับปัญหาในปี พ.ศ. 2565 
          4. ชี้แจงเกี่ยวกับภาพความสำเร็จขององค์กร 

กิจกรรมที่ 3 นำเครือข่ายความร่วมมือฯ ที่พัฒนาขึ้น ไปใช้ 
1. รับสมัครผู้บริหาร ครูปฐมวัย และศึกษานิเทศก์/ผู้สนับสนุนทางวิชาการเข้าร่วมโครงการ 

          2. จัดประชุม อบรม สร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ และสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี ่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ทั ้ง 3 มาตรฐาน 
ประกอบด้วย มาตรฐานด้านที่ 1 การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย มาตรฐานด้านที่ 2 ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การ
ดูแล และจัดประสบการณ์กการเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย และมาตรฐานด้านที่ 3 คุณภาพของเด็ก
ปฐมวัย 
          3. นิเทศ ติดตาม และประเมินผล การดำเนินงานตามโครงการ ด้วยรูปแบบเครือข่ายโดยผ่านกระบวนการ
นิเทศ ติดตามท่ีพัฒนาขึ้น  
          4. ผู้บริหาร ครู และศึกษานิเทศก์ ที่เข้าร่วมโครงการ  สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
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          กิจกรรมที่ 4  ขั้นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และคัดเลือกนวัตกรรม 
 1. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และคัดเลือกนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดประสบการณ์
เรียนรู้ ที่มีผลการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในระดับจังหวัดพะเยา  
 2. เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และคัดเลือกนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียน 
และด้านการนิเทศการศึกษา ที่มีผลการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในระดับภาค 16 และ ระดับประเทศ 
          กิจกรรมที่ 5  จัดมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา เผยแพร่นวัตกรรมและ
ประกาศเกียรติคุณ (รวมกับโครงการ IFIE และโครงการCLC) 
           1. ประสานงานกับผู้ที่เข้ารับรางวัล จำนวน 2 คน (ด้านผู้บริหาร และด้านการจัดประสบการณ์) 
           2. จัดทำโล่รางวัล และเกียรติบัตรให้กับผู้เข้ารับรางวัล 
           3. จัดทำบูธสำหรับผลงานชองผู้รับรางวัล 
          กิจกรรมที่ 6  ขั้นสรุป รายงานผลและเผยแพร่ 
           1. จัดประชุมสรุปงาน  
           2. จัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา นวัตกรรม และการวิจัยทางการศึกษาที่มีผลการปฏิบัติที่ดี  
(Best Practices) ในระดับจังหวัดพะเยา 

 3. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
           4. เผยแพร่เอกสารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา นวัตกรรมและการวิจัยทางการศึกษา  และรายงานผล
การดำเนินงานโครงการ  

8. ระยะเวลาดำเนินการ   

กิจกรรม ระยะเวลา 
กิจกรรมที่ 1  ขั้นเตรียมการ ตุลาคม-พฤศจิกายน 2565 

กิจกรรมที่ 2 ทบทวนภารกิจเครือข่ายปฐมวัยจังหวัดพะเยา ธันวาคม  2565 – มีนาคม 2566 

กิจกรรมที่ 3 การนำเครือข่ายความร่วมมือโดยใช้กระบวนการ
นิเทศติดตามผลเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการศึกษา
ปฐมวัยที่เป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ใน
ระดับพ้ืนที่จังหวัดพะเยาไปใช้ 

เมษายน - มิถุนายน 2566 

กิจกรรมที่ 4  ขั้นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และคัดเลือก  
Best Practices 

กรกฎาคม-สิงหาคม 2566 

กิจกรรมที่ 5  จัดมหกรรมทางการศึกษาเพื ่อพัฒนาการศึกษา
จังหวัดพะเยา เผยแพร่นวัตกรรมและประกาศเกียรติคุณ 
(รวมกับโครงการ IFIE และโครงการCLC)                  

สิงหาคม 2566  

กิจกรรมที่ 6  ขั้นสรุป รายงานผลและเผยแพร่ กันยายน 2566 
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 9. สถานที่ดำเนินการ/พื้นที่ดำเนินการ    
                 จังหวัดพะเยา 

10. งบประมาณ (จำนวน 45,000บาท) รายละเอียดงบประมาณดังนี้ 

หมวดงบรายจ่าย รายละเอียดตัวคูณ งบประมาณ(บาท) 

กิจกรรมที่ 1  ขั้นเตรียมการ                                
การประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินงาน                                                  
ค่าใช้สอย                                                 
- ค่าอาหารกลางวัน                                  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม                           

 
 
 
10 คน × 1 มื้อ × 120 บาท                        
10 คน × 2 มื้อ ×  35  บาท 

 
 
 
1,200.-                         
   700.-                   

รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ 1   1,900 

กิจกรรมที่ 2 ทบทวนภารกิจเครือข่ายปฐมวัย
จังหวัดพะเยา        
ค่าใช้สอย                                             
 - ค่าอาหารกลางวัน                                  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   
- ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงผู้เข้าร่วมประชุม                             

 
 
 
20 คน × 1 มื้อ × 120 บาท                        
20 คน × 2 มื้อ ×  35  บาท 
 

 
 
 
2,400.-                         
1,400.-                         
1,200.-                         

รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ 2  5,000.- 
กิจกรรมที่ 3 ขั้นนำเครือข่าย ไปใช้ฯ                    
3.1 จัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
มาตรฐานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และ
แนวทางการพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
ปฐมวัย แบบออนไลน์(จำนวน 40 คน)    
ค่าตอบแทน                                              
-ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก 
ค่าวัสดุ                                             
 - ค่าวัสดุโครงการ 

 
 
 
 
 
 
ในราชการ 600* 6  =  3,600. 

 
 
 
 
 
 
3,600.- 
 
2,760.- 

รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ 3.1  6,360.- 
3.2 การนิเทศ ติดตาม                                
ค่าใช้สอย                                           
- ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง     
  ศึกษานิเทศก์        

 
 
 (จำนวน 4 คน จาก 4 สังกัด)                      

 
 
5,000.-     

รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ 3.2   5,000.- 
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หมวดงบรายจ่าย รายละเอียดตัวคูณ งบประมาณ(บาท) 
กิจกรรมที่ 4  ขั้นกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และคัดเลือก Best Practices/
นวัตกรรรมค่าตอบแทน                                           
- การบรรยาย เรื่อง การนำผลปฏิบัติที่เป็น
เลิศ/นวัตกรรม ไปขยายผลแก่สถานศึกษา
และหน่วยงานอื่นๆ ตามสายงานและวิชาชีพ                                                        
-ค่าตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือก                      
Best Practices/ นวัตกรรม                         

 
 
 
1 คน × 600 บาท  
 
 
3 คน × 1,000 บาท  
 

 
 
 
600.-     
 
 
3,000.-     

ค่าใช้สอย                                                   
- ค่าอาหารกลางวัน                                  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม                               
- ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับผู้เข้าร่วม
ประชุม/คณะกรรมการ                           
ค่าวัสดุ                                             
- ค่าวัสดุโครงการ 

 
23 คน × 120 บาท × 1 มื้อ × 1 วัน 
23 คน × 35 บาท × 2 มื้อ × 1 วัน 
จำนวน 8 โรงเรียน  
 
 

 
2,760.-                  
1,610.-                  
3,000.- 
 
 
3,000.- 

รวมค่าใช้จ่าย กิจกรรมที่ 4   13,970 
กิจกรรมที่ 5 จัดมหกรรมทางการศึกษา 
เพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา 
เผยแพร่นวัตกรรมและประกาศเกียรติคุณ 
(รวมกับโครงการ IFIE และโครงการCLC)                 
ค่าใช้สอย                                           
- ค่าอาหารกลางวัน                                         
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
- ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง 
- ค่าจัดทำโล่รางวัลชนะเลิศท่ี 1  
- ค่าจัดทำบูธนิทรรศการ  
ค่าวัสดุ   
- ค่าวัสดุโครงการ 

 
 
 
 
 
8 คน × 1 มื้อ × 120 บาท 
8 คน × 2 มื้อ × 35  บาท 
 
2 รางวัลๆละ 950 บาท  
2 บูธๆละ  1,000 บาท  
 
 

 
 
 
 
 
    960.- 
    560.- 
 
1,900.-   
2,000.-   
 
3,000.-                                                                   

รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ 5   8,420.- 

กิจกรรมที่ 6 สรุปผล รายงานและเผยแพร่                 
ค่าใช้สอย                                           
- ค่าอาหารกลางวัน                                         
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าวัสดุ   
- ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม     

 
 
10 คน × 1 มื้อ × 120 บาท 
10 คน × 2 มื้อ × 35  บาท 
 
5 เล่ม × 190 บาท  
 

 
 
1,200.- 
   700.- 
 
   950.- 
1,500.- 
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หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ ทุกกิจกรรม 

11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ    
                 ความเสี่ยง :  ความร่วมมือของหน่วยงาน/สถานศึกษา/สถานรับเลี้ยงเด็ก ที่เก่ียวข้อง   
                 การบริหารความเสี่ยง :  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานที่ประกอบด้วยบุคลากรจากทุกหน่วยงาน              
ที่เก่ียวข้อง  

12. หน่วยงานรับผิดชอบ  
      กลุ่ม นิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
 ชื่อ นางสาวปาลิตา  นามสกุล  สุขสำราญ 
 โทรศัพท์มือถือ 088-762-3297  โทรศัพท์ 054 -074- 873  
 E–mail : .s.prasita@gmail.com 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) 
 13.1 จังหวัดพะเยาเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย เกิดการบูรณาการ
ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยระหว่างหน่วยงานในจังหวัดและภาค 16  
      13.2 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการที่เป็นไปตามวัยอย่างรอบด้าน  
      13.3 ครูปฐมวัยมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำเทคนิคและวิธีการจัดประสบการณ์ที่หลากหลาย
ประยุกต์ใช้ในห้องเรียนตามบริบทของสถานศึกษาและชุมชน  
       13.4. จังหวัดพะเยามีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ/นวัตกรรมจากหน่วยงานจัดการศึกษาทุกสังกัดเกี่ยว 
กับการจัดการศึกษาปฐมวัย เพ่ือเผยแพร่และเป็นแบบอย่างท่ีดีประถมศึกษา   
 
 
 
 
 
 
 
 

- ค่าเผยแพร่ผลงาน                                                                   
- ค่าวัสดุโครงการ 

รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ 6  4,350.- 
รวมทั้งหมด  45,000.- 
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 4.2 ส่งเสริม พัฒนาสื่อการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมต่อการเข้าถึงและพัฒนาการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 

แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ พร้อมทั้ง จำแนกรายละเอียดตัวคูณ 

 แผนงานพื้นฐาน 
 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความย่ังยืน  

 แผนงานบูรณาการ 
แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ 

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

• ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 12. การพัฒนาการเรียนรู้                      

• ความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ 12. ด้านการศึกษา 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566-2570) 
หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 

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

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  4. สร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางการศึกษา 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 4. สร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางการศึกษา 

• 1. ชื่อโครงการ ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด      
                        โดยผ่านกลไก กศจ. การพัฒนาสื่อนวัตกรรมที่ส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

                             สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
 
           ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง    โครงการใหม่ 
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2. หลักการและเหตุผลความจำเป็น   
          ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมหัวข้อการลดความ
เหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ ในส่วนของการสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และ
การศึกษาโดยเฉพาะสำหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสได้กำหนดให้ด้านการศึกษาเน้นการสร้างโอกาสใน
การเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพที่เป็นมาตรฐานเสมอกันโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารและยากจนและ
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ การจัดให้มีมาตรการ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา การสนับสนุน
กลไกความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ เพื่อพัฒนาการศึกษาในระดับจังหวัด  คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 19/2560 กำหนดให้ในแต่ละจังหวัด ให้มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) มีอำนาจหน้าที่ใน
ส่วนของการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึงในพื้นที่จังหวัดโดยการ
กำหนดยุทธศาสตร์แนวทางการจัดการศึกษา และการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท 
ประสานและส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายให้ความเห็นชอบกรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและตัวชี้วัดในการดำเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน รวมถึงสถานศึกษา
และกำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานแล ะสถานศึกษาโดยมี
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตามยุทธศาสตร์ชาติและ
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเน้นให้มีการประสานและบูรณาการดำเนินงานตามภารกิจของแต่
ละ 2 หน่วยงานที่มีภารกิจจัดการศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์กรภาครัฐและเอกชนในจังหวัดให้ตอบสนอง    
ความต้องการเชิงพ้ืนที่ซึ่งจะต้องดำเนินการโดยมีแนวทางที่ผ่านการร่วมกันกำหนดร่วมกันขับเคลื่อนร่วมกันประเมิน
ร่วมกันนำเสนอและปรับปรุงเพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
        มติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อเสนอการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดพะเยา 
จุดเน้นด้านการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2561  เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยาและวันที่  7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 
13.00 น. ณ  ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีการเชิญตัวแทนหน่วยงานทางการศึกษาใน
จังหวัดพะเยาที่รับผิดชอบโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหาในการ
พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ และปัญหาที่พบในปัจจุบันคือ นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาส่วน
ใหญ่มีความรู้ทางภาษาอังกฤษแต่มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับต่ำถึงปานกลางมีจำนวนน้อยที่
สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างคล่องแคล่ว จากภาพในอดีตที่ผ่านมาครูผู ้สอน
ภาษาอังกฤษส่วนใหญ่สอนภาษาอังกฤษโดยใช้ภาษาไทยในการสื่อสารถ่ายทอดความรู้ในชั้นเรียนเน้นการสอน
โครงสร้างไวยากรณ์มากกว่าการสอนภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามธรรมชาติของการเรียนรู้ การพัฒนาครู  โดยการ
ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้เน้นการสื่อสารมากกว่าไวยากรณ์โดยส่งเสริมให้ครูมีการ ใช้สื่อ  ที่ส่งเสริม
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ เช่น สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อดิจิทัลรวมทั้งสื่อทำมือในการพัฒนาทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งปัจจุบันมีหน่วยงานที่ผลิตสื่อและจำหน่ายคอมพิวเตอร์ช่วย
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สอนหลายรายแต่ขณะเดียวกันสื่อท่ีมีการผลิตในท้องตลาดยังมิได้ตอบสนองความต้องการ   ตามบริบททางการเรียน
การสอนอย่างเต็มที่ กล่าวคือ สื่อที่มีการผลิตออกมาจำหน่ายอาจไม่ตรงกับจุดประสงค์การเรียนรู้ ไม่ตรงกับปัญหา
การเรียนการสอนที่แท้จริงคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ใช้ประกอบการสอนของครู ให้ได้สื่อที่ตรงกับวัตถุประสงค์์ เนื้อหา
สาระการเรียนรู้สนองต่อความต้องการของหลักสูตรภายใต้ความเชื่อที่ว่าครูผู้สอนควรมีบทบาทในการพัฒนาสื่อให้
เหมาะสมกับผู้เรียน  
         มติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อเสนอการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา จังหวัดพะเยา     
ในวันที่ 28 ตุลาคม 2564  เวลา  14.00 น. ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง มีมติให้มีการขับเคลื่อน อย่างแพร่หลายมาก
ที่สุดภาษาหนึ่งจะเห็นได้จากการที่องค์การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเนื่องจากภาษาอังกฤษถือเป็น
ภาษาสากลที่มีการใช้ความรู้ต่างๆ ถูกบันทึกและเผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษจึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพเพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษที่ทัดเทียม
กับทั่วโลก ซึ่งนอกจากจะทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองในการเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ แล้วยังเป็นส่วนหนึ่งของ
การเพิ่มขีดความสามารถของประเทศในการแข่งขันได้อีกด้วย จากเหตุผลและความสำคัญข้างต้นจึงมีความจำเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องจัดให้มีโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดพะเยาโดยผ่านกลไกของ
คณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ขึ้น 
3. วัตถุประสงค์  
       1) เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาสื่อทำมือที่ส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับ
สภาพและบริบทการสอนภาษาอังกฤษของครูผู้สอนภาษาอังกฤษจังหวัดพะเยา 
            2) เพื ่อส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาสื ่อมัลติมีเดียที ่ส ่งเสริมทักษะการสื ่อสารภาษาอังกฤษ              
ทีเ่หมาะสมกับสภาพและบริบทการสอนภาษาอังกฤษของครูผู้สอนภาษาอังกฤษจังหวัดพะเยา 
             3) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และคัดเลือกรูปแบบ/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)ในการพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมที่ส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับจังหวัด 
4. เป้าหมายโครงการ (Output) 
    4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
         1) ครูผู้สอนภาษาอังกฤษทุกสังกัดในจังหวัดพะเยา จำนวน 35 คน มีความรู้ ความเข้าใจแนวทาง   การ
จัดทำสื่อทำมือที่ส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
           2) ครูผู้สอนภาษาอังกฤษทุกสังกัดในจังหวัดพะเยา จำนวน 35 คน มีความรู้ ความเข้าใจแนวทางการ
จัดทำสื่อมัลติมีเดียที่ส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
           3) จังหวัดพะเยามีร ูปแบบ/วิธีปฏิบัติที ่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการพัฒนาสื ่อทำมือและสื่อ
มัลติมีเดียที่ส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
    4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
     1) ครูผู้สอนภาษาอังกฤษมีความรู้ ความเข้าใจสามารถจัดทำสื่อทำมือที่ส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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     2) ครูผู ้สอนภาษาอังกฤษมีความรู ้ ความเข้าใจสามารถจัดทำสื ่อมัลติมีเดียที ่ส ่งเสริมทักษ ะการสื ่อสาร
ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     3) จังหวัดพะเยามีรูปแบบ/วิธีปฏิบัติที ่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการพัฒนาสื่อทำมือและสื ่อมัลติมีเดีย        
ที่ส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ เป็นแบบอย่างและเผยแพร่ให้กับครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับจังหวัด 
 
5. กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group)  
     ครูผู้สอนภาษาอังกฤษทุกระดับทุกสังกัดในจังหวัดพะเยา จำนวน 70 คน  
 
6. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
    6.1 ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) 
    1) ครูผู ้สอนภาษาอังกฤษทุกระดับ ทุกสังกัดในจังหวัดพะเยา ที ่เข้ารับการอบรม ร้อยละ 90  มีความรู้        
ความเข้าใจแนวทางการจัดทำสื่อทำมือที่ส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
    2) ครูผู้สอนภาษาอังกฤษทุกระดับ ทุกสังกัดในจังหวัดพะเยา ที่เข้ารับการอบรม ร้อยละ 90 มีความรู้        ความ
เข้าใจแนวทางการจัดทำสื่อมัลติมีเดียที่ส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
    3) จังหวัดพะเยามีรูปแบบ/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการพัฒนาสื่อทำมือ  และสื่อมัลติมีเดียที่ส่งเสริม
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
     6.2 ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
    1) ครูผู ้สอนภาษาอังกฤษทุกระดับ ทุกสังกัดมีความรู ้ ความเข้าใจและสามารถจัดทำสื ่อท ำมือ              
ที่ส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    2) ครูผู้สอนภาษาอังกฤษทุกระดับ ทุกสังกัดมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถจัดทำสื่อมัลติมีเดียที่ส่งเสริม
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    3) จังหวัดพะเยามีรูปแบบ/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการพัฒนาสื่อทำมือและสื่อมัลติมีเดียที่
ส่งเสริมทักษะการสื ่อสารภาษาอังกฤษ มีการแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ เป็นแบบอย่างและเผยแพร่ให้กับครูผู ้สอน
ภาษาอังกฤษในระดับจังหวัด 
 
7. วิธีดำเนินการ (Activity)      
  1) ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพ่ือกำหนดรูปแบบ/แนวทางการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 
  2) การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื ่อจัดทำสื ่อทำมือที ่ส่งเสริมทักษะการสื ่อสารภาษาอังกฤษสำหรับครูผู ้สอน
ภาษาอังกฤษทุกระดับ ทุกสังกัด 
  3) การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำสื่อมัลติมีเดียที่ส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับครูผู ้สอน
ภาษาอังกฤษทุกระดับ ทุกสังกัด 
  4) นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาสื่อนวัตกรรมที่ส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของครูผู ้สอน
ภาษาอังกฤษที่ผ่านการอบรมทั้ง 2 หลักสูตร 
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  5) กิจกรรมถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชื่นชมความสำเร็จและประกวดคัดเลือกรูปแบบ/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practice) ในการพัฒนาสื่อนวัตกรรมที่ส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
  6) สรุป รายงานผลการดำเนินงาน 
 
8. ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี) 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 
 
9. สถานที่ดำเนินการ/พื้นที่ดำเนินการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

 
10. งบประมาณ 90,900 (เก้าหม่ืนเก้าร้อยบาทถ้วน) พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ 
      * ขอถัวจ่ายทุกรายการทุกกิจกรรม * 
 

ที ่ รายการ จำนวนเงิน 
(บาท) 

1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อกำหนดรูปแบบ/แนวทางการดำเนินกิจกรรม 
    ตามโครงการ 

- 

2. การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อทำมือที่ส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับ 
    ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 

 

1 ค่าตอบแทนวิทยากร (600 บาท × 6 ชั่วโมง × 1 คน) และ  
(600 บาท × 1 ชั่วโมง × 1 คน) 

     4,200  

2 ค่าท่ีพักวิทยากร (900 บาท × 2 คืน × 1 ห้อง)      1,800  
3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

- ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 35 คน (35 บาท × 2 มื้อ × 35 คน) 
- คณะทำงาน จำนวน 9 คน (35 บาท × 2 มื้อ × 9 คน) 
- วิทยากร จำนวน 1 คน (35 บาท × 2 มื้อ × 1 คน) 

 
     2,450 
        630 
          70 

4 ค่าอาหารกลางวัน 
- ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 35 คน (120 บาท × 1 มื้อ × 35 คน) 
- คณะทำงาน จำนวน 9 คน (120 บาท × 1 มื้อ × 9 คน) 
- วิทยากร จำนวน 1 คน (120 บาท × 1 มื้อ × 1 คน) 

 
     4,200 
     1,080 
        120 

5 ค่าสถานที่      4,000 
6 ค่าวัสดุฝึกอบรมจัดทำสื่อ    15,000 
7 ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงวิทยากร      2,500 

รวม 
 

   36,050 
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3. การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียที่ส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับ 
    ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 

 

1 ค่าตอบแทนวิทยากร (600 บาท × 6 ชั่วโมง × 1 คน) และ 
(600 บาท × 1 ชั่วโมง × 1 คน) 

      4,200  

2 ค่าท่ีพักวิทยากร (900 บาท × 2 คืน × 1 ห้อง)       1,800  
3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

- ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 35 คน (35 บาท × 2 มื้อ × 35 คน) 
- คณะทำงาน จำนวน 9 คน (35 บาท × 2 มื้อ × 9 คน) 
- วิทยากร จำนวน 1 คน (35 บาท × 2 มื้อ × 1 คน) 

 
      2,450 
         630 
           70      

4 ค่าอาหารกลางวัน 
- ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 35 คน (120 บาท × 1 มื้อ × 35 คน) 
- คณะทำงาน จำนวน 9 คน (120 บาท × 1 มื้อ × 9 คน)  
- วิทยากร จำนวน 1 คน (120 บาท × 1 มื้อ × 1 คน) 

 
      4,200 
      1,080 
         120         

5 ค่าสถานที่       4,000 
6 ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงวิทยากร ผู้เข้ารับการอบรมและคณะทำงาน       6,000 

รวม     24,550       
4. การนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาสื่อนวัตกรรมที่ส่งเสริมทักษะการสื่อสาร 
    ภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (ระบบออนไลน์) 

- 

5. กิจกรรมประกวดแข่งขันเพื่อคัดเลือกรูปแบบ/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)  
    ในการพัฒนาสื่อนวัตกรรมที่ส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
 

 

1 ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน จำนวน 6 คน (1,000 บาท × 6 คน)  
ค่าตอบแทนวิทยากร (600 บาท × 1 ชั่วโมง × 1 คน) 

      6,600 
 

2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 20 คน (35 บาท × 2 มื้อ × 20 คน) 
- คณะทำงาน จำนวน 9 คน (35 บาท × 2 มื้อ × 9 คน) 
- กรรมการตัดสิน จำนวน 6 คน (35 บาท × 2 มื้อ × 6 คน) 

 
      1,400 
         630 
         420 

3 ค่าอาหารกลางวัน 
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 20 คน (120 บาท × 1 มื้อ × 20 คน) 
- คณะทำงาน จำนวน 9 คน (120 บาท × 1 มื้อ × 9 คน) 
- กรรมการตัดสิน จำนวน 6 คน (120 บาท × 1 มื้อ × 6 คน) 

 
      2,400 
      1,080 
         720 

4 จัดทำโล่รางวัล (850×2)       1,700 
5 ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงกรรมการตัดสิน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและกรรมการดำเนินงาน       4,000 
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6 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (400 บาท × 9 คน × 1 วัน)       3,600 
รวม     22,550 

6. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และช่ืนชมความสำเร็จ  
1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมและคณะทำงาน จำนวน 7 คน 

(50 × 2 มื้อ × 7 คน)  
         700 

2 ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วมกิจกรรมและคณะทำงาน จำนวน 7 คน 
(250 × 1 มื้อ × 7 คน) 

       1,750 

3 ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมกิจกรรมและคณะทำงาน         3,000 
 รวม        5,450 

7. ประชุมสรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการ  
1 ค่าอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม (8 คน × 120 บาท × 1 มื้อ)       960 
2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม (8 คน × 35 บาท × 2 มื้อ)       560 
 รวม     1,520 

8. วัสดุโครงการ          780      
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น      90,900 

 
11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ  
      ความเสี่ยง :  
         1) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดเนื่องจากส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

2) ไม่สามารถจัดกิจกรรมตามระยะเวลาที่กำหนดได้ เนื่องจากสถานการ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID – 19)  
       การบริหารความเสี่ยง :  

1) ประสานงานการเข้าร่วมกิจกรรมก่อนดำเนินการเนื่องจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเข้าร่วมกิจกรรมด้วย
ความสมัครใจ 
2) ใช้เทคโนโลยีช่วยดำเนินงานโครงการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส         
โคโรนา 2019 (COVID – 19) 

 
12. หน่วยงานรับผิดชอบ  
          สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) 
          1) ครูผู้สอนภาษาอังกฤษทุกระดับ ทุกสังกัดมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถจัดทำสื่อทำมือที่ส่งเสริม
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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          2) ครูผู้สอนภาษาอังกฤษทุกระดับ ทุกสังกัดมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถจัดทำสื่อมัลติมีเดียที่ส่งเสริม
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
          3) จังหวัดพะเยามีรูปแบบและวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการพัฒนาสื่อนวัตกรรมที่ส่งเสริม
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นแบบอย่างและเผยแพร่ให้กับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาในระดับ
กลุ่มโรงเรียน ระดับอำเภอและระดับจังหวัด 
          

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ส่งเสริมการสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ 
 1. ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักรู้คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 

- 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ 
 6.1 ส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการและบริการประชาชนม 
       - 

 6.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาให้เป็นเอกภาพ เป็นปัจจุบันและเชื่อมโยงกันในทุกระดับ 
                  - 

 6.3 สร้างและพัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงทุกระดับทุกพื้นที่ 
 1) โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัดพะเยา และของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
      
          แผนงานพื้นฐาน 
      แผนงานยุทธศาสตร์ 
  แผนงานบูรณาการ  

แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ 

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

• ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 12. การพัฒนาการเรียนรู้                      

• ความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ 12. ด้านการศึกษา 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2565-2570) 
หมุดหมายที่ 13. ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน 

• ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา หน้า 198 
 



 

 

 นโยบายหลัก 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
 นโยบายเร่งด่วน 7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 6. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้
ทันสมัย มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 6.พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 6.พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ 

1. ชื่อโครงการ จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัดพะเยา และ 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
 

ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่ 

2.  หลักการและเหตุผล 
 ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2560 ข้อ 11 ให้มีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการเพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัด
การศึกษาตามที่กฎหมายกำหนดการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของ  ส่วนราชการ
ต่าง ๆ ที่มอบหมายและตามพระราชบัญญัติการศึกษาพุทธศักราช 2552 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ได้กำหนดการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการจัดการศึกษา โดยยึดหลักการ 
มีเอกภาพด้านนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ มีการกระจายอำนาจเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดมาตรฐานและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา ทุกระดับและ
ประเภทการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาเป็นหน่วยงานทางการศึกษามีภารกิจหลักในการบริหาร               
จัดการศึกษาให้มีคุณภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์เป้าหมาย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา กลุ่มจังหวัดและยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และเหมาะสมกับบริบทของ
พื้นที่ และประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการภาค 
และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2560               
ข้อ 4.2 กำหนดภารกิจของกลุ่มนโยบายและแผน (3) จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดและแผนปฏิบัติการของ
จังหวัด และ (4) จัดทำแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด รวมทั้งการติดตามและรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 เพื ่อให้บรรลุตามภารกิจในการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพอย่างสูงสุด และเพื ่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  กลุ่มนโยบายและแผนจึง
กำหนดให้มีการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัดพะเยา และของ

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา หน้า 199 
 



 

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา สำหรับเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงานขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา 
รวมทั้งเพื่อกำหนดวิธีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นเครื่องมือในการนำแผนงาน/โครงการไปสู่
การปฏิบัติ และเป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
พะเยาต่อไป 

3.วัตถุประสงค ์
 เพื่อให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยามีแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติราชการประจำปี ของ
จังหวัดพะเยา และของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา สำหรับเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานตามภารกิจ 
นโยบาย และเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการตามบริบทพ้ืนที่  

4. เป้าหมายโครงการ (Output) 
 4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
   1,1) ทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 ของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพะเยา (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) จำนวน 1 ครั้ง 
   1.2) จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพะเยา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) จำนวน 1 ครั้ง 
   1.3) ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา (พ.ศ. 2566-2570) และจัดทำ
แผนปฏิบัติการด้านการศึกษาจังหวัดพะเยา พ.ศ.2567(ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี)จำนวน 1 ครั้ง 
  2) จัดทำเอกสาร (อย่างละ 30 เล่ม) 
   2.1) แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพะเยา (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) 
   2.2) แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพะเยา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร)      
   2.3) แผนปฏิบัต ิการด้านการศึกษาจ ังหวัดพะเยา พ.ศ. 2567 (ฉบับจัดทำคำขอ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี) 
 4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มีแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติราชการประจำปี ของ
จังหวัดพะเยา และของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  เป็นกรอบ แนวทางในการดำเนินงานตามภารกิจ 
นโยบาย และเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการตามบริบทพ้ืนที่  
  2) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มีระบบการติดตามการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพตาม
แผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติราชการประจำปี สามารถรายงานผลการดำเนินงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง         
ได้ทราบ 
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 5. กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group) 
 ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดพะเยา บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
พะเยาที่เก่ียวข้อง จำนวน 55  คน 

6. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
     6.1 ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) 
   1) จำนวนครั้งของการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
   1,1) ทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 ของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพะเยา (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) จำนวน 1 ครั้ง 
   1.2) จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพะเยา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) จำนวน 1 ครั้ง 
   1.3) ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติการ
ด้านการศึกษาจังหวัดพะเยา พ.ศ. 2566 (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) จำนวน 1 ครั้ง   
                  2) จำนวนเอกสาร อย่างละ 30 เล่ม 
   2.1) แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 ของ สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  
   2.2) แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพะเยา (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) 
   2.3) แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพะเยา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร)      
   2.4) แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา (พ.ศ. 2566-2570) 
   2.5) แผนปฏิบัต ิการด้านการศึกษาจ ังหวัดพะเยา พ.ศ. 2567 (ฉบับจัดทำคำขอ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี) 
 6.2 ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
  ร้อยละของโครงการตามแผนแต่ละระดับที่สามารถขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
และจังหวัด บรรลุวัตถุประสงค์  (ร้อยละ 90) 
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7. วิธีการดำเนินการ (Activity) /กิจกรรม 
 7.1 วิธีดำเนินการ (Activity)  

กิจกรรมหลัก (หลัก) ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง 

1) จ ัดประช ุมปฏ ิบ ัต ิการทบทวนแผนปฏิบ ัต ิราชการ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (ฉบับจัดทำคำของบประมาณ

รายจ่ายประจำปี) จำนวน 1 ครั้ง 

   

2) จัดประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 ของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (ฉบับปรับปรุงตาม

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) จำนวน 1 ครั้ง 

   

กิจกรรมหลัก (หลัก) ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง 

3) จัดประชุมปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา                  

(พ.ศ. 2566-2570) และจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาจังหวัด

พะเยา พ.ศ. 2567 (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) 

จำนวน 1 ครั้ง 

   

4) การเดินทางไปราชการของบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน และบุคคล

ที่เก่ียวข้อง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
   

5) สรุปรายงานผลการดำเนินงาน    

8. ตัวชี้วัดกิจกรรม 
 ระดับความสำเร็จในการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรม (ระดับ 5) 

9. ระยะเวลาดำเนินการ        
 พฤศจิกายน 2565 - กันยายน 2566 

10. สถานที่ดำเนินการ/ พื้นที่ดำเนินการ  
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา หน้า 202 
 



 

 

11. งบประมาณรวม 30,300 บาท (สามหม่ืนแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดงบประมาณดังนี้ 
ที ่ รายละเอียด งบประมาณ 

1. ประชุมการจัดทำแผนฯ/งานอื่นในกลุ่มนโยบายและแผน  15,200 

2. จัดทำเอกสารประกอบการประชุม/และเอกสารอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 4,000 

3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน 

และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

9,100 

4. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 2,000 

รวม 30,300 

(งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
 1) จัดประชุมปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 ของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี)  และแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
จำนวน 1 ครั้ง ผู ้เข้าประชุมประกอบด้วย ศึกษาธิการจังหวัด รองศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย
ตรวจสอบภายใน ผู้แทน กลุ่ม/หน่วยละ 2 คนบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจั งหวัดพะเยา 
และผู้ที่เก่ียวข้อง รวม 30 คน 

ที ่ หมวดงบรายจ่ายและรายละเอียดตัวคูณ งบประมาณ 

1. ค่าอาหารกลางวันจำนวน 30 คน คนละ 1 มื้อ  มื้อละ 120 บาท  

(30 คน x 1 มื้อ x 120 บาท ) 

3,600 

2. 

 

ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม จำนวน 30  คน คนละ 2 มื้อ  มื้อละ 35 บาท  

(30 คน x 2 มื้อ x 35 บาท ) 

2,100 

3. ค่าเอกสารการประชุม/เอกสารอื่นที่เก่ียวข้อง จำนวน 30 ชุด ชุดละ 50 บาท 1,500 

รวม 7,500 
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  2) จัดประชุมปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา (พ.ศ. 2566-2570) และจัดทำ
แผนปฏิบัติการด้านการศึกษาจังหวัดพะเยา พ.ศ. 2566 (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) จำนวน      
1 ครั้ง ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ศึกษาธิการจังหวัด รองศึกษาธิการจังหวัด ผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษาทั้งใน
และนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา บุคลากร  
กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา และผู้ที่เก่ียวข้อง รวม 25 คน 

ที ่ หมวดงบรายจ่ายและรายละเอียดตัวคูณ งบประมาณ 

1. ค่าอาหารกลางวันจำนวน 25 คน คนละ 1 มื้อ มื้อละ 120 บาท(25 คนx1 มื้อ x 

120 บาท ) 

3,000 

2. ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่มจำนวน 25  คน คนละ 2 มื้อ  มื้อละ 35 บาท  

(25 คน x 2 มื้อ x 35 บาท ) 

1,750 

3. ค่าเอกสารประกอบการประชุม จำนวน 25 ชุด ชุดละ 50 บาท  1,250 

รวม 6,000 

  3) จัดประชุมการดำเนินงานฯ การขับเคลื่อน ติดตาม การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  และ
งานอ่ืนในกลุ่มนโยบายและแผน   

ที ่ หมวดงบรายจ่ายและรายละเอียดตัวคูณ งบประมาณ 

1. ค่าอาหารกลางวันจำนวน 25 คน คนละ 1 มื้อ มื้อละ 120 บาท(25 คนx1 มื้อ x 

120 บาท ) 

3,000 

2. ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่มจำนวน 25  คน คนละ 2 มื้อ  มื้อละ 35 บาท  

(25 คน x 2 มื้อ x 35 บาท ) 

1,750 

3. ค่าเอกสารประกอบการประชุม จำนวน 25 ชุด ชุดละ 50 บาท   1,250 

รวม 6,000 

 4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของบุคลากรของกลุ่มนโยบายและแผน และบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  จำนวน    9,100      บาท 
 5. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน จำนวน   2,000       บาท 
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12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
       ความเสี่ยง 
 บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการวางแผน และการจัดทำแผน  
 การบริหารความเสี่ยง 
 ให้บุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการวางแผนเป็นพ่ีเลี้ยง 

13. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact)  
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีของจังหวัด ในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ และจังหวัดพะเยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
 
2. ชื่อโครงการ ตรวจติดตามการบริหารจัดการงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประจำปีงบประมาณ 2566 

    *ลักษณะโครงการ         โครงการต่อเนื่อง                   โครงการใหม่ 

● ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

● ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท ด้านที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 

● ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ ด้านที ่12 ด้านการศึกษา) 

● ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี 13 ( พ.ศ. 2566 – 2570)   
หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน 
ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
นโยบายหลักที ่8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกช่วงวัย 
นโยบายเร่งด่วนที่ 7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 

● ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหาร       
จัดการศึกษาให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

● ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนา
ระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

● ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การศึกษาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนา
ระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

●  

2. หลักการและเหตุผลความจำเป็น 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้พิจารณา

จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษา และเพ่ือพัฒนาบุคลากร ผู้เรียน และโรงเรียนเอกชนในระบบ  รวมทั้ง
การดูแล การขอจัดตั้ง การจัดการเรียนการสอนโรงเรียนเอกชนนอกระบบ เพ่ือคุณภาพ และประสิทธิภาพของโรงเรียน
เอกชนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   
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สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ในการดำเนินการให้
การอุดหนุน และจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนให้โรงเรียนเอกชนในระบบที่มีสิทธิรับการอุดหนุน ให้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการให้เงินอุดหนุน รวมทั้งการตรวจติดตามสถานะการขอจัดตั้ง การจัดการเรียนการสอน และ
การเลิกล้มกิจการของโรงเรียนเอกชนนอกระบบให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด จึงได้จัดทำโครงการตรวจติดตาม
การบริหารจัดการงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประจำปีงบประมาณ 2566  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจ
ติดตาม และกำกับดูแล และให้การส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนเอกชนให้สอดคล้องกับนโยบาย  ข้อกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเพ่ือให้การใช้จ่ายเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  พร้อมรับ
การตรวจสอบจากหน่วยงานภายในและภายนอก 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทุกประเภทของโรงเรียนเอกชน 
3.2 เพื่อตรวจสถานะการขอจัดตั้ง การจัดตั้งการเรียนการสอน และการเลิกล้มกิจการของโรงเรียนเอกชนให้

เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด 
3.3 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการที่จำเป็นต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน 

4. เป้าหมายโครงการ (Output) 
4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

4.1.1 โรงเรียนเอกชนในระบบที่ขอรับเงินอุดหนุน จำนวน 19 โรงเรียน ได้รับการตรวจสอบ ให้
คำแนะนำ และให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในเรื่องต่าง ๆ ของการขอรับการอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียน
ในโรงเรียนเอกชน และด้านเงินอุดหนุนได้อย่างทั่วถึง ปีละ 1 ครั้ง 

4.1.2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการตรวจติดตามการบริหารจัดการงานการ
ส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนเอกชนในระบบ จำนวน 21 โรงเรียน และโรงเรียนเอกชนนอกระบบ จำนวน 25 โรงเรียน 

4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
4.2.1 ร้อยละของโรงเรียนเอกชนในระบบสามารถจัดระบบบริหารจัดการในด้านการ  เบิก

จ่ายเงินอุดหนุนได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 
และระเบียบ ประกาศที่ สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และกระทรวงศึกษาธิการกำหนด 

4.2.2 ร้อยละของโรงเรียนเอกชนในระบบและโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ในสังกัดสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ได้รับการตรวจติดตามสถานการณ์ขอจัดตั้ง การจัดการเรียนการสอน และการเลิกล้ม
กิจการของโรงเรียนเอกชนให้เป็นไปตามระเบียบที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนกำหนด 

5. กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group) โรงเรียนเอกชนในระบบ จำนวน 21 โรงเรียน และโรงเรียนเอกชนนอก
ระบบ จำนวน 25 โรงเรียน 

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

  6.1.1 จำนวนครั้งของการตรวจติดตามโรงเรียนเอกชนในระบบที่ขอรับเงินอุดหนุน 
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          6.1.2 จำนวนครั้งของการตรวจติดตามการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนในสังกัด 
 6.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes)   

6.2.1 ร้อยละของการจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจเงินอุดหนุน 
6.2.2 ร้อยละของการจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจติดตามการบริหารจัดการ 
 

7. วิธีดำเนินการ (Activity) – กิจกรรม  

         กิจกรรม งบประมาณ แผนการดำเนินงาน /งบประมาณ(บาท) 

ลำดับ รายการ (บาท) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1 การตรวจติดตามการ 
ใช้จ่ายเงินอุดหนุน 
ทุกประเภทของโรงเรียน
เอกชน 

18,730    10,000  8,730  

2 การตรวจติดตาม
สถานะการขอจัดตั้ง   
การจัดการเรียนการสอน
และการล้มเลิกกิจการ 
ของโรงเรียนเอกชน 

9,060 3,360 2,500 2,500  700 

3 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ของส่วนราชการที่จำเป็น
ต่อการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชน 

2,210 -   2,210 - 

รวม 30,000 3,360  2,500 14,710 9,430 

8. ตัวช้ีวัดกิจกรรม  
8.1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา สามารถตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทุกประเภทของ

โรงเรียนเอกชนในสังกัดที่ขอรับเงินอุดหนุน สามารถตรวจสอบ ให้คำแนะนำ และข้อเสนอแนะให้โรงเรียนเอกชนในระบบ
ที่รับเงินอุดหนุน สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบ และแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชนกำหนดให้ 

8.2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา สามารถตรวจติดตามสถานการณ์ขอจัดตั้ง  การจัดการเรียนการ
สอน และการล้มเลิกกิจการของโรงเรียนเอกชนให้เป็นไปตามระเบียบ และแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนกำหนดให้ 

8.3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา สามารถดำเนินการในส่วนที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการบริหารงาน
โรงเรียนเอกชน ซึ่งจำเป็นต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน 
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9. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ  
          ระยะเวลาดำเนินการ  พฤศจิกายน 2565 – 30 กันยายน 2566 
          สถานที่ดำเนินการ       1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
                                        2. โรงเรียนเอกชนในระบบ จำนวน 21 โรงเรียน  
            3. โรงเรียนเอกชนนอกระบบ จำนวน 25 โรงเรียน 
 
10. งบประมาณ 30,000.- บาท (สามหม่ืนบาทถ้วน) พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ 

 10.1 การตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทุกประเภทของโรงเรียนเอกชน 

ลำดับ รายการ จำนวน 
หน่วย
นับ 

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน 

1 งบดำเนินงาน     
    ค่าตอบแทน     
 1) ค่าเบี้ยเลี้ยง 7/8 คน/ครั้ง 120 6,720 
       2) ค่าล่วงเวลา 4/6 คน/วัน 200 4,800 
   ค่าใช้สอย     
 1)  ค่าจ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม 6/1 คน/มื้อ        35        210 
   ค่าวัสดุ 1 ครั้ง 2,000 2,000 
 1) ค่าน้ำมันเช้ือเพลิง 5 ครั้ง 1,000 5,000 

รวม    18,730 

10.2 การตรวจติดตามสถานะการขอจัดตั้ง  การจัดการเรียนการสอน และการล้มเลิกกิจการ       
ของโรงเรียนเอกชน 

 

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วยนับ ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน 
2 งบดำเนินงาน     

    ค่าตอบแทน     
 1) ค่าเบี้ยเลี้ยง 6/9 คน/ครั้ง 120 6,480 
 2) ค่าล่วงเวลา 4/2 คน/วัน 200 1,600 
   ค่าใช้สอย     
 1) ค่าจ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม 10/2 คน/มื้อ        35        700 
   ค่าวัสดุ     
 1) ค่าวัสดุ 1 ครั้ง 2,260 280 

รวม    9,060 
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10.3 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการที่จำเป็นต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน 
 

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วยนับ ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน 
3 งบดำเนินงาน     

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

รวม    2,210 

**หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ     
ปัจจัยความเสี่ยง  :กิจกรรม/โครงการ 

1. โรงเรียนเอกชนในระบบขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน 
2. เนื่องจากเกิดสถานการณ์โควิด ทำให้การจัดกิจกรรมอาจต้องปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมกับ

สถานการณ์ในขณะนั้น 
3. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการซึ่งเป็นบุคลากรกลุ่มอ่ืนร่วมนิเทศติดตามอาจมีภารกิจ งานของกลุ่ม 

อาจจะไม่สามารถร่วมนิเทศติดตาม ตามปฏิทินที่กำหนดไว้ทำให้แผนการนิเทศติดตามล่าช้า และไม่เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่กำหนดไว้ 

4. อาจไม่ได้รับความรว่มมือและการอำนวยความสะดวกจากโรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรยีนเอกชนนอก
ระบบ เนื่องจากโรงเรยีนมีบุคลากรน้อย  

แนวทางการบริหารความเสี่ยง :  
1. ให้โรงเรียนเอกชนในระบบมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน 
2. วางแผนและปรับแผนการกำหนดปฏิทินเข้าตรวจ 
3. ประสานงานล่วงหน้ากับผู้เกี่ยวข้องและโรงเรียนเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Impact)  
12.1 โรงเรียนเอกชนในระบบที่ขอรับเงินอุดหนุน ได้รับการตรวจสอบสามารถจัดระบบบริหารจัดการ     

ในด้านการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 และระเบียบ ประกาศที่ สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และ
กระทรวงศึกษาธิการกำหนด 

12.2 โรงเรียนเอกชนในระบบและโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
พะเยา ได้รับการตรวจติดตามสถานะการขอจัดตั้ง การจัดการเรียนการสอน  และการล้มเลิกกิจการของโรงเรียน
เอกชนเป็นไปตามระเบียบที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนกำหนด 

12.3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการในส่วนที ่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการบริหารงาน
โรงเรียนเอกชน ซึ่งจำเป็นต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
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 3) โครงการตรวจ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 
       แผนงานพ้ืนฐาน  
   /    แผนงานยุทธศาสตร ์
       แผนบูรณาการ 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
แผนการปฏิรูปประเทศ   ด้านการศึกษา 

● ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี 13 ( พ.ศ. 2566 – 2570)   
หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน 
ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
นโยบายหลักที ่8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกช่วงวัย 
นโยบายเร่งด่วนที่ 7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 

● ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหาร       
จัดการศึกษาให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

● ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนา
ระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

● ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การศึกษาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนา
ระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

1. โครงการ  ตรวจ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2566 

ลักษณะโครงการ    /    โครงการต่อเนื่อง    โครงการใหม่ 
2. หลักการและเหตุผล 
  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงาน
ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนา
การศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาคให้กับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็น
ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา พ.ศ. 2560 
เพื่อให้การตรวจราชการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการและเป็นกลไกสำคัญที่จะให้การปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานรวมทั้งเป็นการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา จึง
ได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือกำหนดแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของหน่วยงานการศึกษา

ในระดับจังหวัด 
     3.2 เพ่ือนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์      
ของหน่วยงานที่จัดการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัด 
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3.3 เพื่อจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาในการสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ 

3.4 เพ่ือรวบรวมศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา
ของหน่วยงานการศึกษาระดับจังหวัด ในการเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดให้ความเห็นชอบ และรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการให้สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

4.  เป้าหมาย 
     4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  
           1) รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเพื ่อสนับสนุนการตรวจราชการของผู ้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ ของหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง ปีละ 2 ครั้ง  
           2) นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาในระดับ
จังหวัดปีละ  2  ครั้ง  
 
     4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
           สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มีข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ตามนโยบายและ
ตัวชี้วัดและมีวิธีปฏิบัติที่ดี( Best  Practice )ของแต่ละนโยบาย เพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจ
กระทรวงศึกษาธิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
    - หนว่ยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดพะเยา  จำนวน 8 หน่วยงาน ไดแ้ก่ 
      1) สถานศึกษาอาชีวศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรมการอาชีวศึกษา  จำนวน 5 แห่ง 
      2) สถานศึกษาอาชีวศึกษาสังกัดสำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน จำนวน 3 แห่ง 
      3) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดและอำเภอ จำนวน 10 แห่ง 
      4) โรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน จำนวน 18 แห่ง 
      5) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1 และสถานศึกษา จำนวน 73 แห่ง 
      6) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 และสถานศึกษา จำนวน 117 แห่ง 
      7) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา และสถานศึกษา จำนวน 18 แห่ง 
      8) สำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษจังหวัดพะเยา และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จำนวน 2 แห่ง 
       
6. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
    6.1 ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ 

1) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยามีแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา
ของหน่วยงานการศึกษาในระดับจังหวัด 
     2) หน่วยงานที่จัดการศึกษาทุกสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดได้รับการนิเทศ ตรวจ ติดตาม และ
ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 
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3) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยามีข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาในการสนับสนุนการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

4) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยามีข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากการรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของหน่วยงานการศึกษาระดับจังหวัด ในการเสนอ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดให้ความเห็นชอบ และรายงานผลการปฏิบัติราชการให้สำนักงานศึกษาธิการ     
ภาค 16 และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

    6.1 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
1) แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของหน่วยงานการศึกษาในระดับ

จังหวัด 
     2) แผนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 

3)  ข ้อม ูลสารสนเทศทางการศ ึกษาในการสน ับสน ุนการตรวจราชการของผ ู ้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ 

4) ข้อมูลสารสนเทศ ตามประเด็นการตรวจราชการตามนโยบายและตัวชี้วัดในการเสนอคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดให้ความเห็นชอบ และรายงานผลการปฏิบัติราชการให้สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 และ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีความครบถ้วนสมบูรณ์ 

7. วิธีดำเนินการ และกิจกรรม   
    7.1 วิธีดำเนินการ 
          ขั้นเตรียมการวางแผน 
          1) เข้าร่วมประชุม ประสานแผนการตรวจราชการ ติดตาม ระดับภาค 
          2) รับทราบแบบรายงาน/คู่มือการตรวจติดตาม 
              3) ประสานแผน/แบบรายงาน/คู่มือการตรวจ ติดตาม หนว่ยงานในระดับจังหวัด 

              4) จัดเตรยีมข้อมูลสารสนเทศ 
            ขัน้ติดตาม/ประเมินผล 
            1) จดัเตรยีมสถานที่รับการตรวจ ติดตามฯ 
            2) นำเสนอผลการการปฏบิัติในระดับจังหวดั 
            3) รบัข้อสั่งการจากผู้ตรวจราชการ/สำนักงานศึกษาธิการภาค 
             4) รับข้อสั่งการไปปฏิบัต ิ
          ขั้นรายงาน/นำสู่การปฏิบตัิ 
          1) รวบรวม/รายงานผลของหน่วยงานในจังหวดั 
          2) สังเคราะห์และจัดทำรายงานในระดับจงัหวัด 
          3) เสนอรายงานต่อคณะกรรมการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือให้ความเห็นชอบ 
          4) เสนอรายงานต่อสำนักงานศึกษาธิการภาค 
         5) รายงานความก้าวหน้า ความสำเรจ็ของการดำเนินงานตามข้อสั่งการหรือข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการต่อผู้บังคับบัญชา 
และผู้ตรวจราชการกระทรวง 

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา หน้า 212 
 



 

 

   7.2 กิจกรรม   
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 

1 ประสานภารกิจการลงพื้นที่ติดตามการตรวจราชการและ 

การดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

ต.ค. 65 กำหนดการนี ้

อาจเปลี่ยนแปลง
ตามหน่วยตรวจ
ราชการจาก
สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธกิารและ
สำนักงาน 

2 ประชุมเตรียมการ ( P ) ตรวจติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของ
หน่วยงานทางการศึกษาในระดับจังหวัดและจัดทำเครื่องมือนิเทศ          
ตามนโยบายของสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ครั้งที่ 1 (ม.ค. 66 )  
ครั้งที่ 2 (มิ.ย. 66) 

ม.ค. 66 

มิ.ย. 66 

3 นิเทศ ติดตาม และประเมินผล  ( D ) การจัดการศึกษาของหน่วยงานทาง
การศึกษาในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ครั้งที่ 1 (มี.ค. 66) ครั้งที่ 2    
( ส.ค. 66) 

ม.ค.–มี.ค. 66
ส.ค. 66 

ศึกษาธิการ
ภาค 16 

4 ประชุมสรุปผลการนิเทศ ( C ) ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการจัด
การศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาในระดับจังหวัดครั้งที่ 1 และ 2 

ก.พ. 66 
ส.ค. 66 

 

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

มี.ค. 66 
ก.ย. 66 

 

6 รับการตรวจราชการ จากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 16 และรายงานผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพตามนโยบาย
และตัวชี้วัดของหน่วยงานในพ้ืนที่สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา    

พ.ย. 66 
ส.ค. 66 
 

 

7 รายงานผลการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของ
หน่วยงานในพื้นท่ี เชิงปริมาณในระบบ E-Inspection System ต่อสำนักงาน
ปลัดกระทรวง และเชิงคุณภาพต่อสำนักงานศึกษาธิการภาค 16  

ก.ค.-ก.ย.66 

 
8. ตัวช้ีวัดกิจกรรม 

1) มีแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของหน่วยงานการศึกษา 
ในระดับจังหวัด 
     2) หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตาม
นโยบายและยุทธศาสตร์ 

3)  ม ีข ้อม ูลสารสนเทศทางการศ ึกษาในการสน ับสน ุนการตรวจราชการของผ ู ้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ 
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4) มีข้อมูลสารสนเทศ ตามประเด็นการตรวจราชการตามนโยบายและตัวชี้วัดในการเสนอคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดให้ความเห็นชอบ และรายงานผลการปฏิบัติราชการให้สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 และ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
9. ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566 
10. สถานที่ดำเนินการ/*พื้นที่ดำเนินการ 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  
11. งบประมาณ จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 65,300 บาท รายละเอียดงบประมาณดังนี้ 

หมวดงบรายจ่าย รายละเอียดตัว
คูณ 

งบประมาณ 
(บาท) 

กิจกรรมที่ 1 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปประชุม อบรมสัมมนาจาก
ส่วนกลางตามท่ีได้รับมอบหมายจากหน่วยงานต้นสังกัด 

  

รวมค่าใช้จ่ายในกิจกรรมที่ 1  5,000 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมเตรียมการ ( P ) นิเทศ ตรวจติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาในระดับจังหวัด
และจัดทำเครื่องมือนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตาม
นโยบายของสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการครั้งที่ 1 (ม.ค. 66) ครั้งที่ 
2 (มิ.ย. 66) โดยการจัดประชุมฯ มีค่าใช้จ่ายดังนี้ 
ค่าใช้สอย 
- ค่าอาหาร, อาหารว่างและเครื่องดื่ม  

 

 

- ค่าอาหารกลางวัน  

 

- ค่าถ่ายเอกสารการประชุมและจัดทำรูปเล่ม 2 ครั้ง 

ค่าวัสดุ  จัดซื้อวัสดุ  

 

 

 
 
 

20 คน x 4 มื้อ 
มื้อละ 35 บาท  
20 คน x 2 มื้อ 
มื้อละ 120
บาท 

2 ครั้ง x 200 
บาท 

 

 

 

 

 

 

 

2,800 

 
 

4,800 

400 

1,300 

รวมค่าใช้จ่ายในกิจกรรมที่ 2  9,300 

หมวดงบรายจ่าย รายละเอียดตัว
คูณ 

งบประมาณ 
(บาท) 
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กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผล  ( D ) การ
จัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาตามนโยบาย ตัวชี้วัด ในระดับ
จังหวัดตามพ้ืนที่ที่รับผิดชอบแต่ละแห่ง รวม 10 แห่ง ครั้งที่ 1 (ม.ค.-มี.ค. 
66) ครั้งที่ 2 (มิ.ย.–ส.ค. 66) มีค่าใช้จ่ายดังนี้ 

ค่าใช้สอย 

- ค่าเบี้ยเลี้ยง   

 

- ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง  

       ค่าวัสดุ 

- ค่าจัดซื้อวัสดุ              

 

 

 

 

 

2 ครั้ง x 8 คน x 
2 

วัน ๆ ละ 120 
บาท  

1,092.5 กม. 
x  4 บาท 

 

 

 

 

 

3,840 

 

4,370 

 

1,000 

รวมค่าใช้จ่ายในกิจกรรมที่ 3  9,210 

กิจกรรมที่ 4 ประชุมสรุปผลการนิเทศ ( C ) ติดตามตรวจสอบ และ
ประเมินผลการจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาตามนโยบาย
ในระดับจังหวัดครั้งที่ 1 (พ.ย. –ธ.ค.65) และครั้งที่ 2 (มิ.ย.-ส.ค.66) มี
ค่าใช้จ่ายดังนี้   

 ค่าใช้สอย  

- ค่าอาหารกลางวัน  

        
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

ค่าวัสดุ 
- ค่าจัดซื้อวัสดุ           

 

 

 

 

8 คน x 2 มื้อ 
x 120 บาท 

8 คน x 4 มื้อ 
x  35 บาท 

 

 

 

 

1,920 

 
1,120 

 
2,000 

รวมค่าใช้จ่ายในกิจกรรมที่ 4  5,040 

หมวดงบรายจ่าย รายละเอียดตัว
คูณ 

งบประมาณ 
(บาท) 
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กิจกรรมที่ 5 ประชุมเตรียมข้อมูลสารสนเทศเพื่อรายงานผล ( R ) 
การจัดการศึกษาของหน่วยงานในพื้นท่ีต่อคณะกรรมการการศึกษา
จังหวัด(กศจ.) และผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือรับ
ข้อเสนอแนะ/ขอความเห็นชอบการดำเนินงานติดตามตรวจสอบ  และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

 ค่าใช้สอย    

 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  

- ค่าอาหารกลางวัน  

ค่าวัสดุ 

- จัดซื้อวัสดุ              

 

 

 

 

8  คน x 2 x 
35 บาท 

8 คน x 120 

 

 

 

 

560 
 

960 

 

1,000 

รวมค่าใช้จ่ายในกิจกรรมที่ 4  2,520 

กิจกรรมที่ 6 ประชุมและรับการตรวจราชการ ( R ) จากผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ครั้งที่ 
1 และครั้งที่ 2  มีค่าใช้จ่ายดังนี้ 
ค่าใช้สอย 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับประชุมวางแผนรับการตรวจและ
ประชุมสรุป และจัดทำรายงานหลังการตรวจ  

- ค่าอาหารกลางวัน  

 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมรับการตรวจ
ราชการจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  

- ค่าอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้ารับการตรวจราชการ  

 

 

 

 

8 คน x 4 มื้อ 
x 35 บาท 

8 คน x 2 มื้อ 
x 120 บาท 

30 คน x 2 มื้อ 
x 120 บาท 

30 คน x 4 มื้อ  
x 35 บาท 

 

 

 

1,120 

 
1,920 

 
7,200 

 
4,200 

 

 หมวดงบรายจ่าย รายละเอียดตัว
คูณ 

งบประมาณ 
(บาท) 
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- ค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับผู้รับผิดชอบโครงการและพนักงานขับรถในการ
ติดตามการลงพ้ืนที่ของผู้ตรวจราชการ  

- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง  

ค่าวัสดุ 

ค่าจัดซื้อวัสดุของโครงการ  

4 คน x 3 วัน 
x 120 บาท 

750 กม.x     
4 บาท 

1,440 

 

3,000 

 

6,000 

รวมค่าใช้จ่ายในกิจกรรมที่ 6  24,880 

กิจกรรมที่ 7 สรุปผล การนิเทศ ติดตามตรวจสอบ การดำเนินงานตาม
นโยบายของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เพื่อรายงานผลข้อมูล
เชิงปริมาณในระบบ e-Inspection ต่อสำนักงานปลัดกระทรวงและ
รายงานต่อศึกษาธิการภาค 16 โดยการจัดประชุมสรุปผล มีค่าใช้จ่าย 
ดังนี้ 
ค่าใช้สอย 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  

- ค่าอาหารกลางวัน   

 

- ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
- ค่าถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่มเพื่อรายงานผลฯ  

 

ค่าวัสดุ 

- จัดซื้อวัสดุ               

 

 

 

 

10 คน x 2 
มื้อ x 35 บาท 
10 คน x 120 
บาท 

 

10 เล่ม x 
100บาท 

 

 

 

 

700 

1,200 

 
4,500 

2,000 

 
 

950 

รวมค่าใช้จ่ายในกิจกรรมที่ 7  9,350 

รวมเป็นเงิน  65,300 

 หมายเหตุ* ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

12 . การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
   ความเสี่ยง 
  1)  บางกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลา และกลุ่มเป้าหมาย ที่กำหนดไว้ในแผนการตรวจราชการ 
    2)  ข้อมูลสารสนเทศตามประเด็นการตรวจ ได้รับล่าช้าและไม่เป็นปัจจุบัน 
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    3)  ความไม่แน่นอนของการลงพ้ืนที่ติดตามสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019)  

   การบริหารความเสี่ยง 

  1)  การประสานงานและวางแผนร่วมกันกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  

    2)  สร้างความตระหนักและความเข้าใจถึงความสำคัญของการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงเวลา  

และเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบันของแต่ละหน่วยงาน 

3)  ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบ รวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ และ 

การติดตามทางออนไลน์ ก่อนที่จะรายงานให้ศึกษาธิการภาคและกรอกข้อมูลในระบบออนไลน์ต่อสำนักงาน

ปลัดกระทรวง 

13.  ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) 

       13.1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มีการประสานและสนับสนุนการตรวจราชการตามนโยบาย  
และยุทธศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีประสิทธิภาพและมีข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานในสังกัดพร้อม
รายงานให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการตามระยะเวลาที่กำหนด 
       13.2 หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาในจังหวัดพะเยานำนโยบายลงสู ่การปฏิบัติและมีผล              
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
       13.3 หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดพะเยา ได้รับข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา             
ที่เป็นรูปธรรมและเป็นไปได้ในการปฏิบัติ จนสามารถนำไปสู่การมีวิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practice) 
 
 6.4 พัฒนาเครือข่ายต้านการทุจริตประพฤติมิชอบให้มีส่วนร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวัง และติดตาม
พฤติกรรมเสี่ยงการทุจริต 
       - 
 6.5 พัฒนาระบบงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือน และบุคลากรทางการศึกษาอื่น เพื่อ
ยกระดับสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
       - 
 
 6.6 พัฒนาเครือข่ายต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบให้มีส่วนร่วมจัดกิจกรรม รณรงค์ เฝ้าระวัง และ
ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงการทุจริต 

- 
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 6.7 พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือน และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน             
เพื่อยกระดับสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
       แผนงานพ้ืนฐาน  
   /    แผนงานยุทธศาสตร ์
       แผนบูรณาการ 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
แผนการปฏิรูปประเทศ   ด้านการศึกษา 

● ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี 13 ( พ.ศ. 2566 – 2570)   
หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน 
ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
นโยบายหลักที ่8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกช่วงวัย 
นโยบายเร่งด่วนที่ 7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 

● ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหาร       
จัดการศึกษาให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

● ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนา
ระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

● ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การศึกษาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนา
ระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

 
       1) โครงการเสริมสร้างศกัยภาพบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
 
1. ประเดน็ยุทธศาสตร์การพฒันาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ  
    พ.ศ.2566-2570  ที่ 2 ยกระดับสมรรถนะบุคลากรทุกระดับเพ่ือการขับเคลื่อนการปฏิรูปภาครัฐในยุคดิจิทัล 
   และภาวะชีวิตวิถีถัดไป next normal (HR Digitization) 

2. ชื่อโครงการ   เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

3. หลักการและเหตุผล 

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษา อนุมัติแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 และให้หน่วยงานในสังกัดถือปฏิบัติ และนำไป
ปรับใช้ในการดำเนินการด้านการพัฒนาบุคลากรในระดับหน่วยงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาในภาพร่วม
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด โดยได้กำหนดเป้าหมายการพัมนาในภาพรวม คือ “บุคลากรของำสนกังานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ มีทัศนคติ ทักษะ สมรรถนะเพื่อปฏิบัติงานในบทบาทหน้าที่ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการ   
บูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกัน เน้นการสร้างผลมสัมฤทธิ์ของงานที่มีประโยชน์กับส่วนร่วม มีคุณภาพชีวิตที่ดีรู้
หน้าที่ ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีพฤติกรรมการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง รู้เท่าทัน ปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ยึดหยุ่น และคล่องตัว 
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  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ซึ ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และมีบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานบนสำนักงาน จำนวน 45 คน เพ่ือให้การดำเนิน
ด้านการพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม บรรลุเป้าหมายของพฒันา
บุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบกับได้รับจัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ดังนั้น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา จึงได้จัดทำโครงการ
เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาขึ้น  

4. วัตถุประสงค์ 
1. เสริมสร้างบุคลากร มีความรู ้ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัลอย่างมี

ประสิทธิภาพ รองรับการขับเคลื่อนการปฏิรูปภาครัฐ สอดรับการปฏิบัติงานในภาวะชีวิตวิถีถัดไป (Next Normal) 
2. เสริมสร้างบุคลากรทุกระดับมีทิศทางการพัฒนาตนเองให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการ

ปฏิบัติราชการสอดคล้องเป้าหมายสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

5. เป้าหมาย  

 เชิงปริมาณ กลุ่มเป้าหมาย  จำนวน 45 คน ประกอบด้วย  
-  ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา     จำนวน     1   คน 

 -  รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา    จำนวน    1 คน  
-  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   จำนวน           33  คน   
-  เจ้าหน้าที่คุรุสภา     จำนวน              3     คน  
-  พนักงานราชการ     จำนวน    1  คน 
-  พนักงานจ้างปฏิบัติงาน     จำนวน    6 คน 
 

เชิงคุณภาพ 

 -  บุคลากรภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ทักษะ และ

สมรรถนะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาตนเองให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน

และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ สามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริง อย่างมีประสิทธิภาพ 

6. ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 

        -  ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรฯ 

เชิงคุณภาพ 

 

80 
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         -  มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล 

         -  มีการพัฒนาตนเองให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรม           

การปฏิบัติราชการ  และนำสิ่งที่รับการพัฒนา/การแลกเปลี่ยนเรียนรู้            

มาพัฒนาองค์กร 

80 

80 

 

 

 

7. วิธีการดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 

- ขออนุมัติโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

 

 

ตุลาคม  2565 

 

 

นางนวพร วรรณมณี 

2. ขั้นตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรมที่ 1 

- ศึกษาดูงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 

กิจกรรมที่ 2  

- จัดอบรมเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรใน

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

 

 

พฤศจิกายน 2565 –  

กันยายน 2566 

 

มกราคม – กันยายน 2566 

 

 

กลุ่มอำนวยการ 

 

กลุ่มอำนวยการ 

 กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

3. การประเมินผลและสรุปการดำเนินการ 

สรุปประเมินผลการดำเนินงาน 

 

มกราคม - กันยายน 2566 

 

กลุ่มอำนวยการ 
 

4. ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  มกราคม – กันยายน 2566 กลุ่มอำนวยการ 

 

8. พื้นที่เป้าหมาย 

 จังหวัดพะเยา และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดที่มีผลปฏิบัติงานดีเยี่ยม 
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9. ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน/ปี) 

 การจัดอบรมเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2565   

ถึงเดือนกันยายน  พ.ศ.2566 

10. งบประมาณ พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ 

กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 

รุ่นที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการใช้ดิจิทัล 
-ค่าอาหาร สำหรับวิทยากร และผู้เข้าร่วมประชุม รวมจำนวน 22 คน  
คนละ 120 บาท จำนวน 3 วัน 
-อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับวิทยากร และผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 22 คน 
คนละ 35 บาท จำนวน 6 มื้อ 
-ค่าวิทยากร จำนวน 18 ชั่วโมง (3 วัน)  ชั่วโมงละ 600 บาท 
-ค่าเดินทางไปราชการสำหรับวิทยากร 2 คน  
รุ่นที่ 2 อบรมการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
-ค่าอาหาร สำหรับวิทยากร และผู้เข้าร่วมประชุม รวมจำนวน 42 คน  
คนละ 120 บาท จำนวน 1 วัน 
-อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับวิทยากร และผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 42 คน 
คนละ 35 บาท จำนวน 6 มื้อ 
-ค่าวิทยากร จำนวน 6 ชั่วโมง (1 วัน)  ชั่วโมงละ 600 บาท 
-ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

 

7,920 

 

4,620 

10,800 

1,024 

 

5,040 

 
2,940 
3,600 
2,456 

รวมทั้งสิ้น (สี่หม่ืนบาทถ้วน) 40,000 

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ  

๑1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง 

 -  บุคลากรอาจเข้ารับการอบรมไม่ครบตามเป้าหมาย  
   

 การบริหารความเสี่ยง 
            -  การกำหนดปฏิทินการอบรม  
         -  การกำหนดการศึกษาดูงาน เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร 
 

๑2. หน่วยงานรับผิดชอบ  
กลุ่มอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
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ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 
 นางนวพร วรรณมณี โทรศัพท์.  ๐๕๔-๐๗๙๘๗๓   โทรสาร. ๐๕๔-๐๗๙๘๗๔ 
 E-mail :  nawapornwanmanee@gmail.com 
 
 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.บุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาวิชาที่รับการพัฒนา และสามารถนำสู่การปฏิบัติ       

ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ 

 2. จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ทำให้บุคลากรมีองค์ความรู้เพ่ิมเติม นำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพงานและ

ทำให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มีผลงานที่เป็นเลิศ 
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ส่วนที่ 6 
ระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลแผนปฏิบัติราชการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจดัสรร)  

 การติดตาม ประเมินผล และรายงานแผนปฏิบ ัต ิราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566             
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  ดำเนินการใน 2 ลักษณะ คือ 
 1. การติดตามและรายงาน เป็นการติดตามและรายงานผลความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน/
ผลสัมฤทธิ์ของแผน/งาน/โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการฯ ซึ่งกำหนดให้มีการรายงาน 3 รูปแบบ ได้แก่ 
  1.1 การรายงานตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยใช้แบบรายงาน สงป.301, 302  
เป็นการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและการใช้จ่ายงบประมาณตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
  1.2 การรายงานตามแบบรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
ประจำปี (รายไตรมาส) เป็นการรายงานผลความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์ของแผน/งาน/โครงการ      
ที่กำหนดไว้ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการฯ พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน    
เป็นรายไตรมาส  
  ทั้งนี้ การรายงานในข้อ 1.1 และข้อ 1.2 กำหนดให้รายงานเป็นรายไตรมาส รวม 4 ไตรมาส/ปี และให้มี
การรายงานตามกำหนดระยะเวลา ดังนี้ 
   ไตรมาสที่ 1  ผลการดำเนินงานเดือนตุลาคม - ธันวาคม ของปีงบประมาณ 
     รายงานภายในวันที่ 15 มกราคม ของปีงบประมาณ 
   ไตรมาสที่ 2  ผลการดำเนินงานเดือนมกราคม - มีนาคม ของปีงบประมาณ 
     รายงานภายในวันที่ 15 เมษายน ของปีงบประมาณ 
   ไตรมาสที่ 3  ผลการดำเนินงานเดือนเมษายน - มิถุนายน ของปีงบประมาณ 
     รายงานภายในวันที่ 15 กรกฎาคม ของปีงบประมาณ 
   ไตรมาสที่ 4   ผลการดำเนินงานเดือนกรกฎาคม - กันยายน ของปีงบประมาณ 
     รายงานภายในวันที่ 15 ตุลาคม ของปีงบประมาณ 
  1.3 การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี)  เมื่อสิ้นสุดแผนปฏิบัติ       
ราชการฯ โดยดำเนินการจัดทำรายงานประจำปีของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
 2. การประเมินผลแผนปฏิบ ัต ิราชการฯ  เป ็นการประเมินผลลัพธ์/ผลสัมฤทธ ิ ์  เม ื ่อส ิ ้นสุด       
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ โดยเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายของโครงการที่กำหนด
ในแผนปฏิบัติราชการฯ โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 
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  2.1 ศึกษาและวิเคราะห์เป้าหมายของโครงการที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการฯ เพื่อใช้เป็น
กรอบในการประเมินผล 
  2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 
   - เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบประเมินที่จัดทำขึ้น เพื่อเก็บข้อมูลจากหน่วยงาน เมื่อสิ้นสุด                
การดำเนินงานในแต่ละปีงบประมาณ 
   - รวบรวมข้อมูลจากการรายงานผลการดำเนินงานตามไตรมาสของกลุ่มและหน่วย 
  2.3 การจัดทำรายงานผลการประเมินความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการฯ โดยดำเนินการจัดทำ
รายงานการประเมินความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการฯ  
 
 
 

************************ 
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ภาคผนวก 
 
 - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 ของ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพะเยา (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 ของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร)      
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คณะผู้จัดทำ 

 

 ที่ปรึกษา 

  นางสาวประไพพร  อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

  นางธิดา  ขันดาวงศ์  รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
 

 คณะทำงาน 

  นางกรณิการ์  เกตุภู่           นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  

      รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

  นางณิชากมล  วุฒิกรณ์ธร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

  นางพิไลวรรณ์  หารกา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

  นางสาวปนัสยา  อุปถัมภ์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

  บรรณาธิการ 

  นางกรณิการ์  เกตุภู่              นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

   ออกแบบ/รูปเล่ม 

  นางสาวปนัสยา  อุปถัมภ์   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


