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คำนำ 
 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มีภารกิจในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในจังหวัดโดยสั่งการ กำกับ 
ดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  จัดทำข้อเสนอยุทธศาสตร์จังหวัดและ            
แนวทางการจัดการศึกษาในจังหวัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติส่งเสริมและประสานงาน การศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม และ  การกีฬา เพ่ือการศึกษา รวมทั้งติดตาม ตรวจสอบ และประเมินการจัดการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียน 
นิสิต นักศึกษาและประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และประกอบอาชีพได้ โดยในส่วนของการศึกษา    
ในพื้นที่ชายแดน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของพื้นที่ดังกล่าวซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง         
ที่สำคัญของการพัฒนาประเทศ และเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อาทิ การอ่าน
เขียนภาษาไทยไม่คล่อง  ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ และความยากจน ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีวิสัยทัศน์ 
“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”        
มียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาและการพัฒนาประเทศ   ได้แก่ ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและความมั่นคง ซึ่งสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพะเยาจะต้องเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีมาสู่ยุทธศาสตร์ทางด้านการศึกษา เพื่อดำเนินการพัฒนา
การศึกษาให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายและทุกพ้ืนที่ของจังหวัด ดังนั้น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาจึงได้จัดทำ
แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จังหวัดพะเยา เพื่อเป็นกรอบ
แนวทางในการดำเนินงานพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่ชายแดนให้มีประสิทธิภาพ เกิดผลเป็นรูปธรรมซึ่งจะส่งผลให้นักเรียน 
นิสิต นักศึกษา และประชาชนในพ้ืนที่ชายแดนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ  มีทักษะอาชีพและมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีต่อไป  

 
 

        สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
                                                                   พฤษภาคม   2563 
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บทที่ 1  
บทนำ 

 

1) หลักการและเหตุผลความเป็นมา 

 การศึกษาเป็นกระบวนการเปลี ่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลให้เป็นไปในแนวทางที ่พึงปรารถนา         
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนี้เป็นไปอย่างจงใจ มีการกำหนด จุดมุ่งหมายและดำเนินการอย่างเป็นระบบมีกระบวนการ
เหมาะสมและผ่านสถาบันทางสังคม ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ด้านการศึกษา การศึกษาจึงเป็นกระบวนการเรียนรู้
เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมผ่านการถ่ายทอดการฝึกอบรม การสืบสานวัฒนธรรม การสร้างความก้าวหน้า   
ทางวิชาการ และการสร้างองค์ความรู้ที่เกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้ และปัจจัยต่าง ๆ ที่สนับสนุน
ให้บุคคลได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ซึ่งการศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อันจะนำไปสู่   
การบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาประเทศทั้งทางด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคมโดยรัฐบาลภายใต้การบริหารงาน   
ของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดนโยบายด้านการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อสร้างสังคมให้มีความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรม โดยปฏิรูปการศึกษาให้คนไทย
สามารถเรียนรู้ตามศักยภาพตนเอง มีคุณธรรม ทักษะอาชีพ ลดความเหลื่อมล้ำ และพัฒนากำลังคนให้เหมาะสม       
กับความต้องการของพื้นที่ (สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2557) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560-2564) มุ่งเน้นให้คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความรู้ ทักษะ 
ความสามารถ ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากลและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการมีสุขภาวะ
ที่ดีข้ึนและสถาบัน ทางสังคมมีความเข้มแข็งมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ โดยยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
มีวิสัยทัศน์ให้ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญา ของเศรษฐกิจ
พอเพียง ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ด้านความมั ่นคง ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนา          
และเสริมสร้างศักยภาพคน ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคมด้านการสร้างการเติบโต     
บนคุณภาพชีว ิตที ่ เป ็นมิตรต่อส ิ ่งแวดล้อม ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ                 
(ปรเมธี วิมลศิริ, 2559)  
 อีกทั้ง แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 มีวิสัยทัศน์ให้ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษา     
และเรียนรู ้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีว ิตอย่างเป็นสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง            
และการเปลี ่ยนแปลงของโลกศตวรรษที ่ 21”(สำนักงานเลขาธ ิการสภาการศึกษา , 2560) ซึ ่งร ัฐมนตรีว ่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์) ได้กำหนดจุดเน้นเชิงนโยบายที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี ด้วยเช่นกัน (สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2560) นอกจากนี้แล้ว นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ       
(พ.ศ. 2558-2564) ได้มุ่งเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขโดยการเสริมสร้างความรู ้ ความเข้าใจที ่ถูกต้องเกี ่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย ์  ผ ่านการศึกษาทั ้งในระบบและนอกระบบ และการสร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง              
และความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในชาติ (สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ , 2558) ประกอบกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. 2556-2560) ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556        
ได้กำหนดวิสัยทัศน์ ให้คน ชุมชน มีภูมิคุ ้มกัน และพื้นที ่มีความพร้อมเผชิญปัญหาและภัยคุกคามความมั ่นคง       
รวมทั้งสามารถพัฒนาร่วมกับประเทศรอบบ้านอย่างยั่งยืน โดยการเสริมสร้างให้คนและชุมชนมีจิตสำนึก  ด้านความ
มั่นคงและมีภูมิคุ้มกันอย่างยั่งยืน การผนึกกำลังจัดระบบป้องกันชายแดนการนำวัฒนธรรมภูมิปัญญาชุมชน            
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และการจ ัดการโดยส ันต ิว ิธ ี  การพ ัฒนาระบบฐานข ้อม ูลและองค ์ความร ู ้มาสน ับสน ุนงานความม ั ่นคง                    
ร วมทั ้ ง ก า ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง  พัฒนาความร่ ว มมือกับประเทศเพื ่อนบ้านและการบริหารจั ด ก ารที ่ ม ี เ อ ก ภ า พ         
และประสิทธิภาพ                  
 โดยมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการส่งเสริมให้คนและชุมชนในพื้นที่ชายแดนสามารถอ่านและเขียน
ภาษาไทยและภาษาท้องถิ่น ส่งเสริมเวทีและประชาคมการเรียนรู้การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธีและกระบวนการ
ยุติธรรมชุมชนทั้งในสถาบันการศึกษาและนอกสถาบันการศึกษา ส่งเสริมการธำรงรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับประชาชน พัฒนาและส่งเสริมการศึกษาวิจัย
เพื่อสร้างองค์ความรู ้เกี ่ยวกับการพัฒนาเพื่อเสริมความมั ่นคง รวมทั้งสนับสนุนการรว มกลุ่มและสร้างเครือข่าย       
ความมั ่นคง และสร้างช่องทางการถ่ายทอดองค์ความรู ้ด้านความมั ่นคงสู ่เวทีชุมชนผ่านการศึกษา และองค์กร          
ทางศาสนา (สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ, 2556) จากการศึกษาสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค  ด้านการศึกษา
ของจังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา พบว่า ประชาชนที่มีอายุ 15-59 ปี ในพ้ืนที่ดังกล่าว 
ได้รับการศึกษาเฉลี่ย ในช่วงปี พ.ศ. 2554-2556 อยู่ในช่วง 6.2 – 8.5 ปี ซึ่งต่ำกว่าจำนวนปีการศึกษาภาคบังคับ
ของประเทศไทย (9 ปี) (สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2558) ซึ ่งสะท้อนให้เห็นถึงการขาดโอกาส              
ทางการศึกษาของประชาชนในพื้นที่ชายแดน และจากการศึกษาสภาพปัญหาการจัดการศึกษาในพื้นที ่ที ่ติดต่อ          
กับชายแดน พบว่า นักเรียนขาดทักษะการใช้ภาษาไทย หลักสูตรการศึกษาไม่สอดคล้องกับบริบท และความต้องการ
พัฒนาของพื้นที่ การจัดการเรียนการสอนไม่ครบ 8 กลุ่มสาระ มีครูไม่ครบชั้น และสอนไม่ตรงตามวุฒิ ครูและผู้บริหาร
สถานศึกษาย้ายบ่อย นักเรียนอ่านเขียนภาษาไทยไม่คล่อง ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี ครุภัณฑ์ วัสดุ
อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัย ไม่มีคุณภาพ และไม่ได้มาตรฐาน รวมถึงงบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้อง  
กับสภาพการดำเนินงานจริงนอกจากปัญหาการจัดการศึกษาข้างต้นแล้ว ยังมีปัญหาอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพ อาทิ ความยากจนของประชาชนในพ้ืนที่ชายแดน การขาดความเข้าใจในวัฒนธรรมระหว่างกลุ่ม
ชาติพันธุ์และประเทศเพื่อนบ้าน การย้ายถิ่นของประชาชน ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ปัญหาความไม่สะดวกในการคมนาคม 
ปัญหาภาวะทุพโภชนาการ การขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และการบุกรุกทำลายป่ารวมถึงขั้นตอนในการดำเนินการ
เข้าประเทศมีข้อจำกัดที ่ทำให้การนำบุคลากรไปจัดการเรียนการสอนและแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ร่วมกันในประเทศ       
เพ่ือนบ้านมีความล่าช้า      
 ดังนั้น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานด้านวิชาการ   
ของกระทรวงศึกษาธิการในระดับจังหวัด ตลอดจน สั่งการ กำกับ เร่งรัด ติดตาม และประ เมินผลการปฏิบัติงาน      
ของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด ให้เป็นไปตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นของการศึกษาในพื้นที่ชายแดน จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จังหวัดพะเยา เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทาง     
ในดำเนินงานพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ชายแดนให้มีคุณภาพ อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศต่อไป 

วัตถุประสงค์        
1. เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ชายแดนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ   
2. เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของประชาชนให้มีทักษะอาชีพ มีงานทำ สอดคล้องกับบริบทและความต้องการพัฒนา 

ของพ้ืนที่ชายแดน 
3. เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนในพ้ืนทีช่ายแดนมีคุณภาพชีวติที่ดี อยู่ร่วมกันในสังคม 

พหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสขุตามหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง และมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย 
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พื้นที่เป้าหมาย 

 จังหวัดพะเยา มีแนวชายแดนติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน  คือ แขวงไชยะบุลี สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (สปป.ลาว) จากทิศเหนือไปทิศใต้ ตั้งแต่ อำเภอเชียงคำถึงอำเภอภูซาง ติดต่อกับ เมืองคอบ แขวงไชยะบุลี 
สปป.ลาว  รวมทั้งสิ้น 44 กิโลเมตร (อำเภอเชียงคำ 16 กิโลเมตร และอำเภอภูซาง 28 กิโลเมตร) 

2) บริบทที่เกี่ยวข้อง 
 สภาพทั่วไป 
 2.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 
 จังหวัดพะเยา เป็นจังหวัดชายแดนตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย อยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 18 องศา 
44 ลิปดา เหนือ ถึง 19 องศา 44 ลิปดา เหนือ และเส้นแวงที่ 99 องศา 40 ลิปดา ตะวันออก ถึง 100 องศา 
40 ลิปดา ตะวันออก อยู ่ห่างจากกรุงเทพมหานครคิดตามระยะทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ประมาณ 735 กิโลเมตรมีพ้ืนที่ปกครอง 6,335 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,959,412 ไร่  โดยมีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้ 
 ทิศเหนือ  ติดต่อกับอำเภอพาน  อำเภอป่าแดด และอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 
 ทิศใต ้  ติดต่อกับอำเภองาว จังหวัดลำปาง และอำเภอสอง จังหวัดแพร่ 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอสองแคว อำเภอท่าวังผา อำเภอเมืองน่าน อำเภอบ้านหลวง  
    จังหวัดน่าน 
 ทิศตะวันตก  ติดต่อกับอำเภองาว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 

จังหวัดพะเยามีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน ได้แก่ 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับแขวงไชยะบุลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระยะทางเขตแดน 
44 กิโลเมตร 
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 2.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
  ลักษณะภูมิประเทศโดยทั ่วไปล้อมรอบไปด้วยเทือกเขา ทั ้งทางด้านตะวันออก ด้านตะวันตก ด้านใต้               
และตอนกลางของจังหวัด เทือกเขาเหล่านี้จะทอดตัวเป็นแนวยาวจากเหนือลงใต้ มีที่ราบเหมาะแก่การเพาะปลูกอยู่สองข้างเทือกเขา
และระหว่างลำน้ำ  มีเนื้อที่ภูเขาสูงและสูงมากที่สุด ประมาณร้อยละ 47 ของพ้ืนทีจ่ังหวัดมีพ้ืนที่เนินเขาผสมที่ราบ ประมาณร้อยละ 
35     และมีที่ราบลุ่มน้อยที่สุด ประมาณร้อยละ 18 ระดับความสูงของพ้ืนที่จังหวัดพะเยา มีความสูงระหว่าง 300 - 1,550 เมตร     
จากระดับน้ำทะเลปานกลางเทือกเขาที่สำคัญของจังหวัดพะเยาได้แก่ เทือกเขาดอยภูลังกา ดอยสันปันน้ำดอยแม่สุก ดอยขุนแม่ฝาด 
ดอยขุนแม่ต๋ำและดอยขุนแม่ต๋อม แม่น้ำสำคัญที่ไหลผ่านจังหวัดพะเยามี 3 สาย คือ แม่น้ำอิง แม่น้ำลาว และแม่น้ำยม 

 2.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
     สภาพอากาศ ของจังหวัดพะเยาแบ่งได้เป็น 3 ฤดู คือ 
  ฤดูร้อน อยู่ระหว่าง เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนจัดในเดือนพฤษภาคมอุณหภูมิสูงสุด 
วัดได้ประมาณ 39.5 องศาเซลเซียส 
  ฤดูฝน อยู ่ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ฝนตกหนาแน่นในเดือนพฤษภาคม ฝนตกตลอดปี 
ประมาณ 1,043.9 มิลลิเมตร มีวันฝนตกเฉลี่ย 101 วัน 
  ฤดูหนาว อยู ่ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์ อากาศหนาวจัดในเดือนพฤศจิกายน         
และเดือนมกราคม อุณหภูมิต่ำสุดในเดือนธันวาคม วัดได้ประมาณ 10.8 องศาเซลเซียส ในเดือนธันวาคม 

 2.4 ขนาดพื้นที่และการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
      จังหวัดพะเยามีพื ้นที่ 6,335.06 ตารางกิโลเมตรหรือ 3,959,412 ไร่ในปี พ.ศ. 2555 พื้นที่
จังหวัดพะเยาเป็นเนื้อที่ป่าไม้ 3,287.20 ตารางกิโลเมตรหรือ 2,054,496 ไร่คิดเป็นร้อยละ 51.9 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
เป็นเนื้อที่ถือครองทางการเกษตร 2,403.13 ตารางกิโลเมตรหรือ 1,501,955 ไร่คิดเป็นร้อยละ 37.9 ของพื้นที่
ทั้งหมดและเป็นเนื้อที่นอกการเกษตร 644.74 ตารางกิโลเมตรหรือ 402,962 ไร่คิดเป็นร้อยละ 10.2 ของพื้นที่
ทั้งหมด   (ที่มา : สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยาอ้างอิงจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร) 

 2.5 ทรัพยากรธรรมชาติ 
ทรัพยากรป่าไม้ 
 จังหวัดพะเยา มีพ้ืนที่ รวมประมาณ 6,187.74 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,867,337.73 ไร่  
มีสภาพเป็นพื้นที่ป่า คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51.77 ของพื้นที่ทั ้งหมด โดยมีเนื้อที่ 3,203.38 ตารางกิโลเมตร       
หรือ 2,002,110.91 มีพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย 
ทรัพยากรน้ำ 
 จังหวัดพะเยาตั้งอยู่ในลุ่มน้ำอิงซึ่งเป็นแม่น้ำสาขาของแม่น้ำโลงในลุ่มน้ำโขงตอนกลางโดยครอบคลุมพ้ืนที่
ลุ่มน้ำ 7,388 ตารางกิโลเมตรมีปริมาณน้ำท่าตามธรรมชาติ 2,247 ล้านลูกบาศก์เมตรและบางส่วนของพ้ืนที่อยู่ในลุ่ม
น้ำยมตอนบนที่มีแม่น้ำควรแม่น้ำงิมและแม่น้ำยมตอนบนไหลผ่านสำหรับแหล่งน้ำใต้ดินหรือน้ำบาดาลในพื้นที่จังหวัด
พะเยา บริเวณแอ่งเชียงราย-พะเยา-แม่สายมีสภาพทางธรณีวิทยาประกอบด้วยชั้นน้ำ 3 ชั้นได้แก่ ชั ้นน้ำบาดาล        
ในตะกอนน้ำพายุคปัจจุบันตะกอนน้ำพายุคเก่าตะกอนลานตะพักลำน้ำระดับสูงแหล่งน้ำผิวดินที่สำคัญได้แก่ 
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 1. กว๊านพะเยามีเนื้อที่ประมาณ 12,831 ไร่หรือประมาณ 20.53 ตารางกิโลเมตร ปัจจุบันสามารถเก็บ
กักน้ำได ้33.84 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งสามารถช่วยเหลือพ้ืนที่การเกษตรพ้ืนที่ท้ายกว๊านพะเยาในช่วงฤดูฝน ได้มากถึง 
300,000 ไร่  และในฤดูแล้งได้ 13,000 ไร่ 
 2. หนองเล็งทรายเป็นแหล่งน้ำที่เป็นต้นน้ำของลำน้ำอิงตั้งอยู่ในเขตอำเภอแม่ใจ มีเนื้อที่ประมาณ  
5,563 ไร่ และในปัจจุบันสามารถกักเก็บน้ำได้ 6.5 ล้านลูกบาศก์เมตร 
 3. แม่น้ำอิงมีต้นกำเนิดจากดอยหลวงอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอแม่ใจ ลำน้ำส่วนหนึ่งไหลไปรวมกัน  
ที่หนองเล็งทรายทำให้เกิดเป็นแหล่งน้ำอิงแล้วไหลลงสู่กว๊านพะเยาและไหลลงสู่ลำน้ำโขงที่อำเภอเชียงของ จังหวัด
เชียงราย มีความยาวรวมทั้งสิ้น 240 กิโลเมตร  และมีความยาวของลำน้ำที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดพะเยา 154 กิโลเมตร 
 4. แม่น้ำยมมีต้นกำเนิดจากดอยภูลังกาของเทือกเขาผีปันน้ำในเขตอำเภอปงแล้วไหลผ่านอำเภอเชียงม่วนผ่าน
อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ไหลมาบรรจบกันที่แม่น้ำน่านอำเภอชุมแสง  จังหวัดนครสวรรค์ ช่วงที่ไหลผ่านจังหวัดพะเยา   
มีความยาว 120 กิโลเมตร โดยมีความยาวรวมทั้งสิ้น 770 กิโลเมตร 
(ที่มา : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา) 

  2.6 การปกครอง  
         จังหวัดพะเยาประกอบด้วยอำเภอ 9 อำเภอ คือ อ.เมืองพะเยา อ.แม่ใจ อ.เชียงคำ อ.ดอกคำใต้   
อ.ปง  อ.จุน อ.เชียงม่วน  อ.ภูซาง และ อ.ภูกามยาว  แบ่งเป็น 68 ตำบล 779 หมู่บ้าน/39 ชุมชน (อยู่ในเขตเทศบาล
เมืองพะเยา จำนวน 13 ชุมชน และเทศบาลเมืองดอกคำใต้ 26 ชุมชน) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัด
พะเยาประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง  เทศบาลเมือง 2 แห่ง  เทศบาลตำบล 33 แห่ง  และองค์การ
บริหารส่วนตำบล 36 แห่ง 

ตาราง แสดงเขตการปกครองและรูปแบบการปกครองของจังหวัดพะเยา 

ที ่ อำเภอ พื้นที่ (ตร.กม.) 
เขตการปกครอง รูปแบบการปกครอง 

ตำบล หมู่บ้าน อบจ. 
เทศบาล
เมือง 

เทศบาล
ตำบล 

อบต. 

จังหวัดพะเยา 6,335.06 68 780 1 2 33 36 
1 เมืองพะเยา 842.08 15 172 1 1 9 4 
2 ดอกคำใต้ 823.29 12 99 - 1 3 7 
3 จุน 571.23 7 86 - - 5 2 
4 เชียงคำ 707.35 10 135 - - 4 7 
5 เชียงม่วน 722.86 3 34 - - 1 2 
6 ปง 1,783.45 7 88 - - 3 6 
7 แม่ใจ 300.76 6 66 - - 6 1 
8 ภูซาง 370.20 5 59 - - 1 4 
9 ภูกามยาว 213.83 3 41 - - 1 3 

ที่มา :  1. ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา  2. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา 
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 2.7 ประชากร 
   จังหวัดพะเยา ณ เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 มีประชากรทั้งสิ้น 475,215คน เป็นชาย 232,129 คน 
หญิง 243,086 คน มีจำนวนครัวเรือน ทั้งสิ ้น 190,142 หลัง ความหนาแน่นโดยเฉลี่ยประมาณ 76.18 คน/ตาราง
กิโลเมตรจังหวัดพะเยา มีประชาชนอาศัยอยู่ตามบริเวณเทือกเขาสูง ได้แก่ ม้ง เมี่ยน ลีซู ลั๊วะ และอื่นๆ (ชาวไทยที่อาศัย    
อยู่พื้นที่สูง) รวม 60 หมู่บ้าน โดยกระจายอยู่ตามอำเภอต่างๆ เช่น เชียงคำ แม่ใจ เมืองพะเยา  ดอกคำใต้  เชียงม่วน ปง 
และภูซาง มีจำนวนประชากร 30,655 คน 6,729 ครัวเรือน  (ที่มา : ศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดพะเยามกราคม 2559) 
 

ตารางแสดงจำนวนประชากรของจังหวัดพะเยา จำแนกตามสำนักทะเบียน 

ที่ จังหวัด/อำเภอ/อปท. ชาย หญิง รวม จำนวนครัวเรือน(บ้าน) 
จังหวัดพะเยา 232,129 243,086 475,215 190,142 
1 อำเภอเมืองพะเยา 21,662 22,908 44,570 17,044 

เทศบาลเมืองพะเยา 7,854 9,058 16,912 8,137 
ตำบลแมน่าเรือ 4,261 4,451 8,712 3,657 
ตำบลบ้านตุน่ 2,369 2,507 4,876 1,907 
ตำบลบ้านใหม่ 2,268 2,406 4,674 1,729 
ตำบลจำป่าหวาย 4148 4331 8479 3200 
ตำบลแม่ใส 2,980 3,226 6,206 2,346 
ตำบลบ้านสาง 2,039 2,117 4,156 1,603 
ตำบลท่าจำป ี 1,888 2,009 3,897 1,474 
ตำบลสันป่าม่วง 1,709 1,861 3,570 1,128 
เทศบาลตำบลบา้นต๋อม 5,877 6,765 12,642 6,993 
เทศบาลตำบลแม่กา 6,603 7,612 14,215 6,410 
เทศบาลตำบลแม่ปืม 4,474 4,641 9,115 3,329 
เทศบาลตำบลบา้นตำ๊ 3,483 3,694 7,177 3,094 
เทศบาลตำบลท่าวงัทอง 8,245 7,581 15,826 8,883 

2 อำเภอจุน 9,117 9,924 19,041 7,001 
ตำบลทุ่งรวงทอง 3,750 4,193 7,943 2,751 
ตำบลห้วยยางขาม 2,680 2,983 5,663 2,294 
ตำบลพระธาตุขิงแกง 2,687 2,748 5,435 1,956 
เทศบาลตำบลเวียงลอ 3,012 3,229 6,241 2,614 
เทศบาลตำบลหงษ์หิน 3,316 3,503 6,819 2,666 
เทศบาลตำบลจุน 4,469 4,756 9,225 3,835 
เทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ 4,009 4,340 8,349 4,016 
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ที่ จังหวัด/อำเภอ/อปท. ชาย หญิง รวม จำนวนครัวเรือน(บ้าน) 
3 อำเภอเชียงคำ 28,236 27,901 56,137 20,677 

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

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

5 อำเภอดอกคำใต้ 19,040 20,066 39,106 14,434 
เทศบาลเมืองดอกคำใต้ 6,016 6,912 12,928 5,278 
ตำบลดอกคำใต้ 2,100 2,257 4,357 1,846 
ตำบลดอนศรีชุม 1,325 1,438 2,763 1,154 
ตำบลบ้านปิน 2,548 2,576 5,124 1,943 
ตำบลสันโค้ง 3,040 3,316 6,356 2,124 
ตำบลป่าซาง 2,464 2,650 5,114 1,789 
ตำบลหนองหล่ม 3,033 3,006 6,039 2,023 
ตำบลดงสุวรรณ 2,281 2,522 4,803 1,869 
ตำบลสว่างอารมณ์ 54 48 102 66 
ตำบลคือเวียง 2,195 2,253 4,448 1,620 
เทศบาลตำบลห้วยลาน 4,298 4,672 8,970 3,185 
เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ 4,213 4,126 8,339 3,048 
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ที่ จังหวัด/อำเภอ/อปท. ชาย หญิง รวม จำนวนครัวเรือน(บ้าน) 
6 อำเภอปง 20,103 19,853 39,956 12,070 

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

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

8 อำเภอภูซาง 12,158 12,329 24,487 9,204 
ตำบลภูซาง 3,164 3,187 6,351 2,439 
ตำบลป่าสัก 2,075 2,120 4,195 1,760 
ตำบลทุ่งกล้วย 4,019 4,043 8,062 2,813 
ตำบลเชียงแรง 2,900 2,979 5,879 2,192 
เทศบาลตำบลสบบง 3,740 3,981 7,721 3,230 

9 อำเภอภูกามยาว 6,133 6,620 12,753 4,877 
ตำบลห้วยแก้ว 4,060 4,365 8,425 3,101 
ตำบลดงเจน 1,175 1,267 2,442 1,054 
ตำบลแม่อิง 898 988 1,886 722 
เทศบาลตำบลดงเจน 3,971 4,410 8,381 3,465 

(ท ี ่ มา  : รายงานสถ ิต ิจำนวนประชากรจ ั งหว ัดพะเยาจำแนกตามสำน ักทะเบ ียนกลาง ป ีพ .ศ .2561  

http://stat.bora.dopa.go.th/stat/xstat/new/POPHSE/stat_t61.txt )   

 

 

http://stat.bora.dopa.go.th/stat/xstat/new/POPHSE/stat_t61.txt
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 2.8 ด้านเศรษฐกิจ 

 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดพะเยา จังหวัดพะเยา มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม  32,738 ล้านบาท 
สำหรับสาขาที่มีมูลค่าสูงสุด ได้แก่ สาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์และการป่าไม้ มีมูลค่า 13,998 ล้านบาท รองลงมาได้แก่ การขาย
ส่ง     การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนตัวและของในครัวเรือน มีมูลค่า 3,516 ล้านบาท สาขา
การศึกษา   มีมูลค่า 3,349 ล้านบาท สาขาตัวกลางการเงิน มีมูลค่า 2,217 ล้านบาท และสาขาการบริหารราชการและการป้องกัน
ประเทศ รวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ มีมูลค่า 2,043 ล้านบาท  โดยจังหวัดพะเยามีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคน 
เท่ากับ 78,974 บาท ซึ่งอยู่ในลำดับที่ 13 ของ 17 จังหวัดภาคเหนือและลำดับที่ 52 ของประเทศ 
 
 แผนภูมิ แสดงข้อมูลมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดพะเยา จำแนกตามสาขาการผลิต 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกษตรกรรม การล่าสัตว์ 
และการป่าไม้

13,998

การขายส่ง
การขายปลีก

3,516สาขาการศึกษา 
3,349

สาขาตัวกลางการเงิน 
2,217

การประกันสังคม
2,043

อุตสาหกรรม
1,727

บริการด้านอสังหาริมทรัพย์
1,433

การบริการด้านสุขภาพและ
สังคม
1,208

การก่อสร้าง
1,159

การขนส่ง และการ
คมนาคม

693

ไฟฟ้า แก๊ส ประปา
463

การให้บริการชุมชน บริการ
อ่ืนๆ
443

ประมง
179

ลูกจ้างในครัวเรือน
129

โรงแรมและภัตตาคาร
113

เหมืองแร่และเหมืองหิน
68
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 2.9 ด้านศาสนาและวัฒนธรรม 

  จังหวัดพะเยา มีสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา รวมทั้งสิ ้น 492 แห ง ประกอบด้วย    
วัด จำนวน 359 แหง สำนักสงฆ จำนวน 113 แหง โบสถคริสต จำนวน 19 แหง และมัสยิด จำนวน 1 แหง โดยอำเภอ
เมือง มีจำนวนสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนามากเป็นอันดับ 1 และอำเภอภูกามยาวมีน้อยที่สุด การนับถือ
ศาสนา ของประชาชนจังหวัดพะเยาแยกตามเขตเมืองและเขตชนบท ดังนี้ เขตชนบท ประชากรสวนใหญ่นับถือศาสนา
พุทธ จำนวน 267,361 คน คิดเป็น รอยละ 99.05 รองลงมานับถือศาสนาคริสต จำนวน 2,487 คน  คิดเป็น        
ร้อยละ 0.92 เขตเมือง ประชากรสวนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ จำนวน 75,527 คน คิดเป็น รอยละ 98.96 รองลงมา     
นับถือศาสนาคริสต จำนวน 755 คน คิดเป็นร้อยละ 0.99 ดังนั้น ทางด้านสังคม วัฒนธรรม ศาสนา  ภูมิปัญญาทองถิ่น 
ควรเพ่ิมมูลคาโดยการใชการบูรณาการ การอนุรักษและจัดกระบวนการทองเที่ยวแบบครบวงจร การจัดระบบบริหารจัดการ 
การทองเที่ยวที่สามารถรองรับนักทองเที่ยวจำนวนมากในอนาคต การลดปญหาสังคม เพ่ือใหเกิดความสงบสุขตอไป 
  

 2.10 ด้านสาธารณสุข 
  สถานบริการสาธารณสุขจังหวัดพะเยา มีจำนวนทั้งสิ้น 215 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลรัฐบาล 
จำนวน 10 แห่ง โรงพยาบาลเอกชน 1 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 94 แห่ง สถานบริการ สาธารณสุขชุมชน 
จำนวน 15 แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 แห่ง และคลินิกทุกประเภท จำนวน 93 แห่ง โดยแยกรายอำเภอ ดังนี้ 

ตาราง แสดงสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ จังหวัดพะเยา ปี 2561  

อำเภอ 

กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอ่ืน 
คลินิก
ทุก

ประเภท 
รวม 

รพท. รพช. 
รพ. 

ขนาด 
F3 

รพ.สต. สสช. 
รพ.

เอกชน 
ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 

เมือง 1 1 0 15 0 1 2 55 76 
จุน 0 1 0 9 0 0 0 5 15 
เชียงคำ 1 0 0 17 2 0 0 18 38 
เชียงม่วน 0 1 0 5 2 0 0 0 8 
ดอกคำใต้ 0 1 0 15 1 0 0 6 23 
ปง 0 1 0 12 7 0 0 4 24 
แม่ใจ 0 1 0 9 2 0 0 4 16 
ภูซาง 0 0 1 7 1 0 0 1 9 
ภูกามยาว 0 0 1 5 0 0 0 0 6 
รวม 2 6 2 94 15 1 2 93 215 

แหล่งข้อมูล : งานข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 
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 2.11 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  2.11.1 ทรัพยากรป่าไม้ 
 ในปี พ.ศ. 2558 พื้นที่จังหวัดพะเยาส่วนที่มีสภาพเป็นพื้นที่ป่า คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51.93 ของพื้นที่
ทั้งหมด โดยมีเนื้อที่ 2,008,835.69 ไร่ โดยประเภทของป่าที่พบ ส่วนใหญ่เป็นป่าดิบเขาคิดเป็น ร้อยละ 75.18  และ       
ป่าเบญจพรรณ  ร้อยละ 23.32 ส่วนป่าเสื่อมโทรมป่าแดงและ/หรือป่าเต็งรังและ/หรือป่าโคกและ/หรือป่าแพะเสื่อมโทรม
สวนป่าผสมสวนป่าป่าไผ่  พบประปรายในพ้ืนที่ โดยรวม ร้อยละ  2.77     
 ส่วนชนิดพันธุ์ไม้ที่สำคัญค่อนข้างกระจายตามลักษณะภูมิประเทศและความสูง จากระดับน้ำทะเล  ได้แก่ 
ชิงชัน เต็ง รัง เหียง พลวง ยาง ตะเคียน ประดู่ มะค่าโมง ตะแบก มะม่วงป่า มะยมป่า จำปีป่า จำปาป่า เลียงมัน ตะคร้อ 
ตีนนก ยางนา ยางขาว ยางแดง ตุ้มเต๋น มะไฟ ยมหอม กระบก กระบาก  มะหาด แดง สัก เสลา ส้านสมอพิเภก ไผ่ กล้วย
ป่า หวายเฟิน  และไม้วงศ์ก่อรวมถึงไม้จำพวกก่อและไม้สนเขาขึ้นปะปนอยู่ 
 2.11.2 ทรัพยากรธรณี 
 ทรัพยากรธรณีที่สำคัญในจังหวัด ที่สามารถนำมาผลิตในเชิงพาณิชย์ ได้แก่ ถ่านหิน หินอุตสาหกรรมและแบไรต์ 
ตามลำดับ โดยมีผู้ยื่นขอประทานบัตรเหมืองแร่ในพื้นที่ จำนวน 18 ราย โดยส่วนใหญ่เป็นกา ยื่นก่อสร้างการเปิดเหมืองถ่านหิน  
11 ราย  เหมืองหินอุตสาหกรรม 6 ราย และเหมืองแบไรต์ 1 ราย และมีจำนวนโรงงานโม่ บดและย่อยหินที่ขอขึ้นทะเบียนโรงงาน
ทั้งสิ้น 3 แห่ง หินใหญ่ / 820,000 ตัน 
 สำหรับอุตสาหกรรมเหมืองถ่านหินในพื้นที่ จากการสำรวจ พบว่า จังหวัดพะเยามีแหล่งถ่านหิน 
ที่ได้รับการพัฒนา 1 แห่ง อยู่ในบริเวณพ้ืนที่แอ่งเชียงม่วน  มีปริมาณถ่านหินสำรอง  62.47 ล้านตัน  โดยเป็นถ่านหิน
ประเภท Lignite/Subbituminous ทั้งนี้ ปริมาณถ่านหินในพื้นที่จังหวัดพะเยาดังกล่าว ถือเป็นร้อยละ 37.52 
ของปริมาณถ่านหินสำรองมีความสำคัญอย่างยิ่งเมื่อมีการนำมาใช้ประโยชน์เพื่อการผลิตพลังงานไฟฟ้าในอนาคต 
 นอกจากนี้จังหวัดพะเยายังเป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญมีการค้นพบฟอสซิลบรรพบุรุษอุรังอุตัง   
บริเวณเหมืองถ่านหินเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน ซึ่งเป็นการค้นพบเป็นครั้งแรกของโลกที่เป็นหลักฐานของฟอสซิลเอพ       
ขนาดใหญ่ที่สมบูรณ์ในบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีอายุราว 13.5-10 ล้านปี หรือปลายยุคไมโอซีนตอนกลาง
เป็นฟันจำนวน 18 ซี่ และสามารถจำแนกออกได้ว่าเป็นเพศผู้ และเพศเมียของสัตว์ชนิดเดียวกัน โดยให้ชื่อว่า “ลูแฟง 
พิเธคัส เชียงม่วนเอนซิส” (Lufengpithecuschiangmuanensis) หมายถึง “ลิงจากลูแฟงที่เชียงม่วน” ทำให้เชื่อได้
ว่าในบริเวณดังกล่าวอาจเป็นศูนย์กลางการกำเนิดและวิวัฒนาการของสัตว์เลี ้ยงลูกด้วยนมหรือไพรเมตชั ้นสูง             
ที ่พัฒนาการมาเป็นสายพันธุ ์มนุษย์ และมีศักยภาพสูงในการค้นพบฟอสซิลชนิดใหม่ๆ  เนื ่องจากมีแอ่งสะสมตัว        
ของตะกอนยุคต่างๆ จำนวนมากและในวนอุทยานไดโนเสาร์แก่งหลวงบริเวณดอยแก่งหลวง-ดอยกิ่วแก้ม พบกระดูก
ซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์มีทั้งสภาพสมบูรณ์และแตกหักกลายสภาพเป็นหินฝังตัวในหินทรายแป้งสีแดง ประกอบด้วย
กระดูกส่วนหาง กระดูกซ่ีโครง กระดูกสะโพกและกระดูกขาของไดโนเสาร์กินพืชพันธุ์ซอโรพอด (Sauropod) ขนาดใหญ่
คอยาว หางยาว เด ินส ี ่ขา ขนาดไดโนเสาร ์ยาวประมาณ 15 เมตร ซ ึ ่งพ ัฒนาเป็นแหล่งท่องเที ่ยวและเร ียนรู้                     
ทางซากดึกดำบรรพ์  
 2.12 การดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดพะเยาและแขวงไชยะบุลีสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 
 จังหวัดพะเยามีแนวชายแดนติดต่อกับแขวงไชยะบุลีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  (สปป.ลาว) 
จากทิศเหนือไปทิศใต้ตั้งแต่อำเภอเชียงคำถึงอำเภอภูซางติดต่อกับเมืองคอบแขวงไชยะบุลี สปป.ลาวรวมทั้งสิ้น                    
44 กิโลเมตร (อำเภอเชียงคำ 16 กิโลเมตรและอำเภอภูซาง 28 กิโลเมตร) ทั้งสองฝ่ายมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน     
มาช้านานโดยราษฎรของทั้งสองฝ่ายจะเดินทางไปมาหาสู่ติดต่อแลกเปลี่ยนและค้าขายสินค้าระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง 
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สม่ำเสมอจน พ.ศ. 2536 จังหวัดพะเยาโดยความเห็นชอบของกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศเปิดจุดผ่อนปรนชายแดน
ไทย-ลาว บ้านฮวก เพื่อผ่อนปรนการค้าขายและการสัญจรไปมาของประชาชนบริเวณชายแดนไทย-สปป.ลาวมุ่งสร้าง
เสริมความร่วมมือและพัฒนาความสัมพันธ์ระดับท้องถิ่นของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นและ  ให้เป็นไปตาม
ข้อตกลงของคณะกรรมการรักษาความเรียบร้อยตามชายแดนไทย-ลาวจังหวัดพะเยา-แขวงไชยะบุลี  โดยในช่วงที่    
ผ่านมาจังหวัดพะเยาและแขวงไชยะบุลี สปป.ลาวมีการประชุมพบปะเยี่ยมเยือนอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
เป็นประจำและต่อเนื่องดังนี้ 
 1. คณะกรรมการรักษาความเรียบร้อยตามชายแดนไทย-ลาวจังหวัดพะเยา-แขวงไชยะบุลี” มีการพบปะ
ประชุมหารือแลกเปลี่ยนเยี่ยมเยือนกระชับความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องตลอดจนมีการสนับสนุนให้มีกลไกความร่วมมือใน
การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและมั่นคงตามชายแดนไทย-ลาวมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาร่วมกันในระดับท้องถิ่น     
เป็นอย่างดีมาตลอดโดยเฉพาะการประชุมครั้งล่าสุด (ครั้งที่ 8) เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2555 ณ แขวงไชยะบุลี สปป.
ลาว  มีมติร่วมกันพัฒนาในหลายประเด็นได้แก่ 
  (1) เร่งรัดผลักดันการยกระดับจุดผ่อนปรนบ้านฮวกอำเภอภูซางขึ ้นเป็นจุดผ่านแดนถาวรและ      
ด่านประเพณีบ้านปางมอนเมืองคอบแขวงไชยะบุลีขึ้นเป็นด่านสากล 
  (2) เห็นชอบสนับสนุนโครงการจัดตั้งวงกลมเศรษฐกิจจังหวัดพะเยา-จังหวัดน่าน-แขวงไชยะบุลี-หลวง
พระบาง-แขวงอุดมไช ให้เกิดขึ ้นพร้อมร่วมกันจัดตั ้งคณะกรรมการประสานงานวางแผนร่วมกันโดยมีเป้าหมาย          
ให้ผู้ประกอบการของจังหวัดพะเยาและแขวงไชยะบุลีมุ่งสร้างเครือข่ายพัฒนาด้านธุรกิจเพื่อเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันอำนาจการเจรจาต่อรองพร้อมขยายตลาดรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  
 2. เจ้าแขวงไชยะบุลีเรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเดินทางเข้าร่วมงานบุญประเพณีออกพรรษา     
แข่งเรือและงานมหกรรมบุญช้าง ณ แขวงไชยะบุลีเป็นประจำทุกปี 
 3. อำเภอภูซางจังหวัดพะเยาและเมืองคอบแขวงไชยะบุลีร่วมกันจัดงานตักบาตรสองแผ่นดินชายแดนไทย 
- ลาวเป็นประจำทุกปีและมีการแข่งขันกีฬากระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันเกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกันเรื่อยมา 
 4. กรณีมีเหตุการณ์กระทบกระทั่งระหว่างราษฎรของทั้งสองฝ่ายผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาและ 
เจ้าแขวงไชยะบุลีนายอำเภอภูซางและเจ้าเมืองคอบสามารถประสานงานปรึกษาหารือกันโดยตรงพร้อมมอบนโยบาย  
สั่งการแก้ไขปัญหาให้เกิดความสงบเรียบร้อยได้ในเวลาอันรวดเร็ว 

 การยกระดับจุดผ่อนปรนบ้านฮวกอำเภอภูซางจังหวัดพะเยา 
  1. ประเภทของการดำเนินการ 
   การยกระดับจุดผ่อนปรนบ้านฮวกอำเภอภูซางจังหวัดพะเยาให้เป็นจุดผ่านแดนถาวรและ
ยกระดับด่านท้องถิน่บ้านปางมอนเมืองคอบแขวงไชยะบุลีเป็นด่านสากล 
  2. เหตุผลความเป็นมา 
   2.1 ปี พ.ศ. 2536 กระทรวงมหาดไทยเห็นชอบให้จังหวัดพะเยาประกาศให้ด่านบ้านฮวก 
ซ่ึงตั้งอยู่หมู่ที่ 12 ตำบลภูซางอำเภอภูซางจังหวัดพะเยาตรงข้ามกับด่านประเพณีปางมอนเมืองคอบแขวงไชยะบุลี เป็น
จุดผ่อนปรนเพื่อการค้าเปิดให้มีการค้าขายสินค้าอุปโภค-บริโภคที่จำเป็นให้ประชาชนจังหวัดพะเยากับประชาชนของ
เขตเมืองคอบ  เมืองเชียงฮ่อน  เมืองหงสา แขวงไชยะบุลี สปป.ลาวเข้า–ออกติดตอ่ค้าขายเยี่ยมญาติท่องเที่ยว 
เข้ารับการรักษาพยาบาลโดยมีขอบเขตการอนุญาตดังนี้ 
    (1) ให้ราษฎรไทยเดินทางเข้าไปถึงเขตเมืองคอบและอนุญาตให้ราษฎรลาว 
เดินทางเข้ามาถึงเขตอำเภอภูซางและอำเภอเชียงคำ ปัจจุบันอนุญาตให้ราษฎรของแต่ละฝ่ายเดินทางผ่านแดนทุกวัน  
ตั้งแต่เวลา 06.00 - 18.00 น. มีกำหนดไม่เกิน 3 วัน 2 คืนและจัดให้มีตลาดนัดทุกวันที่ 10 และ 30 ของทุกเดือน 
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ณ บริเวณตลาดบ้านฮวก 
    (2) การซื ้อเครื ่องอุปโภคบริโภคที่มีมูลค่าไม่เกิน  1,000 บาทไม่ต้องเสียภาษี
ศุลกากรกรณีมีการนำเข้า-ส่งออกสินค้าที่มีมูลค่าเกิน 1,000 บาทให้ดำเนินการกรรมวิธีทางศุลกากรด่านศุลกากร 
เชียงของอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย 
  2.2 จังหวัดพะเยาโดยหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนตลอดจนภาคประชาชนได้มีการสนับสนุนให้มี
การยกระดับจุดผ่อนปรนบ้านฮวกเป็นจุดผ่านแดนถาวรมาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้จังหวัดพะเยาและแขวงไชยะบุลี สปป.
ลาว มีความเห็นชอบที่จะร่วมกันสนับสนุนการยกระดับจุดผ่อนปรนบ้านฮวกอำเภอภูซาง  จังหวัดพะเยา เป็นจุดผ่าน
แดนถาวรและด่านท้องถิ่นบ้านปางมอนเมืองคอบแขวงไชยะบุลีเป็นด่านสากลรัฐบาลของทั้งสองฝ่ายได้กำหนดนโยบาย
ร่วมกันดังนี้ 
    (1) ในการประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าแขวงชายแดนไทย-ลาวครั้งที่ 8 
ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2554 ณ แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาวที่ประชุมสนับสนุนให้ยกระดับ     
จุดผ่อนปรนบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เป็นจุดผ่านแดนถาวรและยกระดับด่านท้องถิ่นบ้านปางมอน 
เมืองคอบ แขวงไชยะบุลีเป็นด่านสากล 
    (2) คณะรัฐมนตรีมีมติในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ณ จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2555 เห็นชอบดังนี้ 
     (2.1) ให้ยกระดับจุดผ่อนปรนบ้านฮวกอำเภอภูซางจังหวัดพะเยา เป็นด่าน
ถาวรเนื ่องจากได้ร ับความเห็นชอบในหลักการจากคณะอนุกรรมการพิจารณาการเปิดจุดผ ่านแดนภายใต้               
ความรับผิดชอบของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) 
     (2.2) มอบหมายกระทรวงการต่างประเทศร่วมกับกระทรวงมหาดไทย
ประสาน สปป.ลาว ในการเร่งรัดจัดตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อดำเนินการเปิดจุดผ่านแดนถาวรระหว่างกัน 
     (2.3) มอบหมายหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องด้านการอำนวยความสะดวกและ
บริหารจัดการบริเวณด่านพรมแดนเตรียมความพร้อมรองรับการเป็นจุดผ่านแดนถาวรโดยกรมโยธาธิการและ 
ผังเมืองและจังหวัดพะเยาเป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ 
    (3) ในการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย-
ลาวจังหวัดพะเยา-แขวงไชยะบุลี ครั้งที ่8 เมื่อวันที่ 24 - 26 สิงหาคม 2555 ณ แขวงไชยะบุลี สปป.ลาว 
ที่ประชุมได้มีการหารือกันเกี่ยวกับความร่วมมือในอนาคตและลงนามบันทึกการประชุมร่วมกันในประเด็นการเร่งรัด
ผลักดันการยกระดับจุดผ่อนปรนบ้านฮวก อำเภอภูซาง  ขึ้นเป็นจุดผ่านแดนถาวรและด่านประเพณีบ้านปางมอน 
เมืองคอบ แขวงไชยะบุลี ขึ้นเป็นด่านสากล 
    (4) ในการประชุมคณะผู ้ว ่าราชการจังหวัดและเจ้าแขวงชายแดนไทย  – ลาว       
ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 6 - 8 มีนาคม 2556 ณ กรุงเทพมหานคร  ราชอาณาจักรไทยทั้งสองฝ่ายเห็นชอบการเตรียมความพร้อม 
การยกระดับจุดผ่อนปรนบ้านฮวก อำเภอภูซาง  จังหวัดพะเยา  เป็นจุดผ่านแดนถาวรและยกระดับด่านท้องถิ่น      
ปางมอน เมืองคอบ แขวงไชยะบุลี เป็นด่านสากล 

  3. ความพร้อมของพ้ืนที่ 

   3.1 ปัจจุบันจุดผ่อนปรนบ้านฮวก มีอาคารที่ทำการด่านสำหรับเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงาน  
อยู ่ปฏิบัติหน้าที่ประกอบด้วยฝ่ายปกครองตำรวจทหารเจ้าหน้าที่ศุลกากรเชียงของเจ้าหน้าที ่ตรวจคนเข้าเมือง             
มีการพัฒนาถนนตัดผ่านถึงตัวด่านพร้อมระบบไฟฟ้าที่ทำการด่าน  
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   3.2 สถิติการเดินทางเข้าออกของราษฎรทั้งสองฝ่าย 

ตารางแสดงข้อมูลสถิติการค้าชายแดนไทย- ลาวจังหวัดพะเยาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2553 - 2557 

ปี ราษฎรไทยเดินทางไปลาว (คน/ครั้ง) ราษฎรลาวเดินทางมาไทย (คน/ครั้ง) 
2553 4,231 27,238 
2554 3,656 27,879 
2555 3,513 34,630 
2556 3,260 37,074 
2557 4,062 36,619 

เหตุผลในการเดินทางเข้า-ออกของราษฎรทั้งสองฝ่าย 
 ราษฎรไทย - ติดต่อค้าขายประกอบธุรกิจ - เยี่ยมญาติท่องเที่ยว 
 ราษฎร สปป.ลาว - ติดต่อค้าขายประกอบธุรกิจ - เยี่ยมญาติเข้ารับการรักษาพยาบาล 
   3.3 สถิติการค้าชายแดนไทย – ลาวจังหวัดพะเยา  ตั้งแต่ป ี2550 – 2557 

ตารางแสดงข้อมูลสถิติการค้าชายแดนไทย – ลาวจังหวัดพะเยาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2550 – 2557 

ปี/มูลค่า มูลค่าการค้า มูลค่านำเข้า มูลค่าส่งออก ดุลการค้า 
2550 76,332,777.70 68,801,120.20 7,531,657.50 - 61,269,462.70 
2551 45,480,360.80 40,354,296.80 5,126,064.00 - 35,228,232.80 
2552 29,885,504.21 19,804,642.85 10,080,861.36 - 9,723,781.49 
2553 28,554,996.72 4,100,779.60 24,454,217.05 20,353,437.45 
2554 41,950,161.47 3,564,028.61 38,386,132.86 34,822,104.25 
2555 183,565,432.45 5,883,478.08 177,681,954.37 171,798,476.29 
2556 181,023,261.60 259,641.29 180,763,620.31 180,503,979.02 
2557 231,398,471.38 1,463,019.97 229,935,451.41 228,472,431.44 

* มูลค่าการส่งออกปี2550 - 2557 มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
** มูลค่าการนำเข้าลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2550 สาเหตุจากผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูปที่เป็นสินค้านำเข้าที่สำคัญ         
ได้มีมูลค่าการนำเข้าลดลงเนื่องจาก สปป.ลาวลดการให้สัมปทานแปรรูปไม้ประกอบกับผู้ประกอบการค้าบ้านฮวก 
ไม่สามารถนำเข้าผลผลิตทางการเกษตรเนื่องจากประสบปัญหาการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามพันธกรณีตามความตกลง 
WTO อัตราภาษีนำเข้าร้อยละ 73 รวมกับค่าธรรมเนียมพิเศษการนำเข้า 180 บาท/ตันซึ ่งไม่เอื ้อต่อการสร้าง         
ขีดความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการค้าในระดับท้องถิ่น 

รายการสินค้าส่งออกที่สำคัญได้แก่ 
  - สินค้าอุปโภคบริโภค - อุปกรณ์ทอผ้าเส้นด้าย 
  - ยารักษาโรค  - เมล็ดพันธุ์พืช เช่น ข้าวโพด  ถั่วลิสง  ปุ๋ย 
     - น้ำมันเชื้อเพลิง  - อะไหล่รถยนต์ 
     - วัสดุก่อสร้าง  - เครื่องใช้ไฟฟ้า 
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รายการสินค้านำเข้าที่สำคัญได้แก่ 
 - พืชผลทางการเกษตร เช่น ข้าว   ข้าวโพด  ถั่วลิสง  ลูกเดือย 
 - ของป่าเช่น   เปลือกไม้  ต้นไม้กวาด  ปอสา  หน่อไม ้  ผ้าใยกัญชง   ไม้แปรรูป 
   3.4 จังหวัดพะเยาและแขวงไชยะบุลี สปป.ลาวได้เตรียมความพร้อมในการยกระดับด่านดังนี้ 

 ดา้นจังหวัดพะเยา 
 จังหวัดพะเยาได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมยกระดับจุดผ่อนปรนบ้านฮวกเป็นด่านถาวรดังนี้ 
 (1) แต่งตั้งคณะกรรมการยกระดับจุดผ่อนปรนบ้านฮวก อำเภอภูซาง เป็นจุดผ่านแดนถาวรมีภารกิจ 
ดำเนินการเตรียมความพร้อมในทุกด้านเพ่ือการยกระดับจุดผ่อนปรนบ้านฮวกเป็นด่านถาวร 
 (2) แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจร่วมไทย-ลาวจังหวัดพะเยาสำรวจความพร้อมของพื้นที่ในการยกระดับ
จุดผ่านแดนถาวรและเปิดด่านสากลให้มีภารกิจสำรวจความพร้อมของพื้นที ่สรุปความเห็นร่วมกับฝ่ายลาวเสนอ          
ผล   การดำเนินงานปัญหาอุปสรรคในการยกระดับจุดผ่านแดนและแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
ของแต่ละฝ่ายทราบและพิจารณาพร้อมทั้งสรุปผลให้คณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดน   
ไทย-ลาวจังหวัดพะเยา-แขวงไชยะบุลีรับทราบโดยคณะทำงานดังกล่าวของฝ่ายไทยได้สำรวจความพร้อมของพื้นที่และ
ประชุมพิจารณาการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวและกำหนดแนวทางหลักๆในการดำเนินการประกอบไปด้วย 
 - การพัฒนาตัวด่าน 
 - การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับตัวด่าน 
 - การจัดทำผังพื้นที่เฉพาะในชุมชนบ้านฮวกและมีผลการดำเนินการดังนี้ 
  (1) การพัฒนาตัวด่านกรมศุลกากรโดยด่านศุลกากรเชียงของเป็นหน่วยงานรับผิดชอบเนื่องจากพื้นที่
ด่านในปัจจุบันมีพ้ืนที่จำกัดและเป็นเขตอุทยานแห่งชาติจึงเห็นควรให้มีการกำหนดพ้ืนที่ด่านออกแบ่งเป็น 2 โซน ดังนี้ 
 โซนที ่1 ด่านพรมแดนอยู่ติดกับพรมแดนเป็นส่วนปฏิบัติการประกอบด้วยหน่วยงาน C.I.Q ได้แก่ 
  C = Customs คือกรมศุลกากร 
  I  = Immigration คือสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง 
  Q = Quarantine คือหน่วยกักกันโรคประกอบไปด้วยกรมควบคุมโรคกรมวิชาการเกษตร 
กรมปศุสัตว์กรมประมง 
 โซนที ่2 ด่านศุลกากรไม่จำเป็นต้องอยู่ติดพรมแดนจัดเป็นส่วนอำนวยการและสนับสนุน 
สามารถอยู่ห่างพรมแดนเช่นอาคารสำนักงานส่วนที่พักของเจ้าหน้าที่เป็นต้น 
 
  (2) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับตัวด่าน 
   1) ด้านการคมนาคมสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพะเยาและแขวงการทางพะเยา     
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการพัฒนาโครงข่ายเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงถึงตัวด่านบ้านฮวก 
   2) ด้านการดำเนินงานขยายโครงข่ายไฟฟ้าประปาและโทรศัพท์ดังนี ้
    2.1) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยามีความพร้อมในการขยายโครงข่าย 
    2.2) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจุนได้ดำเนินการสำรวจแหล่งผลิตน้ำเพื่อจ่ายให้
ชุมชนและหน่วยงานที่จะปฏิบัติงานในพ้ืนที ่โครงการพัฒนาจัดตั ้งด่านพรมแดนบ้านฮวกสำหรับการวางระบบ          
การวางท่อจ่ายน้ำต้องให้มีการวางผังโครงการฯให้ชัดเจนก่อนจึงดำเนินการได้ 
    2.3) บมจ.ทีโอทีจังหวัดพะเยาเตรียมความพร้อมโครงข่ายโทรศัพท์พร้อมให้บริการโซน 1 
และโซน 2 
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  (3) การจัดทำผังพ้ืนที่เฉพาะในชุมชนบ้านฮวก 
  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา ประสานการดำเนินงานกับด่านศุลกากรเชียงของ
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพะเยาดำเนินการจัดทำรูปแบบกรอบแนวทางการวางผังชุมชนโครงสร้างพื้นฐาน    
การคมนาคมการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ชุมชนบ้านฮวก โดยพิจารณาถึงพ้ืนที่และชุมชนที่จะได้รับผลกระทบ 
จากโครงการพัฒนาจัดตั้งด่านพรมแดนบ้านฮวก 

 ด้านแขวงไชยะบุลี สปป.ลาว 
 (1) แต่งตั้งคณะทำงานรับผิดชอบการเตรียมเปิดด่านประเพณีบ้านปางมอนเมืองคอบแขวงไชยะบุลี     
เป็นด่านถาวรท้องถิ่นโดยมีรองเจ้าแขวงไชยะบุลีเป็นหัวหน้าคณะทำงานคณะทำงานประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการ
ทั้งระดับแขวงและเมืองคอบให้มีหน้าที่รับผิดชอบภารกิจการเตรียมเปิดด่านประเพณีบ้านปางมอนเมืองคอบเป็นด่าน
ถาวรท้องถิ ่นปางมอน พร้อมทั ้งได้มอบให้ห้องการพัวพันต่างประเทศแขวงห้องการป้องกันชาติแขวง  (ปกช.)            
และห้องการป้องกันความสงบแขวง (ปกส.) ประมาณการงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเปิดด่านถาวรท้องถิ่นดังกล่าว 
 (2) แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจร่วมลาว-ไทยแขวงไชยะบุลี  สำรวจความพร้อมของพ้ืนที่ในการยกระดับ
จุดผ่านแดนถาวรและเปิดด่านสากลให้มีภารกิจสำรวจความพร้อมของพื้นที่สรุปความเห็นร่วมกับฝ่ายไทยเสนอผล     
การดำเนินงานปัญหาอุปสรรคในการยกระดับจุดผ่านแดนและแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ของแต่ละฝ่ายทราบและพิจารณาและสรุปผลให้คณะกรรมร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย -ลาว
จังหวัดพะเยา-แขวงไชยะบุลีรับทราบ 
 (3) รัฐบาลไทยได้อนุมัติงบประมาณทั้งเงินกู้และเงินช่วยแบบให้เปล่าแก่สปป.ลาว จำนวน 1,390 ล้านบาท
โดยสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน  (องค์การมหาชน) หรือสพพ. ได้ลงนามในสัญญา      
ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ สปป.ลาวตามโครงการปรับปรุงและก่อสร้างถนนช่วงบ้านฮวก (จ.พะเยา)-เมืองคอบ-
เมืองเช ียงฮ่อนและเมืองคอบบ้านปากคอบ-บ้านก้อนตื ้นใน สปป .ลาวโดยมีระยะเวลาการดำเนินการตั ้งแต่                   
ปีพ.ศ. 2557 - 2559 รวมระยะเวลา 3 ปี มีรายละเอียดดังนี้ 
 (3.1) งานก่อสร้างถนนโครงการมีระยะทางรวมประมาณ 110 กิโลเมตร ประกอบด้วย 
   (3.1.1) ถนนช่วงบ้านฮวก-เมืองคอบ-เมืองเชียงฮ่อน ระยะทาง 62.60 กม. 
   (3.1.2) ถนนช่วงเมืองคอบ-บ้านปากคอบ-บ้านก้อนตื้น ระยะทาง 24.62 กม. 
   (3.1.3) เส้นทางย่อยจากบ้านปากคอบถึงริมแม่น้ำโขง ระยะทาง 2.00 กม. 
   (3.1.4) ถนนในเมืองคอบ ระยะทาง 8.00 กม. 
   (3.1.5) ถนนในเมืองเชียงฮ่อน ระยะทาง 12.93 กม. 
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แผนทีเ่ส้นทางการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดพะเยาและแขวงไชยะบุลี สปป.ลาว 

4. ประโยชน์ที่จะได้รับ 
 การยกระดับจุดผ่อนปรนบ้านฮวกเป็นจุดผ่านแดนถาวรและด่านประเพณีบ้านปางมอนเมืองคอบแขวงไชยะบุลี
เป็นด่านสากลจะทำให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆร่วมกันระหว่างจังหวัดพะเยาและแขวงไชยะบุลี สปป.ลาว ดังนี้ 
  4.1 จะเกิดการขยายตัวด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวผ่านจุดผ่านแดนดังกล่าวมากยิ่งขึ้น
และเกิดการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนการขนส่งการท่องเที่ยวกับประเทศเพ่ือนบ้านในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงทั้ง สปป.ลาว
จีนตอนใต้และเวียดนามซึ ่งมีศักยภาพที ่จะพัฒนาให้เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์การท่องเที ่ยวการค้าการลงทุน             
การขนส่งเพ่ือรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคตอันใกล้อีกท้ังเป็นการสนับสนุนโครงการจัดตั้งวงกลม
เศรษฐกิจจังหวัดพะเยา-จังหวัดน่าน-แขวงไชยะบุลี-หลวงพระบาง-แขวงอุดมไชย 
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 4.2 ประชาชนของทั้งสองประเทศและยานพาหนะสามารถสัญจรไปมาเพ่ือการค้าการลงทุนส่งเสริม 
การท่องเที่ยวและอื่นๆเพิ่มสูงและสะดวกยิ่งขึ้นจะส่งผลก่อให้เกิดกิจกรรมการค้าชายแดนและการเปิดตลาดการค้า
ใหม่ๆโดยเฉพาะสินค้าสิ ่งทอเครื ่องอุปโภคบริโภคสินค้าการเกษตรและการบริการอื ่นๆทำให้มูลค่าการค้าและ           
การท่องเที่ยวเพิ่มมากข้ึน 
 4.3 พัฒนาตลาดชายแดนบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เป็นศูนย์กลางการค้าสินค้าและด่านบ้านฮวก
เป็นประตูการค้าประตูคมนาคมขนส่งและประตูเชื่อมโยงการท่องเที่ยวได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 กิจการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว 
1. ความสัมพันธ์ตามแนวชายแดนไทย-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) 
 ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนไทย – สปป.ลาวตามแนวชายแดนมีความต่อเนื่องกันมานานเนื่องจาก
ราษฎรทั้งสองฝ่ายมีความผูกพันกันตามสายเลือดด้วยความเป็นญาติพี่น้องจึงทำการการค้าขายระหว่างบุคคลกลุ่ม
บุคคลและชุมชนจนกระทั่งรัฐบาลทั้งสองฝ่ายได้เจริญสัมพันธไมตรีต่อกันทำให้มีการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศท้ังในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ 
 1.1 สถานที่ตั้ง 
 จังหวัดพะเยามีแนวเขตติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  (สปป.ลาว) ตั้งแต่บริเวณ  
บ้านฮวก หมู่ที ่3 ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง ถึงบ้านต้นผึ้งหมู่ที ่16 ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ เป็นระยะทางประมาณ 
36 กิโลเมตร โดยมีช่องทางกิ่วหก (PB 502763) หมู่ที่ 12 ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เป็นช่องทาง     
ที่ติดต่อระหว่างบ้านฮวก หมู่ที่ 12 ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา กับบ้านปางมอญเมืองคอบแขวงไชยะบุรี 
สปป.ลาว เป็นที่ตั้งจุดผ่อนปรนชายแดนไทย-สปป.ลาว บ้านฮวก เป็นช่องทางที่ราษฎรของทั้งสองประเทศสามารถ
เดินทางติดต่อค้าขายกันได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 06.00 - 18.00 น. ของทุกวันโดยไม่มีการหยุดพักเที่ยงและมีการจัด
ตลาดนัดทุกวันที่ 10 และ 30 ของทุกเดือน ณ บริเวณตลาดบ้านฮวก ทั้งนี้การขออนุญาต เดินทางเข้า-ออกต้องให้
เป็นไปตามข้อตกลงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 1.2 ข้อตกลงระหว่างจังหวัดพะเยากับแขวงไชยะบุรี 
 จากการประชุมคณะกรรมการร่วมรักษาความเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทย -สปป.ลาว และ สปป.ลาว
ไทยเขตเชียงฮ่อน-หงสา แขวงไชยะบุรีได้มีบันทึกการประชุมที่มีผลให้ทั้ง 2 ฝ่ายต้องปฏิบัติตามหลายประเด็นดังนี้ 
  1.2.1 ให้ใช้จุดกิ่วหกเป็นช่องทางเข้า-ออกระหว่างบ้านฮวก หมู่ที่ 3 อำเภอภูซาง กับบ้านปางมอญ
เมืองคอบเวลา 08.00 -12.00 น. และเวลา 13.00 – 17.00 น. (ปัจจุบันปรับเป็นเวลา 06.00 – 18.00 น.     
โดยไม่มีการหยุดพักเที่ยง) กรณีเจ็บป่วยสามารถเข้า-ออกได้ไม่จำกัดเวลาแต่ต้องผ่านจุดตรวจคนเข้า-ออกของเจ้าหน้าที่
ทั้งสองฝ่ายและอนุญาตให้เฉพาะราษฎรของจังหวัดพะเยากับราษฎรแขวงไชยะบุรีเท่านั้นที่ผ่านเข้าออกได้กำหนดเวลา
เข้าออกของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่เกิน 2 วัน ระยะทางหรือขอบเขตให้เข้าไปแต่ละฝ่ายได้ในเขตสุขาภิบาล 
เชียงคำและเขตเทศบาลเมืองคอบเท่านั้น 
  1.2.2 ประชาชนทั้งสองฝ่ายสามารถซื้อสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในมูลค่า
ไม่เกิน 30,000 กีบ หรือ 1,000 บาท  ต่อหนึ่งคนต่อหนึ่งเที่ยวโดยไม่ต้องเสียภาษี (หากซื้อเกินต้องชำระภาษี     
ตามกฎหมาย) 
  1.2.3 ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันในการสกัดก้ันและปราบปรามยาเสพติดบริเวณชายแดน 
  1.2.4 ทั้งสองฝ่ายจะให้ความร่วมมือในการรักษาหลักเขตแดนไทย-สปป.ลาวจังหวัดพะเยา-แขวงไชยะบุรี
ให้อยู่ในสภาพเดิมไม่ถูกทำลายให้ความรู้และดูแลประชาชนของตนให้เดินทางเข้า-ออกจุดผ่านแดนให้ถูกต้อง 
  1.2.5 ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้การร่วมมือและพัฒนาด้านกีฬาศิลปวัฒนธรรมระหว่างกันรวมทั้ง        
ให้ความร่วมมือด้านสาธารณสุขมากขึ้น 
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  1.2.6 ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้ยกฐานะจุดผ่อนปรนบ้านฮวกเป็นจุดผ่านแดนถาวรและด่านประเพณี
ปางมอญเป็นด่านท้องถิ่นโดยเห็นชอบนำเสนอรัฐบาลของแต่ละฝ่ายพิจารณา 

2. สถานะด่านชายแดน 
 “จุดผ่อนปรน” เป็นจุดที่เปิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ทางด้านมนุษยธรรมเพื่อการส่งเสริมความสัมพันธ์      
ในระดับท้องถิ่นและอนุญาตให้ประชาชนทั้งสองประเทศสัญจรไปมาเพ่ือซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าอุปโภคบริโภคระหว่าง
กันโดยกำหนดระเบียบการสัญจรไปมาประเภทของสินค้ามูลค่าการค้าระยะเวลาเปิดปิดจุดผ่อนปรนจุดผ่อนปรน
ชายแดนไทย-สปป.ลาวบริเวณบ้านฮวก  อำเภอภูซาง  จังหวัดพะเยา เป็นจุดที ่ตั ้งขึ ้นเพื ่อควบคุมการเข้าออก          
ของประชาชนทั้งสองประเทศอยู่ในความดูแลของฝ่ายกิจการพิเศษที่ทำการปกครองอำเภอภูซาง จังหวัดพะเย า        
ซึ ่งมีนายอำเภอภูซางเป็นผู ้ด ูแลรับผิดชอบเพื ่อให้เกิดการติดต่อค้าขายระหว่างประเทศเป็นไปตามข้อตกลง                     
ของคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทย-ลาวจังหวัดพะเยา,ลาว-ไทย แขวงไชยะบุรี โดยจุด
ผ่อนปรนแห่งนี้ตั ้งขึ ้นเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2536โดยมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์อำนวยการป้องกันการกระทำอันเป็น
คอมมิวนิสต์ (ศอป.ปค.) อำเภอภูซาง ประจำอยู่ ณ จุดผ่อนปรนดูแลการเข้าออกของประชาชนโดยอยู่ในการดูแล    
ของฝ่ายกิจการพิเศษที่ทำการปกครองอำเภอภูซางซึ่งมีนายอำเภอภูซางเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบและเจ้าหน้าที ่จาก      
ด่านศุลกากรเชียงของ จังหวัดเชียงราย ควบคุมดูแลการนำเข้าสินค้าผ่านเข้า-ออกบริเวณจุดผ่านแดน 

3. สถานการณ์การค้า 
 สถิติการค้าชายแดนไทย-ลาวด้านจังหวัดพะเยาปี2551-2558 มูลค่าการการค้ารวมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ปี2558 มูลค่าการค้ารวมเท่ากับ 356.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 มูลค่า 124.66 ล้านบาทหรือร้อยละ 
53.89 ซึ่งไทยเป็นฝ่ายเกินดุลการค้า 312.37 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.75 แยกเป็น 
 3.1 การส่งออก ปี 2558 มีมูลค่า 334.16 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปีที่แล้ว 104.28 ล้านบาท หรือ 
ร้อยละ 45.36 จากการเพิ่มขึ้นของการส่งออกในหมวดสินค้าได้แก่ยานพาหนะและส่วนประกอบเครื่องจักร+อุปกรณ์ 
(สุทธินำกลับ) รถกระบะบรรทุก+อุปกรณ์ (สุทธินำกลับ) พาหนะเครื่องจักรหนัก สินค้าเชื้อเพลิง(น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว
น้ำมันเบนซิน) วัสดุก่อสร้างเหล็กเส้นเหล็กกล้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์และส่วนประกอบ (อุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้า) 
ของใช้ประจำวัน (สินค้าเบ็ดเตล็ด) 
 3.2 การนำเข้าในปี 2558 มีมูลค่า 21.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีท่ีแล้ว 20.33 ล้านบาท หรือ 
ร้อยละ 1,392.47 จากการเพิ่มขึ้นของหมวดสินค้านำเข้าสำคัญได้แก่สินค้ากสิกรรม (ลูกเดือยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์),
ยานพาหนะอุปกรณ์และส่วนประกอบ (รถตักดิน), และวัสดุก่อสร้าง (หินโม)่ 

สถิติการค้าชายแดนด้านจังหวัดพะเยา-สปป.ลาว ป ี2551 – 2558    หน่วย : บาท 
(ที่มา : ด่านศุลกากรเชียงของ) 

ปี/มูลค่า มูลค่าการค้า มูลค่านำเข้า มูลค่าส่งออก ดุลการค้า 
2551 45,480,360.80 40,354,296.80 5,126,064.00 -35,228,232.80 
2552 27,021,387.18 19,804,642.85 10,080,861.36 -9,723,781.49 
2553 22,226,719.93 4,100,779.60 24,454,217.05 20,353,437.45 
2554 41,950,161.47 3,564,028.61 38,386,132.86 34,822,104.25 
2555 150,890,916.02 5,883,469.08 45,267,560.46 39,384,091.38 
2556 181,023,261.60 259,641.29 180,763,620.31 180,503,979.02 
2557 231,398,471.38 1,463,019.97 229,935,451.41 228,472,431.44 
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กราฟแสดงการเปรียบเทียบมูลค่าการค้ามูลค่านำเข้ามูลค่าส่งออกด้านจังหวัดพะเยา ปี 2551 – 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สินค้านำเข้าระหว่างไทย-สปป.ลาวด้านจังหวัดพะเยาปี 2557 – 2558 
หน่วย : ล้านบาท 

ลำดับ รายการสินค้า ปี 2557 ปี2558 เปลี่ยนแปลง + / - 
1 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ - 3,772,618.84 + 3,772,618.84 
2 ลูกเดอืย 1,463,019.97 15,910,294.11 + 14,447,274.14 
3 รถตักดิน - 1,690,952.08 + 1,690,952.08 
4 หินโม ่ - 459,933.65 + 459,933.65 

รวม 1,463,019.97 21,833,798.68  + 20,370,778.71 

แสดงการเปรียบเทียบสินค้านำเข้าระหว่างไทย-สปป.ลาว ปี 2557 – 2558 
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สินค้าส่งออกระหว่างไทย-สปป.ลาว ด้านจังหวัดพะเยา  ปี2557-2558 
หน่วย : ล้านบาท 

ลำดับ รายการสินค้า ปี 2557 ปี 2558 เปลี่ยนแปลง + / - 
1 สินค้ากสิกรรม - 121,589.60 + 121,589.60 
2 เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์และ 

ส่วนประกอบ 
2,002,047.14 24,064,646.91 + 22,062,599.77 

3 เครื่องอิเลคทรอนิกส์ 56,010.60 12,961.12  - 43,049.  
4 เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน 522,739.89 475,420.36 - 47,319.53 
5 เหล็กและผลิตภัณฑ์ 1,253,490.80 9,619,994.94 - 8,366,504.14 
6 ยานพาหนะและส่วนประกอบ 51,130,769.57 129,373,994.25 + 78,243,224.68 
7 สินค้าเชื้อเพลิง 169,187,961.95 138,378,005.74 - 30,809,956.21 
8 วัสดุก่อสร้าง 4,856,510.00 30,053,432.75 + 25,196,922.75 
9 ของใช้ประจำวัน 

(สินค้าอุปโภคบริโภค) 
- 2,130,597.00 + 2,130,597.00 

10 เครื่องใช้สำนักงาน 368,121.46 - - 368,121.46 
11 อ่ืนๆ (สินค้าเบ็ดเตล็ด) 557,800.00 - - 557,800.00 

รวม 229,935,451.41 334,230,642.67 104,295,191.26 

แสดงการเปรียบเทียบสินค้าส่งออกระหว่างไทย – สปป.ลาว ปี 2557 – 2558 
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แนวโน้มในการพัฒนาในอนาคต 
1. ด้านการค้าการลงทุน 
 รูปแบบการลงทุน 
 1. การลงทุนฝ่ายเดียวของผู้ลงทุนภายในหรือต่างประเทศ (ลงทุนฝ่ายเดียวอาจจะลงทุนคนเดียวหรือหลายคน) 
 2. การลงทุนแบบหุ้นส่วนระหว่างผู้ลงทุนภายในกับต่างประเทศ (เป็นนิติบุคคลใหม่/ หุ้นต่างประเทศ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10) 
 3. การลงทุนธุรกิจร่วมตามสัญญา (ไม่ได้ตั้งเป็นนิติบุคคล / ต้องนำไปรับรองความถูกต้องจากองค์กร
ทะเบียนศาล) 

ประเภท การขออนุญาต การพิจารณา อายุการลงทุน 
กิจการทั่วไป ยื่นต่อแขนงการ 

อุตสาหกรรมและการค้า 
ไม่เกิน 15 วันราชการ ไม่จำกัดอายุการลงทุน / 

เว้นแต่ที่กฎหมายกำหนด 
กิจการสัมปทาน ยื่นต่อแขนงการแผนการ 

และการลงทุน 
ไม่เกิน 45 วันราชการ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง / 

ไม่เกิน 99 ปี 
กิจการการพัฒนาเขต 
เศรษฐกิจพิเศษและเขต 
เศรษฐกิจเฉพาะ 

แขนงการแผนการและ 
การลงทุนเพ่ือเสนอ 
รัฐบาลอนุมัติ 

 ไม่เกิน 99 ปี 

หมายเหตุ: การลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษฯยื่นที่คณะผู้บริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

  
อำนาจในการอนุมัติการลงทุนให้สิทธิแก่นายเจ้าแขวง 
 ไม่เกิน 5 ล้าน USD 4 แขวงใหญ่คือนครหลวงเวียงจันทน์ แขวงหลวงพระบาง แขวงสะหวันนะเขต 
และแขวงจำปาสัก ไม่เกิน 3 ล้าน USD สำหรับแขวงอื่นๆ 
 

นโยบายหลักของไทย 
 1. การสร้างความไว้วางใจระหว่างกัน (Mutual Trust) 
 2. การพัฒนาร่วมกัน (Joint Development Effort) 
 3. การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภูมิภาค (Regional Strengthening) 
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ตารางแสดงสัดส่วนการถือหุ้นของต่างชาติในประเภทธุรกิจ 

ลำดับ ประเภทธุรกิจ สัดส่วนผู้ถือหุ้น 
1 ธนาคาร 10 - 100 
2 สถานีวิทยุและโทรทัศน์ 10 - 49 
3 โทรคมนาคม 10 - 100 
4 สื่อสิ่งพิมพ์โรงพิมพ์ 10 - 100 
5 ผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องมือการแพทย์ 10 - 100 
6 ประกันภัย 10 - 51 
7 อสังหาริมทรัพย์ 10 - 100 
8 โรงแรม 10 - 100 
9 ท่องเที่ยว (การพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว)  10 - 100 

10 การคมนาคมขนส่ง 10 - 49 
11 ขายปลีก - 
12 ขายส่ง (อนุญาตเฉพาะ) 

- ประเภทผ้าผืน (Textile) 
- ประเภทเครื่องนุ่งห่ม (Clothing) 
- ประเภทรองเท้าถุงเท้าต่างๆ (Footwear) 
นอกจาก 3 รายการดังกล่าวข้างต้นไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติร่วมทุน 

10 - 49 

กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
 1. กิจการการผลิตเพ่ือการส่งออก 
 2. กิจการกสิกรรม-ป่าไม้แปรรูปผลิตภัณฑ์กสิกรรม-ป่าไม้และหัตถกรรม 
 3. กิจการอุตสาหกรรมแปรรูปอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัยกิจการค้นคว้าวิทยาศาสตร์และ 
การพัฒนากิจการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมและชีวะนานาพันธุ์ 
 4. กิจการเกี่ยวกับการพัฒนาทางด้านทรัพย์ยากรมนุษย์ฝีมือแรงงานและการปกปักรักษาสุขภาพของพลเมือง 
 5. กิจก่อสร้างพ้ืนฐานโครงสร้าง 
 6. กิจการผลิตวัตถุดิบอุปกรณ์เพ่ือสนองให้แก่การผลิตอุตสาหกรรมที่สำคัญ 
 7. กิจการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 
สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน 
 1. กำไรสุทธินำไปขยายกิจการที่ได้รับอนุญาตจะได้รับการยกเว้นอากรกำไรในปีการบัญชีถัดไป 
 2. ส่งผลกำไรทุนและรายรับอ่ืนๆ (ภายหลังที่ได้ชำระภาษีอากรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆตามกฎหมายแล้ว) 
กลับประเทศของตนหรือประเทศท่ีสามโดนผ่านระบบธนาคารที่สำนักงานในลาว 
 3. ได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้าและอากรที่เก็บจากการนำเข้าอุปกรณ์เครื่องอะไหล่พาหนะการผลิต 
ทางตรงวัตถุดิบที่ไม่มีอยู่ในประเทศหรือมีแต่ไม่เพียงพอผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปที่นำเข้าเพ่ือแปรรูปหรือประกอบ 
เพ่ือเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือส่งออก 
 4. ได้รับการยกเว้นภาษีส่งออกสำหรับผลิตภัณฑ์ทั่วไปเพ่ือส่งออก 
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สภาพการจัดการศึกษาในพื้นที่ชายแดน 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ตารางแสดงข้อมูลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พื้นที่ชายแดน อำเภอภูซางและเชียงคำจังหวัดพะเยา 
 

ที ่ สังกัด 
จำนวน

สถานศึกษา 
จำนวน

ครู 
จำนวนนักเรียน 

ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น ม.ปลาย รวม 
กระทรวงศึกษาธิการ 
1 สพป.พะเยา เขต 2 57 530 1,334 4,920 715 - 6,969 
2 สพม. เขต 36 3 228 - - 2,121 1,887 4,008 
3 สช. 8 156 672 1,636 197 95 2,600 
4 กศน. 2 49 - 137 504 810 1,451 

รวม 70 963 2,006 6,693 3,537 2,792 15,028 
กระทรวงมหาดไทย 
5 เทศบาล/อบต. 45 58 1,107 - - - 1,107 
สำนักงานพระพุทธฯ 
6 รร.ปริยัติธรรม

สามัญ 
2 39 - - 146 61 207 

รวมทั้งสิ้น 117 1,060 3,113 6,693 3,683 2,853 16,342 
 

ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา 

ตารางแสดงข้อมูลสถาบันการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา พ้ืนที่ชายแดน อำเภอภูซางและเชียงคำ จังหวัดพะเยา 

ที ่ สังกัด 
จำนวน

สถานศึกษา 
จำนวนครู/
คณาจารย ์

จำนวนนิสิต/นักศึกษา 

ปวช. ปวส. อนุปริญญา ป.ตรี 
สูงกว่า 
ป.ตรี 

รวม 

1 สอศ. 1 22 526 238 - - - 764 
2 สกอ. - - - - - - - - 
 รวม 1 22 526 238 - - - 764 
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บทที่ 2 

สภาพปัญหาทางการศึกษาของพื้นที่ 

 จังหวัดพะเยา มีแนวชายแดนติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน  คือ แขวงไชยะบุลี สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (สปป.ลาว) จากทิศเหนือไปทิศใต้ ตั้งแต่ อำเภอเชียงคำถึงอำเภอภูซาง ติดต่อกับ เมืองคอบ แขวงไชยะบุลี 
สปป.ลาวรวมทั้งสิ้น 44 กิโลเมตร (อำเภอเชียงคำ 16 กิโลเมตร และอำเภอภูซาง 28 กิโลเมตร) สภาพชุมชนในพื้นที่ส่วน
ใหญ่มีความแตกต่างหลากหลายทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นลักษณะเฉพาะของตนเอง    
บางพ้ืนที่มีผู้ลี้ภัยจำนวนมาก มีปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์ ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของประชาชนในพ้ืนที่ โดยสภาพปัญหาของพ้ืนที่ มีดังนี้ 
1. สภาพปัญหาการจัดการศึกษา จำแนกสภาพปัญหาเป็นรายด้าน ดังนี้  
 1.1 ด้านผู้เรียน 
  1) เนื่องจากผู้เรียนมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ส่งผลให้มีทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน
ภาษาไทยไม่คล่องและมีปัญหาการสื่อสารระหว่างนักเรียนไทยผู้เรียนต่างชาติพันธุ์ และผู้เรียนประเทศเพ่ือนบ้าน 
  2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนต่ำ 
  3) ขาดโอกาสทางการศึกษาและช่องทางในการเรียนรู้ 
  4) จำนวนผู้เรียนที่ออกกลางคันมีค่อนข้างสูง เนื่องจากผู้ปกครองย้ายถิ่นฐานเพื่อไปประกอบ
อาชีพต่างถ่ินค่อนข้างบ่อย 
  5) ผู้เรียนมีโอกาสเข้าถึงสื่อเทคโนโลยีน้อย 
  6) ผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาไม่มีทักษะในการประกอบอาชีพ ทักษะทางเทคโนโลยีและภาษา 
ที่ส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
  7) ผู้เรียนขาดทักษะชีวิต อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อปัญหายาเสพติด 
 1.2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
  1) หลักสูตรไม่สอดคล้องกับสภาพบริบทและความต้องการกำลังคนในพื้นที่ ตลาดแรงงานและ
สถานประกอบการ 
  2) การวัดและประเมินผลที่กำหนดเกณฑ์และมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศไม่เหมาะสมกับ 
สภาพผู้เรียนและพ้ืนที่ 
  3) ขาดการส่งเสริมด้านวิชาชีพเพ่ือพัฒนาต่อยอดอาชีพเดิมในท้องถิ่น 
 1.3 ด้านบุคลากร 
  1) ครูผู้สอนไม่เพียงพอ ครูไม่ครบชั้น ขาดบุคลากรสายผู้สอนที่มีความรู้เฉพาะด้าน เช่น การโรงแรม 
ภาษาอังกฤษ เป็นต้น 
  2) ครูและผู้บริหารสถานศึกษาย้ายบ่อย 
  3) ครูไม่มีความรู้ภาษาถ่ิน ขาดทักษะการสอนภาษาถิ่น 
  4) ครูขาดรูปแบบวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเด็กในชุมชน และไม่รองรับการพัฒนา
ประเทศทางเศรษฐกิจ รวมทั้งครูไม่ม่ันใจในวิธีการปรับหลักสูตรให้เหมาะสมและการนำหลักสูตรไปใช้ 
  5) ขาดแคลนบุคลากรสนับสนุนด้านการสอนและเจ้าหน้าที่อื่น ๆ เช่น ธุรการ บัญชี เป็นต้น 
  6) หลักเกณฑ์ของ ก.ค.ศ. ในการกำหนดจำนวนครูไม่เหมาะสมกับสภาพการดำเนินงานจริง 
  7) ครูสอนไม่ตรงตามวุฒิการศึกษาและความถนัด รวมทั้งครูไม่มีประสบการณ์ เป็นครูบรรจุใหม่ 
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1.4 ด้านอาคารสถานที่ สาธารณูปโภค และสื่อและอุปกรณ์การเรียน 
  1) สื ่อการเรียนการสอน ครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยี เครื ่องมือเครื ่องจักรขาดแคลน          
ไม่ทันสมยั ไม่มีคุณภาพ และไม่ได้มาตรฐาน    
  2) อาคารที่ใช้เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนส่วนใหญ่อยู่ในสภาพที่ไม่เอ้ือต่อประสิทธิภาพการเรียนรู้  
  3) ขาดแคลนห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องอบรมการฝึกขับรถยนต์ ศูนย์ฝึกอบรมด้านอาหารและ
เครื่องดื่มท่ีได้มาตรฐานสากลครัวการโรงแรม ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ไม่รองรับโปรแกรมสมัยใหม่ 
  4) ขาดแคลนห้องสมุด แหล่งสืบค้นข้อมูล และแหล่งเรียนรู้ 
  5) ระบบไฟฟ้าชำรุด ไม่เพียงพอ 
  6) ระบบอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร 
  7) ไม่มีน้ำดื่มสะอาด ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง 
  8) ระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษาไม่ถูกสุขลักษณะ 
  9) ขาดแคลนบ้านพักครู 
  10) สถานศึกษาในพื้นที่ชายแดนส่วนใหญ่เป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก  
 1.5 ด้านงบประมาณการบริหารและการจัดการ 
  1) งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่การดำเนินงาน เช่น ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างที่สูงกว่าพ้ืนที่ราบ 
  2) ขาดความร่วมมือทางวิชาการและการสร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการและหน่วยงานอ่ืนๆ 
  3) ขาดการส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจากชุมชน องค์กรเอกชน สถานประกอบการ และหน่วยงานต่างๆ  
2. สภาพปัญหาทั่วไป 
 สภาพปัญหาทั่วไปที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่ชายแดน ได้แก่ ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ 
ด้านสังคม ด้านความมั่นคง ด้านคมนาคม ด้านสาธารณสุข และด้านสิ่งแวดล้อม มีดังนี้ 
 2.1 ด้านเศรษฐกิจ 
  1) ประชาชนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน มีความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ของประชากรในจังหวัด 
  2) ประชาชนขาดทักษะวิชาชีพเฉพาะ ขาดความรู้ในการเพิ่มมูลค่าผลผลิต เกษตรธรรมชาติ 
อาชีพเสริม และแรงงานในพ้ืนที่เป็นแรงงานคุณภาพต่ำ 
  3) ขาดช่องทางการจำหน่ายสินค้า 
 2.2 ด้านสังคม 
  1) สถาบันครอบครัวและสถาบันชุมชนดั้งเดิมมีความเข้มแข็งลดลง เช่น การหย่าร้าง พ่อแม่
แยกกันอยู่รวมทั้งผู้ปกครองไม่ให้ความสำคัญในการส่งเสริมการศึกษา 
  2) ประชาชนมีความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ มีหลายเชื้อชาติ บางส่วนเป็นบุคคลไร้สัญชาติ  
  3) กลุ่มชาติพันธุ์ส่วนใหญ่ใช้ภาษาถ่ินในการสื่อสาร 
  4) ประชาชนไม่รู้กฎหมายและสิทธิขั้นพ้ืนฐาน 
  5) ค่านิยมของผู้ปกครองยึดติดการศึกษาสายสามัญและไม่เข้าใจระบบการเรียนอาชีวศึกษา 
 2.3 ด้านความม่ันคง 
  1) มีปัญหายาเสพติดบริเวณชายแดน 
  2) ประชาชนยังมีความเข้าใจและทัศนคติที่ไม่ดีต่อประเทศเพ่ือนบ้าน 
  3) มีปัญหาการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ 
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 2.4 ด้านการคมนาคม 
  1) ในบางพื้นที่มีการคมนาคมไม่สะดวก เป็นพื้นที่สูง พ้ืนที่ภูเขา ห่างไกล ไม่มีรถประจำทาง 
  2) การสื่อสารโทรคมนาคมทำได้ลำบาก 
  

 2.5 ด้านสาธารณสุข 
  1) ปัญหาภาวะทุพโภชนาการ ขาดแคลนอาหารกลางวัน 
  2) การสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐานยังไม่เพียงพอ บางครั้งเกิดโรคติดต่อ และโรคอุบัติใหม่  
 2.6 ด้านสิ่งแวดล้อม 
  1) ไม่มีน้ำดื่มสะอาด ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง 
  2) มีการบุกรุกทำลายป่า มีการเผาป่าในฤดูแล้ง 
  3) การประกอบอาชีพเกษตรที่มีการใช้สารเคมี 
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บทที่ 3 
สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน  

ประจำปีงบประมาณ 256๓ จังหวัดพะเยา 

1. วิสัยทัศน์ 
 “นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ชายแดนจังหวัดพะเยาได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ    
และเสมอภาคเป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้ มีคุณภาพชีวิตที ่ด ี อยู ่ร ่วมกันอย่างมั ่นคงและยั ่งยืน  ภายใต้สังคม               
พหุวัฒนธรรม”    
2. พันธกิจ  
 1) จัดการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ  

2) เสริมสร้างศักยภาพประชาชนในพื้นที่ชายแดนจังหวัดพะเยาให้มีทักษะพื้นฐานในเชิงอาชีพแบบครบวงจร 
สอดคล้องกับบริบทและความต้องการพัฒนาของพ้ืนที่ชายแดน 

3)  เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม
ได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย    
3. เป้าประสงค์ 

1) นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นท่ีชายแดนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  
2) ประชาชนมีทักษะอาชีพ มีงานทำ สอดคล้องกับบริบทและความต้องการพัฒนาของพ้ืนที่ชายแดน 
3) นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพ้ืนที่ชายแดนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม 

ได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
4. ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1. การจัดการศกึษาเพื่อความม่ันคงของพื้นที่ชายแดน 
 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 60 61 62 63 64 
1. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมส่งเสริม
การเรียนรู้ที่สะท้อนความรักและการธำรงรักษา
สถานบันหลักของชาติและการย ึดมั ่นในการ
ป ก ค ร อ ง ร ะ บ อ บ ป ร ะ ช า ธ ิ ป ไ ต ย อ ั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพ่ิมขึ้น 

70 75 80 85 85 สพฐ. สอศ.  
สกอ. กศน. สช. 

2. ร ้อยละของผ ู ้ เข ้าร ่วมก ิจกรรมที ่ส ่งเสริม       
การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและมี
ความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย 

70 75                                                                                                       80 85 85 สพฐ. สอศ.  
สกอ. กศน. สช. 

3. ร้อยละของนักเรียนก่อนวัยเส ี ่ยงระดับชั้น      
ป.1-6 ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด 

70 75 80 80 80 สพฐ. สช. 

4. ร้อยละของสถานศึกษาในทุกระดับการศึกษา 
ทั้งรัฐและเอกชน มีการป้องกันและแก้ไขปัญหา  
ยาเสพติด 

70 75 80 80 80 สพฐ. สอศ.  
สกอ. กศน. สช. 
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แนวทางการดำเนินงาน 

1. สร้างจิตสำนึกให้ผู ้เรียนมีความจงรักภักดีและธำรงรักษาสถาบันหลักของชาติ ได้แก่ ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

2. ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ และยึดมั่นในการปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

3. ให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม และสำนึกในความเป็นไทย 
4. ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5. ให้ความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และปัญหาอ่ืนๆ ทางสังคม 
6. เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว และชุมชนผ่านสถาบันการศึกษาและระบบการศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มทักษะอาชีพและการมีงาน
ทำในพื้นที่ชายแดน และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 60 61 62 63 64 
1. ร้อยละของสถานศึกษามีหลักสูตรพัฒนา
ทักษะอาชีพเพื ่อการมีงานทำสอดคล้อง     
กับบริบทและความต้องการพัฒนาของพ้ืนที่
ชายแดน 

80 85 90 95 100 สพฐ. สอศ. 
สกอ. กศน. 

2. ร้อยละของผู ้ผ ่านการฝ ึกอาชีพ/การ
พัฒนาทักษะอาชีพระยะสั ้น สามารถนำ
ความรู้     ไปประกอบอาชีพหรือพัฒนางาน 

60 65 70 75 80 สอศ. สกอ. 
กศน. 

3. จำนวนหน่วยงานภายนอกที่เข้ามามีส่วน
ร่วมในการฝึกอาชีพ/การพัฒนาทักษะอาชีพ
ระยะสั้น 

60 65 70 75 80 สอศ. สกอ. 
กศน. 

4. ร้อยละของงานวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้าง
องค์ความรู้และนวัตกรรม ที่สร้างผลผลิต
และมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

65 65 70 75 80 สพฐ. สอศ. 
สกอ. กศน. สช. 

แนวทางการดำเนินงาน 

1. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับพื้นท่ีและความต้องการพัฒนาของพ้ืนที่ชายแดน เพ่ือให้นักเรียน  
นักศึกษา และประชาชนมีทักษะอาชีพและมีงานทำ 

2. พัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
3. สร้างความร่วมมือในการพัฒนาทักษะอาชีพกับหน่วยงานภายนอก 
4. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาศกัยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในพื้นที่ชายแดน 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 60 61 62 63 64 
1. อัตราการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของ
ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัด
ชายแดนลดลง  

5 4.5 4 3.5 3 สพฐ. สช. กศน. 

2. ร ้อยละของนักเร ียน น ักศึกษา และ
ประชาชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาและ
การเรียนรู้ 

80 85 90 95 100 สพฐ. สอศ.  
สกอ. กศน. สช. 

3. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการ
ส่งเสริมการมีพฤติกรรม/ลักษณะนิสัยและ
วัฒนธรรมการทำงานที่พึงประสงค์ให้เป็น
คุณลักษณะที่สำคัญของคนในสังคมไทย 

80 85 90 95 100 สพฐ. สอศ.  
สกอ. กศน. สช. 

4. ร้อยละของนักเรียนในระดับการศึกษา   
ขั้นพ้ืนฐานที่มีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

70 75 80 85 90 สพฐ. สช. 

แนวทางการดำเนินงาน 

1. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และการใช้ภาษาแม่ของผู้เรียน 
2. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนทุกคน ทุกระดับและประเภทการศึกษา 
3. ส่งเสริมการปลูกฝัง บ่มเพาะ และกล่อมเกลาลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ (พึ่งพาตนเอง ซื่อสัตย์ มีวินัย      

มีคุณธรรม จริยธรรม) ของครอบครัวในการเลี้ยงดูบุตรหลาน โดยใช้กิจกรรมที่เป็นวิถีชีวิตประจำวัน 
4. จัดกิจกรรมหล่อหลอมพฤติกรรมและวัฒนธรรมการทำงานที่พึงประสงค์ให้เป็นคุณลักษณะที่สำคัญ     

ของคนในสังคมไทย อาทิ การตรงต่อเวลา การเคารพความคิดเห็นที่แตกต่าง การทำงานเป็นกลุ่มคณะ 
5. ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งหารเรียนรู้ในชุมชน ผ่านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่มีมาตรฐานและหลากหลาย 

อาทิ พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ชุมชน ฯลฯ สอดคล้องกับความสนใจและวิถีชีวิตของผู้รับบริการแต่ละ
กลุ่มเป้าหมาย และสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง 

6. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนทุกคนทุกระดับและประเภทการศึกษา 
ให้ความรู้และเสริมสร้างการมีสุขภาพอนามัยที่ดี 
 ๗. ให้ความรู้และเสริมสร้างการมีสุขภาพอนามัยที่ดี 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางการศึกษาในพื้นที่ชายแดน 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 60 61 62 63 64 
1. ร ้ อยละของน ั ก เ ร ี ยน ในร ะบ บต่ อ
ประชากรว ัยเร ียนระดับการศึกษาภาค
บังคับ 

100 100 100 100 100 สพฐ. สช. 

2. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย O-Net, N-Net 
และ V-Net เพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมา 

2 2 3 3 3 สพฐ. สอศ. 
กศน. สช. 

3. ร ้อยละของน ักเร ียน น ักศ ึกษาและ
ประชาชนที่ได้รับบริการทางการศึกษา 

80 85 90 95 100 สกศ. สพฐ. สอ
ศ. สอก. สกอ. 

กศน. สช. 
4. ร้อยละของสถานศึกษาที่ต้องการความ
ช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน
ในพื ้นที ่ชายแดนที ่ได ้ร ับการพัฒนาให้         
มีคุณภาพ 

100 100 100 100 100 สพฐ. สอศ. สช. 

แนวทางการดำเนินงาน 

1. สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
2. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา การให้บริการทางการศึกษา สำหรับผู้เรียนทุกคน ทุกระดับและ

ประเภทการศึกษา 
3. พัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน และจัดให้มีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และการศึกษาทางไกลระบบ   

ต่าง ๆ อาทิ DLIT, DLTV, ETV 
4. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมสำหรับผู้เรียนทุกวัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 5. การจัดการเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชายแดน 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 60 61 62 63 64 
1. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

70 75 80 85 85 สพฐ. สอศ. 
สกอ. กศน. สช. 

2. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการปรับปรุง
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้และสื่อ
การเรียนรู้สำหรับการสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

70 75 80 85 85 สพฐ. สอศ. 
สกอ. กศน. สช. 
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แนวทางการดำเนินงาน 

1. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ      
และสิ่งแวดล้อม 

2. ปรับปรุง พัฒนาการจัดการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้สำหรับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร          
กับสิ่งแวดล้อม 

3. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6.การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบริหารจัดการศึกษาในพื้นที่ชายแดน 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 60 61 62 63 64 
1. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีคุณภาพตาม
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ิมขึ้น 

60 65 70 75 80 สพฐ. สอศ. 
สกอ. กศน. สช. 

2. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีเครือข่ายในการ
ส่งเสริมการจัดการศึกษา 

60 65 70 75 80 สพฐ. สอศ. 
สกอ. กศน. สช. 

แนวทางการดำเนินงาน 

1. เร่งพัฒนาสถานศึกษาให้มีมาตรฐานการจัดการศึกษาที่ทัดเทียมหรือใกล้เคียงกัน 
2. ปรับปรุงประสิทธิภาพการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานทางการศึกษาและ

สถานศึกษาให้เป็นระบบครบวงจร 
3. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ให้มีจำนวนและศักยภาพ

เพียงพอ 
4. จัดตั้งกลุ่มโรงเรียนที่จัดการศึกษาโรงเรียนจังหวัดชายแดน ให้เป็นการจัดการศึกษาเฉพาะ 
5. ปรับปรุงเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ วิทยฐานะ การดำเนินการด้านครุภัณฑ์และอาคารประกอบ       

ให้สอดคล้องกับพื้นท่ี 
6. กำหนดมาตรการและแรงจูงใจให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมทางการศึกษา 
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บทที่ 4 
โครงการ/งบประมาณ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร ์ 

 เพ่ือให้การดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนประจำปีงบประมาณ 256๓  จังหวัดพะเยา บรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงได้กำหนด
โครงการกิจกรรม และงบประมาณ ที่รองรับในแต่ละยุทธศาสตร์ ไว้ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1. การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของพ้ืนที่ชายแดน 
ตัวช้ีวัด 

1. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่สะท้อนความรักและการธำรงรักษาสถานบันหลักของชาติและการยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพ่ิมขึ้น 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(หน่วย : บาท) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 โครงการชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
- จัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้นักเรียน นักศึกษา  

20,500 สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 
(วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ) 

2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(หน่วย : บาท) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
- จัดกิจกรรมขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 

10,000 สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 
(วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ) 

2 โครงการจัดการเรียนรู้ของศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

212,400 สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา 
(กศน.อ.เชียงคำ 

3 
 

โครงการการพัฒนาและขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
- กิจกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงในสังกัดเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงจำนวน 1 โรงเรียน  
- นิเทศ ติดตามการจัดกจิกรรมน้อมนำหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 

ไม่ใช้งบประมาณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 

๓6 
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3. ร้อยละของนักเรียนก่อนวัยเสี่ยงระดับชั้น ป.1-6 ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด 
  - ไม่มี 

4. ร้อยละของสถานศึกษาในทุกระดับการศึกษาทั้งรัฐและเอกชน มีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(หน่วย : บาท) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
- จัดกิจกรรมอบรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

1,000 สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 
(วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ) 

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 1 243,900  

ยุทธศาสตร์ที่ 2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มทักษะอาชีพและการมีงานทำในพื้นที่ชายแดน และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ตัวช้ีวัด 

1. ร้อยละของสถานศึกษามีหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานทำสอดคล้องกับบริบทและความต้องการพัฒนาของพ้ืนที่ชายแดน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(หน่วย : บาท) หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 โครงการความร่วมมือผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษาตอบสนองภาคการผลิตและบริการ              
ใน 10 อุตสาหกรรมแห่งอนาคต 
- จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ให้กับนักเรียน  

5,000 สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 
(วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ) 

2 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนร่วมหลักสูตรอาชีวะศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ทวิศึกษา) รองรับการศึกษาเพ่ือการมีงานทำในพ้ืนที่ชายแดน      
- จัดการเรียนการสอนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 

ไม่ใช้งบประมาณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 

 

 

๓7 
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2. ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอาชีพ/การพัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพหรือพัฒนางาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(หน่วย : บาท) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ 
- ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในพื้นท่ีในรูปแบบกลุ่มสนใจ และรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ 
- จัดส่งเสริมอาชีพ 1 อำเภอ 1 อาชีพ 

350,000 สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา 
(กศน.อ.เชียงคำ) 

2 โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบรูณาการเพ่ือสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างรายได้ 
- จัดอบรมวิชาชีพให้กับประชาชนและผู้สนใจ  

3,000,000 สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 
(วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ) 

3 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.อำเภอภูซาง 
- จัดกิจกรรมฝึกอาชีพให้ผู้เรียน  

384,400 สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา 
(กศน.อ.ภูซาง) 

3. จำนวนหน่วยงานภายนอกที่เข้ามามีส่วนร่วมในการฝึกอาชีพ/การพัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(หน่วย : บาท) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 โครงการจัดหาผู้เชี่ยวชาญเพ่ือให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา 
- สรรหา/คัดเลือกผู้เชี่ยวชาญสอนให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา 

10,000 สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 
(วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ) 

4. ร้อยละของงานวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(หน่วย : บาท) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563 
- จัดกิจกรรมพัฒนานวัตกรรมและสร้างประดิษฐ์  

130,000 สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 
(วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ) 

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 2 3,879,400  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในพื้นที่ชายแดน 

ตัวชี้วัด 
1. อัตราการเขียนไม่ออกอ่านไม่ได้ของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดชายแดนลดลง 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(หน่วย : บาท) หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนภาษาไทย 
- พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยและยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
- พัฒนาทักษะวิธีการสอนเขียนอัตนัยครูผู้สอนชั้น ป.6 
- พัฒนาทักษะการเชื่อมโยงการเรียนรู้ในการอ่าน เขียนและการสื่อสาร 

50,000 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

2 โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือไทย 
- จัดการศึกษาสำหรับผู้ไม่รู้หนังสือให้อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น ตามมาตรฐานการประเมิน 

97,400 สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา 
(กศน.อ.เชียงคำ) 

 

2. ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาและการเรียนรู ้
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(หน่วย : บาท) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 
 

โครงการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) สู่ชั้นเรียน 
- คัดเลือกครูดีเด่นสะเต็มศึกษา 
- ขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 
- ประชุมปฏิบัติการ Face to Face 
- ประชุมปฏิบัติการครูโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมและให้คำปรึกษา STEM Education ประจำจังหวัด 

289,000 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 

 
 
 
 

๓8 
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3. ร้อยละของผู้เรยีนที่เข้ารว่มกิจกรรมการส่งเสริมการมีพฤติกรรม/ลักษณะนิสัยและวัฒนธรรมการทำงานที่พึงประสงค์ให้เป็นคุณลักษณะที่สำคัญของคนในสังคมไทย 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(หน่วย : บาท) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ 
- จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 

91,500 สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 
(วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ) 

 

4. ร้อยละของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีน้ำหนกัและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 - ไม่มี   

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 3 527,900  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางการศึกษาในพื้นที่ชายแดน 
ตัวชี้วัด 

1. ร้อยละของนักเรียนในระบบต่อประชากรวยัเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ 
- ไม่มี  

2. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย O-Net, N-Net และ V-Net เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(หน่วย : บาท) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 โครงการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน นักศึกษาสู่การสอบ V-Net 
- จัดกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน นักศึกษา 

1,500 สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 
(วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ) 

2 กิจกรรม Distance learning information technology :DLIT การพัฒนาคุณภาพศึกษา
ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนในการใช้สื่อ DLIT 

ไม่ใช้งบประมาณ สำนักงานพระพุทธศาสนา 
จังหวัดพะเยา 

(รร.วัดม่วงชุมวิทยา) 

39 
40 



41 
 
 

 
 

3. ร้อยละของนักเรียน นักศึกษาและประชาชนที่ได้รับบริการทางการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(หน่วย : บาท) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 โครงการแนะแนวสัญจร 
- จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนที่จะจบการศึกษา 

10,000 สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
พะเยา 

(วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ) 

2 
โครงการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
-จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

300,000 สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา 
(กศน.อ.เชียงคำ) 

3 
โครงการจัดการเรียนรู้ของศูนย์ดิจิทัลชุมชน  
- จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน และกลุ่มเป้าหมายในการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล 

80,000 สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา 
(กศน.อ.เชียงคำ) 

4 
การรับนักเรียนและการจัดทำสำมะโนประชากรวัยเรียน ปีการศึกษา 2563 
- กำหนดระยะเวลาการรับนักเรียนเขา้เรียน 

10,000 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

5 การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 
- จัดการศึกษานอกระบบให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง มีศักยภาพในการประกอบอาชีพ   

522,121 สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา 
(กศน.อ.ภูซาง) 

6 
โครงการการจัดการเรียนรู้ ศูนย์ดิจิทัลชุมชน 
- จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบัน   

40,900 สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา 
(กศน.อ.ภูซาง) 

 

4. ร้อยละของสถานศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วนในพ้ืนที่ชายแดนที่ได้รับการพัฒนาให้มคีุณภาพ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(หน่วย : บาท) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 
โครงการพัฒนาอาชีพแก่เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 
- จัดกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพให้กับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร  

1,000,000 สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
พะเยา 

(วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ) 

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 4 1,964,521  
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ยุทธศาสตร์ที่ 5. การจัดการเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชายแดน 
ตัวชี้วัด 
 1. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(หน่วย : บาท) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 
- จัดกิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมให้กับคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา 

20,000 สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 
(วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ) 

2 โครงการพัฒนาสังคมและชุมชน 
- จัดกิจกรรมการสร้างฝายชะลอน้ำ 
- จัดกิจกรรมสร้างการเรียนรู้ป้องกันปัญหาหมอกควัน และไฟป่า 

50,000 สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา 
(กศน.อ.เชียงคำ) 

  

2. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้สำหรับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(หน่วย : บาท) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 โครงการเสริมสร้างจิตสานึก และความรู้ในการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมฯ 
- จัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตสานึก ให้ความรู้ในการผลิตและบริโภคกับผู้เรียน 

30,000 สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 
(วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ) 

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 5 100,000  
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ยุทธศาสตร์ที่ 6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบริหารจัดการศึกษาในพื้นที่ชายแดน 
ตัวชี้วัด 

1. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ิมขึ้น 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(หน่วย : บาท) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 
 

โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
- จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

25,000 สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 
(วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ) 

2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ปีงบประมาณ 2563 
- จัดกิจกรรมใหค้วามรู้ความเข้าใจระบบการประเมินแนวใหม่ และการประกันคุณภาพการศึกษา 
- นิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

30,000 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

 

2. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีเครือข่ายในการส่งเสริมการจดัการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(หน่วย : บาท) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 
 

โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย(ทวิศึกษา) 
- จัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย(ทวิศึกษา) 

17,000 สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 
(วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ) 

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 6 72,000  
 

รวมงบประมาณทั้ง  6 ยุทธศาสตร์ 6,787,721  
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของพ้ืนที่ชายแดน 
ตัวช้ีวัดที่ 

1. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่สะท้อนความรักและการธำรงรักษาสถานบันหลักของชาติและการยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพ่ิมขึ้น 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ 

พื้นที่ดำเนินการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัดของโครงการ 
งบประมาณ 

(หน่วย : บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
1 โครงการชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

 
 

วิทยาลัยเทคนิค 
เชียงคำ 

ม.ค. – ต.ค. 
2563 

 
 

นักเรียน นักศึกษา 
จำนวน 700 คน    
มีส่วนร่วมในกิจกรรม
พัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม แต่ละ
กิจกรรมไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

20,500 สำนักงาน
อาชีวศึกษา

จังหวัดพะเยา 

วิทยาลัยเทคนิค 
เชียงคำ 
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2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและมีความภาคภูมิใจ 

ในความเป็นชาติไทย 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ 

พื้นที่ดำเนินการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัดของโครงการ 
งบประมาณ 

(หน่วย : บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
1 โครงการ ขับเคลื่อนหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
(โคกหนองนาโมเดล) 
 
 

วิทยาลัยเทคนิค
เชียงคำ 

ม.ค. – ต.ค. 
2563 

ครูผู้สอนวิทยาลัย 

เทคนิคเชียงคำ จำนวน 

37คน เข้าร่วมกิจกรรม

มีครูแกนนำ ร้อยละ 30 

ของครูทั้งหมด 

มีนักเรียนแกนนำ  

อย่างน้อย 20 คน 

10,000 สำนักงาน
อาชีวศึกษา

จังหวัดพะเยา 

วิทยาลัยเทคนิค 
เชียงคำ 

 

2 โครงการจัดการเรียนรู้ของศูนย์
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
-จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  

กศน.อ.เชียงคำ ต.ค 2562 -
ก.ย.2563 

 
 

ร ้ อ ย ล ะ  80 ข อ ง
ผู ้เข้าร่วมกิจกรรมการ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
อย ู ่ ร ่ วมก ัน ในส ั งคม   
พหุวัฒนธรรมและ      
 มีความภาคภูมิใจ 
ในความเป็นชาติไทย 

212,400 สำนักงาน กศน.
จังหวัดพะเยา 

สำนักงาน 
กศน.อำเภอเชียงคำ 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ 

พื้นที่ดำเนินการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัดของโครงการ 
งบประมาณ 

(หน่วย : บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
3 
 

โครงการการพัฒนาและขับเคลื่อน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
36 
- กิจกรรมการขับเคลื่อน
สถานศึกษาพอเพียงในสังกัด 
เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง         
จำนวน 1 โรงเรียน  
- นิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรม
น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 

ร.ร.ภูซาง
วิทยาคม 

ร.ร.เชียงคำ
วิทยาคม 

ร.ร.ฝายกวาง
วิทยาคม 

ม.ค.- ก.ย. 
2563 

ร้อยละของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงอยู่ร่วมกัน   
ในสังคมพหุวัฒนธรรม 
และมีความภาคภูมิใจ
ในความเป็นชาติไทย 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

สพฐ. สำนักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  

เขต 36 

 

3. ร้อยละของนักเรียนก่อนวัยเสี่ยงระดับชั้น ป.1-6 ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด 
- ไม่มี 
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4. ร้อยละของสถานศึกษาในทุกระดับการศึกษาทั้งรัฐและเอกชน มีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ 

พื้นที่ดำเนินการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัดของโครงการ 
งบประมาณ 

(หน่วย : บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
1 
 

 

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

วิทยาลัยเทคนิค
เชียงคำ 

ม.ค. – มิ.ย. 
2563 

 

ร้อยละของนักเรียน
นักศึกษาวิทยาลัย 
เทคนิคเชียงคำ เข้าร่วม
โครงการ จำนวน 100 
คน  
 

1,000  สำนักงาน
อาชีวศึกษา

จังหวัดพะเยา 

วิทยาลัยเทคนิค 
เชียงคำ 

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 1 243,900 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มทักษะอาชีพและการมีงานทำในพื้นที่ชายแดน และสร้างขีดความสามารถในการแขง่ขันของประเทศ 
ตัวช้ีวัด 

1. ร้อยละของสถานศึกษามีหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานทำสอดคล้องกับบริบทและความต้องการพัฒนาของพ้ืนที่ชายแดน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ 

พื้นที่ดำเนินการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัดของโครงการ 
งบประมาณ 

(หน่วย : บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
1 
 
 

โครงการความร่วมมือผลิต
กำลังคนด้านอาชีวศึกษา
ตอบสนองภาคการผลิตและ
บริการใน 10 อุตสาหกรรม 
แห่งอนาคต 

วิทยาลัยเทคนิค 
เชียงคำ 

ม.ค. – ก.ย. 
2563 

 
 
 

ร้อยละของนักเรียน
นักศึกษาวิทยาลัย 
เทคนิคเชียงคำ เข้าร่วม
โครงการ จำนวน 60 
คน  
 

5,000 สำนักงาน
อาชีวศึกษา

จังหวัดพะเยา 

วิทยาลัยเทคนิค 
เชียงคำ 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ 

พื้นที่ดำเนินการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัดของโครงการ 
งบประมาณ 

(หน่วย : บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2 
 

โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
ร่วมหลักสูตรอาชีวะศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 
รองรับการศึกษาเพื่อการมีงานทำ
ในพ้ืนที่ชายแดน      
- จัดการเรียนการสอนร่วม
หลักสูตรอาชีวะศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย(ทวิศึกษา) 

ร.ร.ภูซาง
วิทยาคม 

ร.ร.เชียงคำ
วิทยาคม 

ร.ร.ฝายกวาง
วิทยาคม 

ม.ค.-ก.ย. 
2563 

ร้อยละของสถานศึกษา         
มีหลักสูตรพัฒนาทักษะ
อาชีพเพ่ือการมีงานทำ
สอดคล้องกับบริบท
และความต้องการ
พัฒนาของพ้ืนที่
ชายแดน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

สพฐ. สำนักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 

เขต 36 

2. ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอาชีพ/การพัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพหรือพัฒนางาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ 

พื้นที่ดำเนินการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัดของโครงการ 
งบประมาณ 

(หน่วย : บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
1 โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา

อาชีพ  
- ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน 
ในพ้ืนที่ในรูปแบบกลุ่มสนใจ  
และรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ  
- จัดส่งเสริมอาชีพ 1 อำเภอ 
 1 อาชีพ 

กศน.อ.เชียงคำ ต.ค 2562 -
ก.ย.2563 

 
 

ร้อยละ 80 ของ       
ผู้ผ่านการฝึกอาชีพ/
การพัฒนาทักษะอาชีพ
ระยะสั้น สามารถนำ
ความรู้ไปประกอบ
อาชีพเพ่ือพัฒนาตนเอง 

350,000 สำนักงาน กศน.
จังหวัดพะเยา 

สำนักงาน  
กศน.อำเภอเชียงคำ 

2 
 
 

โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบ 
บรูณาการเพ่ือสร้างโอกาส  
สร้างงาน สร้างรายได้ 
การอบรมวิชาชีพระยะสั้น 

วิทยาลัยเทคนิค 
เชียงคำ 

ต.ค 2562 -
ก.ย.2563 

 

ร้อยละของประชาชน
และผู้สนใจทั่วไปได้รับ
การฝึกอบรมวิชาชีพ 
จำนวน 2,000 คน 

3,000,000 สำนักงาน
อาชีวศึกษา

จังหวัดพะเยา 

วิทยาลัยเทคนิค 
เชียงคำ 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ 

พื้นที่ดำเนินการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัดของโครงการ 
งบประมาณ 

(หน่วย : บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
3 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 

กศน.อำเภอภูซาง 
กศน.อำเภอ 

ภูซาง 
ต.ค.62 – 
ก.ย. 63 

 

ร้อยละ 80ของผู้เรียน 
มีศักยภาพในการ
ประกอบอาชีพ 
สามารถนำความรู้  
ที่ได้รับไปพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 

384,400 สำนักงาน กศน.
จังหวัดพะเยา 

สำนักงาน 
กศน.อำเภอภูซาง 

3. จำนวนหน่วยงานภายนอกที่เข้ามามีส่วนร่วมในการฝึกอาชีพ/การพัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ 

พื้นที่ดำเนินการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัดของโครงการ 
งบประมาณ 

(หน่วย : บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
1 โครงการจัดหาผู้เชี่ยวชาญ 

เพ่ือให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิค 

เชียงคำ 
ม.ค.-ก.ย. 
2563 

 
 

ร้อยละของนักเรียน 
นักศึกษาชั้นปวช./ปวส. 
จำนวนไม่ต่ำกว่า    
600 คน เข้าร่วม
โครงการ 

10,000  สำนักงาน
อาชีวศึกษา

จังหวัดพะเยา 

วิทยาลัยเทคนิค 
เชียงคำ 
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4. ร้อยละของงานวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ 

พื้นที่ดำเนินการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัดของโครงการ 
งบประมาณ 

(หน่วย : บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
1 โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

ประจำปีงบประมาณ 2563 
วิทยาลัยเทคนิค 

เชียงคำ 
มิ.ย.-ก.ย. 
2563 

 
 
 

-ร้อยละ 60ของครูผู้สอน
สามารถนกระบวนการ
วิจัยพัฒนานวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์มาสร้าง
ผลงานเพ่ือแก้ปัญหา  
- ร้อยละ 80 มีผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  

130,000 สำนักงาน
อาชีวศึกษา

จังหวัดพะเยา 

วิทยาลัยเทคนิค 
เชียงคำ 

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 2 3,879,400 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในพื้นที่ชายแดน 
ตัวช้ีวัดที่  

1. อัตราการเขียนไม่ออกอ่านไม่ได้ของผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในจังหวัดชายแดนลดลง 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ 

พื้นที่ดำเนินการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัดของโครงการ 
งบประมาณ 

(หน่วย : บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
1 
 
 
 
 
 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียน    
การสอนภาษาไทยพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนวิชาภาษาไทย
และยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
- พัฒนาทักษะวิธีการสอนเขียน
อัตนัยครูผู้สอนชั้น ป.6 

ครูภาษาไทย 
และนักเรียน 
 ในอำเภอ 

เชียงคำ และ
อำเภอภูซาง 

ก.พ. – ก.ย.
2563 

 
 

1) ร้อยละ 80          
ของสถานศึกษามีการ
พัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนภาษาไทย และ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ภาษาไทยเพ่ิมขึ้นจาก 
ฐานเดิม  

50,000 สพฐ. สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษาพะเยา 
เขต 2 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ 

พื้นที่ดำเนินการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัดของโครงการ 
งบประมาณ 

(หน่วย : บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
- พัฒนาทักษะการเชื่อมโยง     
การเรียนรู้ในการอ่าน เขียนและ
การสื่อสาร 
 

๒) ร้อยละ 80  
ของครูผู้สอนภาษาไทย   
มีความรู้ความเข้าใจและ  
มีทักษะสามารถเชื่อมโยง
การจัดการเรียนรู้ 
ในการพัฒนา การอ่าน         
การเขียน และการสื่อสาร  
เพ่ือยกระดับคุณภาพ  
การเรยีนการสอน
ภาษาไทย 

2 
 

โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือไทย 
-จัดการศึกษาสำหรับผู้ไม่รู้หนังสือ
ให้อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น
ตามมาตรฐานการประเมิน  
  

กศน.อ.เชียงคำ ต.ค 2562 -
ก.ย.2563 

ร้อยละของผู้เรียน ที่ได้รับ
บริการทางการศึกษา 

97,400 สำนักงาน 
กศน.จังหวัด

พะเยา 

สำนักงาน  
กศน.อำเภอเชียงคำ 
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2. ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ 

พื้นที่ดำเนินการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัดของโครงการ 
งบประมาณ 

(หน่วย : บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
1 
 

โครงการจัดการเรียนรู้สะเต็ม
ศึกษา (STEM Education)           
สู่ชั้นเรียน 
- คัดเลือกครูดีเด่นสะเต็มศึกษา 
- ขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้สะเต็มศึกษา 
- ประชุมปฏิบัติการ Face to 
Face 
- ประชุมปฏิบัติการครูโรงเรียน
ศูนย์ฝึกอบรมและให้คำปรึกษา 
STEM Education  ประจำจังหวัด 

ร.ร.ภูซาง
วิทยาคม 

ร.ร.เชียงคำ
วิทยาคม 

ร.ร.ฝายกวาง
วิทยาคม 

ม.ค.-ก.ย.
2563 

ร้อยละของคะแนน
เฉลี่ย O-Net, N-Net  
และ V-Net เพ่ิมข้ึน
จากปีที่ผ่านมา 

289,000 สพฐ. สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา 
เขต 36 

3. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการมีพฤติกรรม/ลักษณะนิสัยและวัฒนธรรมการทำงานที่พึงประสงค์ให้เป็นคุณลักษณะที่สำคัญของคนในสังคมไทย 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ 

พื้นที่ดำเนินการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด 
ของโครงการ 

งบประมาณ 
(หน่วย : บาท) 

แหล่ง
งบประมาณ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

1 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ 
- จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 

วิทยาลัยเทคนิค 
เชียงคำ 

พฤษภาคม 
2563 
 

 

ร้อยละของนักเรียน 
นักศึกษาใหม่ที่เข้า
ศึกษาต่อในระดับชั้น 
ปวช.1 และ ปวส.1  
ปีการศึกษา 2563 

91,500 สำนักงาน
อาชีวศึกษา

จังหวัดพะเยา 

วิทยาลัยเทคนิค 
เชียงคำ 
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4. ร้อยละของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 
  - ไม่มี 

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 3 527,900 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางการศึกษาในพื้นที่ชายแดน 
ตัวช้ีวัดที่ 

1. ร้อยละของนักเรียนในระบบต่อประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ 
 - ไม่มี 
2. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย O-Net, N-Net และ V-Net เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ 

พื้นที่ดำเนินการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด 
ของโครงการ 

งบประมาณ 
(หน่วย : บาท) 

แหล่ง
งบประมาณ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

1 โครงการเตรียมความพร้อมให้กับ
นักเรียน นักศึกษาสู่การสอบ V-Net 
- จัดกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนนักศึกษา 

วิทยาลัยเทคนิค 
เชียงคำ 

 

ม.ค.– ก.พ. 
2563 

 
 

ผลการทดสอบV-NET             
ของนักเรียน นักศึกษาเพ่ิมขึ้น   
ร้อยละ 80 

1,500 สำนักงาน
อาชีวศึกษา

จังหวัดพะเยา 

วิทยาลัยเทคนิค 
เชียงคำ 

2 กิจกรรม Distance learning 
information technology :DLIT  
การพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกล 
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โรงเรียน 
วัดม่วงชุมวิทยา 

ตำบลป่าสัก  
อำเภอภูซาง 
จังหวัดพะเยา 

พ.ค 2563 
– มี.ค. 
2564 

 
 

 
 

-ร้อยละ 100 ของครูผู้สอน
สามารถใช้สื่อ DLIT เพ่ือจัดการ
เรียน  การสอนในแต่ละกลุ่ม 
สาระวิชา 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา      
O-Net ของสามเณรนักเรียน      
มีค่าเฉลี่ย  ที่เพ่ิมข้ึนร้อยละ 80 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

สำนักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัดพะเยา 

 
 

รร.วัดม่วงชุม 
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3. ร้อยละของนักเรียน นักศึกษาและประชาชนที่ได้รับบริการทางการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ 

พื้นที่ดำเนินการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัดของ
โครงการ 

งบประมาณ 
(หน่วย : บาท) 

แหล่ง
งบประมาณ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

1 โครงการแนะแนวสัญจร วิทยาลัยเทคนิค 
เชียงคำ 

 

ต.ค. 2562 –
เม.ย. 2563 
 

 

ร้อยละ 90  ของ
นักเรียนที่จะจบ
การศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น
มีความเข้าใจ 
ในหลักสูตรวิชาชีพ
มากขึน้ 

10,000  สำนักงาน
อาชีวศึกษา

จังหวัดพะเยา 

วิทยาลัยเทคนิค 
เชียงคำ 

 

2 โครงการจัดการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
- จัดการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กศน.อ.เชียงคำ ต.ค 2562 -
ก.ย.2563 

 

ร้อยละ 100    
ของนักเรียน 
นักศึกษา และ
ประชาชนได้รับ
บริการการศึกษา  

300,000 สำนักงาน กศน.
จังหวัดพะเยา 

สำนักงาน  
กศน.อำเภอเชียง

คำ 

3 โครงการการจัดการเรียนรู้ของศูนย์
ดิจิทัลชุมชน (Digital Literacy) 
- จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายให้ได้รับโอกาสในการ
เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล 

กศน.อ.เชียงคำ ต.ค.-ก.ย. 
2563 

ร้อยละของนักเรียน 
นักศึกษา และ
ประชาชนที่เข้าร่วม
กิจกรรมการศึกษา
และการเรียนรู้ 

80,000 สำนักงาน กศน.
จังหวัดพะเยา 

สำนักงาน  
กศน.อำเภอเชียง

คำ 

4 การรับนักเรียนและการจัดทำสำมะโน
ประชากรวัยเรียน ปีการศึกษา 2563 
-กำหนดระยะเวลาการรับนักเรียน 
เข้าเรียน 

โรงเรียนในสังกัด 
สพป.พะเยา 2 
(พ้ืนที่อ.เชียงคำ 

/อ.ภูซาง) 

ต.ค. 2562 -
ก.ย. 2563 

 

-ร้อยละประชากร
วัยเรียนได้รับโอกาส
เข้ารับการศึกษา
ภาคบังคับ 

10,000 สพฐ. สพป.พะเยา เขต 
2 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ 

พื้นที่ดำเนินการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัดของ
โครงการ 

งบประมาณ 
(หน่วย : บาท) 

แหล่ง
งบประมาณ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

5 การจัดการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 

กศน.อ.ภูซาง ต.ค.62 – 
ก.ย. 63 

 
 

ร้อยละ 80ของ
ผู้เรียนมีศักยภาพ 
ในการประกอบ
อาชีพ สามารถนำ
ความรู้ ที่ได้รับไป
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้ดีขึ้น 

522,121 สำนักงาน กศน.
จังหวัดพะเยา 

สำนักงาน 
กศน.อำเภอภูซาง 

6 โครงการการจัดการเรียนรู้ ศูนย์ดิจิทัล
ชุมชน 
 

กศน.อำเภอภูซาง ต.ค.62 – 
ก.ย. 63 

 
 

ร้อยละ 80ของ
ผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีดิจิทัล   
ในปัจจุบัน 

40,900 สำนักงาน กศน.
จังหวัดพะเยา 

สำนักงาน 
กศน.อำเภอภูซาง 

4. ร้อยละของสถานศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วนในพื้นที่ชายแดนที่ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ 

พื้นที่ดำเนินการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด 
ของโครงการ 

งบประมาณ 
(หน่วย : บาท) 

แหล่ง
งบประมาณ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผิดชอบ 

2 โครงการพัฒนาอาชีพแก่เด็กและ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 

วิทยาลัยเทคนิค
เชียงคำ และ

โรงเรียนตำรวจ
ตระเวนชายแดน 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

 
 

ร้อยละ 100 ของเด็ก
และเยาวชน ทีไ่ด้รับ
การฝึกอบรมวิชาชีพ 
และยกระดับคุณภาพ
การศึกษา อย่างเท่า
เทียมและทั่วถึง 

1,000,000 สำนักงาน
อาชีวศึกษา

จังหวัดพะเยา 

วิทยาลัยเทคนิค 
เชียงคำ 

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 4 1,964,521 55 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชายแดน 
ตัวช้ีวัดที่ 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ 

พื้นที่ดำเนินการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัดของโครงการ 
งบประมาณ 

(หน่วย : บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
1 
 
 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 
- จัดกิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมให้กับ
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และ
นักเรียน นักศึกษา 

วิทยาลัยเทคนิค 
เชียงคำ 

ม.ค.– ส.ค. 
2563 

 

ร้อยละ 100 ของคณะ
ผู้บริหาร คร ูบุคลากร
ทางการศึกษา เข้าร่วม
โครงการ 

20,000 สำนักงาน
อาชีวศึกษา

จังหวัดพะเยา 

วิทยาลัยเทคนิค 
เชียงคำ 

2 โครงการพัฒนาสังคมและชุมชน 
- จัดกิจกรรมการสร้างฝายชะลอน้ำ 
- จัดกิจกรรมสร้างการเรียนรู้ป้องกัน 
ปัญหาหมอกควัน และไฟป่า  
  

กศน.อ.เชียงคำ ต.ค 62 – 
ก.ย.63 

 

ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมการ 
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

50,000 สำนักงาน 
กศน.จังหวัด

พะเยา 

สำนักงาน 
กศน.อ.เชียงคำ 

2. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้สำหรับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ 

พื้นที่ดำเนินการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัดของโครงการ 
งบประมาณ 

(หน่วย : บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
1 โครงการเสริมสร้างจิตสำนึก และ

ความรู้ในการผลิตและบริโภคท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมฯ 
 

วิทยาลัยเทคนิค 
เชียงคำ 

ม.ค. – ส.ค.
2563 

 
 
 

ร้อยละ 100 ของ
บุคลากรและนักเรียน
นักศึกษามีจิตสำนึกและ
ความรู้ในการผลิตและ
การบริโภคท่ีเป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม 

30,000 สำนักงาน
อาชีวศึกษา

จังหวัดพะเยา 

วิทยาลัยเทคนิค 
เชียงคำ 
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รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 5 100,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบริหารจัดการศึกษาในพื้นที่ชายแดน 

ตัวช้ีวัดที่ 
1. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ิมขึ้น 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ 

พืน้ที่ดำเนินการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด 
ของโครงการ 

งบประมาณ 
(หน่วย : บาท) 

แหล่ง
งบประมาณ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

1 โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก 
- จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก 

วิทยาลัยเทคนิค
เชียงคำ 

ม.ค.– มิ.ย. 
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ผ่านเกณฑ ์        
การประเมินของ
หน่วยงาน สมศ. และ
ครูและบุคลากรได้รับ   
การประเมินตนเอง
ภายในสถานศึกษา 
และหน่วยงานต้น
สังกัด  

25,000 สำนักงาน
อาชีวศึกษา

จังหวัดพะเยา 

วิทยาลัยเทคนิ
คเชียงคำ 

2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการประกัน
คุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
ปีงบประมาณ 2563 
- จัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจระบบ    
การประเมินแนวใหม่ และการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
- นิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือสถานศึกษา        
ในการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก 

โรงเรียนในสังกัด 
สพป.พะเยา 2 
(พ้ืนที่อ.เชียงคำ 

/อ.ภูซาง) 

ต.ค. 62 – 
ก.ย. 63 

 
 

ร้อยละ 100     
ของสถานศึกษา    
ในสังกัดมีผลการ
ประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐาน 
การศึกษาระดับ
ปฐมวัยอยู่ในระดับดี
ขึ้นไป 

30,000 สพฐ. สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา
พะเยา เขต 2 
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2. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีเครือข่ายในการส่งเสริมการจัดการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ 

พื้นที่ดำเนินการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัดของ
โครงการ 

งบประมาณ 
(หน่วย : บาท) 

แหล่ง
งบประมาณ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

1 โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตร
อาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย   
(ทวิศึกษา) 
- จัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา 
และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 

วิทยาลัยเทคนิค 
เชียงคำ 

มี.ค.-เม.ย. 
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- ผู้เรียนระดับ
มัธยมศึกษาเข้าสู่
หลักสูตรอาชีวศึกษา 
จำนวน 80 คน 
- จ้านวนสาขาวิชา 
ที่ท้าการจัดการ
เรียนการสอน  
3 สาขาวิชา 

17,000 สำนักงาน
อาชีวศึกษา

จังหวัดพะเยา 

วิทยาลัยเทคนิค 
เชียงคำ 

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 6 72,000 

 

รวมงบประมาณทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ 6,768,721 
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บทที่ 5 
กลไกการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน  

ประจำปีงบประมาณ 2563  จังหวัดพะเยา 
 แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื ้นที ่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ 2563จังหวัดพะเยา           
มีความมุ่งหมายให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นท่ีชายแดนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง 
มีคุณภาพ และเสมอภาค เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ อยู่ร่วมกันอย่างมั่นคงและยั่งยืน ประกอบด้วยยุทธศาสตร์        
ที่ครอบคลุมการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ การพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำและการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและมีความภาคภูมิใจ 
ในความเป็นชาติไทย โดยกำหนดแนวทางการนำยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. กลไกการปฏิบัติ 
     1.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประกอบด้วย 4 คณะ ดังนี้  
 1) คณะกรรมการอำนวยการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน   
 2) คณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน  
 3) คณะกรรมการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนระดับภาค 
 4) คณะกรรมการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนระดับจังหวัด 
     1.2 หน่วยงานทุกระดับทั้งในระดับส่วนกลางและระดับพื้นที่ เช่น สำนักงานศึกษาธิการภาค
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ต้องสร้างความเข้าใจที่ตรงกันเกี่ยวกับการพัฒนา
การศึกษาที ่มีส่วนในการเสริมสร้างความมั ่นคงของประเทศ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื ่อให้สามารถ
ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรม 
     1.3 หน่วยงานทุกระดับมีการวางแผนและบูรณาการการดำเนินงานของพื ้นที ่ใ นภาพรวม         
เพื่อประสานการปฏิบัติงานอันมีเป้าหมายร่วมกัน รวมทั้งมีการทบทวนปรับปรุงแผนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา
ปัจจุบัน 
     1.4 ส่วนราชการสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อใช้ในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา
พ้ืนที่ชายแดน ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ประสบความสำเร็จ 
 2. ขั้นตอนการปฏิบัติดำเนินการใน 3 ระดับ ดังนี้ 
     2.1 ระดับกระทรวง โดยคณะกรรมการอำนวยการฯ ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ 
การจัดการศึกษาในพื ้นที ่ชายแดนของกระทรวงศึกษาธิการ ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ส่งเสริม สนับสนุน           
การปฏิบัติงานในระดับนโยบายและกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์สำหรับคณะกรรมการ
ดำเนินงานฯ ทำหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ของกระทรวงศึกษาธิการและติดตามผลการดำเนินงาน
ให้เป็นไปตามแผน รวมทั้งกำกับ ดูแล และให้คำปรึกษาในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ 
     2.2 ระดับภาค จัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนระดับภาค และติดตามผล
การดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน รวมทั้งกำกับ ดูแล และให้คำปรึกษาในการปฏิบัติงานระดับภาคและระดับจังหวัด
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
     2.3 ระดับจังหวัด จัดทำแผนปฏิบัต ิราชการพัฒนาการศึกษาพื ้นที ่ชายแดนระดับจังหวัด                
และขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนตามแผนปฏิบัติราชการฯ รวมทั้งติดตาม รายงานผลการดำเนินงาน 
ต่อคณะกรรมการฯ ระดับภาคและระดับดำเนินงาน และศึกษา วิจัยและจัดทำข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นเพื่อใช้       
ในการวางแผนและการติดตามประเมินผล 
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 3. การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนประจำปีงบประมาณ 2563
จังหวัดพะเยา 
 จังหวัดพะเยา มีแนวชายแดนติดต่อกับประเทศเพื ่อนบ้าน  คือ แขวงไชยะบุล ี สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) จากทิศเหนือไปทิศใต้ ตั ้งแต่ อำเภอเชียงคำถึงอำเภอภูซาง ติดต่อกับ    
เมืองคอบ แขวงไชยะบุลีสปป.ลาว รวมทั้งสิ ้น 44 กิโลเมตร (อำเภอเชียงคำ 16 กิโลเมตร และอำเภอภูซาง             
28 กิโลเมตร) 
 การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนประจำปีงบประมาณ 2563 จังหวัด
พะเยาดำเนินการใน 2 อำเภอ คือ อำเภอภูซาง และอำเภอเชียงคำ 
 

 การแปลงแผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติ 
 กระทรวงศึกษาธิการให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและสำนักงานศึกษาธิการภาคจัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560–2564) และแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษา
พื้นที่ชายแดนประจำปี ระดับภาคและระดับจังหวัด ภายใต้แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน (พ.ศ. 2560-
2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีแนวทางปฏิบัติในปีงบประมาณ 2563 ดังนี้ 
 1.1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2560-2564) และแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนประจำปีงบประมาณ 2563   
ระดบัจังหวัด โดยจัดทำในภาพรวมของทุกส่วนราชการของกระทรวงศึกษาธิการในระดับจังหวัด แล้วจัดส่งแผน 
ให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานศึกษาธิการภาค ภายในวันที่ 15 เมษายน 2563 
 1.2 สำนักงานศึกษาธิการภาคจัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนระยะ 5 ปี และ
แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ 2563 ระดับภาค โดยจัดทำเป็นแผน
ภาพรวมของทุกจังหวัดชายแดนที ่อยู ่ภายใต้การดูแลของสำนักงานศึกษาธิการภาค แล้วจัดส่ งให้สำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 
 1.3 สำน ักงานศ ึกษาธ ิการจ ังหว ัดและสำน ักงานศ ึกษาธ ิการภาค และหน ่วยงานส ั งกัด
กระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่ เริ่มดำเนินการตามแผน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป 
 การติดตามและการรายงานผลการดำเนินงาน 
 ศึกษาธิการภาคติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนประจำปี 
ในระดับจังหวัด 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการพัฒนาการศึกษาชายแดนประจำปีต่อสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทุก 3 เดื อน ให้รายงานผล         
ในภาพรวมของภาคและรายงานผลเป็นรายจังหวัด โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดรายงานผลการดำเนินงานให้
สำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายใน 15 วัน หลังสิ้นไตรมาส และให้สำนักงาน
ศึกษาธิการภาคสรุปรายงานผลการดำเนินงานในภาพรวมทุกจังหวัดให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ      
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นไตรมาส โดยจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานรอบแรกในเดือนมิถุนายน 2563 
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คณะทำงาน 

 
 ที่ปรึกษา 
  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
    นายวัลลภ  ไม้จำปา  ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
   

 คณะผู้จัดทำ 
  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
  สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา (วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ) 
  สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา  (สำนักงานกศน.อำเภอเชียงคำและอำเภอภูซาง) 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
  กลุ่มนโยบายและแผน  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

 บรรณาธิการ 
  นายขจรศักดิ ์ สีเสน  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
 นางสาวหทัยกรานต์  มุลิกา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
    
 ออกแบบรูปเล่ม 

  นางสาวหทัยกรานต์  มุลิกา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
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สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

http://www.phayaopeo.com 
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