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คำนำ

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9
การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐให้ส่วนราชการปฏิบัติดังต่อไปนี้ (1) ก่อนจะดาเนินการ
ตามภารกิจใดส่วนราชการต้องจัดทาแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า (2) การกาหนดแผนปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอนระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดาเนินการ
ของแต่ละขั้นตอนเป้าหมายของภารกิจผลสัมฤทธิ์ของภารกิจและตัวชี้วัดความสาเร็จของภารกิจและมาตรา 16
ให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้นโดยจัดทาเป็นแผนสี่ปีซึ่งจะต้องสอดคล้อง
กับแผนการบริหารราชการแผ่นดินและในวรรค 2 ในแต่ละปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีโดยให้ระบุสาระสาคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน
รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอื่นที่จะต้องใช้เสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ นั้น
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
จังหวัดพะเยา (ฉบับจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี ) ขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีสาระสาคัญ ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัด
ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาของจังหวัด
ส่วนที่ 3 สาระสาคัญของแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จังหวัดพะเยา
(ฉบับจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี )
ส่วนที่ 4 โครงการ/งบประมาณ
ส่วนที่ 5 การติดตามประเมินผลแผน
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ ความร่วมมือในการจั ดท า
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จังหวัดพะเยา (ฉบับจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี)
ฉบับนี้สาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
กลุ่มนโยบายและแผน

บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9
การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐให้ส่วนราชการปฏิบัติดังต่อไปนี้ (1) ก่อนจะดาเนินการ
ตามภารกิจใดส่วนราชการต้องจัดทาแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า (2) การกาหนดแผนปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอนระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดาเนินการ
ของแต่ละขั้นตอนเป้าหมายของภารกิจผลสัมฤทธิ์ของภารกิจและตัวชี้วัดความสาเร็จของภารกิจและมาตรา 16
ให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้นโดยจัดทา เป็นแผนสี่ปีซึ่งจะต้องสอดคล้ องกับแผนการ
บริหารราชการแผ่นดินและในวรรค 2 ในแต่ละปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี
โดยให้ระบุสาระสาคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานรวมทั้ง
ประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอื่นที่จะต้องใช้เสนอต่อรัฐมนตรี เพื่อให้ความเห็นชอบ นั้น
จังหวัดพะเยาจึงได้จัดทาแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 – 2565) จังหวัดพะเยา ขึ้นเพื่อใช้
เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดในระยะเวลาสี่ปี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสาระสาคัญ
สรุปได้ดังนี้
วิสัยทัศน์
“คนพะเยาได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดารงชีวิตอย่างเป็นสุขตามวิถี
ล้านนา ในโลกศตวรรษที่ 21”
พันธกิจ

1. ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชากรทุกคนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศำสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา

เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์ ค่ำเป้ำหมำย กลยุทธ์ และโครงกำร
เป้ำประสงค์รวม
1. ผู้เรียนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และเสมอภาค
2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
3. ผู้เรียนสามารถดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างเหมาะสม
ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์รวม
1. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และเสมอภาค
2. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
3. ร้อยละของผู้เรียนสามารถดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างเหมาะสม
ประเด็นยุทธศำสตร์
1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
2. พัฒนากาลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
5. ส่งเสริมและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
เป้ำประสงค์ตำมประเด็นยุทธศำสตร์
1. ผู้เรียนมีจิตสานึกความรู้ความสามารถทักษะความคิดทัศนคติความเชื่อค่านิยมและพฤติกรรมที่เหมาะสม
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกศตวรรษที่ 21 สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสันติและสงบสุข
2. กาลังคนมีสมรรถนะตอบสนองต่อความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศรองรับพลวัตของโลกและการแข่งขันในศตวรรษที่ 21
3. ผู้เรียนได้รับการศึกษาเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีวิต ด้วยรูปแบบการจัดการศึกษาทั้งในระบบ
นอกระบบและตามอัธยาศัยและมีทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
4. ประชากรทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
5. ผู้เรียนมีความรู้ทักษะทัศนคติและความตระหนักในเรื่องความสาคัญของการพัฒนาและเติบโต ในสังคม
6. ที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมสามารถปรับตัวในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติอย่างรวดเร็วและ
รุนแรงได้
7. หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ตำมประเด็นยุทธศำสตร์
ประเด็นยุทธศำสตร์ 1 พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ
กลยุทธ์
1.1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1) โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานตามพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สู่การปฏิบัติ
2) โครงการค่ายยุวกาชาดสู่ค่านิยมหลัก 12 ประการ เฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้ามหาจักรี
3) โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”
(ภายใต้ชื่อโรงเรียนสุจริต)
4) โครงการค่ายคุณธรรมสัมพันธ์สร้างเสริมเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด
5) โครงการส่งเสริมสภานักเรียนและประชาธิปไตยในโรงเรียน
6) โครงการชุมนุมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
7) โครงการส่งเสริมสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
8) โครงการปลูกฝังคุณธรรมนาใจ ให้ห่างไกลยาเสพติด
9) โครงการค่ายอบรมทักษะและกระบวนการลูกเสือวิสามัญเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด
1.2 ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง พื้นที่ตามแนว
ตะเข็บชายแดน และพื้นที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ
1) โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย
2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรแกนนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในชั้นเรียน
สู่ประสิทธิภาพการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)
ประเด็นยุทธศำสตร์ 2 กำรผลิตและพัฒนำกำลังคน กำรวิจัย เพื่อสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ของประเทศ
กลยุทธ์
2.1 ผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดงานและการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
1) โครงการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ
2) โครงการการเขียนแผนธุรกิจ
3) โครงการยกระดับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน นักศึกษาและประชาชน
4) โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและ
สถานประกอบการ
2.2 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากาลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน
1) โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจาปีงบประมาณ 2562
ประเด็นยุทธศำสตร์ 3 พัฒนำศักยภำพคนให้มีคุณภำพคนทุกช่วงวัย และกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
กลยุทธ์
3.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
อย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย
1) โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดพะเยา

3.2 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อตาราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน และ
ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จากัดเวลาและสถานที่
1) โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อตาราภาษาล้านนา
3.3 พัฒนาระบบและกลไกติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ
1) โครงการวัดประเมินผลการศึกษานอกระบบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam)
3.4 พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
1) โครงการจัดทาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาระดับจังหวัด
3.5 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
1) โครงการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) สู่ชั้นเรียน
2) โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อส่ งแสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยและ
การศึกษาตลอดชีวิต
3) โครงการพัมนากระบวนการนิเทศภายในโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของครูสู่ศตวรรษที่ 21
4) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครู กศน. เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ประเด็นยุทธศำสตร์ 4 สร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ
กลยุทธ์
1. เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาและการใช้/ผลิต
สื่อการเรียนการสอนสาหรับส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ในเด็กที่มีความบกพร่อง
2) โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสาหรับคนพิการประจาปี 2562
3) โครงการห้องสมุดของเล่นและสื่อสร้างสรรค์สู่การพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ
4) โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (นักเรียนพิเศษ)
จังหวัดพะเยา
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสาหรับคนทุกช่วงวัย
1) โครงการจัดกระบวนการเรียนการสอนผ่านสมาร์ทโฟนประจาปี 2562
ประเด็นยุทธศำสตร์ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์
5.1 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรมและนาแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในชีวิต
1) โครงการชุมนุมลูกเสือ กศน. เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเอง สู่สังคม
2) ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3) โครงการการพัฒนาและขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
4) โครงการสนับสนุน ส่งเสริมวิถีชวิตชุมชนตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง
5) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการนาแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติ
6) โครงการโรงเรียนคุณธรรม

1.2 ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1) โครงการปลูกฝังจิตสานึกรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม
ประเด็นยุทธศำสตร์ 6 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ
กลยุทธ์
6.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา
1) โครบการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา
2) โครงการการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ด้วยการขับเคลื่อนระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
6.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
1) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาสาหรับเด็กพิการ
ตามบ้าน

สรุปงบประมำณแผนพัฒนำกำรศึกษำ พ.ศ. 2562 จังหวัดพะเยำ
(ฉบับจัดทำคำของบประมำณรำยจ่ำยประจำปี)
แผนงำน/ผลผลิต/โครงกำรเทียบเท่ำผลผลิต/กองทุน
รวมงบประมำณทั้งหมด
แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ
1. งบบุคลำกร
1.1 เงินเดือนและค่ำจ้ำงประจำ
1.1.1 เงินเดือน
- อัตราเดิม
- เงินประจาตาแหน่งของข้าราชการ
- เงินอื่นๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน
2. งบดำเนินงำน
2.1 ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
2.1.1 ค่ำตอบแทน (เฉพำะที่จ่ำยให้ในลักษณะเงินเดือนหรือจ่ำยควบกับเงินเดือน)
(1) ค่าเช่าบ้าน
แผนงำนพื้นฐำน
รวมงบประมำณโครงกำร ทั้ง 6 ประเด็นยุทธศำสตร์
ประเด็นยุทธศำสตร์ 1 พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ
กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติ
และกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1) โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานตามพระราโชบายด้านการศึกษา
ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สู่การปฏิบัติ
2) โครงการค่ายยุวกาชาดสู่ค่านิยมหลัก 12 ประการ เฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้ามหาจักรี
3) โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”
(ภายใต้ชื่อโรงเรียนสุจริต)
4) โครงการค่ายคุณธรรมสัมพันธ์สร้างเสริมเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด
5) โครงการส่งเสริมสภานักเรียนและประชาธิปไตยในโรงเรียน
6) โครงการชุมนุมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
7) โครงการส่งเสริมสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
8) โครงการปลูกฝังคุณธรรมนาใจ ให้ห่างไกลยาเสพติด
9) โครงการค่ายอบรมทักษะและกระบวนการลูกเสือวิสามัญเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด

งบประมำณ
43.8777
21.9784
19.776

18.0192
0.7104
1.0464
2.2024

2.2024
21.8993
21.8993
3.3018

1.0484
0.1150
0.1058
0.5000
0.2750
0.4720
0.1000
0.1000
0.0693

แผนงำน/ผลผลิต/โครงกำรเทียบเท่ำผลผลิต/กองทุน
งบประมำณ
1.2 ยกระดับคุณภำพและส่งเสริมโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำในพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง
พื้นที่ตำมแนวตะเข็บชำยแดน และพื้นที่เกำะแก่ง ชำยฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่ำงเชื้อชำติ
ศำสนำ และวัฒนธรรม กลุ่มชนชำยขอบ
1) โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย
0.1510
2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรแกนนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในชั้นเรียน
0.3653
สู่ประสิทธิภาพการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)
ประเด็นยุทธศำสตร์ 2 กำรผลิตและพัฒนำกำลังคน กำรวิจัย เพื่อสร้ำงควำมสำมำรถ
4.1401
ในกำรแข่งขันของประเทศ
2.1 ผลิตและพัฒนำกำลังคนให้มีสมรรถนะในสำขำที่ตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดงำน
และกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
1) โครงการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ
2.2975
2) โครงการการเขียนแผนธุรกิจ
0.0235
3) โครงการยกระดับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน นักศึกษาและประชาชน
0.2991
4) โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและ
0.0200
สถานประกอบการ
2.2 ส่งเสริมกำรผลิตและพัฒนำกำลังคนที่มีควำมเชี่ยวชำญและเป็นเลิศเฉพำะด้ำน
1) โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจาปีงบประมาณ 2562
1.5000
ประเด็นยุทธศำสตร์ 3 พัฒนำศักยภำพคนให้มีคุณภำพคนทุกช่วงวัย และกำรสร้ำงสังคมแห่ง
9.2666
กำรเรียนรู้
3.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ควำมรู้ควำมสำมำรถ และกำรพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตอย่ำงเหมำะสม เต็มตำมศักยภำพในแต่ละช่วงวัย
1) โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดพะเยา
7.1500
3.2 ส่งเสริมและพัฒนำแหล่งเรียนรู้ สื่อตำรำเรียน และสื่อกำรเรียนรู้ต่ำงๆ ให้มีคุณภำพ
มำตรฐำน และประชำชนสำมำรถเข้ำถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จำกัดเวลำและสถำนที่
1) โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อตาราภาษาล้านนา
0.3650
3.3 พัฒนำระบบและกลไกติดตำม กำรวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภำพ
1) โครงการวัดประเมินผลการศึกษานอกระบบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam)
0.2138
3.4 พัฒนำคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมกำรเรียนรู้ ที่มีคุณภำพและมำตรฐำน
1) โครงการจัดทาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาระดับจังหวัด
0.0543
3.5 พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรผลิตครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
1) โครงการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) สู่ชั้นเรียน
0.7659
2) โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อส่งแสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยและ
0.3180
การศึกษาตลอดชีวิตของสานักงาน
3) โครงการพัมนากระบวนการนิเทศภายในโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
0.1256
เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของครูสู่ศตวรรษที่ 21

แผนงำน/ผลผลิต/โครงกำรเทียบเท่ำผลผลิต/กองทุน
4) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครู กศน. เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ประเด็นยุทธศำสตร์ 4 สร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ
4.1 เพิ่มโอกำสและควำมเสมอภำคในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ
1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาและการใช้/ผลิตสื่อการเรียน
การสอนสาหรับส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ในเด็กที่มีความบกพร่อง

2) โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสาหรับคนพิการประจาปี 2562
3) โครงการห้องสมุดของเล่นและสื่อสร้างสรรค์สู่การพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ
4) โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (นักเรียนพิเศษ)
4.2 พัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำสำหรับคนทุกช่วงวัย
1) โครงการจัดกระบวนการเรียนการสอนผ่านสมาร์ทโฟนประจาปี 2562
ประเด็นยุทธศำสตร์ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

5.1 ส่งเสริมสนับสนุนกำรสร้ำงจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรมและ
นำแนวคิดตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติในชีวิต
1) โครงการชุมนุมลูกเสือ กศน. เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเอง สู่สังคม
2) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3) โครงการการพัฒนาและขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
4) โครงการสนับสนุน ส่งเสริมวิถีชวิตชุมชนตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง
5) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการนาแนวคิดตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
6) โครงการโรงเรียนคุณธรรม
5.2 ส่งเสริมและพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อกำรเรียนรู้
ที่เกี่ยวข้องกับกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1) โครงการปลูกฝังจิตสานึกรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม
ประเด็นยุทธศำสตร์ 6 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ
6.1 เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ
1) โครบการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา
2) โครงการการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ด้วยการขับเคลื่อนระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
6.2 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำ
1. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาสาหรับเด็กพิการตามบ้าน
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สำรบัญ

หน้า

คำนำ
บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
สำรบัญ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลสภำพทั่วไปของจังหวัดพะเยำ
1
- ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดโดยสังเขป
1
- สถานการณ์และแนวโน้มด้านเศรษฐกิจสังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยสังเขป 3
- ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษาทุกประเภทและทุกระดับของจังหวัด
7
- สถานการณ์และแนวโน้มการจัดการศึกษาในจังหวัด
29
- สรุปความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนด้านการจัดการศึกษาของจังหวัด
29
ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้องด้ำนกำรศึกษำของจังหวัดพะเยำ
- ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
35
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
37
- นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558-2564
46
- นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี)
47
- แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579)
49
- เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
51
- แผนงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
(แนวทางของปีงบประมาณพ.ศ. 2561 จานวน 29 แผน)
52
- จุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
53
- ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ
58
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของภาค
60
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
65
- การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)
70
ส่วนที่ 3 สำระสำคัญของแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 จังหวัดพะเยำ
(ฉบับจัดทำคำของบประมำณรำยจ่ำยประจำปี )
- วิสัยทัศน์
73
- พันธกิจ
73
- เป้าประสงค์
73
- ตัวชี้วัดเป้าประสงค์และค่าเป้าหมาย
73
- ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์
74
ส่วนที่ 4 โครงกำร/งบประมำณ
4.1 โครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากทุกหน่วยงาน
77
(แผนงานพื้นฐาน)
4.2 รายละเอียดโครงการ
115
ส่วนที่ 5 กำรติดตำมประเมินผลแผน
227
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คณะผู้จัดทำ
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คณะผู้จัดทำ
ที่ปรึกษำ
ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน
ดร.พนิต ใหม่ประสิทธิกุล

ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

คณะทำงำน
นายขจรศักดิ์ สีเสน
นางกรณิการ์ เกตุภู่
นางณิชากมล วุฒิกรณ์ธร
นางสาวหทัยกรานต์ มุลิกา
นางพิไลวรรณ์ หารกา

ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ

บรรณำธิกำร
ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน
นายขจรศักดิ์ สีเสน
นางสาวหทัยกรานต์ มุลิกา
นางพิไลวรรณ์ หารกา

ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
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ออกแบบ/รูปเล่ม
นางสาวหทัยกรานต์ มุลิกา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ

