คำนำ
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 มาตรา 9
การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐให้ส่วนราชการปฏิบัติดังต่อไปนี้ (1) ก่อนจะดาเนินการ
ตามภารกิจใดส่วนราชการต้องจัดทาแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า (2) การกาหนดแผนปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอนระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดาเนินการ
ของแต่ละขั้นตอนเป้าหมายของภารกิจผลสัมฤทธิ์ของภารกิจและตัวชี้วัดความสาเร็จของภารกิจและมาตรา 16
ให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้นโดยจัดทาเป็นแผนสี่ปีซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนการ
บริหารราชการแผ่นดินและในวรรค 2 ในแต่ละปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี
โดยให้ระบุสาระสาคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานรวมทั้ง
ประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอื่นที่จะต้องใช้เสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบนั้น
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาจึงได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2562
ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (ฉบับจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี) ขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทาง
ในการปฏิบัติงานและจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
พะเยาได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีสาระสาคัญ ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัด
ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา
ส่ ว นที่ 3 สาระส าคั ญ ของแผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี งบประมาณพ.ศ. 2562 ของส านั ก งาน
ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (ฉบับจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี)
ส่วนที่ 4 โครงการ/งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (ฉบับจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี)
ส่วนที่ 5 การติดตามประเมินผลแผน
ส านั ก งานศึ กษาธิการจั งหวัดพะเยาขอขอบคุณ ผู้ ที่ มีส่ ว นเกี่ย วข้ องที่ ให้ ค วามร่ว มมือ ในการจัด ท า
แผนปฏิบั ติราชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (ฉบับจัดทาคาขอ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี) ฉบับนี้สาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
กลุ่มนโยบายและแผน

บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
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บริหารราชการแผ่นดินและในวรรค 2 ในแต่ละปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี
โดยให้ระบุสาระสาคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานรวมทั้ง
ประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอื่นที่จะต้องใช้เสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบนั้น
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พะเยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสาระสาคัญสรุปได้ดังนี้
วิสัยทัศน์
“ประชากรได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ภายใต้วิถีล้านนา ดารงชีวิตอยู่ในโลก
ศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีความสุข”
พันธกิจ
1. ส่งเสริม สนับ สนุน ให้ป ระชากรทุกคนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
2. ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาในระบบ การศึ ก ษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย ที่สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเอื้อต่อการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
ค่ำนิยมหลัก
P-STRONG
P = Phayao provincial Education Office
: สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำ
S = Service Mind
: จิตมุ่งบริกำร
T = Team
: กำรทำงำนเป็นทีม
R = Responsibility
: ควำมรับผิดชอบ
O = Ongoing
: ไม่หยุดยั้ง
N = Network
: เครือข่ำยควำมร่วมมือ
G = Goal
: เป้ำหมำย
“สานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง บุคลากรมีจิตมุ่งบริการ ทางานเป็นทีม
มีความรับผิดชอบ มีเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน พัฒนาการศึกษาของจังหวัดไปสู่เป้าหมายอย่างไม่หยุดยั้ง”

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
ในสังคมที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมสามารถปรับตัวในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติอย่างรวดเร็วและรุนแรงได้
6. หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์

กลยุทธ์ตำมประเด็นยุทธศำสตร์
ประเด็นยุทธศำสตร์ 1 พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง

1.1 พัฒ นาการจั ดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลั กของชาติและการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1. โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตร ผู้กากับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C)
2. โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด
3. โครงการวันสถาปนาลูกเสือไทยประจาปี 2562
4. โครงการวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจาปี 2562
1.2 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการเครือข่ายผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็ก
และเยาวชนผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

กลยุทธ์

ประเด็นยุทธศำสตร์ 2พัฒนำกำลังคน กำรวิจัย เพื่อสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ

2.1 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการองค์ความรู้แบบสหวิทยาการ (อาทิ สะเต็ม ทวิศึกษา)
1. โครงการการประชุมสัมมนาวิชาการ การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเยาวชนด้านอาชีวศึกษา
2.2 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดงาน
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
1. โครงการสร้างประสบการณ์อาชีพ (Work Experience) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3จังหวัดพะเยา
2. โครงการวิจัยและพัฒนาระบบความร่วมมือระหว่างสถานศึ กษากับสถานประกอบการเพื่อผลิต
และพัฒนากาลังคนให้มีทักษะอาชีพอย่างยั่งยืน
3. โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
2.3 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
1. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิจัย
ประเด็นยุทธศำสตร์ 3 พัฒนำศักยภำพคนให้มีคุณภำพ
กลยุทธ์
3.1 ส่ งเสริ ม และพั ฒ นาหลั ก สู ต รกระบวนการเรีย นรู้แ หล่ งเรียนรู้แ ละสื่ อการเรีย นรู้ให้ มี คุ ณ ภาพ
มาตรฐานและง่ายต่อการเข้าถึง
1. โครงการการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
3.2 พัฒนาระบบและกลไกการติดตามการวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียน
3.3 พัฒนาคุณภาพครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
1. โครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดสาหรับเด็กปฐมวัย
2. โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาสมรรถนะครูโรงเรียนเอกชน
ในระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. โครงการพัฒนาศักยภาพครูมุ่งสู่เพศศึกษารอบด้านเพื่อป้องกันการท้องไม่พร้อมในวัยรุ่น
4. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ Active learning
5. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
6. โครงการการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ
7. โครงการพัฒนาบุคลากรสู่วิทยฐานะและความก้าวหน้าในวิชาชีพ
8. โครงการงานวันครู
กลยุทธ์

ประเด็นยุทธศำสตร์ 4สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ

4.1 เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
1. โครงการคัดกรองและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
4.3 พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพะเยาประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
กลยุทธ์

ประเด็นยุทธศำสตร์ 5 ส่งเสริมและจัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

5.1 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อมมีคุณธรรมจริยธรรมและนาแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในชีวิตประจาวัน
1. โครงการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดพะเยา
2. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

5.2 ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ที่สร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1. โครงการส่งเสริมอนามัย ห่วงใยสุขภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
3. โครงการสร้างจิตสานึกรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ของชาติ
4. โครงการจัดทาห้องจัดเก็บพัสดุและเอกสารหลักฐานทางการเงิน
กลยุทธ์

ประเด็นยุทธศำสตร์ 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ

6.1 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
1. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาในจังหวัดพะเยา
2. โครงการนิเทศการศึกษาและสนับสนุนการตรวจราชการ
3. โครงการการพัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
4. โครงการประชุมบุคลากรทางการศึกษาภายในสานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
5. โครงการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางการศึกษา
6. ส่งเสริมประสิทธิภาพของระบบงานการเงินและบัญชี
6.2ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
1. โครงการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา และจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีและ
แผนปฏิบัติการประจาปีของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
2. โครงการขั บ เคลื่ อ นและพั ฒ นาองค์ ค ณ ะของส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด พะเยา

สรุปงบประมำณแผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณพ.ศ. 2562 ของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำ
(สำหรับกำรจัดทำคำของบประมำณรำยจ่ำยประจำปี)
แผนงำน/ผลผลิต/โครงกำรเทียบเท่ำผลผลิต/กองทุน
รวมงบประมำณทั้งหมด
แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ
1. งบบุคลำกร
1.1 เงินเดือนและค่ำจ้ำงประจำ
1.1.1 เงินเดือน
- อัตราเดิม
- เงินประจาตาแหน่งของข้าราชการ
- เงินอื่นๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน
2. งบดำเนินงำน
2.1 ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

งบประมำณ
41.888
21.1764
19.776

18.0192
0.7104
1.0464
1.4004

2.1.1 ค่ำตอบแทน (เฉพำะที่จำ่ ยให้ในลักษณะเงินเดือนหรือจ่ำยควบกับเงินเดือน)

(1) ค่าเช่าบ้าน
แผนงำนพื้นฐำน
1. งบบริหำรจัดกำรสำนักงำน (12)
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
1.2 ค่าสาธารณูปโภค
2. งบลงทุน (13)
2.1 ค่าครุภัณฑ์
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวมงบประมำณโครงกำร ทั้ง 6 ประเด็นยุทธศำสตร์
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ
กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติ
และกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1) โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตร ผู้กากับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C)
2) โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด
3) โครงการวันสถาปนาลูกเสือไทยประจาปี 2562
4) โครงการวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจาปี 2562
กลยุทธ์ที่ 2. ยกระดับคุณภำพและส่งเสริมโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำในพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง
พื้นที่ตำมแนวตะเข็บชำยแดน และพื้นที่เกำะแก่ง ชำยฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่ำงเชื้อชำติ ศำสนำ
และวัฒนธรรม กลุ่มชนชำยขอบ และแรงงำนต่ำงด้ำว)
-

1.4004
20.7116
4.3840
2.8840
1.5000
6.4913
4.7799
1.7114
8.9363

0.4262
0.2000
0.1262
0.0500
0.0500
0.0638

แผนงำน/ผลผลิต/โครงกำรเทียบเท่ำผลผลิต/กองทุน
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำกำลังคน กำรวิจัย เพื่อสร้ำงควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันของประเทศ
กลยุทธ์ที่ 1. ผลิตและพัฒนำกำลังคนให้มีสมรรถนะในสำขำที่ตรงตำมควำมต้องกำรของ
ตลำดงำนและกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
1) โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
2) โครงการการประชุมสัมมนาวิชาการ การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเยาวชนด้านอาชีวศึกษา
3) โครงการสร้างประสบการณ์อาชีพ (Work Experience) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
จังหวัดพะเยา

กลยุทธ์ที่ 2. ส่งเสริมกำรผลิตและพัฒนำกำลังคนที่มีควำมเชี่ยวชำญและเป็นเลิศเฉพำะ
ด้ำน
กลยุทธ์ที่ 3. ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำ เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรมที่สร้ำง
ผลผลิตและมูลค่ำเพิ่มทำงเศรษฐกิจ
1) โครงการวิจัยและพัฒนาระบบความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการเพื่อ
ผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีทักษะอาชีพอย่างยั่งยืน
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย และกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 1. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ควำมรู้ควำมสำมำรถ และกำร
พัฒนำคุณภำพชีวิตอย่ำงเหมำะสม เต็มตำมศักยภำพในแต่ละช่วงวัย
1) โครงการพัฒนาศักยภาพครูมุ่งสู่เพศศึกษารอบด้านเพื่อป้องกันการท้องไม่พร้อมในวัยรุ่น
2) โครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดสาหรับเด็ก
ปฐมวัย
กลยุทธ์ที่ 2. ส่งเสริมและพัฒนำแหล่งเรียนรู้ สื่อตำรำเรียน และสื่อกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ ให้มี
คุณภำพมำตรฐำน และประชำชนสำมำรถเข้ำถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จำกัดเวลำและ
สถำนที่
กลยุทธ์ที่ 3. พัฒนำระบบและกลไกกำรติดตำมกำรวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มี
ประสิทธิภำพ
1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 4. พัฒนำคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมกำรเรียนรู้ ที่มีคุณภำพและมำตรฐำน
กลยุทธ์ที่ 5. พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรผลิตครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ
1) โครงการส่งเสริมอนามัย ห่วงใยสุขภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
3) โครงการการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ

งบประมำณ

1.4642
0.2000
0.3690
0.2000
0.0712

0.5740
0.2500
4.6326
1.0000
0.5413
0.7000

0.5000
0.5000

0.0298
0.3525
0.1885

4) โครงการพัฒนาบุคลากรสู่วิทยฐานะและความก้าวหน้าในวิชาชีพ
5) โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาสมรรถนะครูโรงเรียนเอกชน
ในระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6) โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ Active learning
7) โครงการงานวันครู
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ
กลยุทธ์ที่ 1. เพิ่มโอกำสและควำมเสมอภำคในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ
1) โครงการคัดกรองและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
กลยุทธ์ที่ 2. พัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำสำหรับคนทุกช่วงวัย
กลยุทธ์ที่ 3. พัฒนำฐำนข้อมูลด้ำนกำรศึกษำที่มีมำตรฐำนเชื่อมโยงและเข้ำถึงได้
1) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพะเยาประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ 1. ส่งเสริม สนับสนุนกำรสร้ำงจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม
และนำแนวคิดตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติในกำรดำเนินชีวิต
1) โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
2) โครงการสร้างจิตสานึกรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ของชาติ
3) โครงการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดพะเยา
4) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
5) โครงการจัดทาห้องจัดเก็บพัสดุและเอกสารหลักฐานทางการเงิน
กลยุทธ์ที่ 2. ส่งเสริมและพัฒนำหลักสูตรกระบวนกำรเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อกำร
เรียนรู้ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1) โครงการการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
2) โครงการพัฒนาเครือข่ายนักวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 3. ส่งเสริมและพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อกำร
เรียนรู้ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ประเด็นยุทธศำสตร์ 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ
กลยุทธ์ที่ 1. เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ
1) โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาในจังหวัดพะเยา
2) โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพของระบบงานการเงินและบัญชี
3) โครงการนิเทศการศึกษาและสนับสนุนการตรวจราชการ
4) โครงการการพัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

0.0375
0.2328
1.000
0.0800
0.6426
0.6276
0.6276

0.0150
0.0150
0.3975

0.0322
0.0500
0.1000
0.1000
0.0855
0.2653
1.0000
0.5740

1.3094
0.4500
0.0324
0.4858
0.0408

5) โครงการประชุมบุคลากรทางการศึกษาภายในสานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
6) โครงการทบทวนการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีและแผนปฏิบัติการประจาปีของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
7) โครงการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางการศึกษา
8) โครงการขับเคลื่อนและพัฒนาองค์คณะบุคคลของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
กลยุทธ์ 2. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำ
-
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0.1000
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สำรบัญ
หน้า
คำนำ
บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
สำรบัญ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลสภำพทั่วไปของจังหวัดพะเยำ
-ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดโดยสังเขป
-สถานการณ์และแนวโน้มด้านเศรษฐกิจสังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยสังเขป
-ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษาทุกประเภทและทุกระดับของจังหวัด
-ประเด็นปัญหาด้านคุณภาพการศึกษา
ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้องด้ำนกำรศึกษำของจังหวัดพะเยำ
-ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
-แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
-นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558-2564
-นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี)
-แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579)
-เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
-แผนงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
(แนวทางของปีงบประมาณพ.ศ. 2561 จานวน 29 แผน)
-จุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ
-ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของภาค
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
-อานาจหน้าที่ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
-อานาจหน้าที่ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
-การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)
ส่วนที่ 3 สำระสำคัญของแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณพ.ศ. 2562
ของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำ (ฉบับจัดทำคำของบประมำณรำยจ่ำยประจำปี)
-วิสัยทัศน์
-พันธกิจ
-ค่านิยมองค์การ
-เป้าประสงค์รวม
-ตัวชี้วัดเป้าประสงค์รวม
-ประเด็นยุทธศาสตร์
-เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์
-กลยุทธ์ตามประเด็นยุทธศาสตร์
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3
7
29
35
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46
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52
53
57
60
65
70
73
74
98
77
77
77
78
78
78
78
78

สำรบัญ (ต่อ)

ส่วนที่ 4 โครงกำร/งบประมำณตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณพ.ศ. 2562
ของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำ (ฉบับจัดทำคำของบประมำณรำยจ่ำยประจำปี)
4.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ
4.2 แผนงานพื้นฐาน
4.3 รายละเอียดโครงการ
ส่วนที่ 5 กำรติดตำมประเมินผลแผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
ของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำ (ฉบับจัดทำคำของบประมำณรำยจ่ำยประจำปี)
ภำคผนวก

หน้า

81
83
108
205

