ส่วนที่ 4 โครงการ/งบประมาณ
4.1 โครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากทุกหน่วยงาน(แผนงานพื้นฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัดพะเยา
ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการของจังหวัด ที่ 4 สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
2562

2563

2564

2565

รวม

4.1984

ร้อยละของผูเ้ รียน
ทีม่ ีเจตคติที่ดี
ต่อบ้านเมือง
เป็นพลเมืองดี
มีพื้นฐานชีวิต
ที่มั่นคงและมี
คุณธรรม และ
ดาเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง
(ร้อยละ 100)

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)

1.0500

เพื่อให้ผู้เรียน
นักเรียนระดับ
มีเจตคติที่ดีต่อ ช่วงชั้นที่ 2 - 4
บ้านเมือง
เป็นพลเมืองดี
และมีพื้นฐาน
ชีวิตที่มั่นคง
มีคุณธรรม และ
ดาเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง

ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย
(5)

1.0500

1. โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการดาเนินงาน
ตามพระราโชบาย
ด้านการศึกษาของ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร
สู่การปฏิบัติ

เป้าหมาย
โครงการ
(4)

1.0500

(2)

วัตถุประสงค์
ของโครงการ
(3)

1.0484

โครงการ/กิจกรรมหลัก

แหล่ง

หน่วยงาน

งบประมาณ รับผิดชอบ
(7)
สป.ศธ

(8)
สนง.ศธจ.
พะเยา

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

ชาติ 20 ปี (9)

ศธ. (10)

1

1

76

โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)

วัตถุประสงค์
ของโครงการ
(3)

เป้าหมาย
โครงการ
(4)

ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย
(5)

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)
2562

2563

2564

2565

รวม

แหล่ง

หน่วยงาน

งบประมาณ รับผิดชอบ
(7)

(8)

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

ชาติ 20 ปี (9)

ศธ. (10)

กิจกรรมหลัก
1.) กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และประกวด
ผลงานเกี่ยวกับการ
ดาเนินงานตาม
พระราโชบายด้าน
การศึกษาของสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ ัวมหา
วชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร
2.) ศึกษาดูงานตามรอย
เบื้องพระยุคลบาท และ
โครงการพระราชดาริ

77

ร้อยละของนักศึกษา
มีความรู้ความเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ของ
ยุวกาชาดนอกโรงเรียน
และได้มีส่วนร่วม
ในการช่วยเหลือ
ในภารกิจของ
สภากาชาดไทย
ตามกาลังความสามารถ
เป็นพลเมืองดี
มีคุณธรรมตามค่านิยม
หลักของคนไทย
12 ประการ
(ร้อยละ 100)

2562

2563

2564

2565

รวม

0.4750

กาชาดมีความรู้
ความเข้าใจ
ในค่านิยมหลัก
12 ประการ
- เพื่อเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรี
สิรินธร รัฐสีมา
คุณากรปิยชาติ
สยามบรมราช
กุมารี พระชมมายุ
ครบ 60 พรรษา

นักศึกษาหลักสูตร
การศึกษา
นอกระบบร
ะดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กศน.
อ.ภูซาง 100 คน

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)

0.1200

- เพื่อให้ยุว

ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย
(5)

0.1200

2. โครงการค่าย
ยุวกาชาดสู่ค่านิยม
หลัก12 ประการ
เฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้า
มหาจักรี
กิจกรรมหลัก
ค่ายยุวกาชาดสู่ค่านิยม
หลัก 12 ประการเฉลิม
พระเกียรติเจ้าฟ้า
มหาจักรี

เป้าหมาย
โครงการ
(4)

0.1200

(2)

วัตถุประสงค์
ของโครงการ
(3)

0.1150

โครงการ/กิจกรรมหลัก

แหล่ง

หน่วยงาน

งบประมาณ รับผิดชอบ
(7)
กศน.

(8)
ศูนย์ กศน.
อ.ภูซาง

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

ชาติ 20 ปี (9)

ศธ. (10)

1

1

78

ร้อยละของนักเรียน
แกนนาโรงเรียน
ต้นแบบสุจริต
เครือข่ายโรงเรียน
สุจริต ตระหนักรู้
และเข้าใจ
กระบวนการปลูกฝัง
ในเรื่องการป้องกัน
การทุจริตใน
สถานศึกษา
(ร้อยละ 100)

2562

2563

2564

2565

รวม

0.3185

โรงเรียนสุจริต
ต้นแบบ
เครือข่าย
โรงเรียนสุจริต
10 % และ
เครือข่าย
โรงเรียนสุจริต
20 %
จานวน 31
โรงเรียน

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)

0.0800

เพื่อให้นักเรียน
แกนนาโรงเรียน
ต้นแบบสุจริต
เครือข่าย
โรงเรียนสุจริต
ตระหนักรู้และ
เข้าใจ
กระบวนการ
ปลูกฝัง
ในเรื่องการ
ป้องกันการทุจริต
ในสถานศึกษา

ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย
(5)

0.0800

3. โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา
“ป้องกันการทุจริต”
(ภายใต้ชื่อโรงเรียน
สุจริต)
กิจกรรมหลัก สพป.
พะเยาเขต 1
1.) ประชุมเชิง
ปฏิบัติการผู้บริหาร
โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
และเครือข่ายโรงเรียน
สุจริต 10 % และ 20 %
จานวน 31 โรงเรียน
2.) จัดอบรม ป.ป.ช.
สพฐ.น้อย และป.ป.ช.
สพฐ.ชุมชน โรงเรียน
สุจริตเครือข่าย 20 %
3.) จัดค่ายเยาวชน
“คนดีของแผ่นดิน”
ให้กับนักเรียนแกนนา
โรงเรียนต้นแบบสุจริต
โรงเรียนเครือข่ายสุจริต
10% และ 20%

เป้าหมาย
โครงการ
(4)

0.0800

(2)

วัตถุประสงค์
ของโครงการ
(3)

0.0785

โครงการ/กิจกรรมหลัก

แหล่ง

หน่วยงาน

งบประมาณ รับผิดชอบ
(7)
สพฐ.

(8)
สพป.พะเยา
เขต 1

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

ชาติ 20 ปี (9)

ศธ. (10)

1

1

79

- ร้อยละของ
ผู้บริหารสถานศึกษา
ครูผรู้ ับผิดชอบ
โรงเรียนสุจริต
ในสังกัดทีท่ ราบและ
เข้าใจแนวทางการ
ดาเนินกิจกรรม
ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานโรงเรียน
สุจริต (ร้อยละ 80)

2562

2563

2564

2565

รวม

0.1173

- ผู้บริหาร
สถานศึกษาและ
ครูผรู้ ับผิดชอบ
โรงเรียนสุจริต
จานวน 18
โรงเรียน
- ผู้บริหาร
สถานศึกษาและ
บุคลากร
จานวน 36 คน

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)

0.0300

- เพื่อให้ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู
บุคลากรใน
โรงเรียนและ
โรงเรียนในสังกัด
ตระหนักรู้และ
เข้าใจการ
เสริมสร้าง
คุณธรรม
จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา
“ป้องกันการ
ทุจริต”
(ภายใต้ชื่อ
โรงเรียนสุจริต)

ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย
(5)

0.0300

กิจกรรมหลัก สพม.เขต
36
1.) พัฒนาความรู้
โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา“ป้องกัน
การทุจริต” โรงเรียน
เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
2.) ประชุมชี้แจงการ
ประเมิน ITA

เป้าหมาย
โครงการ
(4)

0.0300

(2)

วัตถุประสงค์
ของโครงการ
(3)

0.0273

โครงการ/กิจกรรมหลัก

แหล่ง

หน่วยงาน

งบประมาณ รับผิดชอบ
(7)
สพฐ.

(8)
สพม.เขต
36

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

ชาติ 20 ปี (9)

ศธ. (10)

1

80

โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)

วัตถุประสงค์
ของโครงการ
(3)

เป้าหมาย
โครงการ
(4)

ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย
(5)

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)
2562

2563

2564

2565

รวม

แหล่ง

งบประมาณ รับผิดชอบ
(7)

- เพื่อสร้าง
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
การประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส
ในการ
ดาเนินงาน
ของโรงเรียน
สุจริต (Integrity
and
Transparency
Assessment :
ITA) ให้แก่
โรงเรียนต้นแบบ
และโรงเรียน
เครือข่าย
เพื่อพร้อมรับการ
นิเทศ กากับ
ติดตาม

หน่วยงาน
(8)

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

ชาติ 20 ปี (9)

ศธ. (10)

-ร้อยละของ
โรงเรียนสุจริต
ต้นแบบและ
เครือข่ายทีม่ ีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดาเนินงาน
ของโรงเรียนสุจริต
(Integrity and
Transparency
Assessment : ITA)
เพื่อพร้อมรับการ
นิเทศ กากับ
ติดตาม (ร้อยละ 80)

81

ร้อยละของเด็กและ
เยาวชนที่มีความรู้
เกี่ยวกับพิษภัย
ของยาเสพติด
มีทักษะชีวิต
เกิดภูมคิ ุ้มกัน
ยาเสพติด
(ร้อยละ 80)

2562

2563

2564

2565

รวม

2.0000

เด็กและ
เยาวชนพื้นที่
จังหวัดพะเยา
ทั้ง 9 อาเภอ
อาเภอละ 50
คน
รวม 450 คน

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)

0.5000

เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนมีความรู้
เกี่ยวกับพิษภัย
ของยาเสพติด
มีทักษะชีวิต
เกิดภูมคิ ุ้มกัน
ยาเสพติด

ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย
(5)

0.5000

4. โครงการค่าย
คุณธรรมสัมพันธ์
สร้างเสริมเยาวชนไทย
ห่างไกลยาเสพติด
กิจกรรมหลัก
จัดอบรมนักเรียนและ
เยาวชนสร้างภูมิคุ้มกัน
ยาเสพติด

เป้าหมาย
โครงการ
(4)

0.5000

(2)

วัตถุประสงค์
ของโครงการ
(3)

0.5000

โครงการ/กิจกรรมหลัก

แหล่ง

หน่วยงาน

งบประมาณ รับผิดชอบ
(7)
สกอ.

(8)
ม.มจร.
วิทยาเขต
พะเยา

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

ชาติ 20 ปี (9)

ศธ. (10)

1

1

82

- ร้อยละของครู
ผู้ดูแลสภานักเรียน
ทีม่ ีความรู้ ความ
เข้าใจ และสามารถ
สนับสนุนบทบาท
ของสภานักเรียนได้
(ร้อยละ 80)
- ร้อยละของ
นักเรียนที่มีความรู้
ความเข้าใจวิถี
ประชาธิปไตย
ผ่านกิจกรรมสภา
นักเรียนและ
ประชาธิปไตย
ในโรงเรียน
(ร้อยละ 80)

2562

2563

2564

2565

รวม

0.8000

- โรงเรียน
ทีเ่ ข้าร่วมการ
แข่งขัน
โรงเรียน
ต้นแบบสภา
นักเรียน
-โรงเรียน
ทีเ่ ข้าร่วม
การแข่งขัน
กิจกรรมสภา
นักเรียน
ในงานศิลปะ
หัตถกรรม
นักเรียน
ประจาปี
การศึกษา 2562
ระดับ สพท.

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)

0.2000

- เพื่อให้ครูผู้ดูแล
สภานักเรียน
มีความรู้
ความเข้าใจ และ
สามารถสนับสนุน
บทบาทของสภา
นักเรียนได้
- เพื่อให้นักเรียน
มีความรู้
ความเข้าใจวิถี
ประชาธิปไตย
ผ่านกิจกรรม
สภานักเรียนและ
ประชาธิปไตย
ในโรงเรียน

ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย
(5)

0.2000

5. โครงการ ส่งเสริม
สภานักเรียนและ
ประชาธิปไตย
ในโรงเรียน
กิจกรรมหลัก
สพม.เขต 36
1.) ส่งเสริมกิจกรรม
สภานักเรียนและ
ประชาธิปไตย
ในโรงเรียน
2.) พัฒนาครูผู้ดูแล
สภานักเรียน
3.) พัฒนาสภานักเรียน
4.) ส่งเสริม สนับสนุน
กิจกรรมแข่งขัน
สภานักเรียน

เป้าหมาย
โครงการ
(4)

0.2000

(2)

วัตถุประสงค์
ของโครงการ
(3)

0.2000

โครงการ/กิจกรรมหลัก

แหล่ง

หน่วยงาน

งบประมาณ รับผิดชอบ
(7)
สพฐ.

(8)
สพม.เขต
36

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

ชาติ 20 ปี (9)

ศธ. (10)

1

1

83

ร้อยละของนักเรียน
ที่ใช้สภานักเรียน
เป็นเวทีฝึกทักษะ
และประสบการณ์
ตามวิถีชีวิต
ประชาธิปไตย
(ร้อยละ 100)

2562

2563

2564

2565

รวม

0.3150

- คณะ
กรรมการสภา
นักเรียน
จานวน 170 ค
- ครูที่
รับผิดชอบงาน
กิจกรรม
สภานักเรียน
โรงเรียน
จานวน 85 คน

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)

0.0800

เพื่อให้สภา
นักเรียนมีความ
เข้มแข็ง สาหรับ
เป็นเวทีฝึกทักษะ
และ
ประสบการณ์
ตามวิถีชีวิต
ประชาธิปไตย

ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย
(5)

0.0800

กิจกรรมหลัก สพป.
พะเยาเขต 1
1.) คัดเลือก
ประธานสภานักเรียน
และคณะกรรมการ
สภานักเรียนระดับเขต
พื้นที่การศึกษา
2.) คัดเลือกโรงเรียน
ต้นแบบสภานักเรียน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประจาปีการศึกษา
2562

เป้าหมาย
โครงการ
(4)

0.0800

(2)

วัตถุประสงค์
ของโครงการ
(3)

0.0750

โครงการ/กิจกรรมหลัก

แหล่ง

หน่วยงาน

งบประมาณ รับผิดชอบ
(7)
สพฐ.

(8)
สพป.พะเยา
เขต 1

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

ชาติ 20 ปี (9)

ศธ. (10)

1

1

84

- ร้อยละของลูกเสือ
เนตรนารีที่มีความรู้
ความเข้าใจในการ
ป้องกันช่วยเหลือ
ผู้อื่นให้ห่างไกล
จากยาเสพติดด้วย
กระบวนการลูกเสือ
(ร้อยละ 100)
- ร้อยละของ
ผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือที่มคี วามรู้
ความเข้าใจและ
สามารถสนับสนุน
การทางานตาม
บทบาทของลูกเสือ
ต้านภัยยาเสพติดใน
สถานศึกษา (ร้อยละ
100)

2562

2563

2564

2565

รวม

1.9720

- ลูกเสือเนตร
นารีโรงเรียนละ
16 คน
- ผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือสามัญ
รุ่นใหญ่โรงเรียน
ละ 2 คน

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)

0.5000

- เพื่อให้ลูกเสือ
เนตรนารีมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
ป้องกันช่วยเหลือ
ผู้อื่นให้ห่างไกล
จากยาเสพติด
ด้วยกระบวนการ
ลูกเสือ
- เพื่อให้
ผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือมีความรู้
ความเข้าใจและ
สามารถ
สนับสนุนการ
ทางานตาม
บทบาท
ของลูกเสือต้าน
ภัยยาเสพติด
ในสถานศึกษา

ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย
(5)

0.5000

6. โครงการ ชุมนุม
ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
กิจกรรมหลัก
1.) จัดกิจกรรมชุมนุม
ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
2.) ทบทวนการจัดตั้ง
หน่วยลูกเสือต้านภัยยา
เสพติดในสถานศึกษา
3.) สนับสนุนให้ลูกเสือ
ต้านภัยยาเสพติด
ขับเคลื่อนกิจกรรมเฝ้า
ระวังปัญหายาเสพติด

เป้าหมาย
โครงการ
(4)

0.5000

(2)

วัตถุประสงค์
ของโครงการ
(3)

0.4720

โครงการ/กิจกรรมหลัก

แหล่ง

หน่วยงาน

งบประมาณ รับผิดชอบ
(7)
สพฐ.

(8)
สพม.เขต
36

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

ชาติ 20 ปี (9)

ศธ. (10)

1

1
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0.4000

รวม

0.4000

ร้อยละของนักเรียน
นักศึกษาเป็นกลุ่ม
เสี่ยงเข้าร่วม
โครงการมีความรู้
เกี่ยวกับพิษภัยของ
ยาเสพติดและมี
ภูมิคุ้มกันยาเสพติด
(ร้อยละ 100)

2565

0.1000

นักเรียน
นักศึกษาที่เป็น
กลุ่มเสี่ยงเข้า
ร่วมโครงการ
จานวน 100 คน

2564

0.1000

เพื่อให้นักเรียน
นักศึกษากลุ่มเสี่ยงมี
ความรู้เกี่ยวกับพิษ
ภัยของยาเสพติด
และมีภูมิคุ้มกันยา
เสพติด

2563

0.1000

โรงเรียนในสังกัด ร้อยละของปัญหา
18 โรงเรียน
การแพร่ระบาด
ของยาเสพติดและ
อบายมุขทั้งในและ
นอกสถานศึกษา
ลดลง (ร้อยละ 80)

2562

0.1000

เพื่อลดปัญหา
การแพร่ระบาด
ของยาเสพติด
และอบายมุข
ทั้งในและนอก
สถานศึกษา

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)

0.1000

ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย
(5)

0.1000

7. โครงการ ส่งเสริม
สถานศึกษาสีขาว ปลอด
ยาเสพติดและอบายมุข
กิจกรรมหลัก
1.) คัดกรองนักเรียน
2.) ปรับปรุงข้อมูล
3.) กิจกรรมยกย่องเชิด
ชูเกียรติโรงเรียนทีม่ ีผล
การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
8. โครงการ ปลูกฝัง
คุณธรรมนาใจ
ให้ห่างไกลยาเสพติด
กิจกรรมหลัก
1.) สนับสนุนให้นักเรียน
นักศึกษาแต่ละชั้นปี
ทาโครงการหารายได้
ระหว่างเรียน
2.) จัดกิจกรรม
เสริมสร้างความรูค้ วาม
เข้าใจปัญหายาเสพติด
นันทนาการ

เป้าหมาย
โครงการ
(4)

0.1000

(2)

วัตถุประสงค์
ของโครงการ
(3)

0.1000

โครงการ/กิจกรรมหลัก

แหล่ง

หน่วยงาน

งบประมาณ รับผิดชอบ

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

(7)
สพฐ.

(8)
สพม.เขต
36

ชาติ 20 ปี (9)

ศธ. (10)

1

1

สอศ.

ว.เกษตร
และ
เทคโนโลยี
พะเยา

1

1
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ร้อยละของนักศึกษา
ทีม่ ีความรู้ เข้าใจ
พิษภัยของยาเสพติด
เกิดภูมคิ ุ้มกันยาเสพ
ติด ผ่าน
กระบวนการลูกเสือ
(ร้อยละ 100)

2562

2563

2564

2565

รวม

0.2793

นักศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
นอกระบบ
ศูนย์การศึกษา
นอกระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัย
อ.ภูซาง
จานวน 80 คน

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)

0.0700

เพื่อให้นักศึกษา
มีความรู้ เข้าใจ
พิษภัยของยา
เสพติด เกิด
ภูมิคุ้มกันยาเสพ
ติด
ผ่านกระบวนการ
ลูกเสือ

ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย
(5)

0.0700

9. โครงการ ค่ายอบรม
ทักษะและกระบวนการ
ลูกเสือวิสามัญเพื่อ
เสริมสร้างภูมิคมุ้ กันยา
เสพติดสาหรับนักศึกษา
กศน.อาเภอภูซาง
กิจกรรมหลัก
จัดค่ายอบรมทักษะและ
กระบวนการลูกเสือ
วิสามัญเพื่อเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันยาเสพติด

เป้าหมาย
โครงการ
(4)

0.0700

(2)

วัตถุประสงค์
ของโครงการ
(3)

0.0693

โครงการ/กิจกรรมหลัก

แหล่ง

หน่วยงาน

งบประมาณ รับผิดชอบ
(7)
กศน.

(8)
ศูนย์ กศน.
อ.ภูซาง

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

ชาติ 20 ปี (9)

ศธ. (10)

1

1
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กลยุทธ์ที่ 2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง พื้นที่ตามแนวตะเข็บชายแดน และพื้นที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล
ทั้งกลุ่มชน ต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว)
(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

(3)

(4)

(5)

1. โครงการ พัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาไทย
กิจกรรมหลัก
1.) จัดการแข่งขัน
สมรรถนะความสามารถ
และทักษะด้าน
ภาษาไทย โครงการรักษ์
ภาษาไทย เนื่องใน
วันภาษาไทยแห่งชาติ
ประจาปี 2562

- เพื่อน้อมราลึก
ถึงพระมหา
กรุณาธิคณ
ุ ของ
พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทร
มหาภูมิพล
อดุลยเดช
บรมนาถบพิตร
ด้านการศึกษา
และพระ
อัจฉริยภาพด้าน
อักษรศาสตร์
และทรงเป็น
แบบอย่างแห่ง
การเรียนรู้
ทุกด้าน

- พัฒนา
ครูผสู้ อน
ภาษาไทย
โรงเรียนในสังกัด
จานวน 85 โรง
- พัฒนานักเรียน
ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 – ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่
3

- ร้อยละของ
ครูผสู้ อนภาษาไทย
ที่มีความรู้และ
เทคนิคกระบวนการ
เรียนการสอน
ภาษาไทยเพิ่มขึ้น
(ร้อยละ 95)

2562

2563

2564

2565

แหล่ง

รวม

0.7510

(2)

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)

0.2000

ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย

0.2000

เป้าหมาย
โครงการ

0.2000

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

0.1510

โครงการ/กิจกรรมหลัก

หน่วยงาน

งบประ
รับผิดชอบ
มาณ
(7)
(8)
สพฐ. สพป.พะเยาเขต
1

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

ชาติ 20 ปี (9)

ศธ. (10)

1

1
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โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เป้าหมาย
โครงการ

ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย

(2)

(3)

(4)

(5)

2.) สนับสนุนการนา
นักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
สมรรถนะความสามารถ
และทักษะด้าน
ภาษาไทยระดับชาติ

และเพื่อเฉลิม
พระเกียรติ เนื่อง
ในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลง
กรณบดินทรเทพ
ยวรางกูร
- เพื่อให้
ครูผสู้ อน
ภาษาไทยมี
ความรู้และ
เทคนิค
กระบวนการ
เรียนการสอน
ภาษาไทย
- เพื่อให้นักเรียน
มีสมรรถนะ
ความสามารถ
และทักษะด้าน
ภาษาไทยสูงขึ้น

- สนับสนุนสร้าง
ความเข้มแข็ง
กลุ่มโรงเรียน
ด้านการ
พัฒนาการเรียน
การสอน
ภาษาไทย
จานวน 6 กลุ่ม

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)
2562

2563

2564

2565

รวม

แหล่ง
งบประ
มาณ
(7)

หน่วยงาน

สอดคล้อง

รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

(8)

ชาติ 20 ปี (9)

ศธ. (10)

- ร้อยละของ
นักเรียนที่มี
สมรรถนะ
ความสามารถและ
ทักษะด้าน
ภาษาไทยสูงขึ้น
(ร้อยละ 95)
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(3)

(4)

(5)

2. โครงการ อบรมเชิง
ปฏิบัติการบุคลากรแกน
นาเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในชั้นเรียนสู่
ประสิทธิภาพการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (O-NET)
กิจกรรมหลัก
1.) ศึกษาเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
2.) ถอดบทเรียน
จากโรงเรียนที่มีผลการ
ทดสอบระดับชาติ Onet สูง ใน 5 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้
3.) สร้างรูปแบบการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน

เพื่อให้ได้รูปแบบ
การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 5
กลุ่มสาระหลัก

สร้างรูปแบบ
การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 5
กลุ่มสาระหลัก
สาหรับโรงเรียน
ในสังกัด สพม.
เขต 36
จานวน 18
โรงเรียน

ระดับความสาเร็จ
ในการสร้างรูปแบบ
การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 5 กลุ่มสาระ
หลัก (ระดับ 5)

2562

2563

2564

2565

แหล่ง

รวม

1.5650

(2)

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)

0.4000

ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย

0.4000

เป้าหมาย
โครงการ

0.4000

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

0.3650

โครงการ/กิจกรรมหลัก

หน่วยงาน

งบประ
รับผิดชอบ
มาณ
(7)
(8)
สพฐ. สพม. เขต 36

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

ชาติ 20 ปี (9)

ศธ. (10)

1

1
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โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เป้าหมาย
โครงการ

ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย

(2)

(3)

(4)

(5)

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)
2562

2563

2564

2565

แหล่ง

รวม

งบประ
มาณ
(7)

หน่วยงาน

สอดคล้อง

รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

(8)

ชาติ 20 ปี (9)

ศธ. (10)

13.5918

3.4300

3.4300

3.4300

รวมงบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 1

3.3018

4.) ประเมินรูปแบบฯ
โดยคณะกรรมการ
ประเมินรูปแบบ
5.) จัดทาคู่มือการใช้
รูปแบบและเผยแพร่
ให้กับโรงเรียนในสังกัด
6.) นารูปแบบไปทดลอง
ใช้กับโรงเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ต่า
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
กลยุทธ์ที่ 1. ผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

ร้อยละของผูเ้ รียน
สายอาชีพเพิ่มขึ้น
(ร้อยละ 5)

2562

2563

2564

2565

รวม

9.1975

- จัดทาข้อมูล
ด้านการศึกษา
สายอาชีพ
เกี่ยวข้อง
จานวน 1 ครั้ง
- พัฒนาครูแนะ
แนวประจา
โรงเรียนด้าน
เฉพาะด้าน
อาชีพ โรงเรียน
ละ 1 คน
- จัดมหกรรม
เปิดโลกอาชีพ
จานวน 1 ครั้ง

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)

2.3000

- เพื่อให้ผู้เรียน
ผู้ปกครอง มี
ความเข้าใจและ
ทัศนคติเชิงบวก
ต่อการเรียน
สายอาชีพ
- เพื่อเพิ่ม
สัดส่วนผู้เรียน
อาชีวศึกษา
ต่อผู้เรียนสาย
สามัญศึกษา

ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย
(5)

2.3000

1. โครงการ เพิ่มสัดส่วน
ผู้เรียนสายอาชีพ
กิจกรรมหลัก
1.) จัดทาข้อมูลด้าน
การศึกษาสายอาชีพ
เกี่ยวข้อง
2.) ประชุมชี้แจงสร้าง
ความเข้าใจนโยบาย
ขอกระทรวงศึกษาธิการ
เกี่ยวกับการเพิ่มสัดส่วน
ผู้เรียนสายอาชีวศึกษาต่อ
ผู้เรียนสายสามัญศึกษา
ให้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษาทุกสังกัด
หน่วยงานทางการศึกษา
ที่เกี่ยวข้อง และ
ผู้ปกครอง โดยใช้กลไก
คณะกรรมการการศึกษา
จังหวัด

เป้าหมาย
โครงการ
(4)

2.3000

(2)

วัตถุประสงค์
ของโครงการ
(3)

2.2975

โครงการ/กิจกรรมหลัก

แหล่ง

หน่วยงาน

งบประมาณ
(7)
สป.ศธ

รับผิดชอบ
(8)
สนง.ศธจ.
พะเยา

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

ชาติ 20 ปี (9)

ศธ. (10)

2

2
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โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)
2.) จัดทาแผนการรับ
นักเรียน นักศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
3.) พัฒนาครูแนะแนว
ประจาโรงเรียนด้านเฉพาะ
ด้านอาชีพ
4.) จัดมหกรรมเปิดโลก
อาชีพ
5.) ประชุมร่วมจัดทา
บันทึกความเข้าใจ (MOU)
ระหว่างสถาน
ประกอบการกับหน่วยงาน
ทางการศึกษา เพื่อรับ
ผู้เรียนเข้ารับการฝึก
ประสบการณ์ด้านอาชีพ
6.) ส่งเสริมให้นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาได้ฝึก
ประสบการณ์อาชีพ
7.) ส่งเสริมสนับสนุนให้
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
พัฒนาหลักสูตรของ
อาชีวศึกษา ให้สอดคล้อง
กับตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน

วัตถุประสงค์
ของโครงการ
(3)

เป้าหมาย
โครงการ
(4)

ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย
(5)

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)
2562

2563

2564

2565

รวม

แหล่ง

หน่วยงาน

งบประมาณ
(7)

รับผิดชอบ
(8)

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

ชาติ 20 ปี (9)

ศธ. (10)

- จัดทาบันทึก
ความเข้าใจ
(MOU)
ระหว่างสถาน
ประกอบการ
กับหน่วยงาน
ทางการศึกษา
เพื่อรับ
ผู้เรียนเข้ารับ
การฝึก
ประสบการณ์
ด้านอาชีพ
จานวน 1 ครั้ง
- จานวน
นักเรียน
นักศึกษา
ประชาชนทั่วไป
ที่เข้าร่วม
โครงการ
1,000 คน
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เพื่อให้นักศึกษา
และประชาชน
มีความรู้
เกี่ยวกับการใช้
ภาษาอังกฤษใน
งานอาชีพ

- นักศึกษา
ปวส. 2 จานวน
450 คน
- ประชาชน
ทั่วไป จานวน
50 คน

ร้อยละของนักศึกษา
และประชาชนมี
ทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษดีขึ้น
(ร้อยละ 80)

0.1134

ร้อยละของนักเรียน
นักศึกษา และ
ประชาชนที่มีเจตคติ
ที่ดีต่อวิชา
ภาษาอังกฤษ และมี
ความรู้เกี่ยวกับ
การใช้ภาษา
อังกฤษสู่งานอาชีพ
(ร้อยละ 80)

รวม

1.3490

นักเรียน
นักศึกษา และ
ประชาชน
จานวน 100 คน

2565

0.0300

เพื่อให้นักเรียน
นักศึกษา และ
ประชาชนมีเจต
คติที่ดีต่อวิชา
ภาษาอังกฤษ
และมีความรู้
เกี่ยวกับการใช้
ภาษาอังกฤษสู่
งานอาชีพ

2564

0.3500

ร้อยละของนักเรียน
นักศึกษาที่เข้ารับ
การอบรมมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การเขียนแผนธุรกิจ
(ร้อยละ 80)

2563

0.0300

นักเรียน
นักศึกษาที่เข้า
รับการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการ
เขียนแผนธุรกิจ
จานวน70 คน

2562

0.3500

เพื่อให้นักเรียน
นักศึกษามี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
การเขียนแผน
ธุรกิจ

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)

0.0300

ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย
(5)

0.3500

2. โครงการ การเขียน
แผนธุรกิจ
กิจกรรมหลัก
- จัดอบรมและให้ความรู้
เกี่ยวกับองค์ประกอบของ
แผนธุรกิจ
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
การเขียนแผนธุรกิจ
3. โครงการ ยกระดับ
ทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษของนักเรียน
นักศึกษา และประชาชน
กิจกรรมหลัก ว.เกษตร
และเทคโนโลยีพะเยา
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ยกระดับทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษของนักเรียน
นักศึกษา และประชาชน
กิจกรรมหลัก ว.เทคนิค
พะเยา
จัดอบรมการใช้
ภาษาอังกฤษพร้อม สู่งาน
อาชีพ

เป้าหมาย
โครงการ
(4)

0.0235

(2)

วัตถุประสงค์
ของโครงการ
(3)

0.2991

โครงการ/กิจกรรมหลัก

แหล่ง

หน่วยงาน

งบประมาณ
(7)
สอศ.

รับผิดชอบ
(8)
ว.เทคนิค
เชียงคา

สอศ.

ว.เกษตร
และ
เทคโนโลยี
พะเยา,ว.
เทคนิค
พะเยา

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

ชาติ 20 ปี (9)

ศธ. (10)

2

2

2

2
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ระดับความสาเร็จใน
การพัฒนาหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น
หลักสูตร
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) และ
หลักสูตร
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
ให้มีความยืดหยุ่น
หลากหลายเอื้ออานวย
ต่อการจัดการเรียน
การสอน สอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิจ สังคม
และเทคโนโลยี
ตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียน
สถานประกอบการ
ท้องถิ่น (ระดับ 5)

2562

2563

2564

2565

รวม

0.0800

พัฒนาหลักสูตร 3
ระดับ
- หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น หลักสูตร
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.)
- หลักสูตร
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.)

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)

0.0200

เพื่อให้ได้
หลักสูตร
สมรรถนะ
รายวิชา
สอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิจ
สังคม และ
เทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงไป
และมีความ
ยืดหยุ่น
หลากหลาย
เอื้ออานวยต่อ
การเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย
(5)

0.0200

4. โครงการ พัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะ
สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน
ท้องถิ่นและสถาน
ประกอบการ
กิจกรรมหลัก
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง(ปวส.)

เป้าหมาย
โครงการ
(4)

0.0200

(2)

วัตถุประสงค์
ของโครงการ
(3)

0.0200

โครงการ/กิจกรรมหลัก

แหล่ง

หน่วยงาน

งบประมาณ
(7)
สอศ.

รับผิดชอบ
(8)
ว.เทคโนโลยี
และการ
จัดการปง

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

ชาติ 20 ปี (9)

ศธ. (10)

2

2
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กลยุทธ์ที่ 2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากาลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน
(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

6.0000

รวม

16.7400

2565

1.5000

2564

4.2000

2563

1.5000

ร้อยละของนักเรียน
ที่เป็นตัวแทนระดับ
เขตเข้าร่วมกิจกรรม
การแข่งขันในระดับ
ภาค ได้รับรางวัล
เหรียญทอง(ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 และ
อยู่ในระดับ 1 – 10
ของภาคเหนือ)

2562

4.2000

นักเรียนใน
สังกัด สพป.
พะเยาเขต 1
เขต 2 และ และ
สพม.เขต 36 ที่
เข้าร่วมกิจกรรม
การแข่งขัน
ศักยภาพในงาน
ศิลปหัตถกรรม
นักเรียนทุก
ระดับ

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)

1.5000

รวมงบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 2

เพื่อให้นักเรียนมี
เวทีแสดงออกซึ่ง
ศักยภาพ
ทางด้านวิชาการ
วิชาชีพและ
ศิลปหัตถกรรม
ในแขนงต่างๆ
อย่างทั่วถึง ตาม
รายการและ
เกณฑ์การ
แข่งขันที่ สพฐ.
กาหนด

ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย
(5)

4.2000

1. โครงการ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ประจาปีงบประมาณ
2562
กิจกรรมหลัก
จัดกิจกรรมการ
ประกวด/แข่งขัน
คัดเลือกตัวแทนใน
ระดับโรงเรียน ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา และ
ระดับภาค

เป้าหมาย
โครงการ
(4)

1.5000

(2)

วัตถุประสงค์
ของโครงการ
(3)

4.1401

โครงการ/กิจกรรมหลัก

แหล่ง
งบประมาณ
(7)
สพฐ.

หน่วยงาน

สอดคล้อง

รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (9)
(8)
สพป.พะเยา
2
เขต 1
สพป.พะเยา
เขต 2
สพม.เขต
36

ยุทธศาสตร์
ศธ. (10)

2
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 1. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย
(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

ร้อยละของผูส้ ูงอายุ
ทีเ่ ห็นคุณค่าใน
ตนเอง มีความรู้
สามารถดูแลสุขภาพ
ของตนเองเบื้องต้น
ได้และมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของชุมชน
(ร้อยละ 90)

2562

2563

2564

2565

รวม

28.6000

ผู้สูงอายุ 9
อาเภอ ใน
จังหวัดพะเยา
จานวน 40,000
คน

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)

7.1500

เพื่อให้ผู้สูงอายุ
เห็นคุณค่าใน
ตนเอง มีความรู้
สามารถดูแล
สุขภาพของ
ตนเองเบื้องต้น
ได้และมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม
ของชุมชน

ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย
(5)

7.1500

1. โครงการ ส่งเสริม
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
จังหวัดพะเยา
กิจกรรมหลัก
1.) สร้างแหล่งเรียนรู้
จานวน 9 แห่ง
2.) กิจกรรมการเรียนรู้
สาหรับผู้สูงอายุเชิง
บูรณาการร่วมกับภาคี
เครือข่าย
3.) กิจกรรมค้นหาและ
พัฒนาแกนนาผู้สูงอายุ
ให้มีทักษะในการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนา
สังคม และ
สามารถ่ายทอดองค์
ความรู้และภูมิปัญญา

เป้าหมาย
โครงการ
(4)

7.1500

(2)

วัตถุประสงค์
ของโครงการ
(3)

7.1500

โครงการ/กิจกรรมหลัก

แหล่ง

หน่วยงาน

งบประมาณ

รับผิดชอบ

(7)

(8)

กศน.

สานักงาน
กศน.จังหวัด
พะเยา

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี
(9)
3

ยุทธศาสตร์
ศธ. (10)
3
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กลยุทธ์ที่ 2. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อตาราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่ จากัดเวลา
และสถานที่
(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

จัดตั้งแหล่ง
เรียนรู้ สื่อตารา
เรียน และสื่อ
การเรียนรู้ใน
ภาษาล้านนา
1 แหล่ง

ร้อยละของนิสติ
นักศึกษา เยาวชน
ประชาชนที่สนใจ
ในการศึกษา
ภาษาไทยล้านนา
สามารถเขียน อ่าน
พูด ภาษาไทย
ล้านนาได้ (ร้อยละ
80)

2562 2563

2564 2565

รวม

1.4750

เพื่อให้มีแหล่ง
เรียนรู้ สื่อตารา
เรียน และสื่อ
การเรียนรู้ใน
ภาษาล้านนา

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)

0.3700

ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย
(5)

0.3700

1. โครงการ พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ สื่อตาราภาษา
ล้านนา
กิจกรรมหลัก
1.) เสนอชื่อ ผู้ทรงวุฒิ
ปราชญ์ชาวบ้าน เป็นครู
สอนภาษาไทยล้านนา
2.) ร่างหลักสูตรการเรียน
ภาษาไทยล้านนา โดยผู้
ทรงวุฒิ ปราชญ์ชาวบ้าน
3.) รับสมัคร นิสิต
นักศึกษา ประชาชน
ผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตร
ภาษาไทยล้านนา
4.) จัดการเรียนรู้
ภาษาไทยล้านนา
5.) การปริวรรต องค์
ความรูส้ ู่การถอดบทเรียน
ภูมิปัญญาปราชญ์ชาวบ้าน

เป้าหมาย
โครงการ
(4)

0.3700

(2)

วัตถุประสงค์
ของโครงการ
(3)

0.3650

โครงการ/กิจกรรมหลัก

แหล่ง

หน่วยงาน

งบประมาณ รับผิดชอบ
(7)
(8)
สกอ.
ม.มจร.
วิทยาเขต
พะเยา

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (9)
3

ยุทธศาสตร์
ศธ. (10)
3
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กลยุทธ์ที่ 3. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ
(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

2562

2563

2564

2565

รวม

0.8738

ร้อยละความพึง
พอใจร้อยของ
นักศึกษา กศน.ได้
เข้ารับการสอบ
ประเมินการศึกษา
นอกระบบ
ระดับชาติ (N-NET)
ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (EExam)ใกล้บ้าน
(ร้อยละ 100)

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)

0.2200

จัดตั้งศูนย์สอบ
ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
(E-Exam)
รองรับนักศึกษา
จานวน 400
คน

ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย
(5)

0.2200

1. โครงการ วัดและ
เพื่อจัดตั้งศูนย์
ประเมินผลการศึกษา
สอบด้วยระบบ
นอกระบบด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์ (EExam)
กิจกรรมหลัก
1.) ดาเนินการจัดซื้อจัด
จ้างเครื่องคอมพิวเตอร์
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (EExam)
2.) ประเมินรูปแบบฯ
โดยคณะกรรมการ
ประเมินรูปแบบ

เป้าหมาย
โครงการ
(4)

0.2200

(2)

วัตถุประสงค์
ของโครงการ
(3)

0.2138

โครงการ/กิจกรรมหลัก

แหล่ง

หน่วยงาน

งบประมาณ

รับผิดชอบ

(7)

(8)

กศน.

สานักงาน
กศน.จังหวัด
พะเยา

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี
(9)

ยุทธศาสตร์

3

3

ศธ. (10)
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กลยุทธ์ที่ 4. พัฒนาคลังข้อมูล สือ่ และนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

ร้อยละความพึง
พอใจของผู้ใช้ข้อมูล
และสารสนเทศ
ทางการศึกษาระดับ
จังหวัด (ร้อยละ
95)

2562

2563

2564

2565

รวม

0.2043

- จัดทาระบบ
ข้อมูลและ
สารสนเทศ
ทางการศึกษา
ระดับจังหวัด
- จัดทาเอกสาร
ข้อมูล
สารสนเทศ
ทางการศึกษา
จานวน 100
เล่ม

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)

0.0500

เพื่อให้มี
ฐานข้อมูลและ
สารสนเทศ
ทางการศึกษา
ระดับจังหวัดที่
ถูกต้อง
ครบถ้วน เป็น
ปัจจุบัน ทันต่อ
การใช้งาน

ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย
(5)

0.0500

1. โครงการ จัดทา
ระบบข้อมูลและ
สารสนเทศทางการ
ศึกษาระดับจังหวัด
กิจกรรมหลัก
1.) ประชุมคณะทางาน
วิเคราะห์ความต้องการ
ของข้อมูล สารสนเทศ
และออกแบบเครื่องมือ
จัดเก็บข้อมูล

เป้าหมาย
โครงการ
(4)

0.0500

(2)

วัตถุประสงค์
ของโครงการ
(3)

0.0543

โครงการ/กิจกรรมหลัก

แหล่ง

หน่วยงาน

งบประมาณ
(7)
สป.ศธ

รับผิดชอบ
(8)
สนง.ศธจ.
พะเยา

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

ชาติ 20 ปี (9)

ศธ. (10)
3

3

100

โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)
2.) ประชุมชี้แจงการใช้
เครื่องมือจัดเก็บข้อมูล
แก่คณะจัดเก็บรวบรวม
ข้อมูล
3.) ประชุมคณะทางาน
ปฏิบัติการ ตรวจสอบ
ประมวลผลข้อมูล
จัดทาสารสนเทศทาง
การศึกษา
4.) จัดทาเอกข้อมูล
สารสนเทศทางการ
ศึกษา

วัตถุประสงค์
ของโครงการ
(3)

เป้าหมาย
โครงการ
(4)

ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย
(5)

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)
2562

2563

2564

2565

รวม

แหล่ง

หน่วยงาน

งบประมาณ
(7)

รับผิดชอบ
(8)

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

ชาติ 20 ปี (9)

ศธ. (10)

สาหรับใช้ในการ
วางแผน การ
บริหารจัด
การศึกษา การ
ติดตาม ประเมิน
และรายงานผล
ตลอดจน
เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
แก่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและ
ผู้สนใจทั่วไป
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กลยุทธ์ที่ 5. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

(3)

(4)

(5)

1. โครงการ จัดการ
เรียนรูส้ ะเต็มศึกษา
(STEM Education) สู่
ชั้นเรียน
กิจกรรมหลัก
1.) คัดเลือกครูดีเด่นสะ
เต็มศึกษา
2.) ขับเคลื่อนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูส้ ะ
เต็มศึกษา
3.) ประชุมปฏิบัติการ
Face to Face
4.) ประชุมปฏิบัติการครู
โรงเรียนศูนย์ฝึกอบรม
และให้คาปรึกษา STEM
Education ประจา
จังหวัด

เพื่อให้ครูผสู้ อน
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยีมี
ความรู้มีความรู้
สามารถจัดการ
เรียนรูส้ ะเต็ม
ศึกษา
(STEM
Education) ได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

พัฒนาครูผสู้ อน
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี
จานวน 50 คน

ร้อยละของครูผสู้ อน
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยีแกนนาที่
เข้ารับการอบรมมี
ความรู้เกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรู้สะเต็ม
(ร้อยละ 100)

2562

2563

2564

2565

แหล่ง

รวม

1.1890

(2)

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)

0.3000

ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย

0.3000

เป้าหมาย
โครงการ

0.3000

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

0.2890

โครงการ/กิจกรรมหลัก

งบประมาณ
(7)
สพฐ.

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บ
(8)
สพม.เขต
36

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

ชาติ 20 ปี (9)

ศธ. (10)

3

3
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(3)

(4)

(5)

2. โครงการ ขับเคลื่อน
การจัดการเรียนรูส้ ะเต็ม
ศึกษา (STEM
Education)
กิจกรรมหลัก
1.) จัดทาระบบข้อมูล
สาระสนเทศการจัดการ
เรียนการสอนกลุม่ สาระ
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี ทุกชั้นปีใน
โรงเรียน
2.) ประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครู
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี face to
face
3.) คัดเลือกครูผู้สอน
ดีเด่น

เพื่อให้ครูผสู้ อน
กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี มี
ความรู้ ความ
เข้าใจและ
สามารถ จัด
กิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ
บูรณาการสะ
เต็มศึกษา
(STEM
Education) ได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ครูผสู้ อนกลุ่ม
สาระ
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี
โรงเรียนใน
โครงการ และ
โรงเรียน
เครือข่าย สังกัด
สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
พะเยา เขต 1
และ เขต 2
จานวน 219
โรงเรียน จานวน
68 คน

ร้อยละของครูผสู้ อน
กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยีทมี่ ี
ความรู้
ความเข้าใจและ
สามารถจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบ
บูรณาการสะเต็ม
ศึกษา (STEM
Education) ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
(ร้อยละ 90)

2562

2563

2564

2565

แหล่ง

รวม

1.9769

(2)

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)

0.5000

ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย

0.5000

เป้าหมาย
โครงการ

0.5000

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

0.4769

โครงการ/กิจกรรมหลัก

งบประมาณ
(7)
สพฐ.

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บ
(8)
สพป.
พะเยา
เขต 1
สพป.
พะเยา
เขต 2

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

ชาติ 20 ปี (9)

ศธ. (10)

3

3
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(3)

(4)

(5)

3. โครงการ พัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร
เพื่อส่งเสริมการจัด
การศึกษาตามอัธยาศัย
และการศึกษาตลอด
ชีวิตของสานักงาน กศน.
จังหวัดพะเยา
กิจกรรมหลัก
1.) จัดประชุมวิชาการ
ประจาปี
2.) การจัดทาสื่อเพื่อจัด
กระบวน
การเรียนรู้และ
หมุนเวียนในห้องสมุด
ประชาชน
3.) การจัดกิจกรร
การศึกษาตามอัธยาศัย
(รถห้องสมุดเคลื่อนที่)
4.) พัฒนาแหล่งเรียนรู้
ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง

เพื่อให้
ผู้ปฏิบัติงาน
การศึกษาตาม
อัธยาศัยและ
บรรณารักษ์
ห้องสมุด
ประชาชนมี
ความรู้ สาหรับ
นาไปปรับใช้จัด
กิจกรรม
การศึกษาตลอด
ชีวิตในพื้นที่ได้
อย่างมีคุณภาพ

- ผู้บริหาร กศน.
อาเภอ
- ข้าราชการ
บุคลากร
ทางการศึกษา
- บรรณารักษ์
ห้องสมุด
ประชาชน
จานวน 27 คน

ร้อยละของ
ผู้ปฏิบัติงาน
การศึกษาตาม
อัธยาศัยและ
บรรณารักษ์
ห้องสมุดประชาชน
ที่มีความรู้ สาหรับ
นาไปปรับใช้จัด
กิจกรรมการศึกษา
ตลอดชีวิตในพื้นที่ได้
อย่างมีคุณภาพ
(ร้อยละ 90)

2562

2563

2564

2565

แหล่ง

รวม

1.2180

(2)

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)

0.3000

ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย

0.3000

เป้าหมาย
โครงการ

0.3000

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

0.3180

โครงการ/กิจกรรมหลัก

งบประมาณ
(7)
กศน.

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บ
(8)
สานักงาน
กศน.
จังหวัด
พะเยา

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

ชาติ 20 ปี (9)

ศธ. (10)

3

3
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(3)

(4)

(5)

4. โครงการ พัฒนา
กระบวนการนิเทศภายใน
โดยใช้ชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อ
ส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนของครูสู่
ศตวรรษที่ 21
กิจกรรมหลัก
1.) กาหนดเป้าหมายการ
พัฒนาร่วมกัน
2.) การออกแบบ
นวัตกรรมในการพัฒนา
งาน
3.) การร่วมสะท้อนคิด
เพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้
4.) ปฏิบัติการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และ
สังเกตกระบวนการ
ปฏิบัติจริง
5.) สรุปผลเรียนรู้จาก
การปฏิบัตินาสูก่ ารวาง
แผนการจัดการเรียนรู้
รอบใหม่
6.) เริ่มดาเนินการวงรอบ
ใหม่ของการจัดกิจกรรม

เพื่อให้ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษามีความรู้
และสามารถนา
กระบวนการ
PLC มา
พัฒนาการ
เรียนรู้ของ
ผู้เรียนได้

- ผู้บริหาร
สถานศึกษา
จานวน 134 คน
- ครูวิชาการ
โรงเรียน จานวน
134 คน
- ครูทุกคน
- ศึกษานิเทศก์
ทุกคน จานวน
17 คน

ร้อยละของครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษามีความรู้
สามารถนา
กระบวนการ PLC
มาพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนได้ (ร้อย
ละ 100)

2562

2563

2564

2565

แหล่ง

รวม

0.5156

(2)

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)

0.1300

ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย

0.1300

เป้าหมาย
โครงการ

0.1300

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

0.1256

โครงการ/กิจกรรมหลัก

งบประมาณ
(7)
สพฐ.

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บ
(8)
สพป.
พะเยา
เขต 2

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

ชาติ 20 ปี (9)

ศธ. (10)

3

3
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ร้อยละของครู กศน.
ที่เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักสูตร
การศึกษานอก
ระบบระดับ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช
2551 สามารถจัด
การศึกษานอก
ระบบ ตามหลักสูตร
การศึกษานอก
ระบบระดับ
การศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
(ร้อยละ 80)

2564

2565

รวม

1.1740

รวมงบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 3

เพื่อให้ครู กศน. ครูและบุคลากร
มีความรู้ ความ
ทางการศึกษา
เข้าใจ เกีย่ วกับ
จานวน 220 คน
หลักสูตร
การศึกษานอก
ระบบระดับ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน
พุทธศักราช 2551

2563

37.227

5. โครงการ อบรมเชิง
ปฎิบัติการครู กศน. เพื่อ
ยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หลักสูตรการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551
กิจกรรมหลัก
จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ
ครู กศน. เพื่อยกระดับ
คุณภาพการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หลักสูตรการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551

2562

0.3000

(5)

9.3200

(4)

0.3000

(3)

แหล่ง

9.3200

(2)

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)

0.3000

ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย

9.3200

เป้าหมาย
โครงการ

0.2740

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

9.2666

โครงการ/กิจกรรมหลัก

งบประมาณ
(7)
กศน.

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บ
(8)
สานักงาน
กศน.
จังหวัด
พะเยา

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

ชาติ 20 ปี (9)

ศธ. (10)

3

3
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1. เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

ร้อยละของครูและ
บุคลากรที่มคี วามรู้
เกี่ยวกับการใช้แบบ
คัดกรองตาม
ประเภทคนพิการ
ทางการศึกษา และ
การใช้/ผลิตสื่อการ
เรียนการสอนเพื่อ
ส่งเสริมการอ่าน
ออกเขียนได้ในเด็ก
ที่มีความบกพร่อง
(ร้อยละ 80)

2562

2563

2564

2565

รวม

3.9500

ครูใน
สถานศึกษาที่มี
เด็กนักเรียน
พิการเรียนร่วม
จานวน 200 คน

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)

1.0000

เพื่อให้ครูและ
บุคลากรมี
ความรู้เกี่ยวกับ
การใช้แบบคัด
กรองตาม
ประเภทคน
พิการทาง
การศึกษา
และการใช้/ผลิต
สื่อการเรียนการ
สอนเพื่อส่งเสริม
การอ่านออก
เขียนได้ในเด็กที่
มีความบกพร่อง
ได้อย่าง
เหมาะสม

ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย
(5)

1.0000

1. โครงการ อบรมเชิง
ปฏิบัติการการคัดกรอง
คนพิการทางการศึกษา
และการใช้/ผลิตสื่อการ
เรียนการสอน
สาหรับส่งเสริมการอ่าน
ออกเขียนได้ในเด็กทีม่ ี
ความบกพร่อง
กิจกรรมหลัก
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
การคัดกรองคนพิการ
ทางการศึกษาและการ
ใช้/ผลิตสื่อการเรียนการ
สอนเพื่อส่งเสริมการ
อ่านออกเขียนได้ในเด็ก
ที่มีความบกพร่อง

เป้าหมาย
โครงการ
(4)

1.0000

(2)

วัตถุประสงค์
ของโครงการ
(3)

0.9500

โครงการ/กิจกรรมหลัก

แหล่ง

หน่วยงาน

งบประมาณ
(7)
สพฐ.

รับผิดชอบ
(8)
ศูนย์
การศึกษา
พิเศษ
ประจา
จังหวัด
พะเยา

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

ชาติ 20 ปี (9)

ศธ. (10)

4

4
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ร้อยละของครูผสู้ อน
คนพิการและ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความรูเ้ กี่ยวกับ
การจัดระบวนการ
เรียนรู้และวิธีการ
จัดหาสื่อ ครุภณ
ั ฑ์
ให้กับนักศึกษาคน
พิการให้ได้รับการ
พัฒนาตาม
(ร้อยละ 100)

2562

2563

2564

2565

แหล่ง
รวม

0.3759

- ครูผู้สอนคน
พิการ จานวน
25 คน
- องค์กร
นักศึกษาพิการ
จานวน 9 คน
- ผู้ดูแลคน
พิการ หรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง
จานวน 9 คน
- บุคลากร
สานักงาน กศน.
จังหวัดพะเยา
จานวน 19 คน
รวมจานวน 62
คน

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)

0.1000

เพื่อให้ครูผสู้ อน
คนพิการและ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ มี
ความรู้เกี่ยวกับ
การจัดระบวน
การเรียนรู้และ
วิธีการจัดหาสื่อ
ครุภณ
ั ฑ์ ให้กับ
นักศึกษาคน
พิการให้ได้รับ
การพัฒนาตาม
ศักยภาพของ
ตนเอง

ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย
(5)

0.1000

2. โครงการ พัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน
สาหรับคนพิการ
ประจาปี 2562
กิจกรรมหลัก
จัดอบรมพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน
สาหรับคนพิการ
ประจาปี 2562 ให้
ความรู้เกี่ยวกับการจัด
ระบวนการเรียนรู้และ
วิธีการจัดหาสื่อ
ครุภณ
ั ฑ์ ให้กับนักศึกษา
คนพิการให้ได้รับการ
พัฒนาตามศักยภาพของ
ตนเอง

เป้าหมาย
โครงการ
(4)

0.1000

(2)

วัตถุประสงค์
ของโครงการ
(3)

0.0759

โครงการ/กิจกรรมหลัก

งบประมาณ
(7)
กศน.

หน่วยงาน

สอดคล้อง

รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (9)
(8)
สานักงาน
4
กศน.จังหวัด
พะเยา

ยุทธศาสตร์
ศธ. (10)

4
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ร้อยละของเด็ก
พิการทีไ่ ด้รับการ
ส่งเสริมการเล่นที่
เหมาะสมและได้รบั
การส่งเสริมทักษะ
พัฒนาการให้ดีขึ้น
(ร้อยละ 90)

2562

2563

2564

2565

รวม

1.4000

- สร้างห้องสมุด
ของเล่นและสื่อ
สร้างสรรค์สู่การ
พัฒนาศักยภาพ
เด็กพิการ
จานวน 1 แห่ง
สาหรับ
- เด็กพิการ
ศูนย์การศึกษา
พิเศษประจา
จังหวัดพะเยา
จานวน 219
คน
- เด็กพิการเรียน
ร่วม จานวน
100 คน
- ครู บุคลากร
ผู้ปกครอง
ชุมชนและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง
จานวน 181 คน
รวม จานวน
500 คน

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)

0.3500

1. เพื่อให้มี
ห้องสมุดของ
เล่นและสื่อ
สร้างสรรค์สู่การ
พัฒนาศักยภาพ
เด็กพิการ
2. เพื่อให้เด็ก
พิการได้รับการ
ส่งเสริมการเล่น
ที่เหมาะสมและ
ได้รับการ
ส่งเสริมทักษะ
พัฒนาการให้ดี
ขึ้น

ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย
(5)

0.3500

3. โครงการ ห้องสมุด
ของเล่นและสื่อ
สร้างสรรค์สู่การพัฒนา
ศักยภาพเด็กพิการ
กิจกรรมหลัก
1.) จัดหาของเล่น
หนังสือ และสื่อการ
เรียนรูต้ ่างๆ ประกอบ
ห้องสมุดของเล่นและสื่อ
สร้างสรรค์สู่การพัฒนา
ศักยภาพเด็กพิการ
2.) ให้บริการห้องสมุด
ของเล่นและสื่อ
สร้างสรรค์ และติดตาม
ผลการพัฒนาศักยภาพ
เด็กพิการ

เป้าหมาย
โครงการ
(4)

0.3500

(2)

วัตถุประสงค์
ของโครงการ
(3)

0.3500

โครงการ/กิจกรรมหลัก

แหล่ง

หน่วยงาน

งบประมาณ
(7)
สพฐ.

รับผิดชอบ
(8)
ศูนย์
การศึกษา
พิเศษ
ประจา
จังหวัด
พะเยา

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

ชาติ 20 ปี (9)

ศธ. (10)

4

4
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ร้อยละความพึง
พอใจของนักเรียน
และครูทไี่ ด้รับการ
พัฒนา (ร้อยละ 80)

2562

2563

2564

2565

รวม

4.9600

- นักเรียน 50 คน
- ครู 50 คน
- ระบบคัดกรอง 1
ระบบ

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)

1.2500

- เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของ
นักเรียนที่มี
ความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้
ให้มีความรู้
ความสามารถ
และมีทักษะด้าน
การฟัง การพูด
การอ่าน และ
การเขียน
- เพื่อพัฒนา
ระบบ
สารสนเทศคัด
กรองเบื้องต้น
ก่อนหมอวินิจฉัย
และติดตาม
พัฒนาการของ
นักเรียน

ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย
(5)

1.2500

4. โครงการพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียนที่มี
ความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ (นักเรียนพิเศษ)
จังหวัดพะเยา
กิจกรรมหลัก
1.) จัดประชุม Focus
Group เตรียมความ
พร้อมดาเนินโครงการ
2.) สารวจความต้องการ
เข้าร่วมอบรมของ
โรงเรียน
3.) พัฒนาระบบ
สารสนเทศคัดกรองและ
ติดตามพัฒนาการ
4.) ทดสอบระบบ
สารสนเทศคัดกรองและ
ติดตามพัฒนาการ
5.) จัดอบรมถ่ายทอด
องค์ความรู้ให้กับ
นักเรียนและครู

เป้าหมาย
โครงการ
(4)

1.2500

(2)

วัตถุประสงค์
ของโครงการ
(3)

1.2100

โครงการ/กิจกรรมหลัก

แหล่ง

หน่วยงาน

งบประมาณ
(7)
สกอ.

รับผิดชอบ
(8)
ม.พะเยา

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

ชาติ 20 ปี (9)

ศธ. (10)

4

4
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กลยุทธ์ที่ 2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสาหรับคนทุกช่วงวัย
(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เป้าหมาย
โครงการ

ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย

(2)

(3)

(4)

(5)

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)
2562

2563

2564

2565

รวม

แหล่ง

หน่วยงาน

งบประมาณ

รับผิดชอบ

0.0500

0.0500

0.2060

2.7500

2.7500

10.8919

ระดับความสาเร็จ
ในการจัด
กระบวนการเรียน
การสอนผ่านสมาร์ท
โฟน
(ระดับ 5)

0.0500

พัฒนาบุคลากร
สานักงาน กศน.
จังหวัดพะเยา
จานวน 200 คน

2.7500

รวมงบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 4

เพื่อให้บุคลากร
สานักงาน กศน.
จังหวัดพะเยา
ได้รับความรูด้ ้าน
การจัดทา
ฐานข้อมูล
สารสนเทศด้าน
การศึกษา การ
จัดทาสื่อ
บทเรียน
แบบทดสอบ ใบ
ความรู้ ผ่าน
ระบบการเรียน
การสอนผ่าน
สมาร์ทโฟน

0.0560

1. โครงการ จัด
กระบวนการเรียนการ
สอนผ่านสมาร์ทโฟน
ประจาปี 2562
กิจกรรมหลัก
จัดอบรมให้ความรูด้ ้าน
การจัดทาฐานข้อมูล
สารสนเทศด้าน
การศึกษา การจัดทาสื่อ
บทเรียน แบบทดสอบ
ใบความรู้ และ
แบบทดสอบสาระ
รายวิชาวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาไทยผ่านระบบการ
เรียนการสอนด้วย
สมาร์ทโฟน (Smart
phone)

2.6419

(7)
กศน.

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์

ชาติ 20 ปี (9)
(8)
สานักงาน
4
กศน.จังหวัด
พะเยา

ยุทธศาสต
ร์
ศธ. (10)

4
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 1. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรมและนาแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
ในการดาเนินชีวิต
(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ/กิจกรรมหลัก
โครงการ
(2)

(3)

เป้าหมาย
โครงการ

ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย

(4)

(5)

แหล่ง
งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)
2562 2563 2564

2565

รวม

หน่วยงาน
งบประมาณ

0.4045

ร้อยละของ
นักศึกษา กศน. ที่
เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ ความเข้าใจ
และเห็นความสาคัญ
และประโยชน์ของ
กระบวนการลูกเสือ
ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
(ร้อยละ 95)

0.1000

นักศึกษาใน
สังกัด กศน.
จังหวัดพะเยา
ทั้ง 9 อาเภอ
จานวน 100
คน

0.1000

เพื่อให้นกั ศึกษา
กศน. มีความรู้
ความเข้าใจและ
เห็นความสาคัญ
และประโยชน์
ของกระบวนการ
ลูกเสือ

0.1000

1. โครงการ ชุมนุม
ลูกเสือ กศน. เพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ตนเอง สู่สังคม
กิจกรรมหลัก
จัดกิจกรรมค่ายชุมนุม
ลูกเสือให้นักศึกษา
กศน. มีความรู้ ความ
เข้าใจและเห็น
ความสาคัญและ
ประโยชน์ของ
กระบวนการลูกเสือใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิต

0.1045

(7)
กศน.

รับผิดชอบ
(8)
สานักงาน
กศน.จังหวัด
พะเยา

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (9)

ยุทธศาสตร์
ศธ. (10)

5

5
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วัตถุประสงค์ของ
โครงการ/กิจกรรมหลัก
โครงการ
(2)

(3)

เป้าหมาย
โครงการ

ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย

(4)

(5)

แหล่ง
งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)
2562 2563 2564

2565

รวม

หน่วยงาน
งบประมาณ

2.0000

0.5000

0.5000

1. เพื่อแสดง
คุณธรรม จริยธรรม ความจงรักภักดี
แด่ สถาบัน
โดยผ่านกิจกรรม
พระมหากษัตริย์
พัฒนาผู้เรียน
และน้อมราลึกถึง
กิจกรรมหลัก
พระมหา
การประชุมวางแผน
1. การดาเนินงาน
กรุณาธิคณ
ุ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ของ
2. การสารวจและจัดทา พระบาทสมเด็จ
ข้อมูลสารสนเทศ
พระมงกุฎเกล้า
กิจกรรมใน
เจ้าอยู่หัว พระ
เครื่องแบบ
ผู้พระราชทาน
3. ฝึกอบรมบุคลากร
กาเนิดกิจการ
ทางการลูกเสือ
หลักสูตรผู้กากับลูกเสือ ลูกเสือไทย
รวมทั้งราลึก
ขั้นความรู้เบื้องต้น
ถึงสมเด็จพระเจ้า
B.T.C
บรมวงศ์เธอ เจ้า
ฟ้าบริพัตรสุขุม
พันธุ์ กรมพระ
นครสวรรค์
วรพินิต
ผู้ทรงสถาปนายุว
กาชาดไทย

0.5000

2. โครงการส่งเสริม

0.5000

(7)
สพฐ.

รับผิดชอบ
(8)
สพม.เขต 36

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (9)

ยุทธศาสตร์
ศธ. (10)

5

5
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วัตถุประสงค์ของ
โครงการ/กิจกรรมหลัก
โครงการ
(2)

(3)

เป้าหมาย
โครงการ

ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย

(4)

(5)

แหล่ง
งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)
2562 2563 2564

2565

รวม

หน่วยงาน
งบประมาณ
(7)

4. การฝึกอบรม
บุคลากรทางการลูกเสือ
หลักสูตรผู้กากับลูกเสือ
ขั้นความรู้ขั้นสูง A.T.C
5. ประกวดระเบียบแถว
ลูกเสือ เนตรนารี
ประจาปี 2562
6. การพัฒนาและ
ทบทวนบุคลากรทาง
ลูกเสือ เนตรนารี ยุว
กาชาด และผู้บาเพ็ญ
ประโยชน์
7. เข้าร่วมงานชุมนุม
ลูกเสือ หรือ งานชุมนุม
ยุวกาชาด ระดับ
ภูมิภาค หรือ
ระดับประเทศ
8. เข้าร่วมงานชุมนุม
ลูกเสือ หรือ งานชุมนุม
ยุวกาชาด ระดับ
ภูมิภาค หรือ
ระดับประเทศ

2. เพื่อให้นักเรียน
เสริมทักษะ
พัฒนาสติปัญญา
และความรู้ เน้น
ความสาคัญใน
การพัฒนา
ทรัพยากร
ของเยาวชนให้มี
ระเบียบวินยั เป็น
ผู้มีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรม และจิต
อาสา

ลูกเสือสามัญ
รุ่นใหญ่ เนตร
นารีสามัญรุ่น
ใหญ่ ยุวกาชาด
ผู้บาเพ็ญ
ประโยชน์ จาก
โรงเรียนใน
สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่
การศึกษา
มัธยมศึกษา
เขต 36 จานวน
18 โรงเรียน

รับผิดชอบ
(8)

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (9)

ยุทธศาสตร์
ศธ. (10)

ร้อยละ 100
ของสถานศึกษา
จัดกิจกรรม
สอดคล้องมาตรการ
ยกระดับคุณภาพ
การเรียน
การสอนลูกเสือ
เนตรนารี
ยุวกาชาด และ
ผู้บาเพ็ญประโยชน์
ในสถานศึกษา
ของสานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น
พื้นฐานกระทรวง
ศึกษาธิการ
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วัตถุประสงค์ของ
โครงการ/กิจกรรมหลัก
โครงการ
(2)

(3)

เป้าหมาย
โครงการ

ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย

(4)

(5)

แหล่ง
งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)
2562 2563 2564

2565

รวม

หน่วยงาน
งบประมาณ

0.4000

ร้อยละของนักเรียน
ทีม่ ีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงได้
อย่างถูกต้อง
(ร้อยละ 80)

0.1000

นักเรียนใน
สังกัด สพม.36
จานวน 18
โรงเรียน

0.1000

เพื่อให้นักเรียนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ได้อย่างถูกต้อง

0.1000

3. โครงการ การพัฒนา
และขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษา
กิจกรรมหลัก
สพม.เขต 36
1.) การขับเคลื่อน
สถานศึกษาพอเพียงใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36 เป็นศูนย์การ
เรียนรูต้ ามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
2.) การนิเทศ ติดตาม
การจัดกิจกรรมน้อมนา
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
ปฏิบัติในสถานศึกษา

0.1000

(7)
สพฐ.

รับผิดชอบ
(8)
สพม.เขต 36

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (9)

ยุทธศาสตร์
ศธ. (10)

5

5
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วัตถุประสงค์ของ
โครงการ/กิจกรรมหลัก
โครงการ
(2)

(3)

เป้าหมาย
โครงการ

ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย

(4)

(5)

แหล่ง
งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)
2562 2563 2564

2565

รวม

หน่วยงาน
งบประมาณ

0.3950

ร้อยละของผู้บริหาร
โรงเรียน ครูและ
นักเรียนแกนนาทีม่ ี
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงได้
อย่างถูกต้อง
(ร้อยละ 80)

0.1000

- โรงเรียนที่
ขอรับการ
ประเมินเป็น
สถานศึกษา
พอเพียง ใน
สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
พะเยา เขต 1
ทุกโรงเรียน

0.1000

- เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนา
สถานศึกษาที่ยัง
ไม่ผา่ นการ
ประเมินเป็น
สถานศึกษา
พอเพียงให้เข้ารับ
การประเมินเป็น
สถานศึกษา
พอเพียง
- เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนา
สถานศึกษา
พอเพียงให้เขารับ
การประเมินเป็น
สถานศึกษา
ต้นแบบและศูนย์
การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษา
อย่างน้อย 1 ศูนย์

0.1000

กิจกรรมหลัก
สพป.พะเยา เขต 1
1.) จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการโรงเรียน
เป้าหมายที่ขอรับการ
ประเมินเป็นสถานศึกษา
พอเพียงและจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการ
สถานศึกษาพอเพียง
เป้าหมายที่ขอรับการ
ประเมินเป็นศูนย์การ
เรียนรูต้ ามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษา

0.0950

(7)
สพฐ.

รับผิดชอบ
(8)
สพป.พะเยา
เขต 1

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (9)

ยุทธศาสตร์
ศธ. (10)

5

5

116

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ/กิจกรรมหลัก
โครงการ
(2)

(3)

เป้าหมาย
โครงการ

ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย

(4)

(5)

แหล่ง
งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)
2562 2563 2564

2565

รวม

หน่วยงาน
งบประมาณ
(7)

2.) ประเมินโรงเรียน
เป้าหมายที่ขอรับการ
ประเมินเป็นสถานศึกษา
พอเพียงและศูนย์การ
เรียนรูต้ ามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษา3.) เข้า
ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ
ผ่านการเรียนรู้โครงการ
พระราชดาริ
4.) กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การขับเคลื่อน
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง สู่
สถานศึกษาที่มีผลการ
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best
Practice)

รับผิดชอบ
(8)

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (9)

ยุทธศาสตร์
ศธ. (10)

- สถานศึกษา
พอเพียงพัฒนา
เป็น
สถานศึกษา
พอเพียง
ต้นแบบและ
เข้ารับการ
ประเมินเป็น
ศูนย์การเรียนรู้
ตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียงด้าน
การศึกษา
อย่างน้อย 1
ศูนย์
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วัตถุประสงค์ของ
โครงการ/กิจกรรมหลัก
โครงการ
(2)

(3)

เป้าหมาย
โครงการ

ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย

(4)

(5)

แหล่ง
งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)
2562 2563 2564

2565

รวม

หน่วยงาน
งบประมาณ

0.6400

ร้อยละของ
คณาจารย์ นิสติ
นักเรียน และผู้นา
ชุมชนมีความรู้
ความเข้าใจในหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
(ร้อยละ 80)

0.1600

- คณาจารย์
จานวน 10
รูป/คน
- นิสิต ทุกชั้นปี
จานวน 100
รูป/คน
- นักเรียน
จานวน 20
คน
- ผู้นาชุมชน
จานวน 50 คน

0.1600

เพื่อให้คณาจารย์
นิสิต นักเรียน
และผู้นาชุมชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

0.1600

4. โครงการ สนับสนุน
ส่งเสริมวิถีชีวิตชุมชน
ตามแนวพระราชดาริ
เศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมหลัก
1.) จัดอบรมและศึกษาดู
งานตามแนว
พระราชดาริเศรษฐกิจ
พอเพียงแก่คณาจารย์
นิสิต นักเรียน และผู้นา
ชุมชน
2.) จัดให้คณาจารย์และ
นิสิต ได้มีการถ่ายทอด
องค์ความรู้ตามแนว
พระราชดาริเศรษฐกิจ
พอเพียงแก่นักเรียนและ
ชุมชน

0.1600

(7)
สกอ.

รับผิดชอบ
(8)
ม.มจร.

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (9)

ยุทธศาสตร์
ศธ. (10)

5

5
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วัตถุประสงค์ของ
โครงการ/กิจกรรมหลัก
โครงการ
(2)

(3)

เป้าหมาย
โครงการ

ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย

(4)

(5)

แหล่ง
งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)
2562 2563 2564

2565

รวม

หน่วยงาน
งบประมาณ

1.3198

ร้อยละของผู้บริหาร
ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา
นักเรียน นักศึกษา
มีความรู้ ความ
เข้าใจในหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ (ร้อยละ
80)

0.3300

ผู้บริหาร ครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
นักเรียน
นักศึกษา
จานวน 2,600
คน

0.3300

เพื่อให้ผู้บริหาร
ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา
นักเรียน
นักศึกษา มี
ความรู้ ความ
เข้าใจในหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ

0.3300

5. โครงการ ส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และ
การนาแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบตั ิ
กิจกรรมหลัก
จัดอบรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และ
การนาแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบตั ิ

0.3298

(7)
สอศ.

รับผิดชอบ
(8)
ว.เทคนิค
พะเยา

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (9)

ยุทธศาสตร์
ศธ. (10)

5

5
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วัตถุประสงค์ของ
โครงการ/กิจกรรมหลัก
โครงการ
(2)

(3)

เป้าหมาย
โครงการ

ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย

(4)

(5)

แหล่ง
งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)
2562 2563 2564

2565

รวม

หน่วยงาน
งบประมาณ

0.2000

ร้อยละของผู้บริหาร
และครูทมี่ ีความรู้
ความเข้าใจการ
ดาเนินงานโรงเรียน
คุณธรรมสามารถ
พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของ
นักเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (ร้อย
ละ 80)

0.0500

- ผู้บริหาร ครู
นักเรียนและ
บุคลากรที่
เกี่ยวข้องทุกคน
ทุกโรงเรียนใน
สังกัด จานวน
440 คน ที่ยัง
ไม่ผา่ นการ
อบรมโครงการ
โรงเรียน
คุณธรรม ตาม
แนวทางของ
มูลนิธิยุวสถิ
รคุณ
- ตัวแทน
นักเรียน
โรงเรียนใน
สังกัด จานวน
100 คน

0.0500

เพื่อให้ผู้บริหาร
และครูมีความรู้
ความเข้าใจการ
ดาเนินงาน
โรงเรียนคุณธรรม
สามารถพัฒนา
คุณธรรม
จริยธรรมของ
นักเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

0.0500

6. โครงการ โรงเรียน
คุณธรรม
กิจกรรมหลัก
สพป.พะเยา เขต 1
1.) จัดประชุมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการขับเคลื่อน
โรงเรียนคุณธรรมสู่
สถานศึกษา
2.) พัฒนาต่อยอดการ
ขับเคลื่อนโรงเรียน
คุณธรรมในสถานศึกษา
3.) จัดค่ายยุวชนคน
คุณธรรม
4.) การคัดเลือก
นวัตกรรมด้านการ
พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม
5.) พัฒนานวัตกรรมการ
สร้างเครือข่ายและการมี
ส่วนร่วมกับมูลนิธิยุว
สถิรคุณ

0.0500

(7)
สพฐ.

รับผิดชอบ
(8)
สพป.พะเยา
เขต 1

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (9)

ยุทธศาสตร์
ศธ. (10)

5

5
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วัตถุประสงค์ของ
โครงการ/กิจกรรมหลัก
โครงการ
(2)

(3)

เป้าหมาย
โครงการ

ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย

(4)

(5)

แหล่ง
งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)
2562 2563 2564

2565

รวม

หน่วยงาน
งบประมาณ

0.4800

ร้อยละของผู้บริหาร
และครูทมี่ ีความรู้
ความเข้าใจการ
ดาเนินงานโรงเรียน
คุณธรรมสามารถ
พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของ
นักเรียนผ่านโครงงาน
คุณธรรมได้ (ร้อยละ
100)

0.1200

โรงเรียนใน
สังกัดที่เข้าร่วม
เป็นโรงเรียน
คุณธรรม
จานวน 28 โรง

0.1200

เพื่อให้ผู้บริหาร
และครูมีความรู้
ความเข้าใจการ
ดาเนินงาน
โรงเรียนคุณธรรม
สามารถพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม
ของนักเรียนผ่าน
โครงงานคุณธรรม
ได้

0.1200

กิจกรรมหลัก
สพม.เขต 36
1.) ส่งเสริมสนับสนุน
โรงเรียนในสังกัด
ดาเนินงานโรงเรียน
คุณธรรม
2.) ประกวดโครงงาน
คุณธรรม

0.1200

(7)
สพฐ.

รับผิดชอบ
(8)
สพม.เขต 36

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (9)

ยุทธศาสตร์
ศธ. (10)

5

5
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กลยุทธ์ที่ 2. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เป้าหมาย
โครงการ

ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย

(2)

(3)

(4)

(5)

แหล่ง
งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)
2562

2563

2564

2565

หน่วยงาน

รวม

งบประมาณ

0.5000

0.5000

2.0185

1.9100

1.9100

7.7018

ร้อยละของนักเรียน
นักศึกษาและ
ผู้ปกครองมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
คุณค่าของทรัพยากร
และความสาคัญของ
สิ่งแวดล้อม รวมถึง
ภาวะอันตรายที่
เกิดขึ้นจากผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมทั้งใน
ระดับท้องถิ่นและ
ภูมิภาค
(ร้อยละ 90)

0.5000

- จัดการ
ประชุมสัมมนา
สร้างจิตสานึก
รักษ์สิ่งแวดล้อม
1 ครั้ง
กลุ่มเป้าหมาย
200 คน
- จัดประกวด
คัดเลือกยุวชนคน
รักษ์โลก พิทักษ์
สิ่งแวดล้อม/
ยุวชนสร้างโลก
สวย 1 ครั้ง
- คัดเลือก
ต้นแบบโรงเรียน
ลดขยะ พิทักษ์
โลก 1 ครั้ง

1.9100

รวมงบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 5

เพื่อให้นักเรียน
นักศึกษาและ
ผู้ปกครองมี
ความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
คุณค่าของ
ทรัพยากรและ
ความสาคัญของ
สิ่งแวดล้อม
รวมถึงภาวะ
อันตรายที่เกิดขึ้น
จากผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมทั้งใน
ระดับท้องถิ่นและ
ภูมิภาค

0.5185

1. โครงการ ปลูกฝัง
จิตสานึกรักษ์โลก รักษ์
สิ่งแวดล้อม
กิจกรรมหลัก
1.) จัดการ
ประชุมสัมมนาสร้าง
จิตสานึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม
2.) จัดประกวดคัดเลือก
ยุวชนคนรักษ์โลก
พิทักษ์สิ่งแวดล้อม/
ยุวชนสร้างโลกสวย
3.) คัดเลือกต้นแบบ
โรงเรียนลดขยะ พิทักษ์
โลก

1.9778

(7)
สป.ศธ

รับผิดชอบ
(8)
สนง.ศธจ.
พะเยา

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี
(9)

ยุทธศาสตร์
ศธ. (10)

5

5
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา
(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เป้าหมาย
โครงการ

ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย

(2)

(3)

(4)

(5)

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)
2562

2563

2564

2565

รวม

แหล่ง

หน่วยงาน

งบประมาณ

รับผิดชอบ

0.2000

ร้อยละของผู้บริหาร
และครู มีความรู้
ความเข้าใจเกีย่ วกับ
ระบบการประกัน
คุณภาพและการ
ประเมิน
ประสิทธิภาพการจัด
การศึกษา
(ร้อยละ 80)

0.0500

ผู้บริหารและครู
วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยี
พะเยา จานวน
50 คน

0.0500

เพื่อให้ครูมี
ความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาและ
การประเมิน
ประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา

0.0500

1. โครงการ พัฒนา
ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาและ
การประเมิน
ประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาของ
สถานศึกษา
กิจกรรมหลัก
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพและการ
ประเมินประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษา
วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพะเยา

0.0500

(7)
สอศ.

(8)
ว.เกษตร
และ
เทคโนโลยี
พะเยา

สอดคล้อง

ชาติ 20 ปี (9)

ยุทธศาส
ตร์
ศธ. (10)

6

6

ยุทธศาสตร์
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โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เป้าหมาย
โครงการ

ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย

(2)

(3)

(4)

(5)

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)
2562

2563

2564

2565

รวม

แหล่ง

หน่วยงาน

งบประมาณ

รับผิดชอบ

0.0610

ร้อยละของผูเ้ ข้ารับ
การอบรมเชิง
ปฏิบัติการทีม่ ี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบ
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา
(ร้อยละ 80)

0.0150

ผู้บริหาร ครู
เจ้าหน้าที่ และ
บุคลากร
ทางการศึกษา
จานวน 47 คน

0.0150

เพื่อให้ผู้เข้ารับ
การอบรมเชิง
ปฏิบัติการมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบคุณภาพ
ภายใน
สถานศึกษา

0.0150

2. โครงการ อบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
กิจกรรมหลัก
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา

0.0151

(7)
สอศ.

(8)
ว.เทคนิค
ดอกคาใต้

สอดคล้อง

ชาติ 20 ปี (9)

ยุทธศาส
ตร์
ศธ. (10)

6

6

ยุทธศาสตร์
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โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เป้าหมาย
โครงการ

ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย

(2)

(3)

(4)

(5)

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)
2562

2563

2564

2565

รวม

แหล่ง

หน่วยงาน

งบประมาณ

รับผิดชอบ

0.4060

0.1000

ร้อยละของโรงเรียน
ในสังกัดทีม่ ีระบบ
ประกันคุณภาพ
ภายในที่เข้มแข็ง
(ร้อยละ 80)

0.1000

เพื่อให้โรงเรียนมี โรงเรียนในสังกัด
ระบบการประกัน ทุกโรงเรียน
(18 โรงเรียน)
คุณภาพภายใน
สถานศึกษาทีไ่ ด้
คุณภาพตาม
มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

0.1000

3. โครงการ การพัฒนา
คุณภาพการจัด
การศึกษาของ
สถานศึกษา ด้วยการ
ขับเคลื่อนระบบประกัน
คุณภาพ ภายใน
สถานศึกษา ในสังกัด
สพม.เขต 36
กิจกรรมหลัก
1.) การวิจัยและพัฒนา
ระบบการประเมินและ
ประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา
2.) การติดตามและ
ตรวจสอบคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยต้นสังกัด
ตามกฎกระทรวง

0.1060

(7)
สพฐ.

(8)
สพม. เขต
36

สอดคล้อง

ชาติ 20 ปี (9)

ยุทธศาส
ตร์
ศธ. (10)

6

6

ยุทธศาสตร์
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กลยุทธ์ที่ 2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

ร้อยละของ
ผู้ปกครอง เครือข่าย
ชุมชน และ
หน่วยงานต่างๆ
ที่มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาการจัด
การศึกษาสาหรับ
เด็กพิการตามบ้าน
ในระยะยาว (ร้อย
ละ 80)

2562

2563

2564

2565

รวม

1.6000

- เด็กพิการ ศูนย์
การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัด
พะเยาจานวน
70 คน
- ผู้ปกครองเด็ก
พิการ ศูนย์
การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัด
พะเยา จานวน
70 คน
- อาสาสมัคร ครู
กศน.อาเภอ
ผู้นาชุมชน ภาคี
เครือข่ายและ
เจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้อง
จานวน 140
คน
รวม จานวน
280 คน

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)

0.4000

เพื่อให้ผู้ปกครอง
เครือข่าย ชุมชน
และหน่วยงาน
ต่างๆ ในการ
พัฒนาการจัด
การศึกษา
สาหรับเด็กพิการ
ตามบ้านใน
ระยะยาว

ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย
(5)

0.4000

1. โครงการ ส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของเครือข่าย
เพื่อพัฒนาการจัด
การศึกษาสาหรับเด็ก
พิการตามบ้าน ศูนย์
การศึกษาพิเศษประจา
จังหวัดพะเยา
กิจกรรมหลัก
1.) อบรมสร้างเจตคติที่
ดีต่อในการการดูแล
ช่วยเหลือ คนพิการ การ
จัดการศึกษา การจัดสื่อ
ที่เหมาะสมกับสภาพ
ความพิการ สิทธิ/โอกาส
ที่พึงได้รับในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ร่วมกับ
ผู้ปกครอง เครือข่าย
ชุมชน และหน่วยงาน
ต่างๆ

เป้าหมาย
โครงการ
(4)

0.4000

(2)

วัตถุประสงค์
ของโครงการ
(3)

0.4000

โครงการ/กิจกรรมหลัก

แหล่ง

หน่วยงาน

งบประมาณ
(7)
สพฐ.

รับผิดชอบ
(8)
ศูนย์
การศึกษา
พิเศษ
ประจา
จังหวัด
พะเยา

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

ชาติ 20 ปี (9)

ศธ. (10)

6

6
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โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)

วัตถุประสงค์
ของโครงการ
(3)

เป้าหมาย
โครงการ
(4)

ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย
(5)

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)
2562

2563

2564

2565

รวม

แหล่ง

หน่วยงาน

งบประมาณ
(7)

รับผิดชอบ
(8)

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

ชาติ 20 ปี (9)

ศธ. (10)

88.4290 2.2661

22.1750 0.5650

22.1750 0.5650

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

22.1750 0.5650

รวมงบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 6

21.8993 0.5711

2.) จัดทาคู่มือการ
พัฒนาศักยภาพเด็ก
พิการแบบองค์รวม และ
บทบาทการดูแลเด็ก
พิการในชุมชน เพื่อ
เผยแพร่ และใช้เป็น
แนวทางในการ
ดาเนินงานและ
สนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของเครือข่าย และ
หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
3.) จัดหาอุปกรณ์ที่
เหมาะสมในการพัฒนา
ศักยภาพเด็กพิการ
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