ส่วนที่ 4 โครงการ/งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (ฉบับจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี)
4.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ
ตารางรายละเอียดแผนงานบุคลากรภาครัฐแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
กิจกรรมหลัก
งบประมาณ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำ
1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจา
1.1.1 เงินเดือน
- อัตรำเดิม
18.0192
- เงินประจำตำแหน่งของข้ำรำชกำร
0.7104
- เงินอื่นๆ ที่จ่ำยควบกับเงินเดือน
1.0464
1.1.2 ค่าจ้างประจา
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

หมายเหตุ
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กิจกรรมหลัก
แผนงานบุคลากรภาครัฐ
2. งบดาเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
2.1.1 ค่าตอบแทน (เฉพาะที่จ่ายให้ในลักษณะเงินเดือนหรือจ่ายควบกับ
เงินเดือน)
(1) ค่ำเช่ำบ้ำน
(2) ค่ำตอบแทนเหมำจ่ำยแทนกำรจัดหำรถประจำตำแหน่ง
(3) ค่ำตอบแทนพิเศษรำยเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงำนในเขตพื้นที่พิเศษ
(4) เงินพิเศษที่จ่ำยให้แก่ลูกจ้ำงของสำนักรำชกำรในต่ำงประเทศตำม
ประเพณีท้องถิ่น
(5) ค่ำรักษำพยำบำลข้ำรำชกำรซึ่งมีตำแหน่งหน้ำที่ประจำอยู่ใน
ต่ำงประเทศ
(6) เงินตอบแทนพิเศษของข้ำรำชกำรผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ
(7) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้ำงประจำผู้ได้รับค่ำจ้ำงขั้นสูงของตำแหน่ง
(8) เงินพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้
(9) ค่ำประกันภัย
2.1.2 ค่าใช้สอย
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
รวมงบประมาณแผนงานบุคลากรภาครัฐ

งบประมาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำ

หมายเหตุ

2.2024

21.9784
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4.2 แผนงานพื้นฐาน
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2562 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
โครงการ/กิจกรรมหลัก
1. งบบริหำรจัดกำรสำนักงำน
(12)
1.1 ค่ำตอบแทนใช้สอยและ
วัสดุ
1.2 ค่ำสำธำรณูปโภค

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เป้าหมาย
โครงการ

ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย

งบประมาณ
แหล่ง
(หน่วย : ล้านบาท) งบประมาณ
สป.ศธ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

(หน่วย :ล้ำนบำท : ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)
สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี
ศธ.
สป.ศธ

สนง.ศธจ.
พะเยำ

2.8840
1.5000

2. งบลงทุน (13)
2.1 ค่ำครุภัณฑ์
2.2 ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง

4.7799
1.7114

รวมงบประมาณแผนงาน
พื้นฐาน

10.8753
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ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
โครงการ/กิจกรรมหลัก
1. โครงการ ฝึกอบรม
ผู้บังคับบัญชำลูกเสือ
หลักสูตร ผู้กำกับลูกเสือขั้น
ควำมรู้เบื้องต้น (B.T.C)
กิจกรรมหลัก
โครงกำรฝึกอบรม
ผู้บังคับบัญชำลูกเสือ
หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือขั้น
ควำมรู้เบื้องต้น (B.T.C)

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เป้าหมาย
โครงการ

ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมาย

เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรอบรม
มีควำมรูเ้ กี่ยวกับกิจกำร
ลูกเสือ และวิธีกำร
ฝึกอบรมตำมแนวทำง
ของสำนักงำนลูกเสือ
แห่งชำติ

ฝึกอบรม
ผู้บังคับบัญชำ
ลูกเสือ จำนวน
2 รุ่นๆ ละ 40
คน รวม 80 คน

ร้อยละของผูเ้ ข้ำรับกำร
อบรมที่มีควำมรู้เกี่ยวกับ
กิจกำรลูกเสือ และ
วิธีกำรฝึกอบรมตำม
แนวทำงของสำนักงำน
ลูกเสือแห่งชำติ (ร้อย
ละ 80)

งบประมาณ
แหล่ง
(หน่วย:ล้านบาท) งบประมาณ
0.2000

สป.ศธ

(หน่วย : ล้ำนบำท : ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)
สอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี
ศธ.
สป.ศธ
สนง.ศธจ.
1
1
1
พะเยำ
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โครงการ/กิจกรรมหลัก
2. โครงการ ฝึกอบรม
เจ้ำหน้ำที่และผู้บังคับบัญชำ
ยุวกำชำด
กิจกรรมหลัก
จัดฝึกอบรมแบบกำรอยู่ค่ำย
พักแรม รวม 5 คืน 6 วัน
3. โครงการ จัดงำนวัน
สถำปนำลูกเสือไทยประจำปี
2562
กิจกรรมหลัก
จัดงำนวันสถำปนำลูกเสือ
ไทย กิจกรรมเดินสวนสนำม

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เป้าหมาย
โครงการ

เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมมีควำมรูค้ วำม
เข้ำใจ เทคนิค วิธีกำรจัด
กิจกรรมยุวกำชำดได้
อย่ำงถูกต้อง

เจ้ำหน้ำที่
ครูผสู้ อน
ผู้บังคับบัญชำยุว
กำชำด จำนวน
50 คน

- เพื่อระลึกถึงพระมหำ
กรุณำธิคณ
ุ ของ
พระบำทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว
รัชกำลที่ 6
- เพื่อให้ลูกเสือ เนตร
นำรี ผู้บังคับบัญชำ
ลูกเสือและบุคลำกร
ลูกเสือ ได้แสดงออกถึง
ควำมจงรักภักดีต่อชำติ
ศำสนำ

ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมาย

ร้อยละของผูเ้ ข้ำรับกำร
ฝึกอบรมที่มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจ เทคนิค
วิธีกำรจัดกิจกรรมยุว
กำชำดได้อย่ำงถูกต้อง
(ร้อยละ 100)
ลูกเสือ เนตรนำรี ร้อยละลูกเสือ เนตร
ผู้บังคับบัญชำ นำรี ผู้บังคับบัญชำ
ลูกเสือและบุคลำกร
ลูกเสือและ
ลูกเสือ ได้แสดงออก
บุคลำกรลูกเสือ
ถึงควำมจงรักภักดีต่อ
ในจังหวัดพะเยำ ชำติ ศำสนำ
จำนวน 1,600 พระมหำกษัตริย์
คน
(ร้อยละ 100)

งบประมาณ
แหล่ง
(หน่วย:ล้านบาท) งบประมาณ
0.12673

สป.ศธ

0.0500

สป.ศธ

สอดคล้อง
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี
ศธ.
สป.ศธ
สนง.ศธจ.
1
1
1
พะเยำ

สนง.ศธจ.
พะเยำ

1

1

1
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โครงการ/กิจกรรมหลัก
4. โครงการ จัดงำนวัน
สมเด็จพระมหำธีรรำชเจ้ำ
ประจำปี 2562
กิจกรรมหลัก
จัดงำนวันสมเด็จพระมหำธีร
รำชเจ้ำ ประจำปี 2562

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เป้าหมาย
โครงการ

ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมาย

- เพื่อระลึกถึงพระมหำ
กรุณำธิคณ
ุ ของ
พระบำทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว
รัชกำลที่ 6
- เพื่อให้ลูกเสือ เนตร
นำรี ผู้บังคับบัญชำ
ลูกเสือและบุคลำกร
ลูกเสือได้แสดงออกถึง
ควำมจงรักภักดีที่มีต่อ
พระบำทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว
รัชกำลที่ 6 ด้วยควำม
สำนึกในพระมหำ
กรุณำธิคณ
ุ ที่มีต่อกิจกำร
ลูกเสือไทย

ลูกเสือ เนตร
นำรี
ผู้บังคับบัญชำ
ลูกเสือและ
บุคลำกรลูกเสือ
ในจังหวัด
พะเยำ จำนวน
1,600 คน

ร้อยละของลูกเสือ
เนตรนำรี
ผู้บังคับบัญชำลูกเสือ
และบุคลำกรลูกเสือได้
แสดงออกถึงควำม
จงรักภักดีที่มตี ่อ
พระบำทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว
รัชกำลที่ 6 ด้วยควำม
สำนึกในพระมหำ
กรุณำธิคณ
ุ ที่มีต่อ
กิจกำรลูกเสือไทย
(ร้อยละ 100)

งบประมาณ
แหล่ง
(หน่วย:ล้านบาท) งบประมาณ
0.0500

สป.ศธ

สอดคล้อง
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี
ศธ.
สป.ศธ
สนง.ศธจ.
1
1
1
พะเยำ
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โครงการ/กิจกรรมหลัก
5. โครงการ ประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรบูรณำกำร
เครือข่ำยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
กำรสร้ำงภูมิคมุ้ กันแก่เด็ก
และเยำวชนผู้มีโอกำสเข้ำไป
เกี่ยวข้องกับยำเสพติด
กิจกรรมหลัก
จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร
ประชุมเชิงปฏิบัติกำร
เจ้ำหน้ำที่ผรู้ ับผิดชอบงำน
ด้ำนยำเสพติดหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องให้ควำมรู้เกี่ยวกับ
กำรสร้ำงภูมิคมุ้ กันและกำร
เฝ้ำระวังป้องกันปัญหำยำ
เสพติดสำหรับนักเรียน

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เป้าหมาย
โครงการ

ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมาย

เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมประชุม
มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
แนวทำงกำรดำเนินงำน
สร้ำงภูมิคุ้มกันและกำร
เฝ้ำระวังยำเสพติด

จัดประชุม
เจ้ำหน้ำที่
ผู้รับผิดชอบงำน
ด้ำนยำเสพติด
ของ สพป.
พะเยำ เขต 1,2
สพม. เขต 36
อำชีวศึกษำ
จังหวัด กศน.
จังหวัด อปท.
ร.ร.เอกชน รวม
70 คน

ร้อยละของ
ผู้รับผิดชอบงำนด้ำน
ยำเสพติดของ
หน่วยงำน มีควำมรู้
เกี่ยวกับกำรสร้ำง
ภูมิคุ้มกันและกำรเฝ้ำ
ระวังป้องกันปัญหำยำ
เสพติดสำหรับ
นักเรียน (ร้อยละ 90)

งบประมาณ
แหล่ง
(หน่วย:ล้านบาท) งบประมาณ
0.0638

สป.ศธ

สอดคล้อง
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี
ศธ.
สป.ศธ
สนง.ศธจ.
1
1
1
พะเยำ
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กลยุทธ์ที่ 2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง พื้นที่ตามแนวตะเข็บชายแดน และพื้นที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่าง
เชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว)
รวมงบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 1

0.4901

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
กลยุทธ์ที่ 1. ผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
โครงการ/กิจกรรมหลัก
1. โครงการ พัฒนำทักษะ
กำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ
สำหรับข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
พะเยำ
กิจกรรมหลัก
จัดกำรเรียนกำรสอนตำม
ตำรำงโดยครูผู้สอน
ภำษำอังกฤษชำวต่ำงชำติ
เจ้ำของภำษำ (Native
Speaker)

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เป้าหมาย
โครงการ

ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมาย

ข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
สนง.ศธจ.พะเยำ มี
ควำมรู้เกี่ยวกับเทคนิค
กำรกำรฟัง พูด อ่ำน
และเขียนภำษำอังกฤษ
สำหรับกำรสื่อสำร
ระดับพื้นฐำนใน
ชีวิตประจำวัน

ข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ
สนง.ศธจ.พะเยำ
จำนวน 45
คน

ร้อยละของข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ สำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัด
พะเยำที่มีควำมรู้
เกี่ยวกับเทคนิคกำรกำร
ฟัง พูด อ่ำน และเขียน
ภำษำอังกฤษสำหรับกำร
สื่อสำรระดับพื้นฐำนใน
ชีวิตประจำวันได้
(ร้อยละ 50)

งบประมาณ
(หน่วย:ล้าน
บาท)
0.3690

แหล่ง
งบประมาณ
สป.ศธ

สอดคล้อง
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี
ศธ.
สป.ศธ
สนง.ศธจ.
2
2
2
พะเยำ
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วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เป้าหมาย
โครงการ

2. โครงการ ประชุมสัมมนำ
วิชำกำร กำรจัดกำรศึกษำ
เพื่อพัฒนำเยำวชนด้ำน
อำชีวศึกษำ
กิจกรรมหลัก
จัดประชุมสัมมนำทำง
วิชำกำรสร้ำงเจตคติทดี่ ีต่อ
กำรศึกษำสำยอำชีพ เพื่อ
เพิ่มปริมำณผู้เรียนสำยอำชีพ
และกำรผลิตกำลังคนตำม
ควำมต้องกำรของตลำดทั้ง
ในประเทศและต่ำงประเทศ

เพื่อให้บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำที่เข้ำร่วม
ประชุมสัมมนำเกิด
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และ
ทรำบถึงบทบำทหน้ำที่
ในกำรจัดกำรศึกษำ
กำรเตรียมควำมพร้อม
เยำวชนไทยให้เป็น
แรงงำนคุณภำพ
สนองตอบต่อควำม
ต้องกำรแรงงำนของของ
ทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ

ผู้บริหำร
กำรศึกษำ
ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ ครู
บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ
และผูเ้ กี่ยวข้อง
จำนวน 250 คน

3. โครงการ สร้ำง
ประสบกำรณ์อำชีพ (Work
Experience) ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จังหวัด
พะเยำ
กิจกรรมหลัก
จัดให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำ
ปีที่ 3 ฝึกประสบกำรณ์
อำชีพ

เพื่อให้นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 3 มี
ควำมรู้ และ
ประสบกำรณ์งำนอำชีพ

โครงการ/กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมาย

ร้อยละของผู้บริหำร
กำรศึกษำ ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ ครู
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
และผูเ้ กี่ยวข้องที่ได้รับ
กำรพัฒนำ เกิดควำมรู้
ควำมเข้ำใจ และทรำบ
ถึงบทบำทหน้ำที่ในกำร
จัดกำรศึกษำ กำรเตรียม
ควำมพร้อมเยำวชนไทย
ให้เป็นแรงงำนคุณภำพ
สนองตอบต่อควำม
ต้องกำรแรงงำนของทั้ง
ในประเทศและ
ต่ำงประเทศ(ร้อยละ 90)
นักเรียนชั้น
ร้อยละของนักเรียนที่
มัธยมศึกษำปีที่ เข้ำร่วมโครงกำร ได้
3 จำนวน 3,900 ควำมรู้ ประสบกำรณ์
คน
งำนอำชีพ (ร้อยละ 100)

งบประมาณ
(หน่วย:ล้าน
บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

0.2000

สป.ศธ

0.0712

สป.ศธ

สอดคล้อง
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี
ศธ.
สป.ศธ
สนง.ศธจ.
2
2
2
พะเยำ

สนง.ศธจ.
พะเยำ

2

2

2
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กลยุทธ์ที่ 2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากาลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน
กลยุทธ์ที่ 3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
โครงการ/กิจกรรมหลัก
1. โครงการ วิจัยและพัฒนำระบบควำม
ร่วมมือระหว่ำงสถำนศึกษำกับสถำน
ประกอบกำรเพื่อผลิตและพัฒนำกำลังคน
ให้มีทักษะอำชีพอย่ำงยั่งยืน
กิจกรรมหลัก
1. ประชุมควำมร่วมมือและลงนำมใน
ข้อตกลงควำมร่วมมือ (MOU)
2. ประชุมปฏิบัติกำรจัดทำหลักสูตรทวิ
ภำคีในสำขำวิชำที่สถำนศึกษำและสถำน
ประกอบกำรตำมข้อตกลง ในควำม
ร่วมมือ
3. ติดตำม ตรวจสอบ เก็บข้อมูล ผลกำร
ดำเนินงำน ณ สถำนศึกษำและสถำน
ประกอบกำร สำหรับงำนวิจยั
4. จัดประชุมสัมมนำ นำเสนอ
แลกเปลีย่ นผล กำรดำเนินงำน และมอบ
ประกำศเกียรติคุณให้สถำนศึกษำ สถำน
ประกอบกำรที่มผี ลกำรดำเนินงำน
สำมำรถเป็นแบบอย่ำงที่ดไี ด้
รวมงบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 2

วัตถุประสงค์
ของโครงการ
- เพื่อให้เกิด
ควำมร่วมมือ
ระหว่ำง
สถำนศึกษำกับ
สถำน
ประกอบกำรใน
กำรผลิตและ
พัฒนำกำลังคน
ให้มีทักษะอำชีพ
- เพื่อให้ได้
เอกสำรงำนวิจัย
เกี่ยวกับควำม
ร่วมมือระหว่ำง
สถำนศึกษำกับ
สถำน
ประกอบกำรใน
กำรผลิตและ
พัฒนำ

เป้าหมายโครงการ
- จัดประชุมควำม
ร่วมมือ และ ลง
นำมในข้อตกลง
ควำมร่วมมือ
(MOU) จำนวน 1
ครั้ง สำหรับผู้เข้ำ
ประชุม 109 คน
- จัดทำหลักสูตรทวิ
ภำคีในสำขำวิชำที่
สถำนศึกษำ
จำนวน 1 ครั้ง
- วิจัยเกี่ยวกับ
ควำมร่วมมือ
ระหว่ำง
สถำนศึกษำกับ
สถำนประกอบกำร
ในกำรผลิตและ
พัฒนำกำลังคนให้มี
ทักษะอำชีพ

ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมาย
ระดับ
ควำมสำเร็จใน
กำรสร้ำงควำม
ร่วมมือระหว่ำง
สถำนศึกษำกับ
สถำน
ประกอบกำรใน
กำรผลิตและ
พัฒนำกำลังคน
ให้มีทักษะอำชีพ
(ระดับ 5)

งบประมาณ
(หน่วย:ล้าน
บาท)
0.2500

แหล่ง
งบประมาณ
สป.ศธ

สอดคล้อง
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี
ศธ.
สป.ศธ
สนง.ศธจ.
2
2
2
พะเยำ

0.8902
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 1. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย
โครงการ/กิจกรรมหลัก
1. โครงการ พัฒนำ
ศักยภำพครูมุ่งสู่เพศศึกษำ
รอบด้ำนเพื่อป้องกันกำรท้อง
ไม่พร้อมในวัยรุ่น
กิจกรรมหลัก
1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร
ครูแนะแนว หรือครูสุขศึกษำ
หรือครูผู้รับผิดชอบงำน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(ครูแกนนำ)หลักสูตร2 วัน
(เทคนิคกำรถ่ำยทอดควำมรู้
เกี่ยวกับเพศศึกษำรอบด้ำน
และปัญหำกำรตั้งครรภ์ไม่
พร้อมในวัยรุ่นพฤติกรรมที่
เหมำะสมตำมวัยของวัยรุ่น)
2. ครูแกนนำ ขยำยผล
เทคนิคกำรถ่ำยทอดควำมรู้
เกี่ยวกับเพศศึกษำรอบด้ำน
และปัญหำกำรตั้งครรภ์ไม่
พร้อมในวัยรุ่นพฤติกรรมที่
เหมำะสมตำมวัยของวัยรุ่น

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เป้าหมาย
โครงการ

ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมาย

เพื่อให้ครูแนะแนว ครู
สุขศึกษำ ครู
ผู้รับผิดชอบงำนระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(ครูแกนนำ) มีควำมรู้
เกี่ยวกับเทคนิคกำร
ถ่ำยทอดควำมรู้
เพศศึกษำรอบด้ำนและ
ปัญหำกำรตั้งครรภ์ไม่
พร้อมในวัยรุ่นพฤติกรรม
ที่เหมำะสมตำมวัยของ
วัยรุ่น

จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรให้แก่
ครูแนะแนว
หรือครูสุขศึกษำ
หรือครู
ผู้รับผิดชอบ
งำนระบบดูแล
ช่วยเหลือ
นักเรียน ระดับ
มัธยมศึกษำ
ตอนต้นใน
จังหวัดพะเยำ
จำนวน 170 คน

- ร้อยละของครูที่เข้ำร่วม
อบรมเชิงปฏิบัติกำร
สำมำรถนำควำมรู้ที่ได้รับ
ไปถ่ำยทอดและ
ประยุกต์ใช้ในกำรจัด
กระบวนกำรเรียนรู้
เพศศึกษำอย่ำงรอบด้ำนใน
สถำนศึกษำ ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ (ร้อยละ 90)

งบประมาณ
(หน่วย:ล้าน
บาท)
0.5413

แหล่ง
งบประมาณ
สป.ศธ

สอดคล้อง
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี
ศธ.
สป.ศธ
สนง.ศธจ.
3
3
3
พะเยำ

- ร้อยละนักเรียน
มัธยมศึกษำตอนต้นใน
จังหวัดพะเยำมีภูมิคมุ้ กัน
ต่อกำรมีเพศสัมพันธ์ก่อน
วัยอันควร และกำร
ตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม มี
พฤติกรรมที่เหมำะสมตำม
วัย และรู้จักหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ
(ร้อยละ 80)
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โครงการ/กิจกรรมหลัก
3. ครูจัดกิจกรรมกำรเรียน
กำรสอนเพศศึกษำรอบด้ำน
4. สถำนศึกษำจัดกิจกรรม
เชิงสร้ำงสรรค์แก่นักเรียน
หรือผู้ปกครอง ดังนี้
5. วัดทัศนคติของนักเรียน ที่
ผ่ำนกำรดำเนินกิจกรรม
ก่อนและหลังดำเนินกำรด้วย
เครื่องมือกำรประเมินผลที่
จัดทำขึ้น และกำรสังเกต
พฤติกรรมของเด็ก
2. โครงการ จัด
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้เพื่อ
ส่งเสริมและพัฒนำทักษะ
กำรคิดสำหรับเด็กปฐมวัย
กิจกรรมหลัก
1. จัดอบรมพัฒนำแนว
ทำงกำรจัดประสบกำรณ์กำร
เรียนรูเ้ พื่อส่งเสริมและ
พัฒนำทักษะกำรคิดสำหรับ
เด็กปฐมวัย
2. นิเทศติดตำมกำรจัด
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้เพื่อ
ส่งเสริมและพัฒนำทักษะ
กำรคิดสำหรับเด็กปฐมวัย

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เป้าหมาย
โครงการ

ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมาย

- เพื่อให้ครูผู้สอนระดับ
ปฐมวัยเห็นควำมสำคัญ
ของกำรจัด
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้
เพื่อส่งเสริมและพัฒนำ
ทักษะกำรคิดสำหรับเด็ก
ปฐมวัย
- เพื่อให้ครูผู้สอนระดับ
ปฐมวัยให้มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจแนวทำงกำร
จัดประสบกำรณ์กำร
เรียนรูส้ ำหรับเด็ก
ปฐมวัย

- ครูผู้สอน
ระดับปฐมวัย
สังกัดสำนักงำน
เขตพื้นที่
กำรศึกษำ
ประถมศึกษำ
พะเยำ เขต 1
และ เขต 2
จำนวน 234 คน
- ครูผู้สอน
ระดับปฐมวัย
โรงเรียนเอกชน
จำนวน 251
คน

ร้อยละของครูผสู้ อนระดับ
ปฐมวัยเห็นควำมสำคัญ มี
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจแนว
ทำงกำรจัดประสบกำรณ์
กำรเรียนรู้เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนำทักษะกำรคิด
สำหรับเด็กปฐมวัย
(ร้อยละ 50)

งบประมาณ
(หน่วย:ล้าน
บาท)

0.7000

แหล่ง
งบประมาณ

สป.ศธ

สอดคล้อง
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี
ศธ.
สป.ศธ

สนง.ศธจ.
พะเยำ

3

3

3
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กลยุทธ์ที่ 2. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อตาราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จากัดเวลาและ
สถานที่
กลยุทธ์ที่ 3. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ
โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เป้าหมาย
โครงการ

ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมาย

1. โครงการ ส่งเสริมและ
พัฒนำระบบและกลไกกำร
ติดตำม กำรวัดและ
ประเมินผลผู้เรียน
กิจกรรมหลัก
1. จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิกำร
เรื่อง กำรออกแบบกำรวัด
และประเมินผลกำรเรียนรู้
อย่ำงเป็นระบบ
2. นิเทศ ติดตำมกำร
ดำเนินงำนเพื่อให้
สถำนศึกษำดำเนินกำร
วัดและประเมินผลกำร
เรียนรู้อย่ำงเป็นระบบ

- เพื่อให้ผู้บริหำรและครู
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกำรออกแบบ
กำรวัดและประเมินผล
กำรเรียนรู้อย่ำงเป็น
ระบบ
- เพื่อให้สถำนศึกษำ
ดำเนินกำรออกแบบกำร
วัดและประเมินผลกำร
เรียนได้อย่ำงเป็นระบบ
- เพื่อให้มีคลังข้อสอบ
สำหรับวัดและ
ประเมินผลกำรเรียนรู้
แบบองค์รวม

- สพป.พย. 1
และโรงเรียนใน
สังกัด จำนวน
85 โรงเรียน
- สพป.พย. 2
และโรงเรียนใน
สังกัด จำนวน
134 โรงเรียน
- สพม.เขต 36
และโรงเรียนใน
สังกัด จำนวน
18 โรงเรียน
- โรงเรียน
เอกชน จำนวน
21 โรงเรียน
- สนง.กศน.
จังหวัด และ
ศูนย์ กศน.
อำเภอ จำนวน
9 ศูนย์

- ร้อยละของผู้บริหำร
และครูโรงเรียนเอกชน
และ สนง.กศน.จังหวัด
ที่เข้ำอบรมมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
กำรออกแบบกำรวัด
และประเมินผลอย่ำง
เป็นระบบ
- ร้อยละของ
สถำนศึกษำที่สำมำรถ
กำรออกแบบกำรวัด
และประเมินผลอย่ำง
เป็นระบบ
- คุณภำพของข้อสอบ
ในคลังข้อสอบ

งบประมาณ
แหล่ง
(หน่วย:ล้านบาท) งบประมาณ
0.1500

สป.ศธ

สอดคล้อง
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี
ศธ.
สป.ศธ
สนง.ศธจ.
3
3
3
พะเยำ
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กลยุทธ์ที่ 4. พัฒนาคลังข้อมูล สือ่ และนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 5. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
สอดคล้อง
งบประมาณ
แหล่ง
หน่วยงาน
(หน่วย:
งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ล้านบาท)
ชาติ 20 ปี
ศธ.
สป.ศธ

โครงการ/กิจกรรม
หลัก

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เป้าหมาย
โครงการ

ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมาย

1. โครงการ ส่งเสริม
อนำมัย ห่วงใย
สุขภำพของ
ข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ
กิจกรรมหลัก
จัดกิจกรรมแข่งขัน
กีฬำสัมพันธ์ระหว่ำง
กลุ่มงำนใน
สำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัด
2. โครงการ พัฒนำ
ศักยภำพบุคลำกรทำง
กำรศึกษำของ
สำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดพะเยำ
กิจกรรมหลัก
พัฒนำบุคลำกร และ
เดินทำงไปศึกษำดู
งำน

เพื่อให้ข้ำรำชกำรและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ในสำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดพะเยำเห็น
ควำมสำคัญและ
ประโยชน์ของกำรออก
กำลังกำย และสนใจดูแล
สุขภำพ

ข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ
และลูกจ้ำง
ในสังกัด
สำนักงำน
ศึกษำธิกำร
จังหวัดพะเยำ
จำนวน 45
คน

ร้อยละของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
และลูกจ้ำง ในสังกัดสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำ
เห็นควำมสำคัญและประโยชน์ของกำรออกกำลังกำย
และสนใจดูแลสุขภำพ (ร้อยละ 100)

0.0298

สป.ศธ

สนง.ศธจ.
พะเยำ

3

3

3

เพื่อให้บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำของสำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำ
มีควำมรู้ และเทคนิคใน
กำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่
อย่ำงมีประสิทธิภำพมำก
เพิ่มขึ้น

บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ
ของสำนักงำน
ศึกษำธิกำร
จังหวัดพะเยำ
ทุกคน จำนวน
45 คน

ร้อยละของบุคลำกรทำงกำรศึกษำของสำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำที่มีควำมรู้ และเทคนิคในกำร
ปฏิบัติงำนในหน้ำที่เพิ่มขึ้น
(ร้อยละ 100)

0.3525

สป.ศธ

สนง.ศธจ.
พะเยำ

3

3

3
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โครงการ/กิจกรรม
หลัก
3. โครงการพัฒนำครู
ผู้ช่วยสู่ครูมืออำชีพ
กิจกรรมหลัก
จัดอบรมพัฒนำครู
ผู้ช่วย

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแนว
ทำงกำรประพฤติและ
กำรปฏิบัติของวิชำชีพครู
รวมทั้งเจตคติต่อวิชำชีพ
ครู สิทธิประโยชน์อันพึง
ได้รับ ตลอดจน
ควำมก้ำวหน้ำในกำร
ปฏิบัติรำชกำรในวิชำชีพ
ครูและองค์ควำมรู้
ทำงด้ำนวิชำกำรที่จำเป็น
ต่อวิชำชีพ
4. โครงกำร พัฒนำ เพื่อให้ข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรสู่วิทยฐำนะ บุคลำกรทำงกำรศึกษำมี
และควำมก้ำวหน้ำใน ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
วิชำชีพ
แนวทำงในกำรพัฒนำ
กิจกรรมหลัก
ตนเองเพื่อควำมก้ำวหน้ำ
พัฒนำบุคลำกรสู่วิทย ในอำชีพและควำมมั่นคง
ฐำนะและ
ในกำรดำเนินชีวิต
ควำมก้ำวหน้ำใน
วิชำชีพ

สอดคล้อง
งบประมาณ
แหล่ง
หน่วยงาน
(หน่วย:
งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ล้านบาท)
ชาติ 20 ปี
ศธ.
สป.ศธ

เป้าหมาย
โครงการ

ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมาย

ครูผู้ช่วย
จำนวน 150
คน

ร้อยละของครูผู้ช่วยที่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแนว
ทำงกำรประพฤติและกำรปฏิบตั ิของวิชำชีพครู รวมทั้ง
เจตคติต่อวิชำชีพครู สิทธิประโยชน์อันพึงได้รับ
ตลอดจนควำมก้ำวหน้ำในกำรปฏิบัติรำชกำรในวิชำชีพ
ครูและองค์ควำมรู้ทำงด้ำนวิชำกำรที่จำเป็นต่อวิชำชีพ
(ร้อยละ 80)

0.1885

สป.ศธ

สนง.ศธจ.
พะเยำ

3

3

3

ข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ
มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจ
แนวทำงใน
กำรพัฒนำ
ตนเองเพื่อ
ควำมก้ำวหน้ำ
ในอำชีพและ
ควำมมั่นคงใน
กำรดำเนิน
ชีวิต

ร้อยละของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มี
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจแนวทำงในกำรพัฒนำตนเองเพื่อ
ควำมก้ำวหน้ำในอำชีพและควำมมั่นคงในกำรดำเนิน
ชีวิต
(ร้อยละ 80)

0.0375

สป.ศธ

สนง.ศธจ.
พะเยำ

3

3

3
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โครงการ/กิจกรรม
หลัก

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เป้าหมาย
โครงการ

ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมาย

5. โครงการ พัฒนำ
คุณภำพและ
มำตรฐำนกำรศึกษำ
และพัฒนำสมรรถนะ
ครูโรงเรียนเอกชนใน
ระบบระดับกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน
กิจกรรมหลัก
1. จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรครูผู้สอน
ระดับปฐมวัยโรงเรียน
เอกชนในระบบ
จังหวัดพะเยำ
2. จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรครูแกนนำ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์ และ
ภำษำอังกฤษ
โรงเรียนเอกชนใน
ระบบจังหวัดพะเยำ
6. โครงการ
พัฒนำกำรจัดกำร
เรียนรู้ Active
learning

เพื่อให้ครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำของ
โรงเรียนเอกชนมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
กระบวนกำรจัดกำร
เรียนรู้

จัดอบรมครู ร้อยละของครูทเี่ ข้ำรับกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรมีควำมรู้
ระดับปฐมวัย ควำมเข้ำใจและสำมำรถนำไปสู่กำรปฏิบัตไิ ด้อย่ำงมี
โรงเรียน
ประสิทธิภำพ
เอกชนใน
ระบบ จำนวน
50 คน

เพื่อให้ครูผสู้ อนมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน
และกำรประเมินผลของ
กำรเรียนรู้แบบ Active
Learning

ครูผสู้ อน
- สพป.พย. 1
จำนวน
85 โรงเรียน
- สพป.พย. 2
จำนวน
134 โรงเรียน

ร้อยละของครูผสู้ อนที่มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน และกำรประเมินผลของกำร
เรียนรู้แบบ Active Learning
(ร้อยละ 80)

สอดคล้อง
งบประมาณ
แหล่ง
หน่วยงาน
(หน่วย:
งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ล้านบาท)
ชาติ 20 ปี
ศธ.
สป.ศธ
0.2328 สป.ศธ
สนง.ศธจ.
4
4
4
พะเยำ

0.7000

สป.ศธ

สนง.ศธจ.
พะเยำ

4

4

4
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โครงการ/กิจกรรม
หลัก
กิจกรรมหลัก
1. จัดกิจกรรม
พัฒนำกำรจัดกำร
เรียนรู้ Active
learning สำหรับ
ครูผสู้ อน
2. คัดเลือกแนว
ปฏิบัติที่ดีในกำร
จัดกำรเรียนรู้ Active
learning

7. โครงการ จัดงำน
วันครู
กิจกรรมหลัก
จัดกิจกรรม งำนวัน
ครู

รวมงบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 3

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เป้าหมาย
โครงการ

ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมาย

- สพม.เขต
36 จำนวน
18 โรงเรียน
- โรงเรียน
เอกชน
จำนวน 21
โรงเรียน
- สนง.กศน.
จังหวัด
จำนวน 9
ศูนย์
- อศจ.
จำนวน 9
วิทยำลัย
เพื่อให้ข้ำรำชกำรครูและ ข้ำรำชกำรครู ร้อยละของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มี
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และบุคลำกร ควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกิจกรรมงำนวันครู (ร้อยละ 80)
ร่วมรำลึกถึงบูรพำจำรย์ ทำงกำรศึกษำ
และเชิดชูเกียรติบุคคล -สังกัด ศธ
ผู้ทำคุณประโยชน์ให้วง จำนวน 400
กำรศึกษำ
คน
- สังกัด มท.
จำนวน 100
คน

สอดคล้อง
งบประมาณ
แหล่ง
หน่วยงาน
(หน่วย:
งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ล้านบาท)
ชาติ 20 ปี
ศธ.
สป.ศธ

0.0800

สป.ศธ

สนง.ศธจ.
พะเยำ

4

4

4

3.0124
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1. เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
โครงการ/กิจกรรมหลัก
1. โครงการ คัดกรองและ
พัฒนำศักยภำพของผู้เรียนที่
มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ
กิจกรรมหลัก
1. จัดเก็บข้อมูลนักเรียนที่มี
ควำมต้องกำรและจำเป็น
พิเศษ
2. คัดกรองนักเรียนพิกำร
เรียนร่วม LD
3. ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียน
ที่มีควำมเป็นเลิศทำงด้ำน
คณิตศำสตร์และ
วิทยำศำสตร์

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เป้าหมาย
โครงการ

ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมาย

- เพื่อให้มีข้อมูล
นักเรียนที่มีควำม
ต้องกำรและจำเป็น
พิเศษที่ถูกต้อง ครบถ้วน
เป็นปัจจุบัน
- เพื่อนักเรียนที่มีควำม
เป็นเลิศทำงด้ำน
คณิตศำสตร์และ
วิทยำศำสตร์ ได้รับกำร
พัฒนำอย่ำงเหมำะสม

- จัดเก็บข้อมูล
นักเรียนที่มี
ควำมต้องกำร
และจำเป็น
พิเศษ หน่วยงำน
กำรศึกษำ ใน
จังหวัดพะเยำ
จำนวน 1 ครั้ง
- พัฒนำนักเรียน
ที่มีควำมเป็น
เลิศทำงด้ำน
คณิตศำสตร์และ
วิทยำศำสตร์
จำนวน 240 คน

- ร้อยละของข้อมูล
นักเรียนที่มีควำม
ต้องกำรและจำเป็น
พิเศษที่ถูกต้อง
ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน
(ร้อยละ 95)
- ระดับควำมสำเร็จใน
กำรพัฒนำนักเรียนทีม่ ี
ควำมเป็นเลิศทำงด้ำน
คณิตศำสตร์และ
วิทยำศำสตร์
(ระดับ 5)

งบประมาณ
แหล่ง
(หน่วย:ล้านบาท) งบประมาณ
0.6276

สป.ศธ

สอดคล้อง
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี
ศธ.
สป.ศธ
สนง.ศธจ.
4
4
4
พะเยำ
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กลยุทธ์ที่ 2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสาหรับคนทุกช่วงวัย
กลยุทธ์ที่ 3. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มีมาตรฐาน เชื่อมโยง และเข้าถึงได้
โครงการ/กิจกรรมหลัก
1. โครงการ ประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรจัดทำข้อมูล
สำรสนเทศทำงกำรศึกษำ
ของสำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดพะเยำ
ประจำปี พ.ศ. 2562
กิจกรรมหลัก
1. จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิกำร
วิเครำะห์ข้อมูล จัดทำเป็น
สำรสนเทศทำงกำรศึกษำ
2. จัดทำรูปเล่มข้อมูล
สำรสนเทศทำงของ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
พะเยำประจำปี พ.ศ. 2562
รวมงบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 4

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ
เพื่อให้สำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัด
พะเยำมีข้อมูล
สำรสนเทศทำงกำร
ศึกษำที่มีควำมถูกต้อง
ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน
สำหรับใช้วำงแผน กำร
บริหำรจัดกำรศึกษำ
กำรติดตำม ประเมิน
และรำยงำนผล อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

เป้าหมายโครงการ
- ประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรวิเครำะห์
ข้อมูล จัดทำเป็น
สำรสนเทศทำง
กำรศึกษำ จำนวน
30 คน 2 วัน
- จัดทำเอกสำร
ข้อมูลสำรสนเทศ
ทำงกำรศึกษำของ
สำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัด
พะเยำประจำปี
พ.ศ. 2562 จำนวน
100 เล่ม

ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมาย
ร้อยละของข้อมูล
สำรสนเทศที่
ครอบคลุม ถูกต้อง
และเป็นปัจจุบัน
(ร้อยละ 95)

งบประมาณ
แหล่ง
(หน่วย:ล้านบาท) งบประมาณ
0.0190

สป.ศธ

สอดคล้อง
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี
ศธ.
สป.ศธ
สนง.ศธจ.
4
4
4
พะเยำ

0.4666
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 1. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรมและนาแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดาเนินชีวิต
โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. โครงการ ส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนำ
คุณภำพชีวิต
กิจกรรมหลัก
จัดฝึกอบรมกำรนำธรรมะมำ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

เพื่อให้นักเรียน มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจในกำรนำ
ธรรมะมำประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

2. โครงการ สร้ำงจิตสำนึก
รักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงำมของท้องถิ่น
ของชำติ
กิจกรรมหลัก
1. กำรจัดกิจกรรมสำคัญใน
สำนักงำน
2. กำรเข้ำร่วมทำกิจกรรม
ด้ำนต่ำงๆ กับภำครัฐบำล
และเอกชน

เพื่อให้บุคลำกรในสังกัด
สำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดพะเยำเห็น
ควำมสำคัญของกำร
อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงำมของ
ท้องถิ่นและของชำติ

เป้าหมาย
โครงการ

ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมาย

นักเรียน จำก
สถำนศึกษำ
สังกัดสำนักงำน
เขตพื้นที่
กำรศึกษำ
จำนวน 150 คน
บุคลำกรในสังกัด
สำนักงำน
ศึกษำธิกำร
จังหวัดพะเยำ
จำนวน 45 คน

ร้อยละของนักเรียนที่มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจในกำรนำธรรมะมำ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
(ร้อยละ 95)
ร้อยละของบุคลำกรในสังกัด
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
พะเยำที่เห็นควำมสำคัญของ
กำรอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม
อันดีงำมของท้องถิ่นและของ
ชำติ (ร้อยละ 100)

งบประมา
ณ
(หน่วย:
ล้านบาท)
0.0323

0.0500

แหล่ง
งบประมา
ณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

สป.ศธ

สนง.ศธจ.
พะเยำ

สป.ศธ

สนง.ศธจ.
พะเยำ

ยุทธศาสต
ร์
ชาติ 20 ปี
5

สอดคล้อง
ยุทธศาสต
ร์
ศธ.
5

ยุทธศาสต
ร์
สป.ศธ
5

5

5

5

100

โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เป้าหมาย
โครงการ

ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมาย

3. โครงการ ส่งเสริมควำม
ประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษำจังหวัดพะเยำ
กิจกรรมหลัก
1. จัดประชุมคณะกรรมกำร
ประสำนงำนส่งเสริมควำม
ประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษำจังหวัดพะเยำ
2. จัดอบรมพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมควำม
ประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษำ

- เพื่อให้คณะกรรมกำร
ประสำนงำนส่งเสริมควำม
ประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษำจังหวัดพะเยำมี
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกำรกำหนด
แนวทำงและมำตรกำรใน
กำรส่งเสริมควำมประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษำ
จังหวัดพะเยำ
- เพื่อให้ข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำมี
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
แนวทำงและมำตรกำรใน
กำรส่งเสริมควำมประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษำ

- คณะกรรมกำร
ประสำนงำน
ส่งเสริมควำม
ประพฤติ
นักเรียนและ
นักศึกษำจังหวัด
พะเยำ จำนวน
25 คน
- ข้ำรำชกำรครู
บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ จำก
สถำนศึกษำ
ภำครัฐและ
เอกชนในพื้นที่
จังหวัดพะเยำ
จำนวน 100 คน

- ร้อยละของคณะกรรมกำร
ประสำนงำนส่งเสริมควำม
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ
จังหวัดพะเยำที่มคี วำมรู้ ควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับกำรกำหนด
แนวทำงและมำตรกำรในกำร
ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียน
และนักศึกษำจังหวัดพะเยำ
(ร้อยละ 100)
- ร้อยละของข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ผ่ำน
กำรอบรมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
แนวทำงและมำตรกำรในกำร
ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียน
และนักศึกษำ (ร้อยละ 80)

4. โครงการ ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์สำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดพะเยำ
กิจกรรมหลัก
1. ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ
โดยรอบสำนักงำน
2. จัดทำจุดบริกำรของ
ผู้รับบริกำร

เพื่อให้สำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำ
มีสภำพแวดล้อม ที่สวยงำม
สะอำด ร่มรื่น น่ำอยู่ เอื้อ
ต่อกำรทำงำนและกำรมำ
ติดต่อรำชกำร

ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณ
สำนักงำน
ศึกษำธิกำร
จังหวัดพะเยำ
จำนวน 10 จุด

ร้อยละควำมพอใจของผู้มำรับ
บริกำรต่อสภำพแวดล้อมของ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
พะเยำ

งบประมา
ณ
(หน่วย:
ล้านบาท)
0.1000

0.1000

แหล่ง
งบประมา
ณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

สป.ศธ

สนง.ศธจ.
พะเยำ

สป.ศธ

สนง.ศธจ.
พะเยำ

ยุทธศาสต
ร์
ชาติ 20 ปี
5

สอดคล้อง
ยุทธศาสต
ร์
ศธ.
5

ยุทธศาสต
ร์
สป.ศธ
5

5

5

5
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โครงการ/กิจกรรมหลัก
5. โครงการ จัดทำห้อง
จัดเก็บพัสดุและเอกสำร
หลักฐำนทำงกำรเงิน
กิจกรรมหลัก
จัดทำห้องจัดเก็บพัสดุและ
เอกสำรหลักฐำนทำงกำรเงิน

วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อให้สำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดมีห้อง
จัดเก็บพัสดุและเอกสำร
หลักฐำนทำงกำรเงินที่
เหมำะสม

เป้าหมาย
โครงการ

ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมาย

จัดทำห้องจัดเก็บ ระดับควำมสำเร็จในกำรจัดทำ
พัสดุและเอกสำร ห้องจัดเก็บพัสดุและเอกสำร
หลักฐำนทำงกำรเงิน (ระดับ 5)
หลักฐำนทำง
กำรเงิน จำนวน
1 ห้อง

งบประมา
ณ
(หน่วย:
ล้านบาท)
0.0855

แหล่ง
งบประมา
ณ
สป.ศธ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สนง.ศธจ.
พะเยำ

ยุทธศาสต
ร์
ชาติ 20 ปี
5

สอดคล้อง
ยุทธศาสต
ร์
ศธ.
5

ยุทธศาสต
ร์
สป.ศธ
5
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กลยุทธ์ที่ 2. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โครงการ/กิจกรรมหลัก
1. โครงการ พัฒนำสำระ
หลักสูตรท้องถิ่นจังหวัดพะเยำ
กิจกรรมหลัก
1. จัดทำสำระหลักสูตรท้องถิ่น
จังหวัดพะเยำ พุทธศักรำช
2562 ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ
2. ประชุมปฏิบัติกำรขยำยผล
สำระหลักสูตรท้องถิ่นจังหวัด
พะเยำ พุทธศักรำช 2562
ให้กับหน่วยงำนในสังกัดเพื่อ
นำสู่สถำนศึกษำในกำรบูรณำ
กำรกำรจัดกำรเรียนรู้
3. หน่วยงำนกำรศึกษำใน
สังกัดจัดทำและขยำยผลสำระ
หลักสูตรท้องถิ่นจังหวัดพะเยำ
พุทธศักรำช 2562สู่
สถำนศึกษำในกำรบูรณำกำร
กำรจัดกำรเรียนรู้
4. นิเทศ ติดตำมกำรพัฒนำ
สำระหลักสูตรท้องถิ่นจังหวัด
พะเยำ ตำมแผนงำนที่กำหนด
โดยคณะศึกษำนิเทศก์

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เป้าหมาย
โครงการ

ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมาย

เพื่อให้มีสำระ
หลักสูตรท้องถิ่น
จังหวัดพะเยำ
พุทธศักรำช 2562
สำหรับปลูกฝังผู้เรียน
ให้เป็นพลเมือง ที่ดี
ของจังหวัดพะเยำมี
สำนึกรักและ
ภำคภูมิใจในท้องถิ่น
ร่วมกิจกรรมตำม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงำมของ
ท้องถิ่น

พัฒนำสำระ
หลักสูตรท้องถิ่น
จังหวัดพะเยำ
พุทธศักรำช
2562 จำนวน 1
หลักสูตร
สำหรับ
หน่วยงำนและ
สถำนศึกษำใน
จังหวัดพะเยำ
จำนวน 1
หลักสูตร

ร้อยละของ
สถำนศึกษำที่บูรณำ
กำรกำรเรียนรู้ท้องถิ่น
ตำมสำระหลักสูตร
ท้องถิ่นจังหวัดพะเยำ
พุทธศักรำช 2562
(ร้อยละ 80)

งบประมาณ
แหล่ง
(หน่วย:ล้านบาท) งบประมาณ
0.2180

สป.ศธ

สอดคล้อง
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี
ศธ.
สป.ศธ
สนง.ศธจ.
5
5
5
พะเยำ
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โครงการ/กิจกรรมหลัก
5. กำรประชุมสัมมนำ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้กำรพัฒนำ
สำระหลักสูตรท้องถิ่นจังหวัด
พะเยำระหว่ำงหน่วยงำน
กำรศึกษำในจังหวัดพะเยำ
6. สรุปผลและจัดทำรำยงำน
กำรพัฒนำสำระหลักสูตร
ท้องถิ่นจังหวัดพะเยำ
ปีงบประมำณ 2561
2. โครงการ พัฒนำเครือข่ำย
นักวิจัยเพื่อพัฒนำนวัตกรรม
ทำงกำรศึกษำ
กิจกรรมหลัก
1. จัดประชุมคณะทำงำนจัดทำ
แนวทำงยุทธศำสตร์ของควำม
ร่วมมือในกำรพัฒนำกำรศึกษำ
จำนวน 30 คน
2. จัดอบรมให้ควำมรู้ครู
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร 8 รุ่น
จำนวน 614 คน

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เป้าหมาย
โครงการ

ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมาย

- เพื่อจัดทำกรอบทิศ
ทำงกำรดำเนินงำน
ของเครือข่ำยครู
นักวิจัยในกำรสร้ำง
นวัตกรรมทำง
กำรศึกษำ
- เพื่อพัฒนำเครือข่ำย
ครูนักวิจัยในกำรสร้ำง
นวัตกรรมทำง
กำรศึกษำ โดยใช้กล
ยุทธ์คู่เทียบสมรรถนะ
และกระบวนกำร
Coaching and
Mentoring

- โรงเรียน
เอกชน จำนวน
21 โรงเรียน ครู
120คน
- สถำนศึกษำใน
สังกัด สนง.กศน.
จังหวัด จำนวน
9 อำเภอ ครู
174 คน
- สถำนศึกษำใน
สังกัด สนง.
อำชีวศึกษำ
จังหวัด จำนวน
5 แห่ง
ครู 120 คน

สำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดพะเยำ มี
สถำนศึกษำที่มี
ผลงำนวิจยั ที่มี
นวัตกรรมรองรับ
(Best practice)
เผยแพร่ ให้กับ
หน่วยงำนต่ำงๆ มำ
ศึกษำดูงำนได้

งบประมาณ
แหล่ง
(หน่วย:ล้านบาท) งบประมาณ

1.0067

สป.ศธ

สอดคล้อง
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี
ศธ.
สป.ศธ

สนง.ศธจ.
พะเยำ

5

5

5
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โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เป้าหมาย
โครงการ

- เพื่อเผยแพร่องค์
ควำมรู้ทำงด้ำน
เครือข่ำยครูนักวิจัยใน
กำรสร้ำงนวัตกรรม
ทำงกำรศึกษำ เพื่อ
กำรขยำยผลและ
ประเมินผลกำรมีส่วน
ร่วมของเครือข่ำยใน
กำรจัดกำร

- โรงเรียนสังกัด
สพป.พะเยำ
เขต 1 และ เขต
2 จำนวน 219
โรงเรียน ครู
จำนวน 200 คน
- โรงเรียนสังกัด
สพม.เขต 36
จำนวน 18
โรงเรียน ครู
180 คน

ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ
แหล่ง
(หน่วย:ล้านบาท) งบประมาณ

สอดคล้อง
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี
ศธ.
สป.ศธ

กลยุทธ์ที่ 3. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
รวมงบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 5

1.5920
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา
โครงการ/กิจกรรมหลัก
1. โครงการ พัฒนำระบบประกัน
คุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
กิจกรรมหลัก
1. จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิกำร เรื่อง กำร
ดำเนินกำรประกันคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำอย่ำงเป็นระบบ
2. จัดทำแนวทำงในกำรดำเนินงำน
ตำมโครงกำรให้กับสถำนศึกษำ และ
ให้หน่วยงำนทำงกำรศึกษำที่เป็น
กลุ่มเป้ำหมำยดำเนินกำร
3. นิเทศ ติดตำม ประเมินผล
2. โครงการ ส่งเสริมประสิทธิภำพ
ของระบบงำนกำรเงินและบัญชี
กิจกรรมหลัก
ตรวจสอบหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ
และสถำนศึกษำ

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ
(หน่วย:ล้าน
บาท)

สอดคล้อง
แหล่ง
หน่วยงาน
งบประมาณ รับผิดชอบ

เพื่อให้ผู้บริหำรและ
ครูมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับระบบ
ประกันภำยใน
สถำนศึกษำ

ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ร้อยละของผู้บริหำร
ละ 1 คน และครู
และครูทเี่ ข้ำรับกำร
สถำนศึกษำละ 1 คน อบรม มีควำมรู้ควำม
รวม 534 คน
เข้ำใจเกี่ยวกับระบบ
ประกันคุณภำพ
ภำยในสถำนศึกษำใน
ระดับดี (ร้อยละ
100)

0.1000

สป.ศธ

สนง.ศธจ.
พะเยำ

เพื่อให้หน่วยงำน
ทำงกำรศึกษำและ
สถำนศึกษำมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
กำรบริหำร
งบประมำณอย่ำง
ถูกต้อง

หน่วยงำนทำงกำร
ศึกษำและ
สถำนศึกษำ จำนวน
30 หน่วยรับตรวจ

0.0324

สป.ศธ

สนง.ศธจ.
พะเยำ

ร้อยละของหน่วยงำน
ทำงกำรศึกษำและ
สถำนศึกษำมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
กำรบริหำร
งบประมำณอย่ำง
ถูกต้อง (ร้อยละ 80)

ยุทธศาสต
ร์
ชาติ 20 ปี
6

6

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ศธ.
สป.ศธ
6

6

6

6
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โครงการ/กิจกรรมหลัก
3. โครงการ นิเทศกำรศึกษำและ
สนับสนุนกำรตรวจรำชกำร
กิจกรรมหลัก
1. จัดประชุมคณะทำงำนแผนกำร
นิเทศกำรศึกษำ และสนับสนุนกำร
ตรวจรำชกำร
2. จัดทำแผนกำรนิเทศกำรศึกษำ
และสนับสนุน กำรตรวจรำชกำร
3. นิเทศ กำกับ ติดตำม ตรวจสอบ
ประเมินผล และสนับสนุนกำรตรวจ
รำชกำร
4. กำรรับกำรตรวจรำชกำร

4. โครงการ พัฒนำระบบงำนสำร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์
กิจกรรมหลัก
จัดอบรมที่มคี วำมรูเ้ กี่ยวกับงำนสำร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ
- เพื่อให้ควำม
ช่วยเหลือแนะนำ
หรือปรับปรุงกำรจัด
กำรศึกษำให้เป็นไป
ตำมนโยบำยของ
กระทรวงศึกษำธิกำร
- เพื่อให้ได้ข้อมูล

เป้าหมายโครงการ
หน่วยงำนทำงกำร
ศึกษำ และ
สถำนศึกษำ ใน
จังหวัดพะเยำ ทุก
แห่ง

ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมาย

1.) ร้อยละของ
สถำนศึกษำจัด
กำรศึกษำให้เป็นไป
ตำมนโยบำยของ
กระทรวงศึกษำธิกำร
(ร้อยละ 85)
2.) ร้อยละข้อมูลผล
กำรดำเนินงำน
ผลกำรดำเนินงำน
ขับเคลื่อนนโยบำย
ขับเคลื่อนนโยบำย
ของ
ของ
กระทรวงศึกษำธิกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร
สำหรับสนับสนุนกำร
ตรวจรำชกำรที่
ถูกต้อง ครบถ้วน
เป็นปัจจุบัน (ร้อยละ
90)
เพื่อให้ผู้เข้ำอบรมมี จัดอบรมมีควำมรู้
จัดอบรมมีควำมรู้
ควำมรู้เกี่ยวกับงำน เกี่ยวกับงำนสำร
เกี่ยวกับงำนสำร
สำรบรรณ
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ บรรณอิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์ใน
ให้แก่บุคลำกรของ
ให้แก่บุคลำกรของ
ระดับทีส่ ำมำรถใช้
สำนักงำนศึกษำธิกำร สำนักงำนศึกษำธิกำร
งำนได้
จังหวัดพะเยำ
จังหวัดพะเยำ
จำนวน 45 คน
จำนวน 45 คน

งบประมาณ
(หน่วย:ล้าน
บาท)

สอดคล้อง
แหล่ง
หน่วยงาน
งบประมาณ รับผิดชอบ

0.4858

สป.ศธ

สนง.ศธจ.
พะเยำ

0.0409

สป.ศธ

สนง.ศธจ.
พะเยำ

ยุทธศาสต
ร์
ชาติ 20 ปี
6

6

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ศธ.
สป.ศธ
6

6

6

6
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โครงการ/กิจกรรมหลัก
5. โครงการ ประชุมบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำภำยในสำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดพะเยำ
กิจกรรมหลัก
จัดกำรประชุม
- รองศึกษำธิกำรจังหวัดและ
ผู้อำนวยกำรกลุ่ม เดือนละ 1 ครัง้
- กำรประชุมข้ำรำชกำรและบุคลำกร
ทำงกำรศึกอื่น ลูกจ้ำงประจำ และ
อัตรำจ้ำงชั่วครำวของของสำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำ ไตรมำสละ
1 ครั้ง

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ
เพื่อให้บุคลำกรชอง
สำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดพะเยำ ทรำบ
นโยบำยของ
กระทรวงศึกษำธิกำร
จังหวัด และ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
แนวทำงกำร
ดำเนินงำนของ
สำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดพะเยำ รวมถึง
ได้แลกเปลีย่ นควำม
คิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ที่จะเป็นประโยชน์
ต่อกำรดำเนินงำน
ของสำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัด
พะเยำ

เป้าหมายโครงการ
บุคลำกรชอง
สำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดพะเยำ
จำนวน 45 คน

ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมาย
ร้อยละของบุคลำกร
ชอง สำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัด
พะเยำที่ทรำบ
นโยบำยของ
กระทรวงศึกษำธิกำร
จังหวัด และ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
แนวทำงกำร
ดำเนินงำนของ
สำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดพะเยำ รวมถึง
ได้แลกเปลีย่ นควำม
คิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ที่จะเป็นประโยชน์ต่อ
กำรดำเนินงำนของ
สำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดพะเยำ

งบประมาณ
(หน่วย:ล้าน
บาท)
0.0504

สอดคล้อง
แหล่ง
หน่วยงาน
งบประมาณ รับผิดชอบ
สป.ศธ

สนง.ศธจ.
พะเยำ

ยุทธศาสต
ร์
ชาติ 20 ปี
6

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ศธ.
สป.ศธ
6
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โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

6. โครงการ ทบทวนกำรจัดทำ
แผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดพะเยำ
แผนปฏิบัตริ ำชกำรประจำปีและ
แผนปฏิบัติกำรประจำปีของสำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำ
กิจกรรมหลัก
1. จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิกำรทบทวน
และจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำ
จังหวัดพะเยำ
2. จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิกำรจัดทำ
แผนปฏิบัตริ ำชกำรประจำปี ของ
จังหวัดและ ของสำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัด
3. จัดประชุมสรุป และรำยงำนผลกำร
ดำเนินงำนตำมแผนแต่ละระดับ
4. จัดทำรูปเล่มแผนทุกระดับ

- เพื่อให้สำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัด
พะเยำมีแผนในระดับ
ต่ำงๆ ที่ประสิทธิภำพ
เป็นกรอบแนวทำงใน
กำรดำเนินงำนตำม
ภำรกิจ นโยบำย
และเป้ำหมำยที่
กำหนดไว้ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
สอดคล้องกับ ควำม
ต้องกำรตำมบริบท
พื้นที่
- เพื่อขับเคลื่อนกำร
ดำเนินงำนตำมให้
บรรลุวตั ถุประสงค์
และเป้ำหมำยที่
กำหนด

เป้าหมายโครงการ
- จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรทบทวน
และจัดทำ
แผนพัฒนำกำรศึกษำ
จังหวัดพะเยำ
จำนวน 1 ครั้ง
- จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรจัดทำ
แผนปฏิบัตริ ำชกำร
ประจำปี ของจังหวัด
และของสำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัด
พะเยำ จำนวน 2
ครั้ง
- จัดประชุมสรุป
และรำยงำนผลกำร
ดำเนินงำนตำมแผน
ทุกระดับ จำนวน 1
ครั้ง
- จัดทำรูปเล่ม แผน
ทุกระดับ จำนวน
100 เล่ม

ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมาย
ร้อยละของโครงกำร
ตำมแผนแต่ละระดับ
ที่สำมำรถขับเคลื่อน
นโยบำยของ
กระทรวงศึกษำธิกำร
และจังหวัด บรรลุ
วัตถุประสงค์ (ร้อยละ
90)

งบประมาณ
(หน่วย:ล้าน
บาท)
0.0500

สอดคล้อง
แหล่ง
หน่วยงาน
งบประมาณ รับผิดชอบ
สป.ศธ

สนง.ศธจ.
พะเยำ

ยุทธศาสต
ร์
ชาติ 20 ปี
6

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ศธ.
สป.ศธ
6
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โครงการ/กิจกรรมหลัก
7. โครงการ ประชำสัมพันธ์และ
เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรทำงกำรศึกษำ
กิจกรรมหลัก
ประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล
ข่ำวสำรทำงกำรศึกษำ
ของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
พะเยำ

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ
เพื่อสื่อสำรควำม
คิดเห็น
ข่ำวสำร ข้อเท็จจริง
ต่ำง ๆ ไปสูห่ น่วยงำน
ทั้งภำครัฐ เอกชน
และประชำชน
ทั่วไป เป็นกำร
เสริมสร้ำง
ควำมสัมพันธ์และ
ควำมเข้ำใจอันดีต่อ
กัน และมีส่วนร่วมใน
กำรจัดกำรศึกษำ

เป้าหมายโครงการ
- เผยแพร่ข่ำวสำร ไป
ยังสื่อมวลชน และ
เว็บไซต์สัปดำห์ละ 4
ครั้ง
- เผยแพร่ข่ำวสำร
ทำง E-news
สัปดำห์ละ 4 ครั้ง
- เผยแพร่ข่ำวสำร
ทำงบอร์ด ป้ำย
ประกำศของ
สำนักงำน จำนวน
12 ครั้งต่อปี
- เผยแพร่ข้อมูล
ข่ำวสำรทำงวำรสำร
ข่ำวสำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัด
พะเยำ
จำนวน 150 เล่ม

ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมาย
ร้อยละควำมพึงพอใจ
ของหน่วยงำนทั้ง
ภำครัฐ เอกชนและ
ประชำชนทั่วไปที่มี
ต่อสำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัด
พะเยำ (ร้อยละ 80)

งบประมาณ
(หน่วย:ล้าน
บาท)
0.1000

สอดคล้อง
แหล่ง
หน่วยงาน
งบประมาณ รับผิดชอบ
สป.ศธ

สนง.ศธจ.
พะเยำ

ยุทธศาสต
ร์
ชาติ 20 ปี
6

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ศธ.
สป.ศธ
6
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8. โครงการ ขับเคลื่อนและพัฒนำ
องค์คณะบุคคลของสำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำ
กิจกรรมหลัก
จัดประชุมสัมมนำคณะกรรมกำร
ศึกษำธิกำรจังหวัด (กศจ.)
คณะอนุกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด
(อกศจ.) คณะอนุกรรมกำรบริหำร
รำชกำรเชิงยุทธศำสตร์ และ
คณะอนุกรรมกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำ
กำรศึกษำ และศึกษำดูงำน

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ
เพื่อให้องค์คณะ
บุคคลมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับ
นโยบำยด้ำน
กำรศึกษำของชำติ
นโยบำยของ
กระทรวงศึกษำธิกำร
นโยบำยของจังหวัด
ในด้ำนกำรศึกษำ
รวมทั้งเข้ำใจบทบำท
หน้ำที่ขององค์คณะ
ตนเอง และบทบำท
หน้ำที่ของต่ำงองค์
คณะ

เป้าหมายโครงการ
- คณะกรรมกำร
ศึกษำธิกำรจังหวัด
(กศจ.) และ
คณะอนุกรรมกำร
ศึกษำธิกำรจังหวัด
(อกศจ.)
คณะอนุกรรมกำร
บริหำรรำชกำรเชิง
ยุทธศำสตร์ และ
คณะอนุกรรมกำร
เกี่ยวกับกำรพัฒนำ
กำรศึกษำ จำนวน
54 คน
- จ้ำหน้ำที่
ผู้ปฏิบัติงำน
เลขำนุกำรของ
คณะกรรมกำรและ
คณะอนุกรรมกำร
จำนวน 20 คน

ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมาย
ร้อยละขององค์คณะ
บุคคลที่มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
นโยบำยด้ำน
กำรศึกษำของชำติ
นโยบำยของ
กระทรวงศึกษำธิกำร
นโยบำยของจังหวัด
ในด้ำนกำรศึกษำ
รวมทั้งเข้ำใจบทบำท
หน้ำที่ขององค์คณะ
ตนเอง และบทบำท
หน้ำที่ของต่ำงองค์
คณะ (ร้อยละ 90)

งบประมาณ
(หน่วย:ล้าน
บาท)
0.1470

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 6

1.0065

งบประมาณทั้งสิ้น

7.6378

สอดคล้อง
แหล่ง
หน่วยงาน
งบประมาณ รับผิดชอบ
สป.ศธ

สนง.ศธจ.
พะเยำ

ยุทธศาสต
ร์
ชาติ 20 ปี
5

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ศธ.
สป.ศธ
5
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