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ค าน า 
 

      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ได๎จัดท าเอกสารแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือใช๎เป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานของหนํวยงานและสถานศึกษาในสังกัดที่
สอดคล๎องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ จุดเน๎น ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความ
ต๎องการตามบริบทของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ซึ่งแผนปฏิบัติราชการฉบับนี้
แบํงเป็น 3 สํวน คือ 
               สํวนที่  1   บทน า   
               สํวนที่  2   ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
               สํวนที่  3   รายละเอียดโครงการและงบประมาณ 

               ขอขอบคุณคณะกรรมการ คณะท างาน และผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องทุกทําน ที่มีสํวนรํวมในการจัดท า
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให๎ส าเร็จลุลํวงไปด๎วยดี   
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ส่วนที ่1 
       บทน า 

 
 

1.1 สภาพทั่วไป 
 

          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง   
ประกาศปรับปรุงแก๎ไขการก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษา และก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ิมเติม พ.ศ. 2551 เมื่อ
วันที ่ 18 มกราคม 2551 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2551 เดิมตั ้งอยู ํบริเวณ
โรงเรียนอนุบาลดํานซ๎าย ต าบลดํานซ๎าย อ าเภอดํานซ๎าย จังหวัดเลย  ปัจจุบันส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3 ตั้งอยูํเลขที่ 439 หมูํที่ 1 ต าบลโคกงาม อ าเภอดํานซ๎าย จังหวัดเลย มีเขตบริการ
ครอบคลุมพ้ืนที่ 3 อ าเภอ ของจังหวัดเลย ประกอบด๎วย อ าเภอดํานซ๎าย อ าเภอภูเรือ และอ าเภอนาแห๎ว                 
มีโรงเรียนทั้งสิ้น 108 โรงเรียน   
 

1.2 สภาพภูมิศาสตร์ 
 

ลักษณะทั่วไปพ้ืนที่สํวนใหญํเป็นภูเขาสูงร๎อยละ 80 มีพ้ืนที่ราบร๎อยละ 20 ของพ้ืนที่ทั้งหมด         
มีอาณาเขตติดตํอดังนี้ 
 - ด๎านทิศตะวันออก  ติดตํอกับอ าเภอเมืองเลย  อ าเภอทําลี่  อ าเภอภูหลวง จังหวัดเลย  
 - ด๎านทิศตะวันตก    ติดตํอกับอ าเภอนครไทย อ าเภอชาติตระการ  จังหวัดพิษณุโลก   
 - ด๎านทิศเหนือ        ติดตํอกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีน้ าเหือง เป็นแนวเขต                                     
                              พรมแดน 
 - ด๎านทิศใต๎    ติดตํอกับอ าเภอหลํมเกํา จังหวัดเพชรบูรณ์  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ าเภอด่านซ้าย 

อ าเภอภูเรือ 

อ าเภอนาแห้ว 
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1.3 โครงสร้างการบริหารงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
  

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  เป็นหนํวยงานที่อยูํภายใต๎การก ากับดูแล
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหน๎าที่ด าเนินการให๎เป็นไปตามอ านาจหน๎าที่ของ
คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามมาตรา 38 แหํงพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 และแก๎ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และมาตรา 37 แหํงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546 แก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553  โดยมีผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 3 เป็นผู๎บริหาร และแบํงงานออกเป็น 9 กลุํม 1 หนํวย ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การ
แบํงสํวนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. 2560 และตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบํงสํวนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ดังนี้ 
 
 

 

 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

 
                               ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

    กลุม่ 

   อ านวย 

     การ 

 กลุม่นิเทศตดิตาม
และประเมินผล
การจดัการศกึษา 

      กลุม่   
 บรหิารงาน 

     บคุคล 

    กลุม่    
  นโยบาย 

 และแผน 

คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ของเขตพื้นที่การศึกษา 

กลุม่บรหิาร 
งานการเงิน 

และสนิทรพัย ์

กลุม่สง่เสรมิ
การจดั
การศกึษา 

กลุม่โรงเรยีน 

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

 กลุม่พฒันาครู
และบคุลากร
ทางการศกึษา 

กลุม่สง่เสรมิ
การศกึษา
ทางไกลฯ 

กลุ่มกฎหมายและคดี คณะกรรมการบริหารส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมเลย เขต 3 
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1.4 อ านาจหน้าที่   

 ส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เป็นหนํวยงานระดับเขตพื้นที ่การศึกษา               
อยู ํภายใต๎การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหน๎าที่
ด าเนินการให๎เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ข๎อ 3 และข๎อ 4 ประกอบกับ
ค าแนะน าของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการประชุม ครั้งที่ 
2/2560 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 รัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการจึงออกประกาศไว๎  ให๎มีอ านาจหน๎าที่ 
ดังตํอไปนี้         
 1. จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที ่การศึกษาให๎สอดคล๎องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต๎องการของท๎องถิ่น 
 2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหนํวยงานในเขตพื้นที่
การศึกษา และแจ๎งจัดสรรงบประมาณที่ได๎รับให๎หนํวยงานข๎างต๎นรับทราบ รวมทั้งก ากับ ตรวจสอบ ติดตามการใช๎
จํายงบประมาณของหนํวยงานดังกลําว 
 3. ประสาน สํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรรํวมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 4. ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและรวบรวมข๎อมูลสารสนเทศด๎านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 6. ประสานการระดมทรัพยากรด๎านตําง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อสํงเสริม  สนับสนุนการจัด
และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 8. ประสาน สํงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดรูปแบบที่
หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 9. ด าเนินการและประสาน  สํงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 10. ประสาน สํงเสริม การด าเนินงานของคณะกรรมการ อนุกรรมการ และคณะท างานด๎าน
การศึกษา 
 11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กร หนํวยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
           12. ปฏิบัติงานรํวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติของหนํวยงานอ่ืนที่เกี่ยวข๎องหรือได๎รับมอบหมาย  
  

การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2561 

  

 การแบํงสํวนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการ
แบํงสํวนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2561  ดังตํอไปนี้ 
  (1)  กลุํมอ านวยการ 
  (2)  กลุํมนโยบายและแผน 
  (3)  กลุํมสํงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  (4)  กลุํมบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
  (5)  กลุํมบริหารงานบุคคล 
  (6)  กลุํมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  (7)  กลุํมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
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  (8)  กลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา 
(9)  กลุํมกฎหมายและคดี 
(10) หนํวยตรวจสอบภายใน 

 

1.5 คณะกรรมการในการบริหารจัดการ 
  

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เกิดจากการที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับ
แก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
ได๎ก าหนดวํา การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให๎ยึดเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยค านึงถึงปริมาณสถานศึกษา 
จ านวนประชากร วัฒนธรรม และความเหมาะสมด๎านอ่ืนด๎วย เว๎นแตํการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมายวํา
ด๎วยการอาชีวศึกษา ให๎รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของสภาการศึกษาแหํงชาติ มีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

 การบริหารจัดการ ให๎มีผู๎อ านวยการเป็นผู๎บังคับบัญชาข๎าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
ของส านักงานให๎เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง ในกรณีที่มีกฎหมายอ่ืน
ก าหนดอ านาจหน๎าที่ของผู๎อ านวยการไว๎เป็นการเฉพาะ การใช๎อ านาจและการปฏิบัติหน๎าที่ตามกฎหมายดังกลําวให๎
ค านึงถึงนโยบายที่คณะรัฐมนตรีก าหนดหรือนุมัติแนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวงด๎วย  ใน
ส านักงานตามวรรคหนึ่งจะให๎มีรองผู๎อ านวยการเป็นผู๎บังคับบัญชาข๎าราชการรองจากผู๎อ านวยการเพ่ือชํวยปฏิบัติ
ราชการก็ได๎ โดยรองผู๎อ านวยการหรือผู๎ด ารงต าแหนํงที่เรียกชื่ออยํางอ่ืนในส านักงาน มีอ านาจหน๎าที่ตามที่
ผู๎อ านวยการก าหนดหรือมอบหมาย 
 
1.5.1 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) มีอ านาจหน๎าที่              
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวําด๎วยการตรวจราชการ การติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา 
พ.ศ. 2560 ข๎อ 25 และข๎อ 26 ดังนี้ 
  (1) สํงเสริม สนับสนุนให๎มีการน ามาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาก าหนดเป็นแนวทางในการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการบริหารและการด าเนินการของหนํวยงานและสถานศึกษา ในสังกัดเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
  (2) ก าหนดแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหารและการด าเนินการของหนํวยงานและ   
สถานศึกษา ในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา  
  (3) พิจารณาแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลและนิเทศการศึกษา โดยมุํงเน๎น
ผลสัมฤทธิ์ของหนํวยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  (4) ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการบริหารและการด าเนินการตามแผนที่ก าหนด  
  (5) รับทราบผลการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการบริหารและการด าเนินการตามแผน                  
และให๎ข๎อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยํางตํอเนื่อง 
  (6) สํงเสริมให๎มีการประสานงานการติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษากับคณะกรรมการ
และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 
  (7) แตํงตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษาตามความจ าเป็น 
  (8) ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีได๎รับมอบหมาย 
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1.5.2 คณะกรรมการบริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
     คณะกรรมการบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีอ านาจหน๎าที่ดังนี้  

1) รํวมบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3   
2) ก ากับ ดูแล สํงเสริม สนับสนุนและติดตามผลการด าเนินงานให๎เป็นไปในทิศทางการพัฒนา 

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 และมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นไปด๎วย
ความเรียบร๎อยและมีประสิทธิภาพ 

3) ก าหนดมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาเลย เขต 3 ตามคํูมือการปฏิบัติงาน 

4) ก ากับ ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาเลย เขต 3 ตามคํูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

1.5.3  คณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียน 
      คณะกรรมการบริหารกลุํมโรงเรียน มีอ านาจหน๎าที่ตามระเบียบส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3 วําด๎วยกลุํมโรงเรียน พ.ศ. 2560 ดังนี้ 
 

(1) จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปีให๎สอดคล๎องกับนโยบายของกลุํม
โรงเรียนและหนํวยงานต๎นสังกัด 

 

(2) พิจารณาให๎ความเห็นชอบ ตามแผนงาน โครงการ ด๎านบริหารวิชาการ ด๎านบริหารงานบุคคลด๎าน
บริหารงานงบประมาณ และด๎านบริหารงานทั่วไป ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี
ของกลุํมโรงเรียน 

 

(3) ประสานงาน สํงเสริม สนับสนุน รํวมมือ ในการด าเนินการพัฒนางานด๎านวิชาการ ด๎าน
งบประมาณ ด๎านบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป รํวมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา
ให๎มีประสิทธิภาพตามเปูาหมาย ยกระดับคุณภาพการศึกษาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูํมาตรฐานสากล 

 

(4) ให๎ความรํวมมือภายในกลุํมโรงเรียนและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา พัฒนาหลักสูตร มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การจัดการเรียนการ
สอน การนิเทศการศึกษา และการประเมินผลเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 

 

(5) ประสานงาน สํงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษา องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนที่จัดรูปแบบ                     
ที่หลากหลายในเขตบริการของกลุํมโรงเรียน 

 

(6) ระดมทรัพยากรในด๎านตํางๆ ในการสํงเสริม สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษา ในกลุํมโรงเรียน 
(7) ประสาน สํงเสริม สนับสนุน รํวมมือ ในการด าเนินงานของคณะกรรมการเขตพ้ืนทีการศึกษา 

คณะกรรมการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษา คณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ และคณะท างานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข๎องในระดับสถานศึกษาและกลุํมโรงเรียน 

(8) ประสาน สํงเสริม สนับสนุน จัดการแขํงขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการ กีฬาและกิจกรรมพัฒนา
ผู๎เรียนของกลุํมโรงเรียน 

 

(9) จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน และรายงานประจ าปีของกลุํมโรงเรียนตํอหนํวยงานต๎นสังกัด  
 

(10) เสนอแนะปัญหา อุปสรรค และข๎อเสนอแนะในการด าเนินงานทั้ง 4 งานของกลุํมโรงเรียนตํอ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 



 แผนปฏิบัติการ  ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ . 2564  

 

6 

1.6 ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 
 

ตารางท่ี 1  ข้อมูลจ านวนโรงเรียนแยกตามอ าเภอ 
 

 

ที ่ อ าเภอ 
จ านวนโรงเรียน 

ประถมศึกษา ขยายโอกาสทางการศึกษา รวม 
1 ดํานซ๎าย 52 11 63 
2 ภูเรือ 28 1 29 
3 นาแห๎ว 16 -  16 

รวม 96 12 108 

ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 
 

ตารางท่ี 2  ข้อมูลจ านวนโรงเรียนแยกตามขนาดโรงเรียน 
 

ขนาดโรงเรียน เกณฑ์จ านวนนักเรียน จ านวนโรงเรียน 
ขนาดเล็ก    นักเรียนไมํเกิน  120  คน 97 
ขนาดกลาง    นักเรียน 121 - 600  คน 10 
ขนาดใหญํ    นักเรียน  601 – 1,500 คน 1 

รวม  108 

ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 
 
 

ตารางท่ี 3  ข้อมูลจ านวนโรงเรียนขนาดเล็ก 
 

 

จ านวนนักเรียน จ านวนโรงเรียน 
0 คน 1 

1 – 20 คน 19 
21 – 40 คน 38 
41 – 60 คน 12 
61 – 80 คน 14 
81 – 100 คน 6 
101 – 120 คน 7 

รวม 97 
 

คิดเป็นร๎อยละ 89.81จากโรงเรียนทั้งหมด 108 โรงเรียน 
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 
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ตารางท่ี 4  ข้อมูลจ านวนนักเรียนและห้องเรียน  จ าแนกเป็นรายชั้น 
 

 

ชั้นเรียน 
จ านวนนักเรียน จ านวนห้องเรียน 

ชาย หญิง รวม 
อนุบาล 1 0 2 2 1 
อนุบาล 2 323 300 623 81 
อนุบาล 3 359 364 723 88 

รวมอนุบาล 682 666 1,348 170 
ประถมศึกษาปีที่ 1 408 376 784 103 
ประถมศึกษาปีที่ 2 516 433 949 111 
ประถมศึกษาปีที ่3 451 427 878 104 
ประถมศึกษาปีที่ 4 406 417 823 108 
ประถมศึกษาปีที่ 5 451 441 892 106 
ประถมศึกษาปีที่ 6 454 413 867 110 

รวมประถมศึกษา 2,686 2,507 5,193 642 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 110 92 202 13 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 115 88 203 12 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 110 102 212 11 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 335 282 617 36 
รวมทั้งสิ้น 3,703 3,455 7,158 848 

ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 
ตารางท่ี 5  ข้อมูลบุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 และสถานศึกษาในสังกัด                              
 

บุคลากร สพป.ลย. 3 
จ านวน  
(คน) 

ข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษา 
จ านวน  
(คน) 

 ผอ.สพป. 1 ผู๎อ านวยการโรงเรียน 88 
 รอง ผอ.สพป. 3 รองผู๎อ านวยการโรงเรียน 1 
 บุคลากรทางการศึกษา 38ค.(2) 33 ครูผู๎สอน 445 
 ศึกษานิเทศก ์ 8 พนักงานราชการ 27 
 พนักงานราชการ 1 ลูกจ๎างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน) 107 
 ลูกจ๎างประจ า 2 ลูกจ๎างประจ า (นักการภารโรง) 22 
 ลูกจ๎างชั่วคราว 15 ลูกจ๎างชั่วคราว (นักการภารโรง) 55 
  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 33 
  ครูวิทย์-คณิต 5 
  ครูอัตราจ๎างรายเดือนขั้นวิกฤต 21 

  ครูผู๎ทรงคุณคําแหํงแผํนดิน      3 
รวม 63 รวม 809 

 
 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564 
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1.7 สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
 โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ได๎ด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายสูํการปฏิบัติ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 และมีผลการด าเนินการ ดังนี้ 
 

 1.7.1. ด้านคุณภาพการศึกษา 
        (1) เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู๎เรียน (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3              

ปีการศึกษา 2562 ระดับประเทศ และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
 

ความสามารถ ระดับประเทศ 
ระดับเขตพ้ืนที่

การศึกษา 
 เพ่ิม/ลด 

 
หมายเหตุ 

ด๎านคณิตศาสตร์ 
(Mathematics) 

44.94 44.78 -0.16 
 

ด๎านภาษาไทย 
(Thai Language) 

46.46 44.89 -1.57 
 

รวมความสามารถทั้ง 2 ด้าน 45.70 44.83 -0.87  
 

จากตารางการเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู๎เรียน (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ระดับประเทศ และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ภาพรวม พบวํา           
ต่ ากวํา -0.87 สํวนรายด๎าน พบวํา ความสามารถด๎านค านวณต่ ากวํา -0.16 และความสามารถด๎านภาษาต่ ากวํา -1.57   

(2)  เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู๎เรียน (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา  2561 และปีการศึกษา  2562   

ความสามารถ 
คําเฉลี่ยร๎อยละ 

ปีการศึกษา 2561 
คําเฉลี่ยร๎อยละ 

ปีการศึกษา 2562 
 เพ่ิม/ลด 

 
หมายเหตุ 

ด๎านคณิตศาสตร์ 
(Mathematics) 

49.37 44.78 -4.59 
 

ด๎านภาษาไทย 
(Thai Language) 

52.27 44.89 -7.38 
 

รวมความสามารถทั้ง 2 ด้าน 50.82 44.83 -5.99  
 

จากตารางการเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู๎เรียน (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562 ภาพรวม พบวํา ลดลง -5.99 สํวน              
รายด๎าน พบวํา ความสามารถด๎านคณิตศาสตร์ลดลง -4.59 ความสามารถด๎านภาษาไทยลดลง -7.38  
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 (3) เปรียบเทียบผลการทดสอบ ระดับประเทศ และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย 
เขต 3 ปีการศึกษา  2562  

                       1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 เปรียบเทียบ
ระดบัประเทศ  และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  

 
สาระการเรียนรู้ 

 
คะแนน

เต็ม 

ระดับประเทศ ระดับเขตพื้นที่  +สูงกว่า/ 
-ต่ ากว่า 

ระดับประเทศ 
จ านวน 

นร. 
คะแนนเฉลี่ย

ร้อยละ 
จ านวน 

นร. 
คะแนน

เฉลี่ยร้อยละ 
ภาษาไทย 100 692,721 49.07   742    46.50 -2.57 
ภาษาอังกฤษ 100 692,708    34.42 742    27.75 -6.67 
คณิตศาสตร์ 100 692,673    32.90 742    29.91 -2.99 
วิทยาศาสตร์ 100 692,705    35.55 742    32.65 -2.90 

รวมเฉลี่ย 100 692,702 37.99 742 34.20 -3.78 

จากตาราง ผลการเปรียบเทียบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้ นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562                
(O–NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับประเทศ และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 3 พบวํา ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีคะแนนเฉลี่ยร๎อยละรวมทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ต่ ากวําระดับประเทศ 
(-3.78 %) รายกลุํมสาระการเรียนรู๎ ที่มีผลคะแนนเฉลี่ยร๎อยละต่ ากวําระดับประเทศมากที่สุด ได๎แกํกลุํมสาระการ
เรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (- 6.67%) รองลงมา กลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ (-2.99 %) กลุํม
สาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ (-2.90) และกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยร๎อยละต่ ากวําระดับประเทศ
น๎อยที่สุด (- 2.57 %) 
                         2) แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ระดับประเทศ  และ
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
 

 
สาระการเรียนรู้ 

 
คะแนน

เต็ม 

ระดับประเทศ ระดับเขตพื้นที่ % +สูงกว่า/ 
-ต่ ากว่า 

ระดับประเทศ 
จ านวน 

นร. 
คะแนนเฉลี่ย

ร้อยละ 
จ านวน 

นร. 
คะแนนเฉลี่ย 

ร้อยละ 
ภาษาไทย 100 665,638     55.14 160       54.24 -0.90 
ภาษาอังกฤษ 100 665,310     33.25 160       29.00 -4.25 
คณิตศาสตร์ 100 665,495     26.73 160       23.20 -3.53 
วิทยาศาสตร์ 100 665,230     30.07 160       29.67 -3.40 

รวมเฉลี่ย 100 665,418 36.30 160 33.28 -3.02 
 

   จากตาราง ผลการเปรียบเทียบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา  
2562 (O–NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับประเทศ และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 3 พบวํา 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีคะแนนเฉลี่ยร๎อยละรวมทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ต่ ากวํา
ระดับประเทศ (-3.02%) กลุํมสาระการเรียนรู๎ที่มีผลคะแนนเฉลี่ยร๎อยละต่ ากวําระดับประเทศมากที่สุดได๎แกํกลุํม
สาระการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษ ( -4.25%) รองลงมา คือ กลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์  ( -3.53 %)                                 
กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย (-0.90%) และกลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยร๎อยละต่ ากวํา
ระดับประเทศน๎อยที่สุด (-0.40) 
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      (4) เปรียบเทียบผลการทดสอบ ระดับสังกัด (สพฐ.) และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษาเลย 
เขต 3 ปีการศึกษา  2562 
                          1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 เปรียบเทียบ ระดับ
สังกัด (สพฐ.)  และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  
 
สาระการเรียนรู้ 

 
คะแนนเต็ม 

ระดับสังกัด (สพฐ.) ระดับเขตพื้นที่ +สูงกว่า/-ต่ ากว่า 
ระดับสังกัด 

(สพฐ.)   
จ านวน 

นร. 
คะแนนเฉลี่ย

ร้อยละ 
จ านวน 

นร. 
คะแนนเฉลี่ย

ร้อยละ 
ภาษาไทย 100 443,365    47.95   742    46.50 -1.45 
ภาษาอังกฤษ 100 443,350    30.86 742    27.75 -3.11 
คณิตศาสตร์ 100 443,351    31.60 742    29.91 -1.69 
วิทยาศาสตร์ 100 443,351    34.30 742    32.65 -1.65 

รวมเฉลี่ย 100 443,354 36.18 742 34.20 -1.98 
จากตาราง ผลการเปรียบเทียบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562 

(O–NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับสังกัด (สพฐ.) และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 3 พบวํา 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีคะแนนเฉลี่ยร๎อยละรวมทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ต่ ากวําระดับ
สังกัด (สพฐ.) (-1.98) กลุํมสาระการเรียนรู๎ที่มีผลคะแนนเฉลี่ยร๎อยละต่ ากวําระดับสังกัด (สพฐ.) มากที่สุดได๎แกํกลุํม
สาระการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษ (-3.11%) รองลงมา คือ กลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ (-1.69%) กลุํมสาระการ
เรียนรู๎วิทยาศาสตร์ (-1.65) และกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยร๎อยละต่ ากวําระดับสังกัด (สพฐ.) 
น๎อยที่สุด (-1.45%) 
                   2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 เปรียบเทียบ ระดับสังกัด 
(สพฐ.) และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  

สาระการเรียนรู้  
คะแนน

เต็ม 

สังกัด (สพฐ.)   ระดับเขตพื้นที่  +สูงกว่า/ 
-ต่ ากว่า 

สังกัด (สพฐ.)   
จ านวน 

นร. 
คะแนนเฉลี่ย

ร้อยละ 
จ านวน 

นร. 
คะแนน

เฉลี่ยร้อยละ 
ภาษาไทย 100 486,937    55.91 160    54.24 -1.67 
ภาษาอังกฤษ 100 486,681    32.98 160    29.00 -3.98 
คณิตศาสตร์ 100 486,823    26.98 160    23.20 -3.78 
วิทยาศาสตร์ 100 486,594    30.22 160    29.67 -0.55 

รวมเฉลี่ย 100 486,759 36.52 160 33.28 -3.25 
 จากตาราง ผลการเปรียบเทียบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานปีการศึกษา 2562 

(O–NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับสังกัด (สพฐ.) และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 3 พบวํา 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีคะแนนเฉลี่ยร๎อยละรวมทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ต่ ากวําระดับ
สังกัด (สพฐ.) (-3.25 %) กลุํมสาระการเรียนรู๎ที่ต่ ากวําระดับสังกัด (สพฐ.) มากที่สุด คือ กลุํมสาระการเรียนรู๎
ภาษาอังกฤษ (-3.98%) รองลงมา คือกลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ (-3.78%) กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย            
(-1.67) และกลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์คะแนนเฉลี่ยร๎อยละต่ ากวําระดับสังกัด (สพฐ.) น๎อยที่สุด (-0.55) 

 
 
 
 



แผนปฏิบัติการ  ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ . 2564  

 

 

11 

(5) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O–NET) ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ปีการศึกษา 2561 – 2562             
                         1) เปรียบเทียบคําเฉลี่ยร๎อยละผลสัมฤทธิ์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 การทดสอบทาง
การศึกษา ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O–NET) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ปีการศึกษา 2561 - 
2562 จ าแนกรายกลุํมสาระการเรียนรู๎ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา
2562 

+เพิ่ม 
-ลด 

ภาษาไทย        54.32       46.50 -7.82 
ภาษาตํางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)        31.82       27.75 -4.07 
คณิตศาสตร์        34.58       29.91 -4.67 
วทิยาศาสตร์        39.13       32.65 -6.48 

รวมเฉลี่ย 39.96 34.20 -5.76 

        จากตาราง ผลการเปรียบเทียบคําเฉลี่ยร๎อยละผลสัมฤทธิ์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6           
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น พ้ืนฐาน (O–NET) ระหวําง ปีการศึกษา 2561 กับ 2562 พบวํา                 
ปีการศึกษา 2562 มีคะแนนเฉลี่ยร๎อยละทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ลดลงจากปีการศึกษา 2561 (-5.76%) โดยกลุํม
สาระการเรียนรู๎ที่มีผลคะแนนเฉลี่ยร๎อยละลดลงจากปีการศึกษา 2561 มากที่สุด ได๎แกํกลุํมสาระการเรียนรู๎
ภาษาไทย (-7.82%) รองลงมา คือ กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ (-6.48%) กลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์      
(-4.67) และกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ (อังกฤษ) มีคะแนนเฉลี่ยร๎อยละต่ ากวําปีการศึกษา 2561              
น๎อยที่สุด (-4.07%)  
            2) เปรียบเทียบคําเฉลี่ยร๎อยละผลสัมฤทธิ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O–NET) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ปีการศึกษา 2561 – 2562 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ 
ปีการศึกษา 

2561 
ปีการศึกษา 

2562 
+เพิ่ม 
-ลด 

ภาษาไทย 50.78 54.24 +3.46 
ภาษาตํางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 28.00 29.00 +1.00 
คณิตศาสตร์ 26.30 23.20 -3.10 
วิทยาศาสตร์ 35.52 29.67 -5.85 

รวมเฉลี่ย 35.15 33.28 -1.12 
          จากตาราง แสดงผลการเปรียบเทียบคําเฉลี่ยร๎อยละผลสัมฤทธิ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3            
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O–NET) รายกลุํมสาระการเรียนรู๎ ปีการศึกษา 2561–2562  
พบวํา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เฉลี่ยรวมเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษา 2561 มากที่สุด ได๎แกํกลุํมสาระการ
เรียนรู๎ภาษาไทย (3.46%) รองลงมา คือ กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ (อังกฤษ) (1.00%) และมี 2 กลุํม
สาระการเรียนรู๎ที่คําเฉลี่ยร๎อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนลดลงจากปีการศึกษา 2561 คือ กลุํมสาระการ
เรียนรู๎คณิตศาสตร์ (-3.10%) โดยกลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์มีคําเฉลี่ยร๎อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนลดลงมากที่สุด (-5.85%)  
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แหล่งที่มาของข้อมูล เลํมรายงานผลการประเมินความสามารถของผู๎เรียนระดับชาติ (National Test) ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต3กลุํมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเอกสารนิเทศ                   
ที่ 7/2563 และ เลํมรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET: Ordinary National 
Educational Test) ชั้น ป.6 และชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2562 กลุํมงานวัดและประเมินผลการศึกษา กลุํมนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เอกสารศึกษานิเทศก์
ที่ 6/2563 

         (6) เปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด๎านการอํานของผู๎เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1         
ปีการศึกษา 2562 ระดับประเทศและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

สมรรถนะ 

ระดับประเทศ ระดับเขตพ้ืนที่ 
คะแนนเฉลี่ย

สูงกวํา/ 
ต่ ากวํา 

 
สรุป 

คะแนน
เฉลี่ย 

สํวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คะแนน 
เฉลี่ย 

สํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การอํานออกเสียง  68.50   14.61   65.10     14.07 -3.40 ต่ ากวํา 
ระดับคุณภาพ     ดี       -     ดี       -       -  
การอํานรู๎เรื่อง   72.81   10.60  71.36      9.85 -1.45 ต่ ากวํา 
ระดับคุณภาพ      ดี       -     ดี        -        -  

รวม 2 ด้าน 70.66 23.46 68.23 22.26 -2.43 ต่ ากวํา 
ระดับคุณภาพ ดี  ดี - -  

 
จากตารางผลการประเมินความสามารถด๎านการอํานของผู๎เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 

2562 เปรียบเทียบระดับประเทศและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา พบวํา ในภาพรวม 2 สมรรถนะ ผู๎เรียน                   
มีความสามารถในการอํานอยูํในระดับดีคิดเป็นร๎อยละ 68.23 ต่ ากวําระดับประเทศ -2.43 และเมื่อพิจารณาในราย
สมรรถนะ พบวํา ความสามารถ การออกเสียงและการอํานรู๎เรื่องอยูํในระดับดีโดยมีคะแนนเฉลี่ยร๎อยละ65.10และ
71.36 ตามล าดับ ต่ ากวําระดับประเทศ -3.40และ -1.45  

(7) ผลการเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด๎านการอํานของผู๎เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2561 กับปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
สมรรถนะ 

 
ปีการศึกษา 

 
การอ่านออกเสียง 

 
การอ่านรู้เรื่อง 

 
รวม 2 สมรรถนะ 

2561 67.49 71.64 69.58 
2562 65.10 71.36 68.23 
ผลตําง -2.39 -0.28 -1.35 
สรุป ลดลง ลดลง ลดลง 

 
จากตาราง ผลการเปรียบเทียบผลการประเมิน ปีการศึกษา 2561 กับปีการศึกษา 2562 ภาพรวม

ระดับ เขตพ้ืนที่การศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยร๎อยละทั้ง 2 สมรรถนะลดลง (-1.35) เมื่อพิจารณารายด๎าน พบวํา ทั้งด๎าน
การอํานออกเสียงและด๎านการอํานรู๎เรื่อง มีคะแนนเฉลี่ยร๎อยละลดลง -2.39 และ -0.28 ตามล าดับ 
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 1.7.2 ด้านการติดตาม ประเมินผล การบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
  1) ประเมินผลตามระดับคุณภาพ 
 

นโยบาย/ตัวชี้วัด ระดับ 
คุณภาพ 

ค าอธิบาย
ระดับ 

คุณภาพ 
นโยบายที่ 1  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 2.50 พอใช้ 
ตัวช้ีวัดที ่2 ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีตํอบ๎านเมือง                
มีหลักคิดท่ีถูกต๎องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคํานิยมที่พึงประสงค์         
มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตํอครอบครัว ผู๎อ่ืน และสังคม
โดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ๎อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

1 ปรับปรุง 

ตัวช้ีวัดที่ 6 จ านวนสถานศึกษาท่ีน๎อมน าพระบรมราโชบายด๎านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ์ฯ พระวชิรเกล๎าเจ๎าอยูํหัว และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีก าหนดได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ 

4 ดีมาก 

นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ - ไม่ประเมิน 

ตัวช้ีวัดที่ 9 ผู๎เรียนระดับมัธยมศึกษาผํานการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด๎านการรู๎เรื่องการ
อําน (Reading Literacy) ด๎านการรู๎เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด๎าน
การรู๎เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 

- ไมํประเมิน 

นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 3.50 ดีมาก 
ตัวช้ีวัดที่11 ผู๎เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษท่ี
21(3R8C) 

3 ดี 

ตัวช้ีวัดที่12 ร๎อยละของผู๎เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถ
พ้ืนฐานระดับชาติ (NT) ผํานเกณฑ์ที่ก าหนด (ส าหรับ สพป.) 

1 ปรับปรุง 

ตัวช้ีวัดที่ 13 ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) มากกวําร๎อยละ 50 ในแตํละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผํานมา 

  

            ตัวช้ีวัดย่อยที่ 13.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ส าหรับ สพป.) 1 ปรับปรุง 
            ตัวช้ีวัดย่อยที่ 13.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 3 ดี 
            ตัวช้ีวัดย่อยที่ 13.3 ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ส าหรับ สพม.) - ไมํประเมิน 

ตัวช้ีวัดที่ 14 ร๎อยละผู๎เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะการเรียนรู๎ที่เชื่อมโยงสูํอาชีพและการมีงานท า ตามความถนัด และ
ความต๎องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล๎องกับความต๎องการของประเทศ วางแผน
ชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได๎ 

  

            ตัวช้ีวัดย่อยที่ 14.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ส าหรับ สพป.) 5 ดีเยี่ยม 
            ตัวช้ีวัดย่อยที่ 14.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 5 ดีเยี่ยม 
            ตัวช้ีวัดย่อยที่ 14.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ส าหรับ สพม.) - ไมํประเมิน 
ตัวช้ีวัดที่ 16 ผู๎เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให๎มีสุขภาวะที่ดี 
สามารถด ารงชีวิตอยํางมีความสุขทั้งด๎านรํางกายและจิตใจ 
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นโยบาย/ตัวชี้วัด ระดับ 
คุณภาพ 

ค าอธิบาย
ระดับ 

คุณภาพ 
            ตัวช้ีวัดย่อยที่ 16.1 ระดับปฐมวัย (ส าหรับ สพป.) 5 ดีเยี่ยม 
            ตัวช้ีวัดย่อยที่ 16.2 ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 5 ดีเยี่ยม 
นโยบายที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและการ
ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

4.40 ดีเยี่ยม 

ตัวช้ีวัดที่ 18 ผู๎เรียนทุกคนสามารถเข๎าเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน   
           ตัวชี้วัดย่อยที่ 18.1 ระดับชั้นประถมศึกษา (ส าหรับ สพป.) 2 พอใช๎ 
           ตัวชี้วัดย่อยที่ 18.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น (ส าหรับ สพป.) 5 ดีเยี่ยม 
           ตัวชี้วัดย่อยที่ 18.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ดีเยี่ยม 
ตัวช้ีวัดที่ 23 สถานศึกษาน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช๎เป็นเครื่องมือใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎แกํผู๎เรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

  

           ตัวชี้วัดย่อยที่ 23.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา (ส าหรับ สพป.) 5 ดีเยี่ยม 
           ตัวชี้วัดย่อยที่ 23.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา (ส าหรับ สพม.) - ไมํประเมิน 

ตัวช้ีวัดที่ 24 สถานศึกษามีระบบการดูแลชํวยเหลือและค๎ุมครองนักเรียนและการแนะแนวที่มี
ประสิทธิภาพ 

5 ดีเยี่ยม 

นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 5 ดีเยี่ยม 
ตัวช้ีวัดที่ 26 สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให๎ความรู๎ ที่ถูกต๎องและสร๎าง
จิตส านึกด๎านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมน าไปปฏิบัติใช๎ที่บ๎านและชุมชน 
เชํน การสํงเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมการลดใช๎สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆําแมลง ฯลฯ 

5 ดีเยี่ยม 

นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 3 ดี 
ตัวช้ีวัดที่ 41 สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานสํวนกลางมี
แพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) 

5 ดีเยี่ยม 

ตัวช้ีวัดที่ 42 สถานศึกษาทุกแหํงมีระบบข๎อมูลสารสนเทศที่สามารถใช๎ในการวางแผนการจัด
การศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

1 ปรับปรุง 

คะแนนเฉลี่ยรวม 6 นโยบาย 3.67 ดีมาก 
 
 2) ประเมินผลเทียบค่าเป้าหมาย 
 

นโยบาย/ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

นโยบายที่ 1  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ   
ตัวช้ีวัดที่3 ร๎อยละของผู๎เรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจ และมีความพร๎อมสามารถรับมือกับภัย
คุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบตํอความมั่นคง เชํน ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การ
คุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค๎ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติตํางๆ เป็นต๎น 

100 100 

นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์   
ตัวช้ีวัดที่ 17 ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู๎สอน” เป็น “(Coach)” ผู๎ให๎ค าปรึกษา 
ข๎อเสนอแนะการเรียนรู๎หรือผู๎อ านวยการการเรียนรู๎ 

50 85.08 

นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา   
ตัวช้ีวัดที่ 34 สถานศึกษาได๎รับการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาอยํางเป็นระบบ 100 100 
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แหล่งที่มาของข้อมูล  หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ ศธ 04003/1358                       
ลงวันที่ 23  พฤศจิกายน  2563 
 

 1.7.3 ด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตารางผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ออนไลน์(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ล าดับที่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา คะแนน ITA ปี2563 
49 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 92.93 

ตารางเปรียบเทียบผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปุงใสในการด าเนินงานของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา คะแนนการประเมิน/ระดับความโปร่งใสฯ 

ปี 2562 ปี 2563 ผลตําง(+/-) 

สพป.เลย เขต 3 89.19 92.93 +3.74 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 3 โดยเปรียบเทียบคําเฉลี่ยร๎อยละปี 2562 และปี 2563 พบวํา มีคําเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร๎อยละ 3.74 ระดับความ
โปรํงใสอยูํในระดับสูงมาก 
 

แหล่งที่มาของข้อมูล  หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดํวนที่สุด ที่ ศธ 04008/ว1444         
ลงวันที่ 1 กันยายน  2563 
 

 1.7.4 ด้านการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ KRS (KPI Report system)และปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในระบบ KRS 
(KPI Report system) 

ผลการเปรียบเทียบผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 และประจ าปีงบประมาณ 2563ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

 

ตัวช้ีวัด 
ปีงบประมาณ 

2562 
ปีงบประมาณ 

2563 เพิ่ม/ลด 
คะแนน คะแนน 

1. ร๎อยละความส าเร็จของการด าเนินงานการจัดเก็บข๎อมูลผลการ
เรียนรายบุคคล 

4.7567 3.3940 -1.3627 

2. ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 4.2900 1.0000 -3.2900 
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ตัวช้ีวัด 
ปีงบประมาณ 

2562 
ปีงบประมาณ 

2563 เพิ่ม/ลด 
คะแนน คะแนน 

   ขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET) 
3. ร๎อยละความส าเร็จของการด าเนินการจัดเก็บข๎อมูลบุคลากร 
   ด๎วยระบบ EMIS 

5.0000 -  

4. ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการสํงเสริมผู๎เรียนให๎มี 
   คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 

- 5.0000  

5. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการจัดเก็บข๎อมูลครูและ
บุคลากร ทางการศึกษารายคนด๎วยระบบ PSC  (P-School 
Checking  Program) 

- 5.0000  

6. การลดพลังงานไฟฟูา    
   6.1 พลังงานด๎านไฟฟูา 5.0000 5.0000  
   6.2 พลังงานด๎านน้ ามันเชื้อเพลิง 5.0000 5.0000  
7. มาตรการการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหนํวยงานภาครัฐ 5.0000 5.0000  
8. การประหยัดงบประมาณ : ระดับความส าเร็จของการจัดท าบัญชี 
   ต๎นทุนตํอหนํวยผลผลิต 

5.0000 -  

9. การก ากับดูแลการทุจริต 4.0000 4.0000  
10. ภาวะผู๎น า 4.0000 4.0000  
11. ระบบติดตามการปฏิบัติงานเพื่อการบริหารงานขององค์กร    
     11.1 ใช๎ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการติดตามการปฏิบัติงาน 
ขององค์การ 4 ด๎าน 5.0000 5.0000  

     11.2 มีการจัดเก็บข๎อมูลในระบบที่เป็นปัจจุบันและสามารถ
เรียกดู ข๎อมูลได๎แบบ Real time สรุปผลข๎อมูลที่ได๎จากการใช๎ระบบ 

5.0000 5.0000  

     11.3 มีการใช๎ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการประเมินความพึงพอใจ 
            ของประชาชนหรือผู๎รับบริการ 

5.0000 5.0000  

12. การสํงเสริมการใช๎เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์กร    
     12.1 การเข๎ารํวมประชุมทางไกล VIDEO Conference กับ
สํวนกลาง 

5.0000 5.0000  

     12.2 การใช๎ระบบประชุมทางไกลระหวําง สพท.กับโรงเรียน 
            เพ่ือการบริหารหรือการจัดการเรียนการสอน 

5.0000 5.0000  

     12.3 ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber) 1.0000 4.0000 +3.0000 
13. การสร๎างคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร    
     13.1 การตรวจสอบทางการเงินและบัญชีของ สพท. 4.0000 4.2000 +0.2000 
     13.2 โครงการพัฒนาระบบการรายงานข๎อมูลการเงิน 

 ด๎านการศึกษาของสถานศึกษา 5.0000 5.0000  

13.3  ระดับความส าเร็จของการตรวจสอบด๎านการเงิน 
การบัญชีของ สพท. 

3.0000 5.0000 +2.0000 

     13.4 ระดับความส าเร็จการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ 5.0000 5.0000  
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ตัวช้ีวัด 
ปีงบประมาณ 

2562 
ปีงบประมาณ 

2563 เพิ่ม/ลด 
คะแนน คะแนน 

     13.5 ระดับความส าเร็จของการจัดท าบัญชีตน๎ทนุตํอหนํวยผลผลติ - 5.0000  
14. ความคิดเหน็ของผู๎ใต๎บังคับบัญชาที่มีตํอผู๎บังคับบัญชา - 5.0000  
15. การเสริมสร๎างขวัญก าลังใจ/การดูแลเอาใจใสํผู๎ใต๎บังคับบัญชา 4.4000 -  

รวมคะแนนเฉลี่ย 4.47234 4.57245 +0.1001 

สรุปผลการประเมินส่วนราชการ 
ระดับ

มาตรฐาน 
ขั้นสูง 

(89.45%) 

ระดับ 
คุณภาพ          

(91.45%) 
+2% 

 

 จากตาราง ผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ระหวําง
ปีงบประมาณ 2562 และปีงบประมาณ 2563 พบวํา ปีงบประมาณ 2563 มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น (+0.1001) 
เพ่ิมขึ้น 2% โดยตัวชี้วัดที่มีผลคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นมากที่สุด ได๎แกํ ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber) 
(+3.0000) รองลงมาคือ ระดับความส าเร็จของการตรวจสอบด๎านการเงินการบัญชีของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (+2.0000) การตรวจสอบทางการเงินและบัญชีของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (+0.2000) และตัวชี้วัด
ที่มีผลคะแนนเฉลี่ยลดลงจากปีงบประมาณ 2562 มากที่สุด ได๎แกํ ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) (-3.2900) และรองลงมาคือ ร๎อยละความส าเร็จของการด าเนินงานการจัดเก็บข๎อมูล          
ผลการเรียนรายบุคคล (-1.3627)      

แหล่งที่มาของข้อมูล  http://krs2.psdg-obec.go.th/ ระบบรายงานผลการประเมินสํวนราชการ ตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  รอบที่2 ปี 2563 
 
 1.7.5 สรุปผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา (พ.ศ. 2560) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

ผลการเปรียบเทียบผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2562 และปีงบประมาณ 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

 

 
มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี/ประเด็นการพิจารณา 

ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563  
เพ่ิม/
ลด 

ระดับ 
คุณภาพ 

ค าอธิบาย 
ระดับ

คุณภาพ 

ระดับ 
คุณภาพ 

ค าอธิบาย 
ระดับ

คุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ      
   ตัวบ่งช้ีที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี      
   ประเด็นการพิจารณาท่ี 1 ภาวะผู๎น าของผู๎บริหารในการน า
องค์การไปสูํเปูาหมาย 

3 ดี 4 ดีมาก +1 

   ประเด็นการพิจารณาท่ี 2 การใช๎ข๎อมูลสารสนเทศในการ 5 ดีเยี่ยม 4 ดีมาก -1 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี/ประเด็นการพิจารณา 

ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563  
เพ่ิม/
ลด 

ระดับ 
คุณภาพ 

ค าอธิบาย 
ระดับ

คุณภาพ 

ระดับ 
คุณภาพ 

ค าอธิบาย 
ระดับ

คุณภาพ 
บริหารและการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพของ สพท. 
   ประเด็นการพิจารณาท่ี 3 การใช๎แผนเป็นเครื่องมือในการ
บริหารและการจัดการศึกษา 

4 ดีมาก 3 ดี -1 

   ประเด็นการพิจารณาท่ี 4 การสร๎างหรือประยุกต์ใช๎
นวัตกรรม เทคโนโลยีรูปแบบในการบริหารและการจัด
การศึกษา 

4 ดีมาก 5 ดีเยี่ยม +1 

   ประเด็นการพิจารณาท่ี 5 การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์
ภายในและภายนอก สพท. 

4 ดีมาก 4 ดีมาก  

   ประเด็นการพิจารณาท่ี 6 การน าผลการด าเนินงานมา
พัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา 

5 ดีเยี่ยม 3 ดี -1 

   ตัวบ่งช้ีที่ 2 การพัฒนาสูํองค์การแหํงการเรียนรู๎      
   ประเด็นการพิจารณาท่ี 2 การสํงเสริมให๎เกิดการจัดการ
เรียนรู๎ (Knowledge Management : KM) และการสร๎าง
ชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community : PLC) และน าองค์ความรู๎มาพัฒนาตนเอง 
พัฒนางานและพัฒนาองค์การ โดยใช๎กระบวนการวิจัย 

5 ดีเยี่ยม 2 พอใช๎ -3 

   ตัวบ่งช้ีที่ 3 การกระจายอ านาจและการสํงเสริมการมีสํวน
รํวมในการบริหารและการจัดการศึกษา 

     

   ประเด็นการพิจารณาท่ี 3 การสํงเสริม สนับสนุน การมี
สํวนรํวมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว 
เอกชน องค์กรชุมชน องค์กร เอกชน องค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
และสถาบันสังคมอ่ืน 

4 ดีมาก 4 ดีมาก  

สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 1 5 ดีเยี่ยม 4  ดีมาก -1 
 
 จากตาราง แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยมาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์กรสูํความเป็นเลิศ 
ปีงบประมาณ 2562 และปีงบประมาณ 2563 พบวํา ปีงบประมาณ 2563 มีคะแนนเฉลี่ยลดลงจากปีงบประมาณ 
2562 (-1) โดยตัวบํงชี้/ประเด็นการพิจารณาที่มีผลคะแนนเฉลี่ยลดลง มากที่สุด คือตัวบํงชี้ที่ 2 ประเด็นการพิจารณา
ที่ 2 การสํงเสริม ให๎เกิดการจัดการเรียนรู๎ และการสร๎างชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพและน าองค์ความรู๎มาพัฒนา
ตนเอง พัฒนางานและพัฒนาองค์การ โดยใช๎กระบวนการวิจัย (-3) รองลงมาคือ ตัวบํงชี้ที่ 2 ประเด็นการพิจารณา           
ที่ 2 การใช๎ข๎อมูลสารสนเทศในการบริหารและการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพของ สพท. ( -1) ประเด็นการ
พิจารณาที่ 3 การใช๎แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารและการจัดการศึกษา (-1) ประเด็นการพิจารณาที่ 6 การน าผล
การด าเนินงานมาพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา (-1) และมี 2 ประเด็นการพิจารณาที่มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มข้ึน
จากปีงบประมาณ 2562 คือ ตัวบํงชี้ที่ 1 ประเด็นการพิจารณาที่ 1 ภาวะผู๎น าของผู๎บริหารในการน าองค์การไปสูํ
เปูาหมาย (+1) ประเด็นการพิจารณาที่ 4 การสร๎างหรือประยุกต์ใช๎นวัตกรรม เทคโนโลยีรูปแบบในการบริหารและ
การจัดการศึกษา (+1)     
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี/ประเด็นการพิจารณา 

ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563  
เพ่ิม/
ลด 

ระดับ 
คุณภาพ 

ค าอธิบาย 
ระดับ

คุณภาพ 

ระดับ 
คุณภาพ 

ค าอธิบาย 
ระดับ

คุณภาพ 
มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ 

     

   ตัวบ่งช้ีที่ 1 การบริหารงานด๎านวิชาการ      
   ประเด็นการพิจารณาท่ี 6 พัฒนา สํงเสริม สนับสนุน 
ก ากับ ดูแล ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

1 ปรับปรุง 3 ดี +3 

   ตัวบ่งช้ีที่ 2 การบริหารงานด๎านงบประมาณ      
   ประเด็นการพิจารณาท่ี 1 การวางแผนการใช๎
งบประมาณอยํางเป็นระบบสอดคล๎องกับนโยบาย ปัญหา
และความต๎องการ 
 

4 ดีมาก 4 ดีมาก  

   ตัวบ่งช้ีที่ 3 การบริหารงานด๎านการบริหารงานบุคคล      
   ประเด็นการพิจารณาท่ี 3 การพัฒนาสํงเสริม ยกยํอง
เชิดชูเกียรติครูและ บุคลากรทางการศึกษา สูํความเป็น
มืออาชีพ สอดคล๎องกับปัญหาความต๎องการจ าเป็นและ 
สํงเสริมความก๎าวหน๎าในวิชาชีพของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 

3 ดี 3 ดี  

   ตัวบ่งช้ีที่ 4 การบริหารงานด๎านการบริหารทั่วไป      
   ประเด็นการพิจารณาท่ี 1 การพัฒนาระบบและเครือ
ข๎อมูลสารสนเทศ 
 

4 ดีมาก 4 ดีมาก  

   ตัวบ่งช้ีที่ 5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

5 ดีเยี่ยม 3 ดี -2 

สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 2 3 ดี 3 ดี  
 
            จากตาราง แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยมาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ 2562 และปีงบประมาณ 2563 พบวํา ปีงบประมาณ 2562 และปีงบประมาณ 2563 ได๎
คะแนนเฉลี่ย 3 โดยตัวบํงชี้/ประเด็นการพิจารณา ที่มีผลคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น คือตัวบํงชี้ที่ 1 ประเด็นการพิจารณาที่ 6 
พัฒนา สํงเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแล ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
(+3) และมีประเด็นการพิจารณาที่มีคะแนนเฉลี่ยลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คือ ตัวบํงชี้ที่ 5 การติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ (-2) 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี/ประเด็นการพิจารณา 

ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563  
เพ่ิม/
ลด 

ระดับ 
คุณภาพ 

ค าอธิบาย 
ระดับ

คุณภาพ 

ระดับ 
คุณภาพ 

ค าอธิบาย 
ระดับ

คุณภาพ 
มาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของ 
สพท. 

     

   ตัวบ่งช้ีที่ 1 สพท. มีผลงานที่แสดงความส าเร็จและ
เป็นแบบอยํางได๎ 

3 ดี 3 ดี  

   ตัวบ่งช้ีที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัยและการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพื่อการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

     

                 2.1 ระดับปฐมวัย 4 ดีมาก 5 ดีเยี่ยม +1 
                 2.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 ดีเยี่ยม 5 ดีเยี่ยม  
   ตัวบ่งช้ีที 3 ผู๎เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน มีคุณภาพตามหลักสูตร 

     

   ประเด็นการพิจารณาท่ี 2 ผลการทดสอบความสามารถ
พ้ืนฐานของผู๎เรียนระดับชาติ (National Test : NT) 

3 ดี 1 ปรับปรุง -2 

   ประเด็นการพิจารณาท่ี 4 ผลการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 

     

              4.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 5 ดีเยี่ยม 5 ดีเยี่ยม  
              4.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 4 ดีมาก 4 ดีมาก  
   ตัวบ่งช้ีที่ 4 ประชากรวัยเรียนได๎รับสิทธิและโอกาส
ทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเทําเทียมกัน ศึกษาตํอในระดับที่
สูงขึ้น หรือมีความรู๎ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 

     

   ประเด็นการพิจารณาท่ี 4 ผู๎เรียนระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ที่มีความ ต๎องการพิเศษได๎รับการดูแลชํวยเหลือ
และสํงเสริมให๎ได๎รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ 

     

               4.1 เด็กพิการเรียนรวม 4 ดีมาก 5 ดีเยี่ยม -1 
               4.2 เด็กด๎อยโอกาส 4 ดีมาก 4 ดีมาก  
               4.3 เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ 5 ดีเยี่ยม 5 ดีเยี่ยม  
   ตัวบ่งช้ีที่ 5 ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พนักงานราชการ ลูกจ๎างใน สพท. และสถานศึกษา มี
ผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ ได๎รับการยกยํองเชิดชู
เกียรติ 

5 ดีเยี่ยม 3 ดี -2 

   ตัวบ่งช้ีที่ 6 ผู๎รับบริการและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย มีความ
พึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการ
ให๎บริการ 

5 ดีเยี่ยม 5 ดีเยี่ยม  

สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 3 5 ดีเยี่ยม 4 ดีมาก -1 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี/ประเด็นการพิจารณา 

ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563  
เพ่ิม/
ลด 

ระดับ 
คุณภาพ 

ค าอธิบาย 
ระดับ

คุณภาพ 

ระดับ 
คุณภาพ 

ค าอธิบาย 
ระดับ

คุณภาพ 
      จากตาราง แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยมาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของ สพท. 
ปีงบประมาณ 2562 และปีงบประมาณ 2563 พบวํา ปีงบประมาณ 2563 มีคะแนนเฉลี่ยลดลงจากปีงบประมาณ 2562    
(-1) โดยตัวบํงชี้/ประเด็นการพิจารณาที่มีผลคะแนนเฉลี่ยลดลง มากที่สุด คือตัวบํงชี้ที่ 3 ประเด็นการพิจารณาที่ 2 ผลการ
ทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู๎เรียนระดับชาติ (National Test : NT) (-2) ตัวบํงชี้ที่ 5 ข๎าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ๎างใน สพท. และสถานศึกษา มีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ ได๎รับการยกยํองเชิดชู
เกียรติ (-2)  รองลงมาคือ ตัวบํงชี้ที่ 4 ประเด็นการพิจารณาที่ 4 ผู๎เรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่มีความต๎องการพิเศษ
ได๎รับการดูแลชํวยเหลือและสํงเสริมให๎ได๎รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ 4.1 เดก็พิการเรียนรวม (-1) และตัวบํงชี้ ประเด็น
การพิจารณาที่มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ 2562 คือ ตัวบํงชี้ที่ 2 ประเด็นการพิจารณาที่ 2 สถานศึกษามี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา 2.1 ระดับปฐมวัย 
(+1)    
คะแนนรวมของภาพรวม 3 มาตรฐาน 4 ดีมาก 4 ดีมาก  

 คะแนนรวมของท้ัง 3 มาตรฐาน ปีงบประมาณ 2562 และปีงบประมาณ 2563 ได้คะแนนเฉลี่ย 4  
อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก 

แหล่งที่มา  หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04003/1357 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 
 

1.8 สภาพปัจจุบันปัญหา  
 จากการวิเคราะห์องค์กรในการปฏิบัติงานในปี 2563 พบวําส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 3 มีสภาพปัจจุบันปัญหา ดังนี้ 

1. ด้านการบริหารวิชาการ 

1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนบางกลุํมสาระวิชาต่ ากวําระดับประเทศ   
2) นักเรียนสํวนหนึ่งอํานไมํออกเขียนไมํได๎ 
3) มีผลงานวิจัยทางวิชาการคํอนข๎างน๎อย 

     2. ด้านการบริหารงานบุคคล 

 1) โรงเรียนขนาดเล็กสํวนใหญํมีครูไมํครบชั้น  
 2) โรงเรียนบางสํวนมีข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไมํครบวิชาเอก   
 3) ศึกษานิเทศก์ มีวิชาเอกไมํครบทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎  

          4) ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีการโยกย๎าย ท าให๎การท างานขาดความตํอเนื่อง 

        5) ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบางสํวนขาดทักษะด๎านเทคโนโลยีด๎านดิจิทัล 
3. ด้านการบริหารงบประมาณ 

1) ครูผู๎ปฏิบัติงานด๎านการเงิน บัญชี พัสดุของโรงเรียนบางโรงเรียน ยังขาดความรู๎ความเข๎าใจใน
การปฏิบัติงาน  

    2)  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตัดลดงบประมาณของเขตพ้ืนที่การศึกษา    
         ท าให๎การบริหารงบประมาณไมํเป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่ก าหนด 
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 4. ด้านการบริหารทั่วไป 
1) การสนับสนุนสํงเสริมทรัพยากรด๎านตํางๆ จากบุคคลหรือหนํวยงานภายนอกคํอนข๎างน๎อย 
2) โรงเรียนขนาดเล็กได๎รับการจัดสรรงบประมาณน๎อยท าให๎ไมํเพียงพอตํอการบริหารจัดการ 

          3) การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ยังไมํบรรลุตามแผนควบรวม 
          4) โรงเรียนขนาดเล็กสํวนใหญํขาดแคลนสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน  
          5) ระบบสื่อและเทคโนโลยียังไมํครอบคลุม 

1.9 แนวทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย              
เขต 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. ก าหนดนโยบายการเรํงรัดการอํานออก เขียนได๎ คิดเลขเป็นทุกระดับชั้น อยํางตํอเนื่อง 
2. ก าหนดนโยบายและมาตรการให๎สถานศึกษายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให๎สูงขึ้น 
3. ก าหนดนโยบาย “การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบ 4B4S เปูาหมาย 6Q” 
4. สํงเสริมและเสริมสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับสถานศึกษาในการเข๎ารับการประเมินคุณภาพการศึกษา                 

ทัง้จากภายในและภายนอกอยํางมีระบบ            
5. สํงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และทักษะการด ารงชีวิตในสังคมที่เปลี่ยนแปลง 
6. ให๎ความชํวยเหลือผู๎เรียนที่มีความต๎องการจ าเป็นพิเศษให๎มีการพัฒนาการศึกษาตามความเหมาะสมและ

เต็มตามศักยภาพ 
7. ก าหนดนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก จัดท าแผนบริหารจัดการและพัฒนา

คุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก  
8. สํงเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษา ให๎มีสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 

         9. นิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผล อยํางเป็นระบบและตํอเนื่อง 
        10. สํงเสริมพัฒนาผู๎ปฏิบัติงานด๎านการเงินบัญชีและพัสดุของโรงเรียนให๎มีประสิทธิภาพ 
        11. สํงเสริมให๎หนํวยงานและสถานศึกษามีการระดมทุนและทรัพยากรเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา        
จากบุคคลหรือหนํวยงานภายนอก 



 

 

ส่วนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
2.1 แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ 

 มติคณะรัฐมนตรีจากการประชุมวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบการจ าแนกแผนออกเป็น 3 ระดับ ได๎แกํ  
แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเปูาหมายการพัฒนาประเทศ ใช๎เป็นกรอบในการจัดท าแผนตําง ๆ ให๎

สอดคล๎องและบูรณาการกัน  
แผนระดับที่ 2 ได๎แกํ แผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ แผนการ

ปฏิรูปประเทศ และแผนความม่ันคง  
แผนระดับที่ 3 หมายถึง แผนที่จัดท าขึ้นเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของแผนระดับที่ 1 และ 2 ให๎บรรลุ

เปูาหมายที่ก าหนดไว๎ หรือจัดขึ้นตามท่ีกฎหมายก าหนด หรือจัดท าขึ้นตามพันธกรณีหรืออนุสัญญา ระหวํางประเทศ  
ซึ่งสรุปแผนทั้ง 3 ระดับท่ีเกี่ยวข๎องกับการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ได๎ดังนี้  

2.2 ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580  
รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ก าหนดให๎รัฐมียุทธศาสตร์ชาติ เป็นเปูาหมาย การ

พัฒนาประเทศอยํางยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช๎เป็นกรอบในการจัดท าแผนตํางๆ ให๎สอดคล๎อง และบูรณา
การกัน ตํอมาได๎มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 ซึ่งก าหนดให๎ หนํวยงานรัฐทุกหนํวย
มีหน๎าที่ด าเนินการเพ่ือให๎บรรลุเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ในยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 โดยมีวิสัยทัศน์คือ 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล๎ว ด๎วยการพัฒนา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 ประกอบด๎วย ความอยูํดีมีสุขของ
คนไทยและสังคมไทย ขีดความสามารถในการแขํงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได๎ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ความเทําเทียมและความเสมอภาคของสังคมความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพ
สิ่งแวดล๎อมและความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ และประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข๎าถึงการ
ให๎บริการของภาครัฐ การพัฒนาประเทศในชํวงเวลาของยุทธศาสตร์ชาติจะมํุงเน๎นการสร๎างสมดุลระหวํางการพัฒนา
ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล๎อม  โดยการมีสํวนรํวม ของทุกภาคสํวนในรูปแบบ “ประชารัฐ” ซึ่ง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด๎วย 1) ยุทธศาสตร์ด๎านความมั่นคง 2) ยุทธศาสตร์ด๎านการ
สร๎างความสามารถในการแขํงขัน 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4) ยุทธศาสตร์
การสร๎างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5) ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรตํอ
สิ่งแวดล๎อม และ 6) ยุทธศาสตร์ ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

2.3 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 
 แผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแมํบทเพ่ือบรรลุเปูาหมายตามที่ก าหนดไว๎ ในยุทธศาสตร์ชาติ 

ซึ่งแผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนที่จัดท าไว๎เพ่ือให๎บรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยจะมีผล
ผูกพันตํอหนํวยงานของรัฐที่เกี่ยวข๎องจะต๎องปฏิบัติให๎เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดท างบประมาณรายจํายประจ าปี
งบประมาณจะต๎องสอดคล๎องกับแผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งประเด็นแผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติ 23 
ประเด็น ประกอบด๎วย 1) ความมั่นคง 2) การตํางประเทศ 3) การพัฒนาการเกษตร 4) อุตสาหกรรมและบริการ
แหํงอนาคต 5) การทํองเที่ยว 6) การพัฒนาพื้นที ่และเมืองนําอยูํอัจฉริยะ 7) โครงสร๎างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์และ
ดิจิทัล 8) ผู๎ประกอบการและวิสาหกิจ ขนาดกลาง และขนาดยํอมยุคใหมํ 9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 10)การปรับเปลี่ยน
คํานิยมและวัฒนธรรม 11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต 12) การพัฒนาการเรียนรู๎ 13) การสร๎างให๎คนไทย
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มีสุขภาวะที่ดี 14) ศักยภาพการกีฬา 15) พลังทางสังคม 16) เศรษฐกิจฐานราก 17) ความเสมอภาคและ
หลักประกันทางสังคม 18) การเติบโตอยํางยั่งยืน 19) การบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ 20) การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ 21) การตํอต๎านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ 
23) การวิจัย และพัฒนานวัตกรรม 

2.4 แผนการปฏิรูปประเทศ  
แผนการปฏิรูปประเทศ จัดท าขึ้นเพ่ือก าหนดกลไก วิธีการ และขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ ในด๎านตําง ๆ 

โดยการปฏิรูปประเทศต๎องด าเนินการเพ่ือให๎บรรลุเปูาหมายตามที่บัญญัติไว๎ในรัฐธรรมนูญ  ประกอบด๎วย
ประเทศชาติมีความสงบเรียบร๎อย มีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาส อันทัดเทียมกัน เพ่ือ
ขจัดความเหลื่อมล้ า มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีสํวนรํวมในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ การปฏิรูปประเทศต๎องสอดคล๎อง
และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งแผนการปฏิรูปประเทศ ประกอบด๎วย 12 ด๎าน ได๎แกํ 1) ด๎าน
การเมือง 2) ด๎านการบริหารราชการแผํนดิน 3) ด๎านกฎหมาย 4) ด๎านกระบวนการยุติธรรม 5) ด๎านเศรษฐกิจ               
6) ด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 7) ด๎านสาธารณสุข 8) ด๎านสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ            
9) ด๎านสังคม 10) ด๎านพลังงาน 11) ด๎านการปูองกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 12) ด๎าน
การศึกษา โดยแผนการปฏิรูปประเทศด๎านการศึกษา มีแผนงานเพ่ือการปฏิรูป 5 เรื่อง ได๎แกํ 1) การสร๎างโอกาส
และความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแตํระดับปฐมวัย 2) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสูํการเรียนรู๎ฐาน
สมรรถนะ เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 3) การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให๎มีคุณภาพมาตรฐาน 4) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอ่ืน ๆ ที่เน๎นการฝึก
ปฏิบัติอยํางเต็มรูปแบบ น าไปสูํการจ๎างงาน และการสร๎างงาน 5) การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาล
ของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือสนับสนุน การพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได๎ปานกลางอยํางยั่งยืน 

2.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได๎ก าหนดวัตถุประสงค์ และ

เปูาหมาย รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 
– 2580 และอีก 4 ยุทธศาสตร์เพ่ิมเติม คือ 1) การเสริมสร๎างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 2) การสร๎างความเป็น
ธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 3) การสร๎างความเข๎มแข็งทางเศรษฐกิจและแขํงขัน ได๎อยํางยั่งยืน 4) การ
เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 5) การเสริมสร๎างความมั่นคงแหํงชาติ 6 เพ่ือการพัฒนา
ประเทศสูํความมั่งค่ัง และยั่งยืน 6) การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและธรรมาภิ
บาลในสังคมไทย 7) การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 8) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย
และนวัตกรรม 9) การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ และ 10) ความรํวมมือระหวํางประเทศเพ่ือการพัฒนา 

2.6 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579  
เป็นแผนยุทธศาสตร์ด๎านการศึกษาระยะยาว โดยมุํงจัดการศึกษาให๎คนไทยทุกคนสามารถ  เข๎าถึงโอกาส

และความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาก าลังคน
ให๎มีสมรรถนะในการท างานที่สอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดงาน และการพัฒนาประเทศ เพ่ือให๎หนํวยงานที่
เกี่ยวข๎องกับการจัดการศึกษาได๎น าไปเป็นกรอบและแนวทาง การพัฒนาการศึกษา และการเรียนรู๎ส าหรับพลเมือง
ทุกชํวงวัยตั้งแตํแรกเกิดจนตลอดชีวิต ภายใต๎บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด๎วย
นวัตกรรมและความคิดสร๎างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัตร เพ่ือให๎ประเทศไทยสามารถก๎าวข๎ามกับดักประเทศที่มี
รายได๎ปานกลางไปสูํประเทศที่พัฒนาแล๎ว ซึ่งภายใต๎กรอบแผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ได๎ก าหนด
สาระส าคัญส าหรับบรรลุเปูาหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ได๎แกํ การเข๎าถึงโอกาสทางการศึกษา  
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(Access) ความเทําเทียมทางการศึกษา (Equity) คุณภาพการศึกษา (Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และ 
ตอบโจทย์บริบท เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 20 ปีข๎างหน๎า และมียุทธศาสตร์ 6 ประการ คือ 1) การ
จัดการศึกษา เพ่ือความมั่นคงของสังคม และประเทศชาติ 2) การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรม 
เพ่ือสร๎างขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศ 3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกชํวงวัย และการสร๎างสังคม แหํง
การเรียนรู๎ 4) การสร๎างโอกาส ความเสมอภาค และความเทําเทียมทางการศึกษา 5) การจัดการศึกษา เพ่ือสร๎าง
เสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา และแผน
แมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติได๎ก าหนดประเด็นการพัฒนาไว๎ 23 ประเด็น มีประเด็นที่เกี่ยวข๎อง กับการศึกษา
โดยเฉพาะ คือ ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต และประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู๎  

2.7 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565)  
นโยบายและแผนระดับชาติวําด๎วยความมั่นคงแหํงชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) เป็นนโยบาย และแผนหลัก

ของชาติที่เป็นกรอบหรือทิศทางการด าเนินการปูองกัน แจ๎งเตือน แก๎ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคาม เพ่ือธ ารงไว๎ซึ่ง
ความมั่นคงแหํงชาติโดยก าหนดให๎คณะรัฐมนตรีหรือหนํวยงานของรัฐใช๎เป็นกรอบแนวทาง หรือด าเนินการตาม
อ านาจหน๎าที่ ในการจัดท าแผนการบริหารราชการแผํนดิน แผนนิติบัญญัติ การก าหนด ยุทธศาสตร์หรือแผนด๎าน
ความมั่นคงเฉพาะเรื่อง แผนเตรียมพร๎อมแหํงชาติ แผนบริหารวิกฤตการณ์ที่เกี่ยวข๎อง กับความมั่นคงแหํงชาติ หรือ
ก าหนดแผนงานหรือโครงการที่เกี่ยวกับนโยบายและแผนระดับชาติวําด๎วยความมั่นคงแหํงชาติหรือการปฏิบัติ
ราชการอ่ืนใดให๎สอดคล๎องกับนโยบายและแผนระดับชาติวําด๎วย ความมั่นคงแหํงชาติ ซึ่งมีแผนระดับชาติวําด๎วย
ความมั่นคงแหํงชาติ 19 แผน ได๎แกํ 1) การเสริมสร๎างความมั่นคง ของมนุษย์ 2) การขําวกรองและการประเมิน
สถานการณ์ด๎านความมั่นคง 3) การเสริมสร๎างความมั่นคง ของสถาบันหลักของชาติภายใต๎การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 4) การพัฒนาระบบการเตรียมความพร๎อมแหํงชาติ 5) การ
พัฒนาศักยภาพการปูองกันประเทศ 6) การสร๎าง ความสามัคคีปรองดอง 7) การปูองกันและแก๎ไขปัญหาความ     
ไมํสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต๎ 8) การบริหารจัดการ 7 ผู๎หลบหนีเข๎าเมือง 9) การปูองกันและแก๎ไขปัญหาการค๎า
มนุษย์ 10) การปูองกันและปราบปรามยาเสพติด 11) การเสริมสร๎างความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต 12) การ
รักษาความมั่นคงพ้ืนที่ชายแดน 13) การรักษา ความมั่นคงทางทะเล 14) การปูองกันและแก๎ปัญหาภัยคุกคามข๎าม
ชาติ 15) การปูองกันและแก๎ไขปัญหา ความมั่นคงทางไซเบอร์ 16) การรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล๎อมระหวําง
ประเทศ 17) การรักษาความมั่นคง ทางพลังงาน 18) การรักษาความมั่นคงด๎านอาหารและน้ า 19) การรักษาความ
มั่นคงด๎านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อม 

 
2.8 นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)  

ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) แถลงตํอรัฐสภา             
วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดยรัฐบาลได๎ก าหนดนโยบายในการบริหารราชการแผํนดิน จ าแนกเป็น
นโยบายหลัก 12 ด๎าน และนโยบายเรํงดํวน 12 เรื่อง ซึ่งนโยบายหลัก 12 ด๎าน ประกอบด๎วย 1) การปกปูองและ 
เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 2) การสร๎างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศและความสงบสุขของประเทศ 
3) การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 4) การสร๎างบทบาทของไทยในเวทีโลก 5) การพัฒนาเศรษฐกิจและ
ความสามารถในการแขํงขันของไทย 6) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจาย ความเจริญสูํภูมิภาค 7) การ
พัฒนาสร๎างความเข๎มแข็งจากฐานราก 8) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู๎ และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชํวง
วัย 9) การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 10) การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษา
สิ่งแวดล๎อมเพ่ือสร๎างการเติบโตอยํางยั่งยืน 11) การปฏิรูป การบริหารจัดการภาครัฐ 12) การปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม  และนโยบายเรํงดํวน 12 เรื่อง ได๎แกํ           
1) การแก๎ไขปัญหาในการด ารงชีวิตของประชาชน 2) การปรับปรุง ระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
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ประชาชน 3) มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวน ของเศรษฐกิจโลก 4) การให๎ความชํวยเหลือเกษตรกรและ
พัฒนานวัตกรรม 5) การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 6) การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสูํอนาคต         
7) การเตรียมคนไทยสูํศตวรรษที่ 21 8) การแก๎ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝุายการเมืองและ
ฝุายราชการประจ า 9) การแก๎ไขปัญหา ยาเสพติดและสร๎างความสงบสุขในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต๎ 10) การพัฒนา
ระบบการให๎บริการประชาชน 11) การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล๎งและอุทกภัย 12) การสนับสนุนให๎มี
การศึกษา การรับฟังความเห็น ของประชาชน และการด าเนินการเพื่อแก๎ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ  

2.9 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 กระทรวงศึกษาธิการ ได๎จัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ที่สอดคล๎อง เชื่อมโยง

กับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายและแผนระดับชาติ วําด๎วยความมั่นคง 
เพ่ือให๎ทุกสํวนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช๎เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งมี
สาระส าคัญ 5 เรื่อง ได๎แกํ 1) การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 2) การผลิตและพัฒนา
ก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร๎างขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศ  3) การพัฒนาศักยภาพคน  
ทุกชํวงวัยและการสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ 4) การสร๎างโอกาสความเสมอภาค และความเทําเทียมทางการศึกษา 
และ 5) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

2.10 แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 กระทรวงศึกษาธิการ ได๎จัดท าแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ที่สอดคล๎องเชื่อมโยง กับแผนปฏิบัติ

ราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ซึ่งมีสาระส าคัญ 5 เรื่อง ได๎แกํ 1) การจัดการศึกษา เพ่ือความมั่นคงของ
สังคมและประเทศชาติ 2) การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือสร๎างขีดความสามารถในการ
แขํงขันของประเทศ 3) การพัฒนาศักยภาพคน ทุกชํวงวัย และการสร๎างสังคม แหํงการเรียนรู๎ 4) การสร๎างโอกาส
ความเสมอภาคและความเทําเทียมทางการศึกษา และ 5) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
เชํนเดียวกับแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการดังกลําว  

 
2.11 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ตามที่ก าหนดไว๎ในพระราชกฤษฎีกาวําด๎วย พระราชกฤษฎีกาวําด๎วยหลักเกณฑ์และวิธีการ  บริหารกิจการ
บ๎านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ส านักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จึงได๎จัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ที่สอดคล๎องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 
2561-2580) แผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายและแผนระดับชาติวําด๎วย ความมั่นคง และแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี 
(พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือให๎ทุกสํวนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช๎เป็นกรอบ
แนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการ แผนพัฒนา การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และแผนอ่ืน ๆ ในปี พ.ศ. 2563 ถึง 2565  
ซึ่งมีสาระส าคัญ 6 เรื่อง ได๎แกํ 1) การจัดการศึกษา เพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 2) การจัดการศึกษา
เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขํงขันของประเทศ 3) การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์                  
4) การสร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา           
5) การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และ 6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา โดยมีเปูาหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา แผนงาน/โครงการส าคัญในแผนปฏิบัติราชการแตํ
ละเรื่องดังกลําว  
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2.12 นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 (ตามประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562) กระทรวงศึกษาธิการ ได๎ประกาศนโยบายและจุดเน๎นของ

กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เพ่ือให๎ทุกสํวนราชการในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ใช๎เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงาน ซึ่งมีสาระส าคัญท่ีเกี่ยวข๎องกับส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้  

– นโยบายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 1. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุํงปฏิรูปองค์การเพ่ือหลอมรวมภารกิจและ

บุคลากร เชํน ด๎านการประชาสัมพันธ์ ด๎านการตํางประเทศ ด๎านเทคโนโลยี ด๎านกฎหมาย ฯลฯ ที่สามารถ ลดการใช๎
ทรัพยากรทับซ๎อน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการน า เทคโนโลยีดิจิทัลเข๎ามาชํวยทั้งการ
บริหารงานและการจัดการศึกษารองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล  

2. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร โดยมุํงปฏิรูปกระบวนการวางแผนงาน/ โครงการ
แบบรํวมมือและบูรณาการ ที่สามารถตอบโจทย์ของสังคมและเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งกระบวนการจัดท า
งบประมาณที่มีประสิทธิภาพและใช๎จํายอยํางคุ๎มคํา สํงผลให๎ภาคสํวนตําง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน  และนานาชาติ 
เชื่อมั่นและรํวมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น  

 3. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนาก าลังคนของกระทรวงศึกษาธิการโดยมุํง
บริหารจัดการอัตราก าลังให๎สอดคล๎องกับการปฏิรูปองค์การ รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะและความรู๎ความสามารถของ
บุคลากรภาครัฐ ให๎มีความพร๎อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

 4. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู๎ โดยมุํงให๎ครอบคลุมถึงการจัดการศึกษา
เพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรู๎ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

 - จุดเน๎นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 1. การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

1.1 การจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ 
 - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช๎หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการ

เรียนรู๎เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู๎เรียน ที่สอดคล๎องกับมาตรฐานการศึกษาแหํงชาติ 
 - สํงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท๎องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความต๎องการ

จ าเป็นของกลุํมเปูาหมายและแตกตํางหลากหลายตามบริบทของพ้ืนที่  
- พัฒนาผู๎เรียนให๎มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก๎ไขสถานการณ์เฉพาะหน๎าได๎อยํางมี

ประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู๎เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จ าลองผําน
การลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพ่ือเปิดโลกทัศน์มุมมองรํวมกันของผู๎เรียน
และครูให๎มากข้ึน  

- พัฒนาผู๎เรียนให๎มีความรอบรู๎และทักษะชีวิต เพ่ือเป็นเครื่องมือในการด ารงชีวิต และสร๎างอาชีพ 
อาทิ การใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตํอการดูแลสุขภาพ  

1.2 การเรียนรู๎ตลอดชีวิต  
- จัดการเรียนรู๎ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนทุกชํวงวัย เน๎นสํงเสริมและยกระดับทักษะ

ภาษาอังกฤษ (English for All)  
- สํงเสริมโอกาสการเข๎าถึงการศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานท า ในเขตพัฒนาพิเศษ เฉพาะ

กิจจังหวัดชายแดนภาคใต๎ และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามแนวตะเข็บ ชายแดน และพ้ืนที่เกาะแกํง  ชายฝั่ง
ทะเล ทั้งกลุํมชนตํางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุํมชนชายขอบ และแรงงานตํางด๎าว) 
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 - พัฒนาครูให๎มีทักษะ ความรู๎ และความช านาญในการใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ และ
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อยํางเป็นระบบและมีเหตุผล เป็นขั้นตอน  

- พัฒนาสมรรถนะและความรู๎ความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ  ให๎มีความพร๎อมใน
การปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอยํางมีประสิทธิภาพ โดยจัดให๎มีศูนย์พัฒนา สมรรถนะบุคลากรระดับ
จังหวัดทั่วประเทศ  

2. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  
- พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต๎ โดยน๎อมน ายุทธศาสตร์พระราชทาน 

“เข๎าใจ เข๎าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการด าเนินการ 
 - เฝูาระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู๎เรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะภัยจากยาเสพติด 

อาชญากรรมทางไซเบอร์ การค๎ามนุษย์  
- สํงเสริมให๎ใช๎ภาษาท๎องถิ่นรํวมกับภาษาไทยเป็นสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ ที่ใช๎ภาษาอยําง

หลากหลาย เพ่ือวางรากฐานให๎ผู๎เรียนมีพัฒนาการด๎านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใช๎ภาษาที่
สามในการตํอยอดการเรียนรู๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  

 - ปลูกฝังผู๎เรียนให๎มีหลักคิดที่ถูกต๎องด๎านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู๎มีความพอเพียงวินัย 
สุจริต จิตอาสา โดยใช๎กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 

 3. การสร๎างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 - พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู๎ และใช๎ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู๎ 
 - ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนคําใช๎จํายตํอหัวในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให๎สอดคล๎อง

กับสภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
 - ระดมสรรพก าลังเพ่ือสํงเสริมสนับสนุนโรงเรียนน ารํองพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือลดความ

เหลื่อมล้ าทางการศึกษาให๎สอดคล๎องพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562  
4. การจัดการศึกษาเพ่ือสร๎างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
 - เสริมสร๎างการรับรู๎ ความเข๎าใจ ความตระหนัก และสํงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึง

ประสงค์ด๎านสิ่งแวดล๎อม  
- สํงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม ให๎สามารถเป็นอาชีพ และ

สร๎างรายได ๎
 5. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 - ปฏิรูปองค์การเพ่ือลดความทับซ๎อน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพของหนํวยงานที่มี

ภารกิจใกล๎เคียงกัน เชํน ด๎านประชาสัมพันธ์ ด๎านตํางประเทศ ด๎านเทคโนโลยี ด๎านกฎหมาย เป็นต๎น  
- ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคและข๎อจ ากัดในการด าเนินงาน โดยค านึงถึง 

ประโยชน์ของผู๎เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม  
- สนับสนุนกิจกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
- พัฒนาระบบฐานข๎อมูลด๎านการศึกษา (Big Data) 
 - พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนาก าลังคนของกระทรวงศึกษาธิการให๎สอดคล๎องกับการ

ปฏิรูปองค์การ  
- สนับสนุนให๎สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพื่อให๎สามารถบริหารจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพได๎อยําง

อิสระและมีประสิทธิภาพ ภายใต๎กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ  
- จัดตั้งหนํวยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ  
- สํงเสริมโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน๎นปรับสภาพแวดล๎อมทั้งภายในและ

ภายนอกบริเวณโรงเรียนให๎เอ้ือตํอการเสริมสร๎างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
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2.13 นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) 
(ตามประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563)  

- นโยบายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพ่ิมเติม) 
 5. ด าเนินการปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว๎าง ที่เป็นเงื่อนไขตําง ๆ เพ่ือให๎บรรลุผล  ตามนโยบาย 

“การศึกษายกก าลังสอง (Thailand Education Eco - System : TE2 S) การศึกษาที่เข๎าใจ Supply และตอบ
โจทย์ Demand” โดย 

 - ปลดล็อก กฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับ ประกาศตําง ๆ เพ่ือให๎เกิดความรํวมมือกัน ระหวําง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมให๎สามารถด าเนินการที่เกี่ยวข๎องกับการศึกษาได๎อยํางรวดเร็ว รวมถึงการ
บริหารการศึกษาของประเทศให๎ครอบคลุมทุกพ้ืนที่  

 - ปรับเปลี่ยน หลักสูตรการเรียนการสอนที่มุํงเน๎นการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพ  ให๎
ทันตํอการเปลี่ยนแปลงของโลก ปรับเปลี่ยนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาผํานศูนย์พัฒนา  ศักยภาพ
บุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) เพ่ือให๎ครู Up Skill และRe-Skill ของ
ตนเองได๎ตลอดเวลา ทั้งนี้ เพื่อสํงตํอความรู๎ไปยังผู๎เรียนให๎เป็นคนดี คนเกํง และคนที่มีคุณภาพ 

- เปิดกว๎าง เสรีทางการศึกษาให๎ภาคเอกชนที่มีคุณภาพเข๎ามามีสํวนรํวมในการพัฒนาการศึกษา
รํวมประเมินผลการเรียนรู๎ของผู๎เรียนผํานศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Human Capital 
Excellence Center : HCEC) จากแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Education Excellence Platform : DEEP) ให๎
ครอบคลุมผู๎เรียนทั่วประเทศ  

ทั้งนี้ เพื่อน าไปสูํนักเรียนยกก าลังสอง ที่เน๎นเรียนเพื่อรู๎ พัฒนาทักษะเพ่ือท า ครูยกก าลังสอง ที่เน๎น
เพ่ิมคนเกํงมาเป็นครู พัฒนาครูในระบบ ห๎องเรียนยกก าลังสองที่เน๎นเรียนที่บ๎าน ถามที่โรงเรียน หลักสูตรยกก าลัง
สองที่เน๎นลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู๎ สื่อการเรียนรู๎ยกก าลังสองที่เน๎นเรียนผํานสื่อผสมผสาน ผํานชํองทางที่
หลากหลาย ได๎แกํ On-Site เรียนที่โรงเรียน Online เรียนออนไลน์ผํานแพลตฟอร์ม ด๎านการศึกษาเพ่ือความเป็น
เลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP) ที่มีเนื้อหามาตรฐาน จากผู๎ผลิตที่เป็นภาคเอกชน On-Air 
เรียนผํานโทรทัศน์ DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกลผํานดาวเทียม โดยเนื้อหามาตรฐานจากผู๎ผลิตที่เป็นภาคเอกชน 
และ On-Demand ซึ่งสามารถเรียนได๎ทุกที่ ทุกเวลา ที่มีอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์เชื่อมตํอ โรงเรียนยกก าลังสองที่
มุํงเน๎นคุณภาพในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ เพ่ือความเป็นเลิศทางภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่นและวิสาหกิจชุมชนที่เน๎นคุณภาพ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศและความเชี่ยวชาญที่
สามารถตอบโจทย์ทักษะและความรู๎ที่เพ่ิม ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน  

- จุดเน๎นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพ่ิมเติม) 
- พัฒนาครูทุกระดับให๎มีทักษะ ความรู๎ที่จ าเป็น เพ่ือท าหน๎าที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The 

Trainer) และขยายผลการพัฒนาผํานศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence 
Center : HCEC) 

 - จัดการเรียนรู๎ตลอดชีวิตผํานเว็บไซต์ www.deep.go.th โดยปลดล็อกและเปิดกว๎างให๎
ภาคเอกชนสามารถเข๎ามาพัฒนาเนื้อหา เพ่ือให๎ผู๎เรียน ครู และผู๎บริหารทางการศึกษามีทางเลือกในการเรียนรู๎ที่
หลากหลาย และตลอดเวลาผํานแพลตฟอร์มด๎านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence 
Platform : DEEP) 

 - ให๎ผู๎เรียน ครู ผู๎บริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผํานแผนพัฒนารายบุคคล  สูํความ
เป็นเลิศ (Excellence Individual Development Plan : EIDP) 

 - จัดท า “คูํมือมาตรฐานโรงเรียน” เพ่ือก าหนดให๎ทุกโรงเรียนต๎องมีพ้ืนฐานที่จ าเป็น” 
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2.14 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได๎ก าหนดนโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย ยึดหลัก

ของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร๎างความสามารถในการแขํงขันของประเทศในอนาคต และมุํงสูํ Thailand 4.0             
ที่สอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 และมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ และนโยบาย ดังนี้  

 - วิสัยทัศน์ 
 สร๎างคุณภาพทุนมนุษย์ สูํสังคมอนาคตที่ยั่งยืน 
 - พันธกิจ  
1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร๎างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครอง ในระบอบ

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. พัฒนาผู๎เรียนให๎มีความสามารถและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ เพ่ือสร๎างขีดความสามารถ ในการแขํงขัน  
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู๎เรียนให๎มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  
4. สร๎างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให๎ผู๎เรียนทุกคนได๎รับบริการทางการศึกษา อยํางทั่วถึง

และเทําเทียม  
5. พัฒนาผู๎บริหาร ครู และบุคลากรการศึกษาให๎เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะด๎านภาษาและการใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล 
 6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

และเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
 7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษา โดยใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล  (Digital 

Technology) เพ่ือพัฒนามุํงสูํ Thailand 4.0 
 - นโยบาย 
 1. ด้านความปลอดภัย 
    พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให๎กับผู๎เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา  และ

สถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการมีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ปรับตัวตํอโรคอุบัติใหมํและโรคอุบัติซ้ า  

2. ด้านโอกาส  
2.1 สนับสนุน ให๎เด็กปฐมวัยได๎เข๎าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางรํางกาย จิตใจ  วินัย อารมณ์ สังคม 

และสติปัญญา ให๎สมกับวัย  
2.2 ด าเนินการ ให๎เด็กและเยาวชนได๎รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อยํางมีคุณภาพ  ตาม

มาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาตํอ และประกอบอาชีพ ตรงตาม
ศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งสํงเสริมและพัฒนาผู๎เรียนที่มีความสามารถพิเศษสูํความเป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศ  

2.3 พัฒนาระบบดูแลชํวยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยูํในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือปูองกัน ไมํให๎ออกจาก
ระบบการศึกษา รวมทั้งชํวยเหลือเด็กตกหลํนและเด็กออกกลางคันให๎ได๎รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยํางเทําเทียมกัน  

2.4 สํงเสริมให๎เด็กพิการและผู๎ด๎อยโอกาส ให๎ได๎รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ  มีทักษะในการ           
ด าเนินชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได๎อยํางมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

 3. ด้านคุณภาพ  
3.1 สํงเสริมการจัดการศึกษาให๎ผู๎เรียนมีความรู๎ มีทักษะการเรียนรู๎และทักษะที่จ าเป็น ของโลกในศตวรรษที่ 

21 อยํางครบถ๎วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต๎องตํอบ๎านเมือง  

3.2 พัฒนาผู๎เรียนให๎มีสมรรถนะและทักษะด๎านการอําน คณิตศาสตร์ การคิดข้ันสูง นวัตกรรม วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาตํางประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขัน และการเลือกศึกษาตํอเพ่ือการมีงานท า  
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3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน๎นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จ า เป็นในแตํละระดับ           
จัดกระบวนการเรียนรู๎แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งสํงเสริมการจัดการเรียนรู๎ที่สร๎างสมดุล  ทุกด๎าน สํงเสริมการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู๎เรียนทุกระดับ  

3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให๎เป็นครูยุคใหมํ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน๎าที่ได๎ดี มีความรู๎ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีดิจิทัลมีการ
พัฒนาตนเองทางวิชาชีพอยํางตํอเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู  

4. ด้านประสิทธิภาพ 
 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช๎พ้ืนที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบน

ฐานข๎อมูลสารสนเทศท่ีถูกต๎อง ทันสมัย และการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน  
4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก  และโรงเรียน                 

ที่สามารถด ารงอยูํได๎อยํางมีคุณภาพ (Stand Alone) ให๎มีคุณภาพอยํางยั่งยืน สอดคล๎องกับบริบท ของพ้ืนที ่ 
4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1-3 น๎อยกวํา 

20 คน ให๎ได๎รับการศึกษาอยํางมีคุณภาพ สอดคล๎องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน  
4.4 สํงเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษาที่ตั้งในพ้ืนที่

ลักษณะพิเศษ  
4.5 สนับสนุนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาให๎เป็นต๎นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา และการเพ่ิมความ

คลํองตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
- กลยุทธ์หนํวยงาน  
1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 2. การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขํงขันของประเทศ  
3. การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4. การสร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
5. การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
 - ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ / ตัวชี้วดัเปูาหมายการให๎บริการ  
 
1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  
 

ที ่ ตัวชี้วัด คําเปูาหมาย 
1. ร๎อยละของผู๎เรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมที่สํงเสริมสนับสนุนในการสร๎างภูมิค๎ุมกันพร๎อม

รับมือ กับการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหมํในทุกรูปแบบ 
85 

2. ร๎อยละของนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต๎ที่ศึกษาตํอในโรงเรียนของรัฐเพ่ิมข้ึน              
ร๎อยละ20 ของนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษา 

20 

3. คําเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานในวิชาหลัก(O-NET)และ 
ด๎านอิสลามศึกษา (I-NET) เพ่ิมข้ึน 

ร๎อยละ3 
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2. การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขํงขันของประเทศ  

ที ่ ตัวชี้วัด คําเปูาหมาย 
1. ร๎อยละของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่พิเศษและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได๎รับการ

พัฒนาการจัด การศึกษาตามบริบท  
80 

 
 3. การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

ที ่ ตัวชี้วัด คําเปูาหมาย 
1. ร๎อยละของผู๎เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด๎านรํางกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา  80 
2. ร๎อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน           

(O-NET) ร๎อยละ50ขึ้นไป เพิ่มข้ึน (*) 
3 

3. จ านวนผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ 
(วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ทัศนศิลป์นาฏศิลป์ดนตรีกีฬา) 

29,125 

4. ร๎อยละของนักเรียนที่ผํานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดี
ขึ้นไป 

1 

5. จ านวนสถานศึกษาที่ได๎รับการสํงเสริมสนับสนุนการพัฒนาความสามารถด๎าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น  

200 

6. ร๎อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได๎รับการ
พัฒนา และยกระดับความรู๎ภาษาอังกฤษโดยใช๎ระดับการพัฒนาทางด๎านภาษา (CEFR) 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  

100 

7. ร๎อยละของสถานศึกษาท่ีสอนในระดับ ม.ต๎น ที่ได๎รับการเตรียมความพร๎อม ด๎านการ
อําน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการPISA  

100 

8. ร๎อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนที่สร๎างสมดุลทุกด๎านและมีการจัด
การศึกษา เพ่ือพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 

- 

9. ร๎อยละของนักเรียนที่ได๎รับการคัดกรองเพ่ือพัฒนาพหุปัญญารายบุคคลเพ่ิมข้ึน - 
10. ร๎อยละของผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาให๎มีความรู๎สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพในด๎านตําง ๆ 

เพ่ือการประกอบอาชีพ การด ารงชีวิตอยูํรํวมกันในสังคมอยํางสอดคล๎องตามสภาพ
ความต๎องการ และบริบทของแตํละพ้ืนที่ตลอดจนความท๎าทายที่เป็นพลวัตรของโลก         
ในศตวรรษท่ี21 

80 

(*) เนื่องจากมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เปูาหมายในการรายงานจึงรวมเฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เทํานั้น 

 4. การสร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  

ที ่ ตัวชี้วัด คําเปูาหมาย 
1. อัตราการเข๎าเรียนของผู๎เรียนแตํละระดับการศึกษาตํอประชากรกลุํมอายุ  

- ระดับปฐมวัย  
- ระดับประถมศึกษา 
 - ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น  
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สามัญ -อาชีวศึกษา) 

 
100 
100 
100 
80 

2. จ านวนผู๎เรียนที่เป็นผู๎พิการ ผู๎ด๎อยโอกาสเข๎าถึงบริการการศึกษาและการพัฒนา
สมรรถภาพ หรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความจ าเป็น  

3,630,000 
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ที ่ ตัวชี้วัด คําเปูาหมาย 
3. ร๎อยละของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่พิเศษ ได๎รับการพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบท 80 
4. ร๎อยละของนักเรียนที่ได๎รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน 20 

 
5. การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
 

ที ่ ตัวชี้วัด คําเปูาหมาย 
1. ร๎อยละของนักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจและตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล๎อม 
80 

6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
 

ที ่ ตัวชี้วัด คําเปูาหมาย 
1. จ านวนกระบวนงานที่ได๎รับการปรับเปลี่ยนให๎เป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 2 
2. โครงการของสพฐ. ที่มีผลสัมฤทธิ์ตํอเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติเพ่ิมขึ้น 20 
3. ร๎อยละของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีคําคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและ

ความโปรํงใส ของหนํวยงาน (ITA) ไมํน๎อยกวําร๎อยละ85 
90 

4. ร๎อยละของนักเรียนสังกัดสพฐ. มีพฤติกรรมที่ยึดม่ันความซื่อสัตย์สุจริต 50 
5. ร๎อยละของสถานศึกษาน ารํองพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษามีความอิสระและความคลํองตัว

ในการบริหาร และการจัดการศึกษาเพ่ิมขึ้น 
80 
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2.15 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
               ตามแผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) และแผนการปฏิรูปประเทศด๎านการศึกษา
ก าหนดให๎มีการพัฒนาเด็กตั้งแตํระดับปฐมวัยให๎มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดีสมวัยทุกด๎านโดยการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู๎ที่ตอบสนองตํอการเปลี่ยนแปลในศตวรรษที่21ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย                
มีเปูาหมายให๎ผู๎เรียนทุกกลุํมวัยได๎รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานมีทักษะที่จ าเป็นของโลกอนาคตสามารถ
แก๎ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎อยํางมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝุเรียนรู๎ อยํางตํอเนื่องตลอด
ชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองที่รู๎สิทธิและหน๎าที่ มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ 

      ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุํงมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให๎เป็น 
“การศึกษาขั้นพ้ืนฐานวิถีใหมํ วิถีคุณภาพ” มุํงเน๎นความปลอดภัยในสถานศึกษา สํงเสริมโอกาสทางการศึกษาที่มี
คุณภาพอยํางเทําเทียม และบริหารจัดการศึกษาอยํางมีประสิทธิภาพ จึงก าหนดนโยบายส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2565  ดังนี้ 

1. ด้านความปลอดภัย 
1.1 พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให๎กับผู๎เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

และสถานศึกษาจากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบรวมถึงการจัดสภาพแวดล๎อมที่ เอ้ือตํอการมีสุขภาวะที่ดี 
สามารถปรับตัวตํอโรคอุบัติใหมํและโรคอุบัติซ้ า 
 2.  ด้านโอกาส 
       2.1 สนับสนุน ให๎เด็กปฐมวัยได๎เข๎าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางรํางกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา ให๎สมกับวัย 
      2.2 ด าเนินการให๎เด็กและเยาวชนได๎รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยํางมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาตํอ และประกอบอาชีพตรงตาม
ศักยภาพและความถนัดของตนเองรวมทั้งสํงเสริมและพัฒนาผู๎เรียนที่มีความสามารถพิเศษสูํความเป็นเลิศเพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศ 
      2.3 พัฒนาระบบดูแลชํวยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยูํในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือปูองกันไมํให๎ออกจาก
ระบบการศึกษา รวมทั้งชํวยเหลือเด็กตกหลํนและเด็กออกกลางคันให๎ได๎รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยํางเทําเทียมกัน 

     2.4 สํงเสริมให๎เด็กพิการและผู๎ด๎อยโอกาส ให๎ได๎รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพมีทักษะในการ
ด าเนินชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพพ่ึงตนเองได๎อยํางมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 3.  ด้านคุณภาพ 
      3.1 สํงเสริมการจัดการศึกษาให๎ผู๎เรียนมีความรู๎ มีทักษะการเรียนรู๎และทักษะที่จ าเป็นของโลกใน
ศตวรรษที่ 21 อยํางครบถ๎วน  เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต๎องตํอบ๎านเมือง  
    3.2 พัฒนาผู๎ เรียนให๎มีสมรรถนะและทักษะด๎านการอําน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาตํางประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขันและการเลือก
ศึกษาตํอเพ่ือการมีงานท า 
     3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency-based Curriculum) ที่เน๎นการพัฒนา
สมรรถนะหลักที่จ าเป็นในแตํละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู๎แบบลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) รวมทั้ง
สํงเสริมการจัดการเรียนรู๎ที่สร๎างสมดุลทุกด๎าน สํงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัด
และประเมินผลผู๎เรียนทุกระดับ 
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    3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให๎เป็นครูยุคใหมํ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน๎าที่ได๎ดี มีความรู๎ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล มีการ
พัฒนาตนเองทางวิชาชีพอยํางตํอเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
 4.  ด้านประสิทธิภาพ 
    4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช๎พ้ืนที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน                  
บนฐานข๎อมูลสารสนเทศท่ีถูกต๎อง ทันสมัย และการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน 
    4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียน               
ที่สามารถด ารงอยูํได๎อยํางมีคุณภาพ (Stand Alone) ให๎มีคุณภาพอยํางยั่งยืนและสอดคล๎องกับบริบทของพ้ืนที่ 
    4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3               
น๎อยกวํา 20 คน ให๎ได๎รับการศึกษาอยํางมีคุณภาพ สอดคล๎องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
    4.4 สํงเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษาที่ตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ 
    4.5 สนับสนุนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาให๎เป็นต๎นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเพ่ิมความ
คลํองตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
    4.5 พัฒนาระบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 

2.16 นโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ได๎ก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ                 
กลยุทธ์ เปูาประสงค์  และแนวทางในการด าเนินการดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์ 
สร๎างคุณภาพผู๎เรียน สูํสังคมอนาคตที่ยั่งยืน 

พันธกิจ 
 

 1. ยกระดับคุณภาพผู๎เรียน ให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 
 2. พัฒนาและสํงเสริมสนับสนุนอัจฉริยภาพผู๎เรียนสูํความเป็นเลิศ และได๎รับโอกาสในการแขํงขันในทุกระดับ   
 3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู๎เรียนให๎มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
 4. สํงเสริมสนับสนุนระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 5. สร๎างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให๎ผู๎เรียนทุกคนได๎รับบริการทางการศึกษาอยํางทั่วถึง
และเทําเทยีม 
 6. สํงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามศาสตร์พระราชา และน๎อม
น าพระบรมราโชบายด๎านการศึกษาไปใช๎ในการด ารงชีวิต 
 7. สํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และคํานิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ 
 8. สํงเสริมผู๎บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎เป็นมืออาชีพ 
ค่านิยม 
 

  คุณภาพคูํคุณธรรม เป็นองค์กรชั้นน าในการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 



 แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ . 2564  

 

37 

เป้าประสงค์                

  1. ผู๎เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 
  2. ผู๎เรียนมีความเป็นเลิศ และได๎รับโอกาสในการแขํงขันทุกระดับ 
  3. ผู๎เรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู๎เรียนในศตวรรษที่ 21 
  4. มีระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
  5. ประชากรวัยเรียนทุกคนได๎รับโอกาสทางการศึกษาอยํางทั่วถึง 
  6. ผู๎เรียนได๎รับการเรียนรู๎โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามศาสตร์พระราชา และน๎อมน า
พระบรมราโชบายด๎านการศึกษาไปใช๎ในการด ารงชีวิต 
  7. ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และคํานิยมหลักของคนไทย 
12 ประการ 
  8. ผู๎บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพ 
 

โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ในการด าเนินงาน 6 ยุทธศาสตร์  ได๎แกํ  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด๎านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด๎านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขํงขันของประเทศ  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด๎านการสร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ

ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด๎านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ  

ตัวช้ีวัดที่  

1. ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการ 
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

2. ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีตํอบ๎านเมืองมีหลักคิดที่ถูกต๎อง
เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคํานิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา 
รับผิดชอบตํอครอบครัว ผู๎อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ๎อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม  

3. ร๎อยละของผู๎เรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจ และมีความพร๎อมสามารถรับมือ กับภัยคุกคาม          
ทุกรูปแบบที่มีผลกระทบตํอความมั่นคง เชํน ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค๎า
มนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติตําง ๆ เป็นต๎น  
  4. ร๎อยละของผู๎เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะกลุํมชาติพันธุ์ กลุํมผู๎ด๎อยโอกาส และกลุํมที่อยูํในพ้ืนที่
หํางไกลทุรกันดาร เชํน พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแกํง ได๎รับการบริหารด๎านการศึกษา                    
ขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต๎องการ สอดคล๎องกับบริบทของพ้ืนที่ 

5. จ านวนสถานศึกษาที่น๎อมน าพระบรมราโชบายด๎านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ                     
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล๎าเจ๎าอยูํหัว และหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจ
พอเพียง ไปพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีก าหนดได๎อยํางมี ประสิทธิภาพ  

6. จ านวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล๎อมและจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียนแสดงออกถึง
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข               
มีทัศนคติที่ดีตํอบ๎านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต๎อง เป็นพลเมืองดี ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

ตัวช้ีวัดที ่
1. จ านวนผู๎เรียนมีความเป็นเลิศทางด๎านวิชาการ มีทักษะความรู๎ที่สอดคล๎องกับทักษะที่จ าเป็น   

ในศตวรรษท่ี 21   
                    2.  ผู๎เรียนระดับมัธยมศึกษาผํานการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด๎านการรู๎เรื่องการอําน (Reading 
Literacy) ด๎านการรู๎เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด๎านการรู๎เรื่อง วิทยาศาสตร์ (Scientific 
Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA  

3. ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีศักยภาพได๎รับโอกาสเข๎าสูํเวทีการแขํงขันระดับนานาชาติ  

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

ตัวช้ีวัดที่  
1. ผู๎เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรมีทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษท่ี 21 (3R8C)  
2. ร๎อยละของผู๎เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน

ระดับชาติ (NT) ผํานเกณฑ์ท่ีก าหนด  
3. ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

มากกวําร๎อยละ 50 ในแตํละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผํานมา   
4. ร๎อยละผู๎เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีทักษะการเรียนรู๎         

ที่เชื่อมโยงสูํอาชีพและการมีงานท า ตามความถนัด และความต๎องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล๎องกับความ
ต๎องการของประเทศ วางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได๎  

5. ผู๎เรียนทุกคนมีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตสามารถด ารงชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข               
มีความยืดหยุํนทางด๎านความคิดสามารถท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎ภายใต๎สังคมที่เป็น พหุวัฒนธรรม  

6. ผู๎เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให๎มีสุขภาวะที่ดี  สามารถด ารงชีวิต
อยํางมีความสุขทั้งด๎านรํางกายและจิตใจ  

7. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู๎สอน” เป็น “Coach” ผู๎ให๎ค าปรึกษาข๎อเสนอแนะ                   
การเรียนรู๎หรือผู๎อ านวยการการเรียนรู๎  

ยุทธศาสตร์ที่ 4    ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และ 
                      ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  

ตัวช้ีวัดที ่

1. ผู๎เรียนทุกคนสามารถเข๎าเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน  
2. ผู๎เรียนทุกคนได๎รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอยํางเพียงพอและเหมาะสมสอดคล๎องกับสภาพ

ข๎อเท็จจริงโดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา และ
ความต๎องการจ าเป็นพิเศษส าหรับผู๎พิการ  

3. ผู๎เรียนได๎รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช๎เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู๎อยํางเหมาะสม เพียงพอ  

4. ครูได๎รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช๎เป็นเครื่องมือ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎แกํผู๎เรียน  

5.  สถานศึกษาได๎รับการพัฒนาให๎มีมาตรฐานอยํางเหมาะสมตามบริบท ด๎านประเภท ขนาด และพ้ืนที่  
6. สถานศึกษาน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช๎เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรม

การเรียนรู๎ให๎แกํผู๎เรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  
7. สถานศึกษามีระบบการดูแลชํวยเหลือและคุ๎มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ  



 แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ . 2564  

 

39 

8. สถานศึกษาที่มีระบบฐานข๎อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถน ามาใช๎ในการวางแผนจัดการเรียนรู๎
ให๎แกํผู๎เรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  

ยุทธศาสตร์ที่ 5   ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

ตัวช้ีวัดที่  

1. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให๎ความรู๎  ที่ถูกต๎องและสร๎างจิตส านึก                 
ด๎านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมน าไปปฏิบัติใช๎ที่บ๎านและชุมชนเชํน การสํงเสริมอาชีพที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล๎อม การลดใช๎สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆําแมลง ฯลฯ  

2. สถานศึกษามีการน าขยะมาใช๎ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพ่ือลดปริมาณขยะ                
และมีการสํงเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมาณกาซคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน  

3. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีสํวนรํวมและการน าขยะมาใช๎ประโยชน์
รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู๎ที่เกี่ยวข๎อง  

4. นักเรียนเรียนรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ มีการขยายผลแหลํงเรียนรู๎ นักเรียน โรงเรียน ชุมชนเรียนรู๎ด๎านการ
ลดใช๎พลังงานการจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมเพ่ือเป็นแหลํงเรียนรู๎และตัวอยํางรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล๎อม เชํน โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ  

5. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข๎อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ในการด าเนิน
กิจกรรมประจ าวันในสถานศึกษาและที่บ๎าน และข๎อมูลของ Carbon Footprint  ในรูปแบบ QR CODE และ Paper less   

6. ครู มีความคิดสร๎างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และด าเนินการจัดท างานวิจัย                 
ด๎านการสร๎างส านึกด๎านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมได๎  

7. ครูและนักเรียนสามารถน าสื่อนวัตกรรมที่ผํานกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช๎ ในโรงเรียน           
การจัดการเรียนรู๎ และประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันและชุมชนได๎ตามแนวทาง Thailand 4.0  

8. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร และสถานที่ให๎เป็น
ส านักงานสีเขียวต๎นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ๎างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม ที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ของนักเรียนและชุมชน  

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  

ตัวช้ีวัดที่  
1. สถานศึกษาได๎รับการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาอยํางเป็นอิสระ 
2. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได๎รับการพัฒนาให๎เป็นหนํวยงานที่มีความทันสมัย 

ยืดหยุํน คลํองตัวสูง พร๎อมที่จะปรับตัวให๎ทัน ตํอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูํตลอดเวลา เป็นหนํวยงานที่มีหน๎าที่
สนับสนุน สํงเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให๎สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกต าบล  

3. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา น านวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล ( Digital 
Technology) มาใช๎ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ  

4. สถานศึกษา และหนํวยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปรํงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

5. สถานศึกษา หนํวยงานในสังกัด ทุกระดับ ผํานการประเมินคุณธรรมและความโปรํงใส                
ในการด าเนินงานของหนํวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)  

6. สถานศึกษาทุกแหํงและหนํวยงานในสังกัดมีระบบฐานข๎อมูลสารสนเทศวิชาการผู๎เรียน ครู 
บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หนํวยงานในสังกัด  

7. สถานศึกษาทุกแหํงมีข๎อมูลผู๎เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข๎อมูลตําง ๆ น าไปสูํการ
วิเคราะห์เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรู๎สูํผู๎เรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  (Big Data Technology)  
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8. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือ
สนับสนุนภารกิจด๎านบริหารจัดการศึกษา  

9. สถานศึกษาทุกแหํงมีระบบข๎อมูลสารสนเทศที่สามารถใช๎ในการวางแผนการจัดการศึกษาได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ  
 

2.17 มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (The 
Educational Service Area office Standards) มีจ านวน 3 มาตรฐาน 14 ตัวบ่งชี้ ประเด็น
พิจารณา 56 ข้อ ประกอบด้วย 
 

มาตรฐานที่ 1  การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ  3 ตัวบ่งช้ี  14  ประเด็นการพิจารณา ดังนี้ 
 ตัวบํงชี้ที่ 1    การบริหารจัดการที่ดี    ประเด็นพิจารณา   6   ข๎อ 

ตัวบํงชี้ที่ 2    การพัฒนาสูํองค์การแหํงการเรียนรู๎   ประเด็นพิจารณา   4   ข๎อ 
 ตัวบํงชี้ที่ 3    การกระจายอ านาจและการสํงเสริมการมีสํวนรํวมในการบริหารและการจัดการศึกษา 
         ประเด็นพิจารณา   4   ข๎อ 
 

มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 5 ตัวบ่งช้ี 25 ประเด็นการพิจารณา ดังนี้ 
 ตัวบํงชี้ที่ 1     การบริหารงานด๎านวิชาการ    ประเด็นพิจารณา   9   ข๎อ 
 ตัวบํงชี้ที่ 2     การบริหารงานด๎านงบประมาณ   ประเด็นพิจารณา   4   ข๎อ 
 ตัวบํงชี้ที่ 3     การบริหารงานด๎านบริหารงานบุคคล   ประเด็นพิจารณา   4   ข๎อ 
 ตัวบํงชี้ที่ 4     การบริหารงานด๎านการบริหารทั่วไป   ประเด็นพิจารณา   7   ข๎อ 
 ตัวบํงชี้ที่ 5     การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  
         ประเด็นพิจารณา   1   ข๎อ 
 

มาตรฐานที่ 3  สัมฤทธิ์ผลการบริหารและการจัดการศึกษา  6 ตัวบ่งช้ี  17 ประเด็นการพิจารณา   ดังนี้ 
 

 ตัวบํงชี้ที่ 1     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีผลงานที่แสดงความส าเร็จและเป็นแบบอยํางได๎ 
         ประเด็นพิจารณา   1   ข๎อ 
 ตัวบํงชี้ที่ 2     สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
                             เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา   ประเด็นพิจารณา   1   ข๎อ 
 ตัวบํงชี้ที่ 3     ผู๎เรียนระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร 
         ประเด็นพิจารณา   7   ข๎อ 
 ตัวบํงชี้ที่ 4     ประชากรวัยเรียนได๎รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเทําเทียมกัน ศึกษาตํอ 
                   ในระดับท่ีสูงขึ้น หรือมีความรู๎ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ  

ประเด็นพิจารณา   6   ข๎อ 
 

 ตัวบํงชี้ที่ 5     ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ๎างในส านักงานเขต 
          พ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ ได๎รับการยกยํอง 
          เชิดชูเกียรติ     ประเด็นพิจารณา   1   ข๎อ 
 ตัวบํงชี้ที่ 6     ผู๎รับบริการและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา    
           รวมทั้งการให๎บริการ    ประเด็นพิจารณา   1   ข๎อ



 

ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการและงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

3.1  สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
 
 

               ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ได๎ก าหนดกรอบวงเงินงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามจ านวนทั้งสิ้น 5,000,000 บาท  แยกตามประเภทรายจํายดังนี้  

 

รายการ จ านวน 
 

ประเภทรายจ่าย 
หมายเหตุ 

ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค 
1. งบประจ า  
2. งบพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามยุทธศาสตร์ 
3. งบเสริมสภาพคลํอง 

2,200,000 
2,300,000 

 
500,000 

1,932,350 267,650  

รวม  5,000,000    
 

3.1.1.  แผนการใช้จ่ายงบประจ า      งบประมาณ  2,200,000  บาท 
 

ที ่ รายการ งบประมาณ 

1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  
    1) คําตอบแทนท าการนอกเวลา 100,000 
    2) คําเบี้ยเลี้ยงที่พัก พาหนะ 250,000 
    3) คําซํอมแซมยานพาหนะ 80,000 
    4) คําซํอมแซมครุภัณฑ์ 30,000 
    5) คําวัสดุส านักงาน 200,000 
    6) คําวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น 400,000 
    7) คําใช๎จํายในการบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 30,000 
    8) คําจ๎างถํายเอกสาร 70,000 
    9) กิจกรรมวันส าคัญ 20,000 
   10) ประชุมประจ าเดือน/ประชุมอ่ืนๆ 130,000 
   11) คําจ๎างอัตราจ๎างชั่วคราวรายเดือน (5อัตรา) 622,350 

2 ค่าสาธารณูปโภค  
 1) คําไฟฟูา 203,650 
    2) คําโทรศัพท์ 20,000 
    3) คําโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ สพป.เลย เขต 3 24,000 
    4) คําไปรษณีย์ 20,000 
 รวมงบประจ า 2,200,000 

 
 



 แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ . 2564  42 

3.1.2  สรุปงบประมาณโครงการตามตัวช้ีวัด/นโยบายของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
งบประมาณ  2,300,000 บาท 
 

ที ่ โครงการ 
ตาม 

ยุทธศาสตร์ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 
การอนุมัติ ผู้รับผิดชอบ กลุ่มที่

รับผิดชอบ 

1 โรงเรียนวิถีพุทธ” การพัฒนา
และ

เสริมสร๎าง
ศักยภาพ
มนุษย์ 

ด๎าน
การศึกษา 

32,000 นางสาวสุมาลี  กันธุ กลุํมนิเทศ 

2 การเพ่ิมประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา 

การพัฒนา
และ

เสริมสร๎าง
ศักยภาพ
มนุษย์ 

ด๎าน
การศึกษา 

73,000 นางสาวสุมาลี  กันธุ กลุํมนิเทศ 

3 โรงเรียนคุณธรรม สพป.
เลย 3 

การพัฒนา
และ

เสริมสร๎าง
ศักยภาพ
มนุษย์ 

ด๎าน
การศึกษา 

25,000 นางนวพร  สุขประเสริฐ กลุํมนิเทศ 

4 การพัฒนาโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย 
เขต 3 

การพัฒนา
และ

เสริมสร๎าง
ศักยภาพ
มนุษย์ 

ด๎าน
การศึกษา 

200,000 นางสาวสุพัตรา  สิงห์สถิตย ์ กลุํมนิเทศ 

5 การพัฒนาครูผู๎สอน
ภาษาอังกฤษ 

การพัฒนา
และ
เสริมสร๎าง
ศักยภาพ
มนุษย์ 

ด๎าน
การศึกษา 

40,000 นางสาวพีรพรรณพชร          
วงษ์ชมชวกร 

กลุํมนิเทศ 

6 การพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนรวม 

การพัฒนา
และ

เสริมสร๎าง
ศักยภาพ
มนุษย์ 

ด๎าน
การศึกษา 

50,000 นางนวพร  สุขประเสริฐ กลุํมนิเทศ 
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ที ่ โครงการ 
ตาม 

ยุทธศาสตร์ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 
การอนุมัติ ผู้รับผิดชอบ กลุ่มที่

รับผิดชอบ 

7 นิเทศบูรณาการโดยใช๎
พ้ืนที่เป็นฐานเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
 

การพัฒนา
และ

เสริมสร๎าง
ศักยภาพ
มนุษย์ 

ด๎าน
การศึกษา 

50,000 นางสาวพีรพรรณพชร          
วงษ์ชมชวกร 

กลุํมนิเทศ 

8 การพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในเพ่ือรองรับ
การประกันคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่ 
 

การพัฒนา
และ

เสริมสร๎าง
ศักยภาพ
มนุษย์ 

 

ด๎าน
การศึกษา 

50,000 นายณฐพรต  เพ็งสาย กลุํมนิเทศ 

9 การขับเคลื่อนงานแนะแนว
เพ่ือการศึกษาและการมี
งานท า 
 

การพัฒนา
และ

เสริมสร๎าง
ศักยภาพ
มนุษย์ 

ด๎าน
การศึกษา 

30,000 นางนวพร  สุขประเสริฐ กลุํมนิเทศ 

10 พัฒนาการจัดการเรียนรู๎ทั้ง
ระบบสูํการ ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และการเตรียมผู๎เรียนให๎
สอดคล๎องกับศตวรรษที่ 
21 
 

การพัฒนา
และ

เสริมสร๎าง
ศักยภาพ
มนุษย์ 

ด๎าน
การศึกษา 

150,000 นางเพชรี  ชัยมูล             
นางศิริพร  อุํนแก๎ว 

กลุํมนิเทศ 

11 สํงเสริมความเป็นเลิศ 
“งานมหกรรม
ความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม ของ
นักเรียนประจ าปีการศึกษา 
2564 

การพัฒนา
และ

เสริมสร๎าง
ศักยภาพ
ทรัพยากร

มนุษย์ 
 

ด๎าน
การศึกษา 

200,000 นางเพชรี  ชัยมูล          
นางศิริพร  อุํนแก๎ว 

กลุํมนิเทศ 
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ที ่ โครงการ 
ตาม 

ยุทธศาสตร์ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 
การอนุมัติ ผู้รับผิดชอบ กลุ่มที่

รับผิดชอบ 

12 สํงเสริมการใช๎
กระบวนการวิจัยในการ
พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 

การพัฒนา
และ

เสริมสร๎าง
ศักยภาพ
ทรัพยากร

มนุษย์ 
 

ด๎าน
การศึกษา 

50,000 นางเพชรี  ชัยมูล          
นางศิริพร  อุํนแก๎ว 

กลุํมนิเทศ 

13  การยกระดับคุณภาพ
ภาษาไทย (อํานออก เขียน
ได๎) และคิดเลขเป็น 

การพัฒนา
และ

เสริมสร๎าง
ศักยภาพ
ทรัพยากร

มนุษย์ 

ด๎าน
การศึกษา 

150,000 นางเพชรี  ชัยมูล          
นางศิริพร  อุํนแก๎ว 

กลุํมนิเทศ 

14 สํงเสริมสนับสนุนหนํวยรับ
ตรวจให๎เกิดความเข๎มแข็ง 

การปรับ
สมดุลและ

พัฒนาระบบ
การบริหาร

จัดการ
ภาครัฐ 

ด๎านการ
ปูองปราม 

10,000 นางพฤษภา นิกรพิทยา 
นางสาวจิรวดี ศิริภักดิ์ 

หนํวย
ตรวจสอบ
ภายใน 

15 การแขํงขันกีฬานักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2564 
“ศรีสองรักษ์เกมส์ ครั้งที่ 
12” 
 

ด๎านการ
พัฒนาและ
เสริมสร๎าง
ศักยภาพ
ทรัพยากร

มนุษย ์
 

ด๎าน
การศึกษา 

220,000 นายเริงฤทธิ์ ค าหมูํ กลุํม
สํงเสริม
การจัด
การศึกษา 

16 แผนพัฒนาข๎าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
สังกัด สพป.เลย เขต 3 

การพัฒนา
และ

เสริมสร๎าง
ศักยภาพ
ทรัพยากร

มนุษย์ 

ด๎าน
การศึกษา 

450,000 นางชลีกร  สูํสุข                
นายกฤษฎา สูสํุข              

นางเบญจมาศ แถวอุทุม 

กลุํม
พัฒนาครู 

17 พัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 
 
 

การสร๎าง
ความสามารถ
ในการแขํงขัน 

ด๎าน
การศึกษา 

100,000 จอ.สุริยนต์  ชมภ ู กลุํม
สํงเสริม
การจัด

การศึกษา
ทางไกล 
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ที ่ โครงการ 
ตาม 

ยุทธศาสตร์ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 
การอนุมัติ ผู้รับผิดชอบ กลุ่มที่

รับผิดชอบ 

18  การจัดตั้ง จัดสรร และ
การบริหารงบประมาณ
ประจ าปี 

การปรับ
สมดุลและ

พัฒนาระบบ
การบริหาร

จัดการ
ภาครัฐ 

ด๎าน
การศึกษา 

50,000 นางพัชรี  ขุนมาตย์ กลุํม
นโยบาย
และแผน 

19  แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

การปรับ
สมดุลและ

พัฒนาระบบ
การบริหาร

จัดการ
ภาครัฐ 

ด๎าน
การศึกษา 

70,000 นางสิริวรรณ  ศักดาพิทักษ์ กลุํม
นโยบาย
และแผน 

20  การบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก 

การพัฒนา
และ

เสริมสร๎าง
ศักยภาพ
ทรัพยากร

มนุษย์ 

ด๎าน
การศึกษา 

40,000 นางสิริวรรณ  ศักดาพิทักษ์ กลุํม
นโยบาย
และแผน 

21 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร๎าง
การรับรู๎การจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาโดย
ใช๎หลักความสัมพันธ์เชิง
เหตุผล (XYZ) 

การปรับสมดลุ
และพัฒนา
ระบบการ
บริหารจดัการ
ภาครัฐ 

ด๎าน
การศึกษา 

63,000 นางสิริวรรณ  ศักดาพิทักษ์ 
นางสาวจิรัชญา  พายัพ             

นางสารภี  รับผล 

กลุํม
นโยบาย
และแผน 

22 ก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินงาน
การบริหารจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

การปรับ
สมดุลและ
พัฒนาระบบ
การบริหาร
จดัการ
ภาครัฐ 

ด๎าน
การศึกษา 

30,000 นางสาวจิรัชญา  พายัพ กลุํม
นโยบาย
และแผน 

23 พัฒนาระบบการให๎บริการ 
ก.ค.ศ.16 ออนไลน์ผําน
ระบบAMSS 

การปรับ
สมดุลและ
พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการ
ภาครัฐ 

ด๎านการ 
บริหาร
ราชการ
แผํนดิน 

30,000 นางสาวศศิธร  ตาริยะ 
นางสาวโสมเฉลา          
วันทองสุข 

กลุํม
บริหารงาน

บุคคล 
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ที ่ โครงการ 
ตาม 

ยุทธศาสตร์ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 
การอนุมัติ ผู้รับผิดชอบ กลุ่มที่

รับผิดชอบ 

24 รายงานผลการด าเนินงาน
ตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการและตามมาตรฐาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

การปรับ
สมดุลและ

พัฒนาระบบ
การบริหาร

จัดการ
ภาครัฐ 

ด๎านการ 
บริหาร
ราชการ
แผํนดิน 

37,000 นางพิสมัย  ทองหล๎า กลุํม
อ านวยการ 

25 ส านักงาน นําดู  นําอยูํ นํา
ท างาน 

การปรับ
สมดุลและ

พัฒนาระบบ
การบริหาร

จัดการ
ภาครัฐ 

ด๎านการ 
บริหาร
ราชการ
แผํนดิน 

100,000 นางพิสมัย  ทองหล๎า กลุํม
อ านวยการ 

รวมทั้งสิ้น 25 โครงการ    2,300,000     
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ชื่อโครงการ  “โรงเรียนวิถีพุทธ” 
 

ลักษณะโครงการ         โครงการงานประจ า           โครงการใหมํ            โครงการตํอเนื่อง 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ  ชื่อ – นามสกุล  นางสาวสุมาลี  กันธุ  โทรศัพท์  084-8664-780 
ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ   เริ่มต๎น  1 ตุลาคม 2563    สิ้นสุด  30 กันยายน  2563 
แผนงาน พ้ืนฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
งบประมาณ  32,000  บาท 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 

 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพมนุษย์ 

     (1) เปูาหมาย…คนไทยเป็นคนดี คนเกํง มีคุณภาพ พร๎อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21  

     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์....การปรับเปลี่ยนคํานิยมและวัฒนธรรม 

     (3) การบรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
 เนื่องจากโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ มีผลผลิตท าให๎ผู๎บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในโรงเรียนวิถีพุทธได๎เข๎าอบรมตามอัตลักษณ์ 29 ประการ เพ่ือขอเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า และ
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน จ านวน 108 โรงเรียน มีผลลัพธ์ท าให๎ผู๎บริหารโรงเรียน ครูบุคลากรทางการศึกษาและ
นักเรียน เกิดความตระหนักและรํวมมือสํงเสริมด๎านคุณธรรมจริยธรรม และมีขวัญก าลังใจเกิดการพัฒนาโรงเรียนวิถี
พุทธให๎มีคุณภาพยิ่งขึ้น และเป็นแบบอยํางแกํสถานศึกษาอ่ืนได๎ดังนั้นโครงการนี้สํงผลตํอการบรรลุเปูาหมาย ตาม
ตัวชี้วัดที่ 3.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยูํที่ดขีองคนไทย 

1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 

  1)   แผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น  การปรับเปลี่ยนคํานิยมและวัฒนธรรม 

        (1) เปูาหมายระดับประเด็นของแผนแมํบทฯ 

- เปูาหมายที ่ คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม คํานิยมท่ีดีงาม และมีความรัก และภูมิใจใน
ความเป็นไทยมากข้ึน น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ในการด ารงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและเป็นที่
ยอมรับของนานาประเทศมากข้ึน 

- การบรรลุเปูาหมายตามแผนแมํบท 

เนื่องจากโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ มีผลผลิตท าให๎ผู๎บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในโรงเรียนวิถีพุทธได๎เข๎าอบรมตามอัตลักษณ์ 29 ประการ เพ่ือขอเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า และ
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน จ านวน 108 โรงเรียน มีผลลัพธ์ท าให๎ผู๎บริหารโรงเรียน ครูบุคลากรทางการศึกษาและ
นักเรียน  เกิดความตระหนักและรํวมมือสํงเสริมด๎านคุณธรรมจริยธรรม และมีขวัญก าลั งใจเกิดการพัฒนาโรงเรียน
วิถีพุทธให๎มีคุณภาพยิ่งขึ้น และเป็นแบบอยํางแกํสถานศึกษาอ่ืนได๎ดังนั้นโครงการนี้สํงผลตํอการบรรลุเปูาหมาย ตาม
ตัวชี้วัด: ดัชนีคุณธรรม 5 ประการ ประกอบด๎วย ความซื่อสัตย์สุจริตการมีจิตสาธารณะการเป็นอยูํอยํางพอเพียง 
การกระท าอยํางรับผิดชอบ ความเป็นธรรมทางสังคม คําเปูาหมายเพ่ิมข้ึนร๎อยละ 10 จากปีฐาน 



 แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ . 2564  48 

 (2) แผนยํอยของแผนแมํบทฯ แผนยํอยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม คํานิยม และการ
เสริมสร๎างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี 

- แนวทางการพัฒนา  2) บูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม และ  
ด๎านสิ่งแวดล๎อม ในการจัดการเรียนการสอนในและนอกสถานศึกษา จัดให๎มีการเรียนการสอนตามพระราชด าริ   
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา จัดให๎มีการเรียนรู๎ทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ    
และภูมิปัญญาท๎องถิ่น รวมทั้งการตระหนักรู๎ และการมีสํวนรํวมด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎รองรับ
การเปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศและตํางประเทศ 

- เปูาหมายของแผนยํอย  คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร๎อมในทุกมิติตาม
มาตรฐานและสมดุลทั้งด๎านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข๎าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข๎ากับ
สภาพแวดล๎อมดีข้ึน 

- การบรรลุเปูาหมายตามแผนยํอยของแผนแมํบทฯ ………………………………......... 

   เนื่องจากโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ มีผลผลิตท าให๎ผู๎บริหารโรงเรียนครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในโรงเรียนวิถีพุทธได๎เข๎าอบรมตามอัตลักษณ์ 29 ประการ เพ่ือขอเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า และ
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน จ านวน 108 โรงเรียน มีผลลัพธ์ท าให๎ผู๎บริหารโรงเรียน ครูบุคลากรทางการศึกษาและ
นักเรียน เกิดความตระหนักและรํวมมือสํงเสริมด๎านคุณธรรมจริยธรรม และมีขวัญก าลังใจเกิดการพัฒนาโรงเรียนวิถี
พุทธให๎มีคุณภาพยิ่งขึ้น และเป็นแบบอยํางแกํสถานศึกษาอ่ืนได๎ดังนั้นโครงการนี้สํงผลตํอการบรรลุเปูาหมายตาม
ตัวชี้วัด: ประชากรอายุ 13 ปี ขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท๎อนการมีคุณธรรมจริยธรรมเพ่ิมขึ้น (ร๎อยละตํอปี) 
คําเปูาหมายเพ่ิมข้ึนร๎อยละ5  

1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 

  1) แผนปฏิรูปประเทศ ด๎านการศึกษา 

  2) เปูาหมายรวม  1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา   

  3) เรื่องและประเด็นปฏิรูป 5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษท่ี 21  

    5.2 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร๎างคุณธรรมและจริยธรรม 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
  โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  เริ่มจากการที่กระทรวงศึกษาธิการมีแนวคิดให๎มีการน าหลักธรรมส าคัญ
ในพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการบริหารและพัฒนานักเรียนอยํางบูรณาการในชีวิตประจ าวัน เพ่ือพัฒนาการ
กิน อยูํ ดู ฟัง เป็น โดยผํานกระบวนการทางวัฒนธรรม แสวงหาปัญญาและวิถีวัฒนธรรมเมตตา โดยเริ่มกํอก าเนิด
ขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2545 และมีพิธีเปิดโครงการอยํางเป็นทางการ ในเดือนพฤษภาคม 2546 ณ พุทธมณฑล 
โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานในพิธี มีโรงเรียนเข๎ารํวมโครงการ           
89 โรงเรียน จากสถานศึกษาทุกสังกัด ตํอมามีสถานศึกษาสมัครใจเข๎ารํวมโครงการมากขึ้นจนถึงเดือนตุลาคม            
พ.ศ. 2563  มีจ านวน 21,923 โรงเรียน  และมีกระบวนการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพมาตาม  ล าดับจนถึงปัจจุบัน   
  โรงเรียนวิถีพุทธ มีจุดเน๎นอยูํที่การพัฒนาตามหลักไตรสิกขา ที่เป็นการศึกษาพัฒนา 3 ด๎าน อยําง
บูรณาการ คือ ด๎านศีล จะพัฒนาพฤติกรรมไมํให๎เบียดเบียนตนเองและผู๎อ่ืน ตลอดจนสิ่งแวดล๎อม  ด๎านสมาธิ จะ
พัฒนาให๎มีจิตใจที่เข๎มแข็ง และมีสุขภาพดี มีความสุขสงบ ด๎านปัญญา เป็นการพัฒนาความรู๎ที่เข๎าใจและเทําทันโลก
และชีวิต ซึ่งหลักไตรสิกขาจะสํงผลให๎ผู๎ที่ได๎รับการศึกษาพัฒนาสูํการมีชีวิตที่ดีงาม มีความสุขและด าเนินชีวิตได๎อยําง
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เหมาะสม การจัดการศึกษาตามแนววิถีพุทธจึงมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับวิถีชีวิตคนไทยมาก ซึ่งเป็นโอกาสและพัฒนา
ตามแนวทางหลักของระบบการศึกษาไทยให๎เป็นเครื่องมือส าคัญ ที่จะพัฒนาคนไทยให๎เป็นมนุษย์ที่ สมบูรณ์ตาม
เปูาหมายที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติก าหนด 
  ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จึงได๎ด าเนินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
เพ่ือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให๎ผู๎บริหารโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ทุกคน ได๎จัดกิจกรรม
และพัฒนาตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ ให๎เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยใช๎อัตลักษณ์ 29 ประการ เป็นเกณฑ์
ตัวชี้วัด และด าเนินการ และยกระดับโรงเรียนวิถีพุทธเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน าและโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน
ตํอไป 

 2.2 วัตถุประสงค์ 

   2.2.1 เพ่ือให๎ผู๎บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎การ 
พัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธตามบริบทที่แตกตํางกันอยํางมีประสิทธิภาพและคุณภาพในการด าเนินงาน 

   2.2.2 เพ่ือสํงเสริมสนับสนุนให๎ผู๎บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน มีการจัด 
กิจกรรม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมอยํางตํอเนื่อง และปฏิบัติตนเป็นแบบอยํางท่ีดี 

   2.2.3 เพ่ือพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธตามอัตลักษณ์ 29 ประการ ขอเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า 
และโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน  

2.3  เป้าหมาย 

        เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
  1. ผู๎บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนวิถีพุทธได๎เข๎าอบรมตามอัตลักษณ์ 
29 ประการ เพ่ือขอเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า และโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน จ านวน 108 โรงเรียน         

   2. นักเรียนในโรงเรียนวิถีพุทธทุกคน 

               เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (outcome) 
                   1. ผู๎บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน  เกิดความตระหนักและรํวมมือสํงเสริมด๎าน
คุณธรรมจริยธรรม 
  2. ผู๎บริหาร คร ูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน มีขวัญก าลังใจเกิดการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ
ให๎มีคุณภาพยิ่งขึ้น และเป็นแบบอยํางแกํสถานศึกษาอ่ืนได๎ 

2.4  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
  ผู๎บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในโรงเรียนวิถีพุทธ จ านวน 108     
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
 

2.5  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

       วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ    32,000 บาท  

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม   ไตรมาสที ่1  
ต.ค.63-ธ.ค.64 

ไตรมาสที่ 2 
ม.ค.64-มี.ค.64 

ไตรมาสที ่3 
เม.ย.64-มิ.ย.64 

ไตรมาสที ่4  
ก.ค.64-ก.ย.64 

ขั้นที่ 1 เตรียมการและ
วางแผน 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ . 2564  50 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม   ไตรมาสที ่1  
ต.ค.63-ธ.ค.64 

ไตรมาสที่ 2 
ม.ค.64-มี.ค.64 

ไตรมาสที ่3 
เม.ย.64-มิ.ย.64 

ไตรมาสที ่4  
ก.ค.64-ก.ย.64 

มีกิจกรรมการด าเนินการ ดังนี้ 
: Plan 
- แตํงตั้งคณะด าเนินงาน 

ประชุมเพ่ือวางแผนการ
ด าเนินงาน 
 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

ขั้นที่ 2 มุํงม่ันสูํความส าเร็จ  
มีกิจกรรมด าเนินการ ดังนี้ : 
Do 
- จัดอบรมผู๎บริหารโรงเรียน 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียนวิถีพุทธ ตามอัต
ลักษณ์ 29 ประการ เพ่ือขอ
เป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า 
และโรงเรียนวิถีพุทธ
พระราชทาน 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
0 

 
 
 
 
 
 

 
 
0 

 
 
 
 
 
 
 
 

32,000 

 
 
 
 
 
 
 

 
0 

 
 
 
 
 
 
 
 

32,000 

ขั้นที่ 3 ตรวจสอบการท างาน 
มีกิจกรรมด าเนินการ ดังนี้ : 
Check 
- ตรวจสอบและประเมินผล
การท ากิจกรรม 
 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

ขั้นที่ 4 ด าเนินงานให๎
เหมาะสมมีกิจกรรม
ด าเนินการ ดังนี้ : Act 
- วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรคในการ
ด าเนินการ เพื่อน าไปใช๎ในการ
ปรับปรุงและพัฒนางานตํอไป 
 

 
 

 
0 

 
 

 
0 

 
 

 
0 

 
 

 
0 

 
 

 
0 

รวม 
0 0 32,000 0 32,000 
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2.6 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงินงบประมาณ งบด าเนินงาน รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

ขั้นที ่1 เตรียมการและวางแผน  

 กิจกรรมที่ 1ประชุม วางแผน ส ารวจฐานข๎อมูล 
  

ไมํใช๎งบประมาณ  

ขั้นที ่2 มุ่งม่ันสู่ความส าเร็จ 

 กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมผู๎บริหารโรงเรียน ครู
และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวิถีพุทธ 
ตามอัตลักษณ์ 29 ประการ เพ่ือขอเป็นโรงเรียน
วิถีพุทธชั้นน า และโรงเรียนวิถีพุทธ
พระราชทาน จ านวน 108 โรงเรียน        
ค่าใช้จ่าย 
1. คําอาหารกลางวัน คําอาหารวําง ผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรม (110X140=15,400) 
2. คําตอบแทนวิทยากร จ านวน 2 คน 
(600x6 = 3,600) 
3. คําเอกสารประกอบการอบรม 
4. คําวัสดุอุปกรณ์ 
5. คําเกียรติบัตร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,600 

 
 
 
 
 
 
 

15,400 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,400 
4,100 
3,500 

 

 รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2 3,600 15,400 13,000 32,000 

ขั้นที ่3 ตรวจสอบการท างาน 

 กิจกรรมที่ 4 นิเทศ ติดตามและประเมินผล 
การด าเนินโครงการ 
 

ไมํใช๎งบประมาณ  

ขั้นที ่4 ด าเนินงานให้เหมาะสม   

 กิจกรรมที่ 5 วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินการ เพ่ือน าไปใช๎
ในการปรับปรุงและพัฒนางานตํอไป 
 

ไมํใช๎งบประมาณ  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 
 

32,000 
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2.7  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
    2.7.1   เชิงปริมาณ 

   1) เพ่ือให๎ผู๎บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎การ
พัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธตามบริบทที่แตกตํางกันอยํางมีประสิทธิภาพและคุณภาพในการด าเนินงาน 

   2) เพ่ือสํงเสริมสนับสนุนให๎ผู๎บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน มีการจัด
กิจกรรม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมอยํางตํอเนื่อง และปฏิบัติตนเป็นแบบอยํางท่ีดี 

     2.7.2  เชิงคุณภาพ 
   1) ผู๎บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน เกิดความตระหนักและรํวมมือ
สํงเสริมด๎านคุณธรรมจริยธรรม 
   2) ผู๎บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน มีขวัญก าลังใจเกิดการพัฒนา
โรงเรียนวิถีพุทธให๎มีคุณภาพยิ่งขึ้น และเป็นแบบอยํางแกํสถานศึกษาอ่ืนได๎  
2.8  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  2.8.1 ผู๎บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ด าเนินการสํงเสริม พัฒนาโรงเรียน      
ตามอัตลักษณ์ 29 ประการโรงเรียนวิถีพุทธ 

  2.8.2 ผู๎บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ปฏิบัติตนเป็นแบบอยํางที่ดีด๎านคุณธรรม
จริยธรรม ตามหลักไตรสิกขา ศีล สมาธิ ปัญญา 

2.8.3 โรงเรียนวิถีพุทธได๎รับการพัฒนาให๎เป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน าและโรงเรียนวิถีพุทธ
พระราชทาน 
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ชื่อโครงการ“การเพ่ิมประสิทธิภาพประสิทธผิลคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนเิทศการศึกษา” 
 

ลักษณะโครงการ         โครงการงานประจ า           โครงการใหมํ            โครงการตํอเนื่อง 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ  ชื่อ – นามสกุล  นางสาวสุมาลี  กันธุ     โทรศัพท ์  084-866-4780 
ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ   เริ่มต๎น   1 ตุลาคม 2563    สิ้นสุด   30 กันยายน  2563 
แผนงาน พ้ืนฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
งบประมาณ  73,000   บาท 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 

 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพมนุษย์   

     (1) เปูาหมาย  

                                        1. คนไทยเป็นคนดี คนเกํง มีคุณภาพ พร๎อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ ประเดน็ที่ 3. การปฏิรูปการเรียนรู๎แบบพลิกโฉม 

                     -  3.3การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 

     (3) การบรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

 เนื่องจากโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา มีผลผลิตท าให๎ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารจัดการอยํางมีคุณภาพโดยมุํงเน๎น
การมีสํวนรํวมและความรับผิดชอบตํอผลการด าเนินการ มีข๎อมูลสารสนเทศ ผลการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล
และนิเทศการศึกษาโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ที่สามารถน าไปใช๎ในการ
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยํางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นโครงการนี้สํงผลตํอการบรรลุเปูาหมาย ตามตัวชี้วัด 
3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู๎ตลอดชีวิต 
 

1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 

  1)   แผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติ ด๎านการพัฒนาการเรียนรู๎         

              (1) เปูาหมายระดับประเด็นของแผนแมํบทฯ 

- เปูาหมายที่ 1. คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้นมีทักษะที่
จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแก๎ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎อยํางมีประสิทธิผล
เพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝุเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต 

- การบรรลุเปูาหมายตามแผนแมํบทฯ  เนื่องจากโครงการการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา มีผลผลิตท าให๎ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาบริหารจัดการอยํางมีคุณภาพโดยมุํงเน๎นการมีสํวนรํวมและความรับผิดชอบตํอผลการด าเนินการ มีข๎อมูล
สารสนเทศ ผลการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3 ที่สามารถน าไปใช๎ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยํางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น
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โครงการนี้สํงผลตํอการบรรลุเปูาหมาย ตามตัวชี้วัดคะแนน PISA ด๎านการอําน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
(คะแนนเฉลี่ย) คําเปูาหมายเฉลี่ย 470 คะแนน 

 (2) แผนยํอยของแผนแมํบทฯ  แผนยํอยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู๎ที่ตอบสนองตํอการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

- แนวทางการพัฒนา (2) พัฒนากระบวนการเรียนรู๎ของผู๎เรียนทุกระดับการศึกษา รวมถึง
จัดกิจกรรมเสริมทักษะเพ่ือพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 มีการผสมผสานเทคโนโลยีเข๎ากับเนื้อหาและวิธีการ
สอน โดยใช๎เทคโนโลยีสนับสนุนทฤษฎีการเรียนรู๎แบบใหมํในการพัฒนาเนื้อหาและทักษะแบบใหมํ เทคโนโลยีเพ่ือ
การเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 ควรมีคุณลักษณะที่มีชีวิต มีพลวัต มีปฏิสัมพันธ์ การเชื่อมตํอและมีสํวนรํวม 

- เปูาหมายของแผนยํอย คนไทยได๎รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานมีทักษะการ
เรียนรู๎ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข๎าถึงการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

- การบรรลุเปูาหมายตามแผนยํอยของแผนแมํบทฯ เนื่องจากโครงการการเพ่ิม
ประสิทธิภาพประสิทธิผลคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา มีผลผลิตท าให๎ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารจัดการอยํางมีคุณภาพโดยมุํงเน๎นการมีสํวนรํวมและความรับผิดชอบตํอผลการด าเนินการ 
มีข๎อมูลสารสนเทศ ผลการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ที่สามารถน าไปใช๎ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยํางมีประสิทธิภาพ 
ดังนั้นโครงการนี้สํงผลตํอการบรรลุเปูาหมายตามตัวชี้วัดสัดสํวนครูผํานการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูง
ตามมาตรฐานนานาชาติ คําเปูาหมายร๎อยละ 50 

1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 

  1) แผนปฏิรูปประเทศ ด๎านการศึกษา 

  2) เปูาหมายรวม 1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา   

  3) เรื่องและประเด็นปฏิรูป……………………………………………………… 

   5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  

    5.4 การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา 

6. การปรับโครงสร๎างของหนํวยงานในระบบการศึกษา เพ่ือบรรลุเปูาหมาย 

ในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและยกระดับ คุณภาพของการจัดการศึกษา 

    6.1 สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา 

7. การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู๎โดยการพลิกโฉมด๎วยระบบดิจิทัล (Digitalization 
for Educational and Learning Reform) 

                                   7.2 ระบบข๎อมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษา (Big Data for Education 
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ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
  การปฏิรูปการศึกษามีความมุํงหมายที่จะจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนไทยให๎เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  
เป็นคนดี  มีความสามารถและอยูํรํวมกับสังคมอยํางมีความสุข  การด าเนินการให๎บรรลุเปูาหมายอยํางมีพลังและมี
ประสิทธิภาพ จ าเป็นที่จะต๎องมีการกระจายอ านาจและให๎ทุกฝุายมีสํวนรํวม ซึ่งสอดคล๎องกับเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 43 ที่ก าหนดให๎บุคคลยํอมมีเสรีภาพเสมอกันในการ
รับการศึกษาไมํน๎อยกวําสิบสองปีที่รัฐจะต๎องจัดให๎อยํางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมํเก็บคําใช๎จําย การจัดการศึกษา
อบรมของรัฐต๎องค านึงถึงการมีสํวนรํวมขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และโดยที่มาตรา  20 แหํงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ก าหนดให๎มีการตรวจราชการ ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการประกอบกับค าสั่งหัวหน๎าคณะรักษาความสงบแหํงชาติที่ 
19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ก าหนดให๎มี
การก ากับ เรํงรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสํวนราชการหรือหนํวยงานและสถานศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดตํอทางราชการ และสอดคล๎องกับการบริหาร
ราชการของกระทรวงศึกษาธิการ จึงเห็นสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วําด๎วยการตรวจ ติดตาม
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา พ.ศ. 2549 
  ในหมวด 2 สํวนที่ 4 ข๎อ 25 ก าหนดให๎มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
ระดับเขตพ้ืนที่ การติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย 
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการด าเนินการ โดยมุํงผลสัมฤทธิ์ของหนํวยงานและสถานศึกษาใน
สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเตรียมการรับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลจากหนํวยงานภายนอกดังนั้น เพ่ือให๎
การติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือติดตามผลการด าเนินงานบริหาร
การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 โดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นไปอยํางตํอเนื่อง จึงต๎องจัดประชุมเพ่ือทราบความก๎าวหน๎าการจัด
การศึกษา ตลอดจนพิจารณาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให๎มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึง
ก าหนดให๎มีการประชุมคณะกรรมการจึงก าหนดให๎มีการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา อยํางน๎อยปีละ 2 ครั้ง ดังนั้นการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานจึงเป็นเรื่อง
ส าคัญและมีความจ าเป็นอยํางยิ่ง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต  3 ตระหนักและเห็น
ความส าคัญ จึงได๎จัดท าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษาข้ึน 
 

2.2 วัตถุประสงค์ 
   2.2.1 เพ่ือสํงเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาให๎มี

คุณภาพการศึกษาทั้ง 4 ด๎าน 
   2.2.2 เพ่ือให๎มีการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลฯทั้ง 4 ด๎านอยํางเป็นระบบ 
   2.2.3 เพ่ือประเมินผลการบริหาร จัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด 
   2.2.4 เพ่ือให๎องค์คณะบุคคลบุคคล ได๎ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษาอยําง

เข๎มแข็ง 
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2.3  เป้าหมาย 

        เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
      1. ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และอนุ ก.ต.ป.น.จ านวน 5 ครั้ง/ปี 
    2. โรงเรียนในสังกัดได๎รับการ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา         
อยํางน๎อย 2 ครั้ง ทุกโรงเรียน 

               เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (outcome) 
 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารจัดการอยํางมีคุณภาพโดยมุํงเน๎นการมีสํวนรํวม 

และความรับผิดชอบตํอผลการด าเนินการ มีระบบการนิเทศเรํงรัดติดตาม ประเมินผลสถานศึกษาและ 
ครูที่เข๎มแข็ง  

 2. โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีข๎อมูลสารสนเทศ ผลการติดตาม 

ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาโรงเรียนในสังกัดที่สามารถน าไปใช๎ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยํางมีประสิทธิภาพ 

 4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีรูปแบบและแนวทางในการ 
บริหารจัดการของโรงเรียนให๎เกิดคุณภาพ 

2.4  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
  ผู๎บริหารโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

   ประถมศึกษาเลย เขต 3 

2.5  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

       วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ  73,000  บาท 

  

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที ่1  
ต.ค.63-ธ.ค.64 

ไตรมาสที่ 2 
ม.ค.64-มี.ค.64 

ไตรมาสที ่3 
เม.ย.64-มิ.ย.64 

ไตรมาสที ่4  
ก.ค.64-ก.ย.64 

1. วางแผนการด าเนินงาน 
(Plan) 
กิจกรรมที่ 1 การจัดท าคู่มือ
การขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาโดย      
ก.ต.ป.น. 
- ประชุม ก.ต.ป.น. 5 ครั้ง   
- คําอาหารวําง อาหาร
กลางวัน140x20x5 
- คําเอกสารการประชุม 
50x20x5 

 
 
 
 
 
 

9,600 
 

2,800 
 
 

 
 
 
 
 
 

9,600 
 

2,800 
 
 

 
 
 
 
 
 

9,600 
 

2,800 
  
 

 
 
 
 
 
 

19,200 
 

5,600 
 

5,000 

 
 
 
 
 
 

48,000 
 

14,000 
5,000 

2.ด าเนินการ (Do)  

   1.ติดตาม ตรวจสอบ 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที ่1  
ต.ค.63-ธ.ค.64 

ไตรมาสที่ 2 
ม.ค.64-มี.ค.64 

ไตรมาสที ่3 
เม.ย.64-มิ.ย.64 

ไตรมาสที ่4  
ก.ค.64-ก.ย.64 

ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษา ผลการจัดกิจกรรม
การยกระดับผลสัมฤทธิ์และ
ตามจุดเน๎นการขับเคลื่อน
คุณภาพการจัดการศึกษา 
และติดตาม ตรวจสอบ ฯ การ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด/นโยบายของ
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

   1. ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลการบริหารจัดงาน
ของโรงเรียน ด๎านงบประมาณ  
บริหารงานบุคคล งานบริหาร
วิชาการ งานบริหารทั่วไป 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

3. สรุปและประเมินผล 
(Check)                               

   1.สรุป แตํงตั้ง
คณะกรรมการวิเคราะห์และ
สรุปผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษา                            

 
 

0 

 
 
0 

 
 

0 
 

 
 
0 

 
 

0 

4. ผลการประเมินไป
ปรับปรุง (Act) 

  สรุปรายงานผล/แลกเปลี่ยน
เรียนรู๎ อ.ก.ต.ป.น. 

    
 

6,000 

 
 

6,000 

รวม 
12,400 12,400 12,400 35,800 73,000 
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2.6 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงินงบประมาณ งบด าเนินงาน รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

จัดประชุม ก.ต.ป.น. และ อ.ก.ต.ป.น.  
5 ครั้ง   
1. ศึกษาสังเคราะห์ปัญหาความต๎องการใน
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
2. ก าหนดนโยบาย/จุดเน๎นในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาศึกษา/วิเคราะห์สภาพ
ปัจจุบัน ปัญหาและข๎อมูลพ้ืนฐาน ความ
ต๎องการการพัฒนาของสถานศึกษา 108 
โรงเรียน 
3. จัดท าคํูมือ เครื่องมือ/ปฏิทินการนิเทศ 
ติดตามฯโดย อ.ก.ต.ป.น. ก าหนดปฏิทินใน 
ค่าใช้จ่าย 
- คําตอบแทนการประชุม 1,000x9x5 
- คําอาหารวําง อาหารกลางวัน140x20x5 
- คําเอกสารการประชุม 50x20x5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

48,000 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

48,000 
14,000 
5,000 

2 
 
 
 
 

สรุปรายงานผล/แลกเปลี่ยนเรียนรู๎/ประชุม
ปฏิบัติการเพ่ิมประสิทธิภาพฯ 
ค่าใช้จ่าย 
- คําอาหารวําง อาหารกลางวัน140x20x1 
- คําวัสดุ 
 

  
 

 
2,800 

 
 
 
 

3,200 

 
 
 
 

6,000 
 

 

รวม 48,000 16,800 8,200 73,000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 73,000 

  

2.7 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
    2.7.1   เชิงปริมาณ 

1) ร๎อยละของโรงเรียนที่ได๎รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
ตามคํูมือโรงเรียนคุณภาพ 

2) มีแผนการขับเคลื่อนห๎องเรียนคุณภาพสูํโรงเรียนคุณภาพ   
3) ก.ต.ป.น. มีผลงานดีเดํนได๎รับเกียรติบัตร  
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     2.7.2  เชิงคุณภาพ   
1) สถานศึกษาในสังกัดจ านวน 108 โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีรูปแบบการบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพ 

2.8  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  2.8.1 การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาเลย เขต 3 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2.8.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีระบบการติดตามตรวจสอบที่
ประสิทธิภาพ 

2.8.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีวิธีการปฏิบัติที่ดี           
(Best Practice) ด๎านการบริหารแบบมีสํวนรํวม 
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ชื่อโครงการ “โรงเรียนคุณธรรม สพป.เลย ๓” 
 
ลักษณะโครงการ         โครงการงานประจ า           โครงการใหมํ            โครงการตํอเนื่อง 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ  นางนวพร สุขประเสริฐ  โทรศัพท์  08 – 4514 - 9828 
ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ   เริ่มต๎น ตุลาคม 2563 สิ้นสุด  กันยายน  2564 
แผนงาน พ้ืนฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
งบประมาณ 25,000  บาท 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 

 1) ยุทธศาสตร์ชาติ ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพมนุษย์  
                ประเด็น  การปรับเปลี่ยนคํานิยมและวัฒนธรรม 
   การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนใน

สถานศึกษา 
     (1) เปูาหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเกํง มีคุณภาพ พร๎อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21มนุษย์

ที่สมบูรณ์ มีความพร๎อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลทั้งด๎านสติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม มีจิตวิญญาณท่ีดี 
เข๎าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข๎ากับสภาพแวดล๎อมดีขึ้น ประชาชนอยูํดี กินดี และมีความสุข       

     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์  การปรับเปลี่ยนคํานิยมและวัฒนธรรม  

     (3) การบรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ   

  (1) เปูาหมาย  

   คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม คํานิยมท่ีดีงาม และมีความรัก และภูมิใจในความเป็นไทย
มากขึ้น น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ในการด ารงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและเป็นที่ยอมรับของนานา
ประเทศมากขึ้น 

 (2) ประเด็นยุทธศาสตร์   

  ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา คนไทยมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสูํการมีจิต
สาธารณะเพ่ิมข้ึน 

(3) การบรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

 โรงเรียนคุณธรรม สพป.เลย 3  จัดท าโครงการนี้ขึ้น เพ่ือสืบสานศาสตร์พระราชา และ
เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เรื่องเอกลักษณ์ ของชนชาติ
ไทย เชํน การอํอนน๎อมถํอมตน การเป็นสุภาพชน ความขยันหมั่นเพียร ความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งเป็นคุณงามความดี
ของคนไทยที่บรรพชนไทย ได๎ปฏิบัติสืบทอดตํอกันมา รวมทั้งน๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎เพ่ื อ 
มุํงให๎เกิดภูมิคุ๎มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยํางเหมาะสมให๎เกิดความสมดุลและยั่งยืน  
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1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 

  1)   แผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น แผนการปฏิรูปประเทศด๎านการศึกษา 
        (1) เปูาหมายระดับประเด็นของแผนแมํบทฯ 

เปูาหมายที่ 1 ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
           การบรรลุเปูาหมายตามแผนแมํบทฯ  แผนการปฏิรูปประเทศด๎านสังคม 

     คนไทยมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสูํการมีจิตสาธารณะเพ่ิมข้ึน  
 (2) แผนยํอยของแผนแมํบทฯ  
          การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม คํานิยม และการเสริมสร๎างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมือง
ที่ดี  

  แนวทางการพัฒนา 
           เป้าหมายของแผนย่อย  ประชาชนมีความเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม ถึงพร๎อมด๎วยความ

พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา ในสังคมที่เป็นธรรมและไมํทอดทิ้งกัน  บูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และด๎านสิ่งแวดล๎อม ในการจัดการเรียนการสอนในและนอกสถานศึกษา จัดให๎มีการเรียนการสอนตาม
พระราชด าริ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา จัดให๎มีการเรียนรู๎ทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ของชาติ และภูมิปัญญาท๎องถิ่น รวมทั้งการตระหนักรู๎ และการมีสํวนรํวมด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎
รองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศและตํางประเทศ 
  การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

  คนไทยเป็นมนุษย์ทีส่มบูรณ์ มีความพร๎อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลทั้งด๎าน
สติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณท่ีดี เข๎าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข๎ากับสภาพแวดล๎อมดีขึ้น   
   2)   แผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น แผนการปฏิรูปประเทศด๎านการศึกษา  
            (1) เปูาหมายระดับประเด็นของแผนแมํบทฯ 
               เปูาหมายที่1  คนไทยมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสูํการมีจิตสาธารณะเพ่ิมข้ึน  
               เปูาหมายที่ 2การมีสํวนรํวมการเรียนรู๎ การรับรู๎ และการสํงเสริมกิจกรรมทางสังคม 

การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ   
 ประชาชนมีความเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม ถึงพร๎อมด๎วยความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา  

ในสังคมท่ีเป็นธรรมและไมํทอดทิ้งกัน 

1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 
  1. แผนปฏิรูปประเทศด๎านการศึกษา 
  2. เปูาหมายรวม ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
  3. เรื่องและประเด็นปฏิรูป การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 
 
1.4 แผนระดับท่ี 3 (ระบุชื่อ) 
 1.แผนปฏิบัติราชการระยะ3 ปี (2563 -2565) ของสพฐ. 
 2.แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
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นโยบายที่ 1 ด๎านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
           ตัวชี้วัดที่ 2 ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีตํอบ๎านเมือง มีหลักคิดที่
ถูกต๎องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคํานิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มี
จิตอาสา รับผิดชอบตํอครอบครัว ผู๎อ่ืน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ๎อมอารี มีวินัยและ
รักษาศีลธรรม 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
 
2.1  หลักการและเหตุผล 
 โครงการโรงเรียนคุณธรรม  สพป.เลย 3 เป็นการด าเนินงานเพื่อสืบสานพระราชปณิธานเดินตามรอยเบื้อง
พระยุคลบาท ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งมีพระราชกระแสรับสั่งตํอประชาชนชาว
ไทยให๎ “ชํวยสร๎างคนดีให๎บ๎านเมือง” พร๎อมทั้งพระราชทานหลัก 3 ประการที่เกี่ยวกับครูและนักเรียนไว๎วํา “ให๎ครู
รักเด็ก เด็กรักครู” “ให๎ครูสอนให๎เด็กมีน้ าใจตํอเพ่ือน ไมํให๎แขํงขันกัน แตํให๎แขํงกับตัวเองและให๎เด็กที่เรียนเกํงชํวย
สอนเพ่ือนที่เรียนช๎ากวํา” “ให๎ครูจัดกิจกรรมให๎นักเรียนท ารํวมกัน เพ่ือให๎เห็นคุณคําของความสามัคคี”  
 เพ่ือเป็นการสืบสานศาสตร์พระราชา และสนองพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ  และพระบรมราโชบายด๎านการศึกษาของสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพ
ยวรางกูร กระทรวงศึกษาธิการก าหนดให้มีการด าเนินงานตามนโยบายภายใต้กรอบกลยุทธ์ชาติเกี่ยวกับเรื่อง
คุณธรรม โดยร่วมมือกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในฐานะผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาส าหรับ
เยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศ ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ อีกทั้งรับผิดชอบในการจัดการศึกษาเพ่ือให้เยาวชนทุกคน
มีความรู้ ความสามารถ  เป็นคนดี  คนเก่งและมีความสุข ดังนั้นการพัฒนาคุณธรรมให้กับเยาวชนของชาติจึงมี
ความจ าเป็นมาก เพ่ือให๎บรรลุวัตถุประสงค์ดังกลําว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จึงได๎
จัดท าโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพป.เลย 3 ขึ้น เพ่ือพัฒนาโรงเรียนในสังกัด ให้นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคนตระหนักรู้ เข้าใจและมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล และซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดี
อย่างเป็นธรรมชาติ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให๎เกิดขึ้นในตัวนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได๎รับการ
ปลูกฝังคุณธรรม 5 ประการ ได๎แกํ 1) ความพอเพียง 2) ความกตัญญู 3) ความซื่อสัตย์สุจริต 4) ความรับผิดชอบ 
และ 5) อุดมการณ์คุณธรรม อยํางเป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน   
 
2.2  วัตถุประสงค์ 

 2.2.1 เพ่ือให๎ผู๎บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ตระหนักรู๎ เข๎าใจ และมีกระบวนการคิด
อยํางมีเหตุผล ซึมซับ คุณคําแหํงคุณธรรมความดีอยํางเป็นธรรมชาติสร๎างความรู๎สึกผิดชอบชั่วดี และภูมิใจในการท า
ความด ี 

 2.2.2 เพ่ือให๎ผู๎บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน สร๎างเครือขํายชุมชนองค์กรแหํงคุณธรรม  
โดยขอความรํวมมือจากหนํวยงาน และองค์กรทีท่ างานด๎านคุณธรรมอยํางเป็นรูปธรรมชัดเจน และมีความตํอเนื่อง 
 2.2.3 เพ่ือพัฒนานักเรียนให๎มีความรู๎และเข๎าใจในการคิดค๎น ผลิตนวัตกรรมคุณธรรมพร๎อมทั้งสามารถน าไป
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระดับประเทศ 
 2.2.4 เพ่ือนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม 
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2.3. เป้าหมาย 

    เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
 2.3.1 โรงเรียนที่เข๎ารํวมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย 
เขต 3 จ านวน  108  โรงเรียน 
 2.3.2  ร๎อยละ  100  ของโรงเรียนคุณธรรม มีนักเรียนที่มีผลงานสร๎างความดีด๎วยโครงงานคุณธรรม 
 2.3.3  ร๎อยละ  100  ของโรงเรียนคุณธรรม  ได๎รับการนิเทศ ติดตามการด าเนินงานโครงการโรงเรียน 
คุณธรรม 
 
   เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (outcome) 

1) ผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู๎ มีกระบวนการจัดกิจกรรมในการด าเนินงานโรงเรียน
คุณธรรมได๎อยํางเป็นรูปธรรม  

2)  ผู๎บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคน มีความตระหนักรู๎ เข๎าใจ และคิดอยํางมีเหตุผล 
ซึมซับคุณคําแหํงคุณธรรมความดีอยํางเป็นธรรมชาติ สร๎างความรู๎สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการท าความดี 
        3) ผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษารํวมกันสร๎างเครือขํายชุมชน องค์กรแหํงคุณธรรมด๎วยการขอ
ความรํวมมือจากหนํวยงานและองค์กรที่ท างานด๎านคุณธรรมอยํางเป็นรูปธรรมชัดเจน ตํอเนื่องและยั่งยืน  

2.4  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
  ผู๎บริหาร / ครู / นักเรียนมีอุดมการณ์คุณธรรมในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม มีกลไกและเครื่องมือ  
(โครงงานคุณธรรม) ในการปฏิบัติงานคุณธรรม  จริยธรรมรํวมกันทั้งโรงเรียน 
 ผู๎บริหาร / ครู / นักเรียนมีพฤติกรรมที่ไมํพึงประสงค์ลดลง และมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด๎านความพอเพียง  
ความกตัญญูและความซื่อสัตย์สุจริตในโรงเรียนเพ่ิมข้ึน มีกระบวนการมีสํวนรํวม และสร๎างความรับผิดชอบจาก
ผู๎เกี่ยวขอ๎งในโรงเรียน 

 2.5 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
      วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ 25,000 บาท 
 

 แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที ่1  
ต.ค.63-ธ.ค.64 

ไตรมาสที ่2 
ม.ค.64-มี.ค.64 

ไตรมาสที่ 3 
เม.ย.64-มิ.ย.64 

ไตรมาสที ่4  
ก.ค.64-ก.ย.64 

1. กิจกรรมสร๎างคนดีให๎บ๎านเมือง 
พัฒนาในเรื่อง 
 1.1  โครงงานพัฒนาจริยคุณ 
 1.2  คืนคุณธรรมสูํห๎องเรียน  
 1.3  คํายยุวชนคนคุณธรรม 
(ระดับโรงเรียน) 

  - ประชุมครูผู๎รับผิดชอบ โรงเรียน
เพ่ือชี้แจงและขยายผลในโรงเรียน
ตนเองโดยทุกโรงเรียน
ประกอบด๎วย โรงเรียนในกลุํมดําน

    
 
 
 
 
 
 

25,000 

 
 
 
 
 
 
 

25,000 
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 แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที ่1  
ต.ค.63-ธ.ค.64 

ไตรมาสที ่2 
ม.ค.64-มี.ค.64 

ไตรมาสที่ 3 
เม.ย.64-มิ.ย.64 

ไตรมาสที ่4  
ก.ค.64-ก.ย.64 

ซ๎าย/ ภูเรือก๎าวหน๎า/อิปุุม/โคก
งาม/โพนสูง วังยาว โรงเรียนใน
กลุํมโรงเรียนอ าเภอนาแห๎ว/รักภู
เรือ/ กกสะทอน/ โปุง รวมจ านวน 
94 
2. กิจกรรมเสริมสร๎างคุณธรรมให๎
ผู๎บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาพัฒนาเรื่อง 
2.1 คุรุชนคนคุณธรรม (รํวมกับ
มูลนิธิครูดีของแผํนดิน)  
2.2 พัฒนานวัตกรรมด๎านการ
บริหารและการเรียนการสอน 
 - แจ๎งให๎ผู๎บริหาร ครู โรงเรียน
ขับเคลื่อนคิดค๎นและผลิตนวัตกรรม
ด๎านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม   

-  รวบรวมนวัตกรรมที่โรงเรียนสํง
เข๎าประกวดในระดับเขตตรวจ
ราชการและระดับประเทศ 

0 0 0 0 0 

3.สร๎างความเข๎มแข็งให๎โรงเรียน
คุณธรรม 
3.1  โรงเรียนดีมีที่ยืน 
  - ประเมินโรงเรียน 2 ดาว 
  - ประเมินโรงเรียน 3 ดาว  
3.2  นิเทศ ติดตาม 
    - ด าเนินการนิเทศตามแผน  

    - สรุปรายงานผลการด าเนินงาน
ออนไลน์ และรายงานเอกสาร 

0 0 0 0 0 

รวม 
0 0 0 25,000 25,000 
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2.6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
       งบประมาณ จ านวน  25,000 บาท  มีรายละเอียดการใช๎งบประมาณ  
(ถัวจํายทุกรายการ )  ดังนี้ 
  

รายการ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. กิจกรรมสร้างคนดีให้บ้านเมือง  
   1.1  โครงงานพัฒนาจริยคุณ 
   1.2  คืนคุณธรรมสูํห๎องเรียน 
   1.3  คํายยุวชนคนคุณธรรม(ระดับโรงเรียน) 
   1.4  ครอบครัวคุณธรรม 

    

  -  คําตอบแทนวิทยากร บรรยาย 1 คน 3  ชม. 
    (1 คน X 3 ชม. X 600 บาท) 
  - คําตอบแทนวิทยากรประจ ากลุํม 3 คน คนละ 6 ชม. 
    (3 คน X 6 ชม. X 600 บาท) 

1,800 
 

10,800   

1,800 
 

10,800 
คําอาหาร 70 คน X 1วัน X 140 บาท   9800  9,800 

  -  เอกสารและวัสดุการประชุม   2,600 2,600 
2.  กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม ให้ผู้บริหาร  ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา     
2.1  คุรุชน คนคุณธรรม  (รํวมกับมูลนิธิครูดีของแผํนดิน) 
2.2  พัฒนานวัตกรรมสร๎างสรรค์คนดีด๎านการบริหารเพ่ือ
สํงเสริมคุณธรรม(ผู๎บริหาร) 
2.3  พัฒนานวัตกรรมสร๎างสรรค์คนดี ด๎านการเรียนการสอน
เพ่ือสํงเสริมคุณธรรม(ครู) 

0 0 
 
 

0 0 
 
 

- คําใช๎จํายในการรํวมกิจกรรมกับมูลนิธิครูดีของแผํนดินเพ่ือ
ด าเนินงานการพัฒนานวัตกรรมการสร๎างสรรค์คนดี 

 
0 0  0 

รวมรายการที่ 2  0  0 
3.  กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนคุณธรรม     
   3.1  โรงเรียนดีมีที่ยืน 
   3.2  นิเทศ ติดตาม 

- - - - 

 - คณะกรรมการประเมินโรงเรียน ระดับ 2 ดาว - - - - 
รวมรายการที่ 3 0 0 0 0 

รวมจ านวนเงินทั้งสิ้น 12,600 9,800 2,600 25,000 
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2.7. ดัชนีวัดความส าเร็จ (KPIs) 
2.7.1  เชิงปริมาณ 

1) ร๎อยละ100 ผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมในการด าเนินงานโรงเรียนคุณธรรมได๎
อยํางเป็นรูปธรรม 

2) นักเรียนของโรงเรียนคุณธรรม มีผลงานสร๎างความดีด๎วยโครงงานคุณธรรมทุกโรงเรียน 
3) ร๎อยละ 100  ของโรงเรียนคุณธรรม ได๎รับการนิเทศ ติดตามการด าเนินงานโครงการโรงเรียน 
4) ร๎อยละ 100 ของโรงเรียนได๎รับการประเมินโรงเรียน 2 ดาว 

2.7.2  เชิงคุณภาพ 
1) ผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู๎ มีกระบวนการจัดกิจกรรมในการด าเนินงานโรงเรียน

คุณธรรมได๎อยํางเป็นรูปธรรม  
2)  ผู๎บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคน มีความตระหนักรู๎ เข๎าใจ และคิดอยํางมีเหตุผล 

ซึมซับคุณคําแหํงคุณธรรมความดีอยํางเป็นธรรมชาติ สร๎างความรู๎สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการท าความดี 
        3) ผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษารํวมกันสร๎างเครือขํายชุมชน องค์กรแหํงคุณธรรมด๎วยการขอ
ความรํวมมือจากหนํวยงานและองค์กรที่ท างานด๎านคุณธรรมอยํางเป็นรูปธรรมชัดเจน ตํอเนื่องและยั่งยืน 
2.8 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 2.8.1  ผู๎บริหาร / ครู / นักเรยีนมีอุดมการณ์คุณธรรมในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม มีกลไกและเครื่องมือ  
(โครงงานคุณธรรม) ในการปฏิบัติงานคุณธรรม จริยธรรมรํวมกันทั้งโรงเรียน 
 2.8.2  พฤติกรรมที่ไมํพึงประสงค์ลดลงมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด๎านความพอเพียง ความกตัญญู และความ
ซื่อสัตย์สุจริตในโรงเรียนเพ่ิมข้ึน 
 2.8.3  มีกระบวนการมีสํวนรํวม และสร๎างความรับผิดชอบจากผู๎เกี่ยวข๎องในโรงเรียน 
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ชื่อโครงการ “การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3” 
 
ลักษณะโครงการ         โครงการงานประจ า        โครงการใหมํ           โครงการตํอเนื่อง 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ  ชื่อ – นามสกุล นางสาวสุพัตรา  สิงห์สถิตย์ โทรศัพท์ 0872323176 
ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ   เริ่มต๎น ตุลาคม 2563 สิ้นสุด กันยายน 2564 
แผนงาน พ้ืนฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
งบประมาณ 200,000 บาท 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 

 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

     (1) เป้าหมาย  

 2.1 คนไทยเป็นคนดี คนเกํง มีคุณภาพ พร๎อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21           
 2.2 สังคมไทยมีสภาพแวดล๎อมที่เอ้ือและสนับสนุนตํอการพัฒนาคนตลอดชํวงชีวิต 

     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

                       3. การปฏิรูปการเรียนรู๎แบบพลิกโฉม 

       3.1การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู๎ให๎เอ้ือตํอการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 

       4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู๎ที่ตอบสนองตํอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

 4.3.2 การเปลี่ยนโฉมบทบาท “คร”ู ให๎เป็นครูยุคใหมํ  

 โดยปรับบทบาทจาก “ครูสอน” เป็น “โค๎ช” หรือ “ผู๎อ านวยการเรียนรู๎” ท าหน๎าที่
กระตุ๎น สร๎างแรงบันดาลใจ แนะน าวิธีเรียนรู๎และวิธีจัดระเบียบการสร๎างความรู๎ ออกแบบกิจกรรมและสร๎าง
นวัตกรรมการเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียน และมีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู๎เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของผู๎เรียน   

     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

 เนื่องจากโครงการ “การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3” มีผลผลิตเกี่ยวกับการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู๎ที่ตอบสนองตํอการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21 โดยมีผลลัพธ์ท าให๎ ครู ในโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ทั้ง 21 โรงเรียน ในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เป็นครูยุคใหมํปรับบทบาทจาก “ครูสอน” เป็น “โค๎ช” หรือ “ผู๎อ านวยการ
เรียนรู๎” ท าหน๎าที่กระตุ๎น สร๎างแรงบันดาลใจ แนะน าวิธีเรียนรู๎และวิธีจัดระเบียบการสร๎างความรู๎ ออกแบบกิจกรรม
และสร๎างนวัตกรรมการเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียน สามารถจัดการเรียนรู๎ที่ตอบสนองตํอการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 และมี
บทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู๎เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของผู๎เรียน โดยการจัดสรรงบประมาณในการศึกษาดู
งาน ประชุมทางวิชาการ และการน าเสนองานวิจัยให๎กับครูในโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  สํงผลให๎นักเรียนใน
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โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลทั้งหมด 21 โรงเรียน เป็นคนดี คนเกํง มีคุณภาพ พร๎อมส าหรับวิ ถีชีวิตในศตวรรษที่ 
21  

2)  ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

      (1) เป้าหมาย  

 2.1 สร๎างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ 

      (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  

 4.1 การลดความเหลื่อมล้ า สร๎างความเป็นธรรมในทุกมิติ  

  4.1.7 สร๎างความเป็นธรรมในการเข๎าถึงบริการสาธารณสุขและการศึกษา 
โดยเฉพาะส าหรับผู๎มีรายได๎น๎อยและกลุํมผู๎ด๎อยโอกาส  

  ด๎านการศึกษาเน๎นการสร๎างโอกาสในการเข๎าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพที่เป็น
มาตรฐานเสมอกัน โดยเฉพาะในพ้ืนที่หํางไกลทุรกันดารและยากจนและกลุํมเปูาหมายที่ต๎องการดูแลเป็นพิเศษ การ
จัดให๎มีมาตรการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา การสนับสนุนกลไกความรํวมมือของภาคสํวนตําง ๆ เพ่ือ
พัฒนาการศึกษาในระดับจังหวัด การใช๎เทคโนโลยีเพ่ือสํงเสริมการเรียนรู๎และการเข๎าถึงข๎อมูลขําวสาร ความรู๎และ
นวัตกรรมของคนทุกกลุํม รวมถึงระบบการติดตามสนับสนุนและประเมินผลเพ่ือสร๎างหลักประกันสิทธิการศึกษาที่มี
คุณภาพของประชาชน  

     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติด้านด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม 

 เนื่องจากโครงการ “การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3” มีผลผลิตเกี่ยวกับการสร๎างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในการศึกษา
โดยเฉพาะในโรงเรียนในพ้ืนที่หํางไกล เน๎นการสร๎างโอกาสในการเข๎าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพที่เป็นมาตรฐานเสมอ
กัน การสนับสนุนการใช๎เทคโนโลยีเพ่ือสํงเสริมการเรียนรู๎และเข๎าถึงข๎อมูลขําวสาร ความรู๎และนวัตกรรมของคนทุก
กลุํม รวมถึงระบบการติดตามสนับสนุนและประเมินผลเพ่ือสร๎างหลักประกันสิทธิการศึกษาที่มีคุณภาพของ
ประชาชน โดยการจัดสรรงบประมาณให๎กับโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลในการจัดซื้อสื่อเทคโนโลยีในการจัด
การศึกษา การท าแผนการนิเทศ ติดตามโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ทั้ง 21 โรงเรียน อย่างน้อย โรงเรียนละ 3 
ครั้ง สนับสนุนและประเมินผลการจัดการศึกษา เพ่ือสร๎างความเป็นธรรมและลดความ   เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

 

1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 

  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 

        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

- เป้าหมายที่ 1. คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มข้ึน มีทักษะที่
จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถใช๎ในการแก๎ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎อยํางมี
ประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝุเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต 
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- การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 

โครงการ “การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3” ตามตัวชี้วัด โดยการเปลี่ยนครูให๎เป็นครูยุคใหมํปรับบทบาทจาก “ครูสอน” เป็น “โค๎ช” 
หรือ “ผู๎อ านวยการเรียนรู๎” ท าหน๎าที่กระตุ๎น สร๎างแรงบันดาลใจ แนะน าวิธีเรียนรู๎และวิธีจัดระเบียบการสร๎าง
ความรู๎ ออกแบบกิจกรรมและสร๎างนวัตกรรมการเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียน สํงผลให๎นักเรียนในโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล
ทั้งหมด 21 โรงเรียน มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถใช๎ในการแก๎ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และ
ท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎อยํางมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝุเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต 

 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 4.3 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  

 4.3.2 การเปลี่ยนโฉมบทบาทครู ให๎เป็นครูยุคใหมํ 

                     4.3.6 การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู๎โดยใช๎ดิจิทัลแพลตฟอร์ม  

- แนวทางการพัฒนา  

1) เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ คือ (3) สํงเสริมสนับสนุนระบบการ
พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอยํางตํอเนื่อง โดยผู๎ที่มีใบประกอบวิชาชีพจะต๎องเป็นผู๎เชี่ยวชาญและมี
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการในสาขาที่ตนเองสอน มีความรู๎ ทักษะ และสามารถสร๎าง
สมรรถนะที่สอดคล๎องกับกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพให๎แกํผู๎เรียน 

2) เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท คือ (2) จัดให๎มี
มาตรฐานขั้นต่ าของโรงเรียนในทุกระดับ เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีการก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าของ
โรงเรียนในทุกระดับที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศ ในด๎านความพร๎อมของโครงสร๎างพ้ืนฐาน อุปกรณ์การเรียน
การสอน   (6) สํงเสริมการวิจัยและใช๎เทคโนโลยีในการสร๎างและจัดการความรู๎ การเรียนการสอนและการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล๎องกับบริบทพ้ืนที่ 

3) พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ (4) พัฒนาระบบเครือขํายเทคโนโลยีดิจิทัลและ
ดิจิทัลแพลตฟอร์ม สื่อดิจิทัลเพ่ือการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภทการศึกษาอยํางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  

- เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยได๎รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการ
เรียนรู๎และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข๎าถึงการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

- การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ      

โครงการ “การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3” ตามตัวชี้วัด โดยการเปลี่ยนโฉมบทบาทครูให๎เป็นครูยุคใหมํ มีความรู๎ทักษะ ด๎วยการจัด
งบประมาณให๎ครูอบรมเพ่ิมเติม เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภทด๎ วยการจัด
งบประมาณจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นโครงสร๎างพ้ืนฐาน และพัฒนาระบบเครือขํายเทคโนโลยี สํงผลให๎คนไทย
นักเรียนในโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ได๎รับการศึกษาที่
มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู๎และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข๎าถึงการเรียนรู๎อยําง
ตํอเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น     
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1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 

  1) แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 

  2) เป้าหมายรวม 

   2.1) ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 

   2.2) ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

  3) เรื่องและประเด็นปฏิรูป 

   3.1) การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  

    - เด็ก เยาวชน และประชาชน ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด๎อยโอกาส ทุกคนมี
ความเสมอภาคในโอกาสพัฒนาตนเองตามศักยภาพและเข๎าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ รวมถึงเสริมสร๎างพัฒนาครูและ
สถานศึกษาให๎มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ตลอดจนวิจัยพัฒนาองค์ความรู๎ที่น าไปใช๎ได๎จริงเพ่ือยกระดับ
ความสามารถของคนไทยได๎อยํางยั่งยืน 

    - โรงเรียนขนาดเล็กในพ้ืนที่หํางไกลและโรงเรียนขนาดกลางที่ต๎องการการ
ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาอยํางเรํงดํวน ได๎รับการแก๎ปัญหาอยํางเป็นระบบ 

   3.2) การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู๎ โดยการพลิกโฉมด๎วยระบบดิจิทัล 
(Digitalization for Educational and Learning Reform) 

   - เพ่ือพัฒนาระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือการเรียนรู๎แหํงชาติ (National Digital 
Learning Platform) ในการปรับเปลี่ยนระบบการศึกษา สร๎างคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ า และสร๎างความสามารถ
ในการแขํงขัน เพ่ือให๎ก๎าวกระโดดทันกับพัฒนาการในโลก ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
โดยมีเปูาหมายจ าเพาะ ดังนี้ (1) เพ่ือใช๎ประโยชน์จากแหลํงข๎อมูลความรู๎ตําง ๆ ที่มีอยูํและจะมีการสร๎างขึ้นตํอไป ทั้ง
ในประเทศ และตํางประเทศ ให๎สามารถใช๎ประโยชน์ได๎อยํางกว๎างขวางและทั่วถึง ทั้งเป็นที่รวบรวมข๎อมูลสื่อการ
เรียนรู๎เดิมที่มีอยูํแล๎ว (2) เป็นกลไกในการรวบรวม คัดกรอง พัฒนาสื่อการเรียนรู๎ที่มีคุณภาพ ให๎อยูํในรูปแบบที่
สามารถใช๎ประโยชน์ได๎อยํางกว๎างขวาง และทั่วถึงตลอดจนมีกลไกในการเข๎าถึงและคัดเลือกสิ่งที่ต๎องการได๎โดยงําย 
(3) เป็นเวทีที่มีการเข๎ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ในลักษณะชุมชน น าไปสูํการเปิดโอกาสให๎ทุกคนเข๎ามาเรียนซึ่งจะลด
ความเหลื่อมล้ า และน าแหลํงข๎อมูลสื่อการเรียนรู๎ใหมํเข๎ามาได๎ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กัน ตลอดจนเป็นเวทีที่มี
การให๎บริการเพ่ือการเรียนรู๎ (service) ตําง ๆ (4) เพ่ือเรํงรัดแก๎ปัญหาความเหลื่อมล้ าและสร๎างเสริมคุณภาพ
การศึกษา ทั้งระบบการศึกษาโดยเฉพาะอยํางยิ่งส าหรับผู๎ที่อยูํในท๎องถิ่นหํางไกล หรือผู๎ด๎อยโอกาส หรือผู๎ที่มีความ
จ าเป็นพิเศษ อันเป็นการสร๎างพลังให๎กับผู๎เรียน ครู และโรงเรียน (5) เพ่ือพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ให๎สามารถปรับบทบาทให๎เป็นผู๎อ านวยการเรียนรู๎ (facilitator) โดยเน๎นให๎ผู๎เรียนมีวิธีหาความรู๎ในโลกแหํง
ความรู๎อันมากมายมหาศาล ให๎เทําทันกับความเปลี่ยนแปลงของยุคดิจิทัลในศตวรรษท่ี 21 

1.4 แผนระดับท่ี 3 (ระบุชื่อ) 

 1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (2563-2565) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 

 2. แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
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ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นหนํวยงานหลักในการจัดการศึกษา ได๎รับ

มอบหมายนโยบายจากนายกรัฐมนตรีให๎ด าเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (1 ต าบล 1 
โรงเรียนคุณภาพ)  โดยมุํงเน๎นการพัฒนาโรงเรียนให๎มีคุณภาพและได๎มาตรฐานตามบริบทของตนเอง  สร๎างโอกาสให๎
นักเรียนในพ้ืนที่ได๎รับการพัฒนาอยํางเต็มที่เกิดความเทําเทียมและครอบคลุมทั่วประเทศ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าด๎าน
การจัดการศึกษาของประเทศ โดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลางของชุมชน เป็นต๎นแบบโรงเรียนที่มีคุณภาพ โดยโรงเรียน
สามารถให๎บริการการศึกษาอยํางมีคุณภาพ มีความพร๎อมในการจัดการเรียนการสอน มีอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความ
สะดวกที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ ผู๎บริหารและครูมีความพร๎อมด๎านสมรรถนะ ศักยภาพและความสามารถในการบริหาร
จัดการให๎มีคุณภาพ สร๎างการมีสํวนรํวมในการสํงเสริมและสนับสนุนกระบวนการบริหาร การจัดการสถานศึกษาของ
เอกชน บ๎าน วัด รัฐ โรงเรียน เพ่ือพัฒนาผู๎เรียน ซึ่งถือเป็นหลักประกันกับชุมชนวํา โรงเรียนคุณภาพเหลํานี้จะสํงเสริม
และสนับสนุนให๎นักเรียนได๎รับความรู๎ กระบวนการและทักษะที่จ าเป็นตํอการธ ารงตน ด ารงชีวิตในการเป็นพลเมือง
ที่ดีของประเทศ ตลอดจนเป็นศูนย์รวมหรือเป็นแหลํงการเรียนรู๎ของชุมชน ให๎ชุมชนมีสํวนรํวมและเกิดความรู๎สึกเป็น
เจ๎าของ สร๎างความเชื่อม่ันและศรัทธาในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนในการสํงบุตรหลานเข๎ามาเรียน น าไปสูํการ
ลดคําใช๎จํายของผู๎ปกครอง  โรงเรียน และชุมชน รํวมกันจัดกิจกรรมทางการศึกษาที่ เป็นประโยชน์ เชื่อมโยง
ความสัมพันธ์กับชุมชนได๎อยํางตํอเนื่อง และมีประสิทธิภาพ   

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ได๎รับมอบหมายนโยบายจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการด าเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล สพฐ. ให๎
บรรลุตามเปูาหมาย โดยเรํงด าเนินการโครงการให๎เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ ผู๎บริหาร ครูและบุคลากรใน
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล รวมถึงชุมชนได๎มีสํวนรับรู๎  และมีสํวนรํวมในการพัฒนาและขับเคลื่อนโครงการอยําง
ยั่งยืน จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น 

2.2 วัตถุประสงค์ 
 2.2.1 เพ่ือสํงเสริมให๎โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

เลย เขต 3 มีอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกด๎านเทคโนโลยีดิจิทัลและดิจิทัลแพลตฟอร์มที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ 
 2.2.2 เพ่ือสํงเสริมให๎ครูในโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาเลย เขต 3 เป็นครูที่มีความพร๎อมด๎านสมรรถนะ ศักยภาพ เป็นครูยุคใหมํที่ปรับบทบาทจาก “ครู
สอน” เป็น “โค๎ช” หรือ “ผู๎อ านวยการเรียนรู๎” และ สามารถสร๎างนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎
กระบวนการวิจัยได ๎

 2.2.3 เพ่ือนิเทศ ติดตาม สนับสนุนและประเมินผลการจัดการศึกษา การด าเนินงานโครงการ
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เพ่ือสร๎างความเป็นธรรม
และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  

 
2.3  เป้าหมาย 

        2.3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
  1) โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

จ านวน  21 โรงเรียน  มีนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน อยํางน๎อยโรงเรียนละ 1 นวัตกรรม พร๎องงานวิจัย 
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        2) โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
จ านวน 21 โรงเรียน มีอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกด๎านเทคโนโลยีดิจิทัลและดิจิทัลแพลตฟอร์มที่เอ้ือตํอการ
เรียนรู๎ทุกห๎องเรียน 

          3) ครูในโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลแตํละโรงเรียน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3 จ านวน 21 โรงเรียน ร๎อยละ 50  มีความพร๎อมด๎านสมรรถนะ ศักยภาพและเป็นครูยุคใหมํ
ทีป่รับบทบาทจาก “ครูสอน” เป็น “โค๎ช” หรือ “ผู๎อ านวยการเรียนรู๎”  

  4) โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3จ านวน 
21 โรงเรียน ได๎รับการนิเทศ ติดตาม การด าเนินงานทุกโรงเรียน  

               2.3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (outcome) 
  1) โรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 3 มีนวัตกรรมในการพัฒนานักเรียนให๎มีคุณภาพได๎อยํางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน  
                    2) โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลทุกโรงเรียน มีการพัฒนาความพร๎อมด๎านโครงสร๎างพื้นฐานด๎าน
สํงเสริมการศึกษาและด๎านการสร๎างเครือขํายและการมีสํวนรํวมอยํางตํอเนื่องและยั่งยืน 

2.4  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
  2.4.1 ครูในโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
จ านวน 21 โรงเรียน  

  2.4.2 นักเรียนในโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย 
เขต 3 จ านวน 21 โรงเรียน 

  2.4.3 ครูและนักเรียนในโรงเรียนอ่ืน ๆ ในพื้นที่ใกล๎เคียงโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

2.5  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

       วงเงินงบประมาณท่ีด าเนินการ 200,000 บาท  
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที ่1  
ต.ค.63-ธ.ค.64 

ไตรมาสที่ 2 
ม.ค.64-มี.ค.64 

ไตรมาสที ่3 
เม.ย.64-มิ.ย.64 

ไตรมาสที ่4  
ก.ค.64-ก.ย.64 

1. การพัฒนาด้านสื่อและ
อุปกรณ์ทางการเรียนรู้ด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลและดิจิทัล
แพลตฟอร์มของสถานศึกษา 
- จัดสรรงบประมาณให๎
โรงเรียนด าเนินการจัดซื้อสื่อ
และอุปกรณ์ทางการเรียนรู๎
ด๎านเทคโนโลยีดิจิทัลและ
ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 

 
 

 
 

105,000  

  105,000 

2. 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม 
1 งานวิจัย  
   - จัดสรรงบประมาณให๎
โรงเรียนด าเนินการ 

  
31,500 

  31,500 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที ่1  
ต.ค.63-ธ.ค.64 

ไตรมาสที่ 2 
ม.ค.64-มี.ค.64 

ไตรมาสที ่3 
เม.ย.64-มิ.ย.64 

ไตรมาสที ่4  
ก.ค.64-ก.ย.64 

   - จัดกิจกรรม Open 
House โรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบล ที่ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 3 

 

   13,000 13,000 

3. ครูคุณภาพโรงเรียน
คุณภาพ 

- จัดสรรงบประมาณใน
การศึกษาดูงาน ประชุมทาง
วิชาการ และการน าเสนอ
งานวิจัย  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

46,100 

46,100 

4. การนิเทศ ก ากับและ
ติดตามการด าเนินงาน 
Coaching and 
Mentoring  
- ประชุมผู๎บริหารโรงเรียน
ชี้แจงโครงการ 

 
 
 

 

 
 

4,400 บาท 

  4,400 

- นิเทศ ติดตามท่ีโรงเรียน ทั้ง 
21 โรงเรียน อยํางน๎อย 
โรงเรียนละ 3 ครั้ง 

     

รวม 
0 140,900 0 59,100 200,000 

 

2.6 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงินงบประมาณ 
งบด าเนินการ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. การพัฒนาด้านสื่อและอุปกรณ์ทางการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
1.1 จัดสรรงบประมาณให๎โรงเรียนด าเนินการจัดซื้อสื่อ
และอุปกรณ์ทางการเรียนรู๎ด๎านเทคโนโลยีดิจิทัลและ
ดิจิทัลแพลตฟอร์ม โรงเรียนละ 10,000 บาท จ านวน 
21 โรงเรียน   105,000 105,000 
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ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงินงบประมาณ 
งบด าเนินการ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

รวมกิจกรรมที่ 1 0 0 105,000 105,000 
2. การพัฒนานวัตกรรม (1 โรงเรียน  1 นวัตกรรม 1 งานวิจัย)      

1.1  จัดสรรงบประมาณให๎โรงเรียนจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ในการด าเนินงาน จ านวน 21 โรงเรียน โรงเรียนละ 
1,500  บาท   31,500 31,500 
1.2 การจัดงาน Open House โรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบล โดยให๎โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลทั้ง 
21 โรงเรียน จัดบูทน าเสนอผลงาน และเชิญโรงเรียน
อ่ืน ๆ เข๎ารํวมชมกิจกรรม  
- คําวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดงาน 
- คําอาหาร อาหารวําง ผู๎บริหารและคณะครูผู๎น า
ผลงานเข๎ารํวม  จ านวน 50 คน  คนละ 140 บาท (50 
คน x 140 บาท x 1 วัน) 
- คําอาหารวําง ผู๎บริหารและคณะครูที่เข๎ารํวมชม
กิจกรรม จ านวน 200 คน คนละ 30 บาท  

 

7,000 
 

6,000 

 

 
 
 

7,000 
 

6,000 
รวมกิจกรรมที่ 2 0 13,000 33,500 46,500 

3. ครูคุณภาพโรงเรียนคุณภาพ 
3.1 จัดสรรงบประมาณในการศึกษาดูงาน ประชุมทาง
วิชาการและการน าเสนองานวิจัย เป็นคําพาหนะ คําท่ี
พัก หรือคําสมัคร โรงเรียนละ 1 คน จ านวน 21 
โรงเรียน คนละ 2,100 บาท  

 44,100 

 

44,100 

รวมกิจกรรมที่ 3 0 44,100 0 44,100 
4. การนิเทศ ก ากับและติดตามการด าเนินงาน  Coaching and Mentoring  

2.1 ประชุมผู๎บริหารโรงเรียนชี้แจงโครงการ 
    - คําอาหารและอาหารวําง ผู๎เข๎าประชุม  (40 คน x 
110 บาท x 1 วัน)      

 

 
4,400 

  
4,400 

 
2.2 นิเทศ ติดตามที่โรงเรียน ทั้ง 21 โรงเรียน อยําง
น๎อย โรงเรียนละ 3 ครั้ง   

    
รวมกิจกรรมที่ 4 0 4,400 0 4,400 
รวมทั้งสิ้น 0 61,500 138,500 200,000 

 

 

 

2,000 
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2.7 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลหรือดิจิทัลแพลตฟอร์มครบทุก
ห้องเรียน 

ส ารวจ แบบส ารวจวัสดุอุปกรณ์ด้าน
เทคโนโลยี 

2. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีนวัตกรรมการ
สอน (1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม 1 งานวิจัย) 

ตรวจสอบการรายงาน
นวัตกรรม งานวิจัย 

แบบรายงานนวัตกรรม 
เลํมวิจัย 

3. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีครทูี่เข้าร่วม

อบรม ประชุมวิชาการ และน าเสนอผลงาน 

ตรวจสอบจากการรายงาน
การเข้ารับการพัฒนาตนเอง  

แบบรายงาน 
SAR 

 

2.8  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
2.8.1 โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีนวัตกรรม

การเรียนการสอนที่ดีมีคุณภาพ โรงเรียนละ 1 นวัตกรรม 
2.8.2  โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีสื่อและ

อุปกรณใ์นการจัดการเรียนรู๎ด๎านเทคโนโลยีดิจิทัลและดิจิทัลแพลตฟอร์มครบทุกโรงเรียน 
2.8.3  ครูโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีความ

พร๎อมด๎านสมรรถนะ ศักยภาพและเป็นครูยุคใหมํที่ปรับบทบาทจาก “ครูสอน” เป็น “โค๎ช” หรือ “ผู๎อ านวยการ
เรียนรู๎” 

2.8.4  โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลทุกโรงเรียน ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย            
เขต 3 ได๎รับการนิเทศ ติดตาม การด าเนินงานที่เป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
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ชื่อโครงการ“การพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ” 
ลักษณะโครงการ         โครงการงานประจ า           โครงการใหมํ        โครงการตํอเนื่อง 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ  ชื่อ – นามสกุล นางสาวพีรพรรณพชร  วงษ์ชมชวกร  โทรศัพท์ 093-6594263 
ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ   เริ่มต๎น 1 ตุลาคม 2563  สิ้นสุด 30 กันยายน  2564 
แผนงาน พ้ืนฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
งบประมาณ 40,000 บาท 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 

 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด๎าน การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพมนุษย์ 

     (1) เปูาหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเกํง มีคุณภาพ พร๎อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการเรียนรู๎ตลอดชีวิต 

     (3) การบรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ เนื่องจากโครงการ“การพัฒนาครูผู๎สอน
ภาษาอังกฤษ” มีผลผลิตท าให๎ครูผู๎สอนภาษาอังกฤษโรงเรียนในสังกัดได๎รับการพัฒนาเทคนิคในการจัดกิจกรรมการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษครบ 108 โรงเรียน มีผลลัพธ์ท าให๎ ครูผู๎สอนภาษาอังกฤษมีความตระหนัก เข๎าใจ และมี
เทคนิคในการสอนภาษาอังกฤษครบทั้ง 4  ทักษะ ซึ่งท าให๎นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจภาษาอังกฤษขั้นพ้ืนฐาน
เพ่ิมข้ึน ดังนั้นโครงการนี้สํงผลตํอการบรรลุเปูาหมายตามตัวชี้วัด 3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู๎ตลอด
ชีวิต  

1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 

  1)   แผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู๎ 

        (1) เปูาหมายระดับประเด็นของแผนแมํบทฯ 

- เปูาหมายที ่คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็น
ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก๎ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎อยํางมีประสิทธิผล
เพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝุเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต 

การบรรลุ เปูาหมายตามแผนแมํบทฯ เนื่องจากโครงการ“การพัฒนาครูผู๎ สอน
ภาษาอังกฤษ” มีผลผลิตท าให๎ครูผู๎สอนภาษาอังกฤษโรงเรียนในสังกัดได๎รับการพัฒนาเทคนิคในการจัดกิจกรรมการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษครบ 108 โรงเรียน มีผลลัพธ์ท าให๎ ครูผู๎สอนภาษาอังกฤษมีความตระหนัก เข๎าใจ และมี
เทคนิคในการสอนภาษาอังกฤษครบทั้ง 4 ทักษะ ซึ่งท าให๎นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจภาษาอังกฤษขั้นพ้ืนฐาน
เพ่ิมข้ึน ดังนั้นโครงการนี้สํงผลตํอการบรรลุเปูาหมายตามตัวชี้วัด อันดับขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศ
ด๎านการศึกษา คําเปูาหมายอันดับที่ 45 
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 (2) แผนยํอยของแผนแมํบทฯ แผนยํอยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู๎ที่ตอบสนองตํอการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

- แนวทางการพัฒนา จัดให๎มีระบบการศึกษาและระบบฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะที่มี
คุณภาพสูงและยืดหยุํน 

- เปูาหมายของแผนยํอย คนไทยได๎รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการ
เรียนรู๎ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข๎าถึงการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

- การบรรลุเปูาหมายตามแผนยํอยของแผนแมํบทฯ  

 เนื่องจากโครงการ“การพัฒนาครูผู๎สอนภาษาอังกฤษ” มีผลผลิตท าให๎ครูผู๎สอน
ภาษาอังกฤษโรงเรียนในสังกัดได๎รับการพัฒนาเทคนิคในการจัดกิจกรรมการเรียนวิชาภาษาอังกฤษครบ 108 
โรงเรียน มีผลลัพธ์ท าให๎ ครูผู๎สอนภาษาอังกฤษมีความตระหนัก เข๎าใจ และมีเทคนิคในการสอนภาษาอังกฤษครบทั้ง 
4  ทักษะ ซึ่งท าให๎นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจภาษาอังกฤษขั้นพ้ืนฐานเพ่ิมขึ้น ดังนั้นโครงการนี้สํงผลตํอการบรรลุ
เปูาหมายตามตัวชี้วัด สัดสํวนครูผํานการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงมาตรฐานนานาชาติ คําเปูาหมาย
ร๎อยละ 50    

1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 

  แผนการปฏิรูปประเทศ โดยตรง 

  1)  แผนการปฏิรูปประเทศ.....ด๎านการศึกษา 

  2) เปูาหมายรวม ……ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 

  3) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป  การจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 
21 เปูาหมายรวม  

  แผนการปฏิรูปประเทศ ระดับรอง 

  1)  แผนการปฏิรูปประเทศ.....ด๎านสังคม 

  2) เปูาหมายรวม ……สังคมเป็นสังคมแหํงโอกาสและไมํแบํงแยก 

  3) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูปที่ 5 การมีสํวนรํวม การเรียนรู๎ การรับรู๎ และการสํงเสริมกิจกรรมทาง
สังคม 

1.4  แผนระดับที่ 3 (ระบุชื่อ)การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู๎ และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชํวงวัย 

1) สํงเสริมการเรียนรู๎และพัฒนาทุกชํวงวัย 

2) มุํงเน๎นการพัฒนาโรงเรียนควบคูํกับการพัฒนาครู 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
 ปัจจัยที่ส าคัญที่สุดในกระบวนการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาการเรียนรู๎ก็คือ “ครู” ครูเป็นผู๎ที่มี
ความหมายและส าคัญมากท่ีสุดในห๎องเรียน และเป็นผู๎ที่มีความส าคัญตํอคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้เพราะ คุณภาพของ
ผู๎เรียนขึ้นอยูํกับคุณภาพของครู ที่มีความส าคัญท่ีสุดในโรงเรียนที่สํงผลตํอการเรียนรู๎ของนักเรียนมากที่สุด การเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ ของประเทศไทยในปัจจุบันมีการใช๎รูปแบบการสอนที่หลากหลาย มีการน าสื่อเทคโนโลยีตําง 
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ๆ เป็นสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนเพ่ือที่จะกระตุ๎นให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎และสามารถน าภาษาอังกฤษไปใช๎ในการ
สื่อสารได๎ โดยนักเรียนได๎เริ่มเรียนภาษาอังกฤษตั้งแตํระดับชั้นอนุบาล จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา ตามสภาพความ
เป็นจริงแล๎ว นักเรียนสํวนใหญํยังไมํสามารถน าภาษาอังกฤษไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎จริง ซึ่งอาจมาจากสาเหตุหลาย
ด๎าน ขึ้นอยูํกับสภาพของท๎องถิ่น การพัฒนาความรู๎ความสามารถ ในการใช๎ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ส าหรับ
สภาพการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีสองนั้น ครูผู๎สอนในโรงเรียนจ าเป็นต๎องฝึกฝนให๎ผู๎เรียนมีความสามารถทั้ง 4 
ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอําน และการเขียน ซึ่งทักษะดังกลําวต๎องได๎รับการฝึกฝนไปพร๎อมกัน จนกระทั่ง
สามารถใช๎ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และน าไปเป็นเครื่องมือค๎นคว๎า หาความรู๎ ใหมํได๎อยํางแท๎จริง 
กระทรวงศึกษาธิการได๎ด าเนินงานโครงการพัฒนาทักษะการใช๎ภาษาอังกฤษและเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน
ของครู ซึ่งเป็นความพยายามในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของประเทศ ที่ชัดเจนด๎วยการเน๎นการ
พัฒนาครูทั้งพ้ืนที่การศึกษาการสนับสนุนเรื่องสื่อการสอนทั้งที่เป็นหนังสือและสื่อทางไกลรวมทั้งจัดกิจกรรมเพ่ือ
เสริมสร๎างบรรยากาศ การเรียนรู๎ภาษาอังกฤษ อยํางไรก็ตามการด าเนินการดังกลําวไมํพียงพอที่จะแก๎ปัญหาทั้ง
ระบบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จึงพยายามหาแนวทางแก๎ไขปัญหาการจัดการเรียนการ
สอนกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ โดยเฉพาะในปัจจุบันการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับเด็ก
และเป็นการสร๎างความคุ๎นเคยกล๎าแสดงออก และสร๎างความมั่นใจในการเรียนรู๎ซึ่งสอดคล๎องกับมาตรฐานการศึกษา
ระดับประถม มุํนเน๎นให๎เด็กมีทักษะในการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง รักการเรียนรู๎และพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง 
โดยการเรียนรู๎ของเด็กนั้นไมํจ าเป็นต๎องเรียนรู๎เฉพาะในห๎องเรียนหรือในหนังสือ การดูภาพ การอํานข๎อความหรือ
บทความจากบอร์ด นิทรรศการ แผํนปูายก็สามารถชํวยปลูกฝังให๎เด็กเป็นคนรักการอําน รู๎จักแสวงหาความรู๎ด๎วย
ตนเอง มีคณุลักษณะตรงตามมาตรฐานการศึกษา บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเด็กสามารถน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน
โดยผํานการเข๎ารํวมปฏิบัติกิจกรรมการใช๎ภาษาได๎อยํางสนุกสนานและเกิดความรู๎  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 พบวํา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสาระการเรียนภาษาอังกฤษระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-3 มีคําเฉลี่ยต่ า ท าให๎เกิดปัญหาในการเรียนรู๎ในชํวงชั้นที่ 2 จึงได๎จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพ
การจัดการเรียนการสอนของครูผู๎สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  
 

2.2 วัตถุประสงค์ 

 2.2.1 เพ่ือให๎ครูผู๎สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ได๎รับการพัฒนาเทคนิคในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู๎วิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การอําน การพูด การเขียน อยํางเข๎าใจและมี
ประสิทธิภาพ 

  2.2.2 เพ่ือให๎นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3 มีทัศนคติที่ดีตํอการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษ 

  2.2.3 เพ่ือให๎นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3 มีความรู๎ความเข๎าใจ และมีทักษะการสื่อสารด๎วยภาษาอังกฤษขั้นพ้ืนฐานเพิ่มขึ้น 

  2.2.4 เพ่ือนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู ผู๎สอนภาษาอังกฤษ           
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
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2.3  เป้าหมาย 

  2.3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
   2.3.1.1 ครูผู๎สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที ่

การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ได๎รับการพัฒนาเทคนิคในการจัดกิจกรรมการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ทั้ง 
4 ทักษะ คือ การฟัง การอําน การพูด การเขียน อยํางเข๎าใจ และมีประสิทธิภาพ รอ๎ยละ 100  

   2.3.1.2 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที ่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีทัศนคติที่ดีตํอการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษ 

   2.3.1.3 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีความรู๎และเข๎าใจและมีทักษะการสื่อสารด๎วยภาษาอังกฤษขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ิมข้ึน ร๎อยละ 100 

   2.3.1.4 ครูผู๎สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนในสังกัดส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ได๎รับการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
ขั้นพ้ืนฐาน ร๎อยละ 100 

          2.3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (outcome) 
    2.3.2.1 ครูผู๎สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 มเีทคนิคในการจัดกิจกรรม 

การเรียนวิชาภาษาอังกฤษครบทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การอําน การพูด การเขียน อยํางมีประสิทธิภาพ 
   2.3.2.2 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีทัศนคติท่ีดีตํอการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษ 
   2.3.2.3 เพ่ือให๎นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีความรู๎ความเข๎าใจ และมีทักษะการสื่อสารด๎วยภาษาอังกฤษขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ิมข้ึน 

      2.3.2.4 ครูผู๎สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนในสังกัดส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ได๎รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษขั้นพ้ืนฐาน          
ทุกคน  

2.4  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
 2.4.1 ครผูู๎สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3    

    2.4.2 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาเลย เขต 3 
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2.5  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

       วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ 40,000บาท  

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที ่1  
ต.ค.63-ธ.ค.64 

ไตรมาสที่ 2 
ม.ค.64-มี.ค.64 

ไตรมาสที ่3 
เม.ย.64-มิ.ย.64 

ไตรมาสที ่4  
ก.ค.64-ก.ย.64 

กิจกรรมอบรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษ 

- ประชุมคณะท างานเพ่ือวาง
แผนการด าเนินการ 

- คําจัดท าเอกสาร คูํมือการ
อบรม 

- ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ครูผู๎สอนภาษาอังกฤษ 

- นิเทศ ติดตาม ประเมินผล
สรุปรายงานผล 

   
 
 
 

2,000 

 
 
 
 
 
 

35,000 
 

3,000 

 
 
 
 

2,000 
 

35,000 
 

3,000 

รวม 
0 0 2,000 38,000 40,000 

 

2.6 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงิน
งบประมาณ 

งบด าเนินงาน รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 จัดท าโครงการ 

- ประชุมคณะท างานเพ่ือวางแผนการ
ด าเนินการ 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

รวม - - - - 

2 จัดท าเอกสาร คู่มือการอบรม 

- คําจัดท าเอกสาร คูํมือการอบรม 

- - 2,000 2,000 

รวม - - 2,000 2,000 

 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 

- คําอาหารกลางวันและอาหารวําง เช๎า-
บําย คนละ 140 บาท/คน วันละ 100 คน 

 

- 

 

15,000 

 

- 

 

15,000 
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ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงิน
งบประมาณ 

งบด าเนินงาน รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

จ านวน 1 วัน เป็นเงิน 15,000 บาท 

- คําวิทยากร  4 คน ๆ ละ 600 บาท/
ชั่วโมง วันละ 6 ชั่วโมง 

- คําวัสดุฝึก 

 

 

15,000 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

5,000 

 

 

15,000 

5,000 

รวม 15,000 15,000 5,000 35,000 

3 นิเทศ ติดตาม/สรุป รายงานผล 

- คําเอกสาร เครื่องมือนิเทศ ติดตาม 

- คําอาหารวําง 

 

- 

 

- 

1,400 

 

1,600 

 

1,600 

1,400 

รวม - 1,400 1,600 3,000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 15,000 16,400 8,600 40,000 

 

2.7  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
    2.7.1   เชิงปริมาณ 
    2.7.1.1) ครูผู๎สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในสังกัดส านักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3 ได๎รับการพัฒนาเทคนิคในการจัดกิจกรรมการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ           
ทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การอําน การพูด การเขียน อยํางเข๎าใจ และมีประสิทธิภาพ รอ๎ยละ100  
 2.7.1.2) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีทัศนคติท่ีดีตํอการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษ ร๎อยละ 100 

    2.7.1.3) เพ่ือให๎นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  โรงเรียนในสังกัดส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีความรู๎ความเข๎าใจ และมีทักษะการสื่อสารด๎วยภาษาอังกฤษขั้น
พ้ืนฐานเพ่ิมขึ้น ร๎อยละ 100 

    2.7.1.4) ครูผู๎สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนในสังกัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ได๎รับการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนภาษา 
อังกฤษขั้นพ้ืนฐาน ร๎อยละ 100 

     2.7.2  เชิงคุณภาพ 
    2.7.2.1) ครูผู๎สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 มเีทคนิคในการจัด 

กิจกรรมการเรียนวิชาภาษาอังกฤษครบทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การอําน การพูด การเขียน อยํางมีประสิทธิภาพ 
 

            2.7.2.2) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีทัศนคติท่ีดีตํอการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษ    
            2.7.2.3)  เพ่ือให๎นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนในสังกัดส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีความรู๎ความเข๎าใจ และมีทักษะการสื่อสารด๎วยภาษาอังกฤษ 
ขั้นพ้ืนฐานเพ่ิมข้ึน 
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      2.7.2.4) ครผูู๎สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนในสังกัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ได๎รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
ขั้นพ้ืนฐานทุกคน  

2.8  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  2.8.1 สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษขั้นพ้ืนฐานให๎กับนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 3 ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
   2.8.2 ครูผู๎สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ได๎รับการพัฒนาเทคนิคในการจัด 

กิจกรรมการเรียนวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การอําน การพูด การเขียน อยํางเข๎าใจ และมี
ประสิทธิภาพ 

   2.8.3 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3 มีทัศนคติที่ดีตํอการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษ 

   2.8.4 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาเลย เขต 3 มีความรู๎ความเข๎าใจ และมีทักษะการสื่อสารด๎วยภาษาอังกฤษขั้นพ้ืนฐานเพ่ิมขึ้น 

   2.8.5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีข๎อมูลครูผู๎สอนภาษาอังกฤษใน 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ที่มี 
การปฏิบัติงานเป็นเลิศในด๎านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เป็นแบบอยํางได๎ 
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√
√
√
√ 

ชื่อโครงการ“โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม” 
ลักษณะโครงการ         โครงการงานประจ า           โครงการใหมํ      ∕   โครงการตํอเนื่อง 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ  นางนวพร  สุขประเสริฐ  โทรศัพท์  08– 4514 -9828 
ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ เริ่มต๎น ตุลาคม พ.ศ. 2563 สิ้นสุด กันยายน พ.ศ.2564 
แผนงาน พ้ืนฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
งบประมาณ 50,000  บาท 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 

 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพของมนุษย์ 

     (1) เปูาหมาย  คนไทยเป็นคนดี คนเกํง มีคุณภาพพร๎อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์   

ประเด็น  การปฏิรูปการเรียนรู๎แบบพลิกโฉม  

     (2.1) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู๎ให๎เอ้ือตํอการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 

     (3)  การบรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  เด็กพิการเรียนรวมได๎รับสิทธิและโอกาสที่เทํา
เทียมกันในการได๎รับการพัฒนาการเรียนรู๎ในรูปแบบที่เหมาะสมอยํางเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคลได๎รับบริการ สื่อ 
สิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือเข๎าถึงการศึกษาพัฒนาศักยภาพ ทักษะการด ารงชีวิตและพ้ืนฐานอาชีพเพ่ือพ่ึงตนเองได๎ 

  2)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด๎านการพัฒนาการเรียนรู๎  

(1) เปูาหมาย คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของ
โลกศตวรรษท่ี ๒๑ สามารถในการแก๎ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎อยํางมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น  
มีนิสัยใฝุเรียนรู๎ อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต 
1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 2) 

  1)   แผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาการเรียนรู๎ 

        (1) เปูาหมายระดับประเด็นของแผนแมํบทฯ 

 เปูาหมายที่1 เด็กพิการเรียนรวมได๎รับสิทธิและโอกาสที่เทําเทียมกันในการได๎รับการ
พัฒนาการเรียนรู๎ในรูปแบบที่เหมาะสมอยํางเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคล ได๎รับบริการ สื่อ สิ่งอ านวยความสะดวก
เพ่ือเข๎าถึงการศึกษาพัฒนาศักยภาพ ทักษะการด ารงชีวิตและพ้ืนฐานอาชีพเพ่ือพ่ึงตนเองได๎ 

 (2) แผนยํอยของแผนแมํบทการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู๎ที่ตอบสนองตํอการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 

           แนวทางการพัฒนา (3) พัฒนาการเรียนรู๎เชิงบูรณาการที่เน๎นการลงมือปฏิบัติ มีการสะท๎อน
ความคิด/ทบทวน ไตรํตรอง โดยเน๎นการเรียนการสอนที่เสริมสร๎างทักษะชีวิต และสามารถน ามาใช๎ตํอยอดในการ
ประกอบอาชีพได๎จริง 
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        เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยได๎รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู๎ 
และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข๎าถึงการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

         การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บท 

         เด็กพิการเรียนรวมได๎รับสิทธิและโอกาสที่เทําเทียมกันในการได๎รับการพัฒนาการเรียนรู๎ในรูปแบบ
ที่เหมาะสมอยํางเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคล ได๎รับบริการ สื่อ สิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือเข๎าถึงการศึกษาพัฒนา
ศักยภาพ ทักษะการด ารงชีวิตและพ้ืนฐานอาชีพเพ่ือพ่ึงตนเองได๎ 

1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 

 1. แผนปฏิรูปประเทศด๎านการศึกษา 

 2. เปูาหมายรวม ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 

 3. เรื่องและประเด็นปฏิรูป การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

ความสอดคล้องกับนโยบาย  สพฐ. 
       นโยบายที่ 4  สร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา  
       กลยุทธ์ข๎อ 3  สร๎างความเข๎มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาส าหรับผู๎เรียนที่มีความต๎องการจ าเป็นพิเศษ  
        ตวัชี้วัดข๎อ 1  ร๎อยละของสถานศึกษาที่มีข๎อมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษที่เชื่อมโยงกับ
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องทุกระดับ   

       ตวัชี้วัดข๎อ 3 ร๎อยละของสถานศึกษาในสังกัดมีความพร๎อมทั้งระบบ เพ่ือสามารถจัดการศึกษา
แบบเรียนรวม  

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
 
2.1 หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ.2551  เรื่อง สิทธิและหน๎าที่ทางการศึกษา มาตรา 5 
กลําววํา  คนพิการมีสิทธิได๎รับการศึกษาท่ีมีมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งจัดหลักสูตรกระบวนการ
เรียนรู๎ การทดสอบทางการศึกษาที่เหมาะสม  สอดคล๎องกับความต๎องการจ าเป็นพิเศษของคนพิการแตํละประเภท  
และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได๎ก าหนดนโยบาย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เกี่ยวกับการจัด
การศึกษาของนักเรียนที่มีความต๎องการจ าเป็นพิเศษ ได๎แกํ การสร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  
มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา โดยมีกลยุทธ์คือ  สร๎างความเข๎มแข็งในการบริหารจัดการศึกษา
ส าหรับผู๎เรียนที่มีความต๎องการจ าเป็นพิเศษ ซึ่งมีภารกิจในการสนับสนุน สํงเสริมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาส าหรับ
เด็กพิการและเด็กด๎อยโอกาส  ผํานการให๎บริการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือเด็กพิการและผู๎ด๎อยโอกาสทั้งระบบ
ได๎รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ มีทักษะชีวิตที่ดี สามารถพ่ึงตนเองได๎ อยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข มีศักดิ์ศรี  
มีคุณภาพชีวิตที่ดีพร๎อมรองรับการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน และในมาตรา 19  ของพระราชบัญญัติการจัดการศึกษา
ส าหรับคนพิการ พ.ศ.2551 ก าหนดให๎ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีหน๎าที่ด าเนินการจัดการศึกษาโดยเฉพาะการ
จัดการเรียนรวม การนิเทศ ก ากับ ติดตาม เพ่ือให๎คนพิการได๎รับการศึกษาอยํางทั่วถึงและมีคุณภาพตามที่กฎหมาย
ก าหนด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงก าหนดให๎สถานศึกษาในสังกัดทุกแหํงจัดการศึกษาส าหรับ  
คนพิการในรูปแบบการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม  เพ่ือเปิดโอกาสให๎เด็กพิการทุกคนได๎เข๎าเรียนและเรียนใน
โรงเรียนใกล๎บ๎าน    
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 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  มีนักเรียนที่มีความต๎องการจ าเป็นพิเศษ (พิการทาง
การศึกษา)  ในประเภทตําง ๆ ทั้ง 9 ประเภท กระจายอยูํตามโรงเรียนในสังกัด ซึ่งโรงเรียนจะต๎องมีการบริหาร
จัดการให๎นักเรียนเหลํานี้ให๎ได๎รับการพัฒนาตามศักยภาพ โดยครูจะต๎องด าเนินการจัดการเรียนรู๎ตามสภาพความ
พิการและศักยภาพของแตํละบุคคล หากโรงเรียนไมํได๎ดูแลชํวยเหลือนักเรียนอยํางเป็นระบบ หรือดูแลนักเรียนไมํ
ครอบคลุมทุกเปูาหมายแล๎วยํอมสํงผลให๎นักเรียนเหลํานี้ไมํสามารถเรียนให๎จบตามหลักสูตรได๎ การสํงเสริม 
สนับสนุนให๎ทุกโรงเรียนในสังกัดมีความพร๎อมทั้งระบบ เพ่ือสามารถด าเนินการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม โดยการ
สร๎างความเข้มแข็งให้โรงเรียนที่จัดการเรียนรวมในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับสภาพความพิการ
ในแต่ละประเภท โดยมีโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวมที่มีรูปแบบการพัฒนาระบบบริการสนับสนุนและช่วยเหลือ
บุคคลที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ (Student Support Services :SSS)  ในทุกอ าเภอ เป็นศูนย์รวมสื่อการเรียนรู้ 
นวัตกรรม  Best practice และแหล่งเรียนรู้  (Resource  Center) ทั้งด้านหลักสูตร การเรียนการสอนและการ
วัดผลเด็กพิการ ฯลฯ ให้กับโรงเรียนทั่วไปที่มีเด็กพิการเรียนรวม และพัฒนาโรงเรียนที่จัดการเรียนรวมที่เหลือให้
เป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนรวมเพ่ือรองรับเด็กพิการเข้าเรียนในโรงเรียนใกล้บ้าน   ซึ่งการพัฒนาครูในการชํวยเหลือ
นักเรียนตามสภาพความพิการ การคัดกรองนักเรียนอยํางเป็นระบบจะท าให๎สามารถชํวยเหลือนักเรียนได๎ทันทํวงที
กํอนที่ผู๎เรียนจะมีปัญหารุนแรงมากขึ้น รวมถึงการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมในห๎องเรียน เพ่ือพัฒนาเติมเต็ม
ตามศักยภาพของเด็กพิการเรียนรวมแตํละบุคคลให๎สามารถเรียนรวมกันได๎โดยไมํแบํงแยกและไมํเลือกปฏิบัติได๎
อยํางมีประสิทธิภาพจึงมีความส าคัญยิ่ง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  จึงได๎จัดท าโครงการ
นี้ขึ้น   

2.2 วัตถุประสงค ์
  2.2.1  เพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนการจัดการศึกษาเรียนรวมในสังกัดอยํางมีคุณภาพ 
  2.2.2  เพ่ือพัฒนาครูในโรงเรียนจัดการศึกษาเรียนรวมให๎มีความรู๎ความสามารถและทักษะในการจัดการ
เรียนรู๎ส าหรับเด็กในแตํละประเภทความพิการตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ได๎อยํางเหมาะสมและ  
มีประสิทธิภาพ 
  2.2.3  เพ่ือนิเทศ  ติดตามการบริหารและการจัดการเรียนรู๎ส าหรับนักเรียนพิการเรียนรวมของโรงเรียนใน
สังกัด  

2.3. เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

       2.3.1  โรงเรียนการจัดการศึกษาเรียนรวม จ านวน  80  โรงเรียน 
    2.3.2  ครูผู๎สอนนักเรียนพิการเรียนรวมทุกโรงเรียน  80 โรงเรียนได๎รับการพัฒนาเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู๎ของนักเรียนพิการเรียนรวมตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)  
    2.3.3  ครูผู๎สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงในความรับผิดชอบ ได๎รับการ
พัฒนาการจัดท าสื่อเพ่ือพัฒนานักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงตํอความล๎มเหลวทางการเรียนทุกคน    
    2.3.4  โรงเรียนในสังกัดที่จัดการศึกษาเรียนรวมได๎รับการนิเทศทุกโรงเรียน จ านวน 80 โรงเรียน 
 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
            โรงเรียนในสังกัดมีการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู๎ส าหรับนักเรียนพิการเรียนรวมอยํางเป็น
ระบบ  ครูผู๎สอนนักเรียนพิการเรียนรวมทุกคนได๎รับการขยายผลให๎มีความรู๎ในเรื่องการจัดการเรียนรู๎ของนักเรียน
พิการเรียนรวมตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ได๎อยํางมีคุณภาพ 
 



 แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ . 2564  86 

2.4 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์ 

 โรงเรียนการจัดการศึกษาเรียนรวมมีการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู๎ส าหรับนักเรียนพิการเรียนรวม
อยํางเป็นระบบ  ครูผู๎สอนนักเรียนพิการเรียนรวมทุกคนได๎รับการขยายผลให๎มีความรู๎ในเรื่องการจัดการเรียนรู๎ของ
นักเรียนพิการเรียนรวมตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ได๎อยํางมีคุณภาพ นักเรียนพิการเรียนรวม
ได๎รับการพัฒนาการเรียนรู๎เต็มตามศักยภาพ 

2.5 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 วงเงินงบประมาณท่ีด าเนินการ  50,000  บาท 
 

 แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที ่1  
ต.ค.63-ธ.ค.
63 

ไตรมาสที่ 2 
ม.ค.64-มี.ค.64 

ไตรมาสที ่3 
เม.ย.64-มิ.ย.64 

ไตรมาสที ่4  
ก.ค.64-ก.ย.64 

วางแผนการด าเนินงาน (Plan) 
- ศึกษานโยบาย  เปูาหมาย 
ของสพฐ. สพท. 

- ก าหนด เปู าหมายในการ
พัฒนา 

- - - -  

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาความ
เข๎มแข็งการจัดการ เรียนรวม 

   2.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาครูผู๎สอนเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรู๎ของนักเรียนพิการ
เ รี ยนรวมตามแผนการจั ด
การศึกษาเฉพาะบุคคล ( IEP) 
แ ล ะ ก า ร จั ด ท า ข๎ อ มู ล  IEP 
ออนไลน์ จ านวน 2 วัน - - - 30,000 

 

    2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดท าสื่อ พัฒนานักเรียนที่มี
ภาวะเสี่ยงตํอความล๎มเหลว
ทางการเรียน 

- - -  
 
 

20,000 

 

   2.3  นิเทศ ติดตามการ
บริหารและการจัดการเรียนรู๎
ส าหรับนักเรียนพิการเรียนรวม
ของโรงเรียนในสังกัด 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

รวม 
- -  50,000 50,000 
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2.6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

กิจกรรม/รายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

งบด าเนินการ รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาความเข๎มแข็งการจัดการ เรียนรวม 
   2.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู๎สอนเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรู๎ของนักเรียนพิการเรียนรวมตามแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และการจัดท าข๎อมูล IEP 
ออนไลน์ จ านวน 2 วัน     

  - คําอาหาร อาหารวําง ผู๎เข๎าประชุมเชิงปฏิบัติการ
และคณะท างาน (50 คน x 140 บาท x 2 วัน)  14,000  14,000 

  -  คําตอบแทนวิทยากร บรรยาย 1 คน 3  ชม. 
    (1 คน X 3 ชม. X 600 บาท) 
  - คําตอบแทนวิทยากรประจ ากลุํม 3 คน คนละ 9 ชม. 
    (3 คน X 9 ชม. X 600 บาท) 

1,800 
 

16,200   

1,800 
 

16,200 
  -  เอกสารและวัสดุการประชุม   3,000 3,000 

                  รวมกิจกรรรมท่ี 2.1 18,000 14,000 3,000 35,000 
    2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าสื่อ พัฒนานักเรียนที่มี
ภาวะเสี่ยงตํอความล๎มเหลวทางการเรียน      

  -  คําตอบแทนวิทยากร บรรยาย 1 คน 1  ชม. 
    (1 คน X 1 ชม. X 600 บาท) 
  - คําตอบแทนวิทยากรประจ ากลุํม 2 คน คนละ 3 ชม. 

    (2 คน X 3 ชม. X 600 บาท) 

600 
 

3,600   

600 
 

3,600 
    - คําอาหารกลางวัน อาหารวําง คณะท างานและผู๎เข๎า
ประชุม (50 คน X 1 วัน X 140 บาท)  7,000  7,000 
    - คําวัสดุและส าเนาเอกสารเกณฑ์การประกวด   3,800 3,800 
     

รวมกิจกรรมที่ 2.2 4,200 7,000 3,800 15,000 
 

กิจกรรม/รายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

งบด าเนินการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

   2.3  นิเทศ ติดตามการบริหารและการจัดการเรียนรู๎
ส าหรับนักเรียนพิการเรียนรวมของโรงเรียนในสังกัด     
        - คําเบี้ยเลี้ยง/น้ ามันรถ คณะกรรมการนิเทศ     
     

รวมทั้งสิ้น 22,200 21,000 6,800 50,000 

(สามารถถัวจํายได๎ทุกรายการ) 
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2.7 ดัชนีวัดความส าเร็จ (KPIs) 

 2.7.1 เชิงปริมาณ 
 1) ร๎อยละของครูผู๎สอนนักเรียนพิการเรียนรวมทุกโรงเรียน มีความรู๎เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู๎ของนักเรียน
พิการเรียนรวมตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) เปูาหมาย ร๎อยละ 100 
          2) ร๎อยละของโรงเรียนที่ได๎รับการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนนักเรียนพิการเรียนรวม เปูาหมาย 
ร๎อยละ 100 
          3) ร๎อยละของครูผู๎สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ที่มีนักเรียนพิการเรียนรวมในความรับผิดชอบ ได๎รับการ
พัฒนาการจัดท าสื่อเพ่ือพัฒนานักเรียนพิการเรียนรวมทุกคน  เปูาหมาย ร๎อยละ100  

2.7.2 เชิงคุณภาพ 
  1)  โรงเรียนในสังกัดมีการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู๎ส าหรับนักเรียนพิการเรียนรวมอยํางเป็น
ระบบ   
  2)  ครูผู๎สอนนักเรียนพิการเรียนรวมทุกคนได๎รับการขยายผลให๎มีความรู๎ในเรื่องการจัดการเรียนรู๎ของ
นักเรียนพิการเรียนรวมตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ได๎อยํางมีคุณภาพ 
 
2.8 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

2.8.1 โรงเรียนมีแนวทางการบริหารจัดการศึกษาเรียนรวมอยํางมีประสิทธิภาพ 
  2.8.2 โรงเรียนมีข๎อมูลสารสนเทศระดับชั้นเรียนส าหรับใช๎ในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนอง

และตรงกับความต๎องการส าหรับนักเรียนทุกคน 
2.8.3 โรงเรียนมีกระบวนการชํวยเหลือและจัดการศึกษาให๎กับนักเรียนพิการเรียนรวมอยํางเป็นระบบ  
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ชื่อโครงการ“โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา” 
ลักษณะโครงการ         โครงการงานประจ า           โครงการใหมํ            โครงการตํอเนื่อง 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ  ชื่อ – นามสกุล นางสาวพีรพรรณพชร  วงษ์ชมชวกร  โทรศัพท์ 093-6594263 
ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ   เริ่มต๎น 1 ตุลาคม 2563   สิ้นสุด  30 กันยายน 2564 
แผนงาน พ้ืนฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
งบประมาณ 50,000 บาท 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 

 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ 

               (1) เปูาหมาย 1. คนไทยเป็นคนดี คนเกํง มีคุณภาพ พร๎อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ การปฏิรูปการเรียนรู๎แบบพลิกโฉม 

         การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู๎ให๎เอื้อตํอการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 

 (3) การบรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ เนื่องจากโครงการนิเทศบูรณาการโดยใช๎พ้ืนที่เป็น
ฐานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีผลผลิตท าให๎ให๎สถานศึกษาในสังกัดด าเนินการนิเทศภายในได๎อยํางมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพครบ 108 โรงเรียน มีผลลัพธ์ท าให๎โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน มีการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผล การด าเนินงาน/ โครงการ /กิจกรรม และการจัดการเรียนรู๎ตามกลุํมสาระการเรียนรู๎ของ
สถานศึกษา มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นเลิศและมีการน าผลงานเผยแพรํอยํางเป็นรูปธรรม
และมีศักยภาพ ดังนั้นโครงการนี้สํงผลตํอเปูาหมาย ตามตัวชี้วัดที่ 3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู๎ตลอด
ชีวิต 

1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 

  1)   แผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู๎ 

        (1) เปูาหมายระดับประเด็นของแผนแมํบทฯ 

 - เปูาหมายที ่1.คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้นมี 

ทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแก๎ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎อยํางมี
ประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝุเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต 

                           - การบรรลุเปูาหมายตามแผนแมํบทฯ เพ่ือสํงเสริมสนับสนุนให๎สถานศึกษา 

ด าเนินการนิเทศภายในได๎อยํางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การ
ด าเนินงาน/ โครงการ /กิจกรรม และการจัดการเรียนรู๎ตามกลุํมสาระการเรียนรู๎ของสถานศึกษา เพ่ือค๎นหาแนว
ทางการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นเลิศและเผยแพรํผลงาน 

 (2) แผนยํอยของแผนแมํบทฯ แผนยํอยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู๎ที่ตอบสนองตํอการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
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- แนวทางการพัฒนา (3) พัฒนาระบบการเรียนรู๎เชิงบูรณาการที่เน๎นการลงมือปฏิบัติ มี
การสะท๎อนความคิด/ทบทวนไตรํตรอง โดยเน๎นการเรียนการสอนที่เสริมสร๎างทักษะชีวิต และสามารถน ามาใช๎ตํอ
ยอดในการประกอบอาชีพได๎จริง 

- เปูาหมายของแผนยํอย คนไทยได๎รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการ
เรียนรู๎ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข๎าถึงการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

                    - การบรรลุเปูาหมายตามแผนยํอยของแผนแมํบทฯ เนื่องจากโครงการนิเทศ 

บูรณาการโดยใช๎พ้ืนที่เป็นฐานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีผลผลิตท าให๎ให๎สถานศึกษาในสังกัดด าเนินการนิเทศ
ภายในได๎อยํางมีคุณภาพและประสิทธิภาพครบ 108 โรงเรียน มีผลลัพธ์ท าให๎โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน มีการ
นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การด าเนินงาน/ โครงการ /กิจกรรม และการจัดการเรียนรู๎ตามกลุํมสาระ
การเรียนรู๎ของสถานศึกษา มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นเลิศและมีการน าผลงานเผยแพรํ
อยํางเป็นรูปธรรมและมีศักยภาพ ดังนั้นโครงการนี้สํงผลตํอเปูาหมายตามตัวชี้วัดสัดสํวนครูผํานการทดสอบ
สมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติ คําเปูาหมายร๎อยละ 50 ตัวชี้วัดอัตราความแตกตํางของ
คะแนน PISA ในแตํละกลุํมโรงเรียนลดลง คําเปูาหมายลดลงร๎อยละ 20 ตัวชี้วัดอัตราการเข๎าเรียนสุทธิระดับ
มัธยมศึกษาตอนต๎น คําเปูาหมายร๎อยละ 80 

1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 

แผนปฏิรูปประเทศ ระดับรอง 

1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ด๎านการศึกษา 

  2) เปูาหมายรวมปรับปรุงระบบการศึกษาให๎มีประสิทธิภาพของการใช๎ทรัพยากร เพ่ิมความ
คลํองตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร๎างเสริมธรรมาภิบาล   

  3) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูปการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 เปูาหมายรวม 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
    การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือ
สร๎างผลผลิต ผลลัพธ์ให๎เกิดกับผู๎เรียนให๎สอดคล๎องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ในชํวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ซึ่งได๎ระบุสาระส าคัญเกี่ยวกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่สามารถตอบสนองตํอเปูาหมายของการ
พัฒนาประเทศได๎ทั้งมิติความมั่นคง มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติการบริหารจัดการภาครัฐ ได๎อยํางเป็นรูปธรรม  
กระบวนการจัดการศึกษาจึงมีความส าคัญภายใต๎การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามสถานการณ์ปัจจุบันของสังคมไทย 
ดังนั้น การจัดการศึกษาต๎องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให๎เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งรํางกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู๎ มี
คุณธรรม และสืบทอดวัฒนธรรม สามารถด ารงชีวิตอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนได๎อยํางมีความสุข สํงเสริมให๎ประชาชนพ่ึงตนเอง
ได๎ สอดคล๎องตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ระบุคติพจน์ประจ าชาติวํา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยมุํงหวังให๎
ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล๎วตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การนิ เทศ
การศึกษาเป็นองค์ประกอบส าคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การนิเทศการศึกษาเป็นกลไกส าคัญที่จะเรํงรัด 
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา เพราะการนิเทศเป็นกลไกส าคัญท่ีจะเรํงรัด ปรับปรุงคุณภาพ ที่ชํวยให๎การจัดการเรียน 
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การสอนของครูมีประสิทธิภาพและสํงผลให๎นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร การนิเทศการศึกษาจะส าเร็จ
ได๎ผลดีเพียงไรนั้นยํอมขึ้นอยูํกับ ทักษะและความสามารถในการนิเทศของศึกษานิเทศก์ โดยการท างานพัฒนาการ
จัดการเรียนรู๎รํวมกับครู เพราะ "ศึกษานิเทศก์ คือ ผู๎ท าหน๎าที่นิเทศ -แนะน า-ชี้น า-กระตุ๎นให๎ครูและผู๎บริหาร
สถานศึกษา เกิดความรู๎ ความตระหนัก และมีทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการศึกษา รวมทั้ง
เป็นที่ปรึกษาทางวิชาการส าหรับนักบริหารระดับสูงในองค์กรที่สังกัด ศึกษานิเทศก์จึงเป็นผู๎มีความรู๎ ความสามารถ 
มีทักษะการพัฒนางานวิชาการ และมีความจ าเป็นต๎องได๎รับการพัฒนาให๎มีสมรรถนะในเชิงวิชาการอยํางตํอเนื่อง 
และการนิเทศการศึกษาเป็นภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่จะต๎องด าเนินการนิเทศโดยใช๎โรงเรียนและ
กลุํมโรงเรียนเป็นฐาน และโครงการเป็นฐาน จัดท าสรุปรายงานผล และเผยแพรํเทคนิคการนิเทศ และการจัด
กระบวนการเรียนรู๎ที่ประสบผลส าเร็จ เผยแพรํการวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารและการจัด
การศึกษา ซึ่งในปีการศึกษา 2563 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได๎ก าหนดจุดเน๎นในเรื่องของการ
นิเทศ ติดตามการยกระดับคุณภาพการศึกษา ใช๎กระบวนการนิเทศแบบมีสํวนรํวมและบูรณาการกับการนิเทศงาน
โครงการไปพร๎อม ๆ กัน จากการนิเทศในปีการศึกษาท่ีผํานมา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
มี รูปแบบนิเทศที่มีการนิเทศแบบแยกสํวน ท าให๎การนิเทศไมํตํอเนื่อง และไมํได๎ชํวยเหลือได๎ตรงประเด็น ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ได๎ตระหนักถึงความส าคัญในการด าเนินงานตามบทบาทของเขตพ้ืนที่
การศึกษา ตลอดจนการสํงเสริม สนับสนุน การจัดด าเนินงานของสถานศึกษาให๎สามารถบริหารจัดการได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ จึงได๎จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 

2.2 วัตถุประสงค์ 

  2.2.1  เพ่ือสํงเสริมสนับสนุนให๎สถานศึกษาด าเนินการนิเทศภายในได๎อยํางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
   2.2.2 เพ่ือนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การด าเนินงาน/ โครงการ /กิจกรรม และการจัดการ

เรียนรู๎ตามกลุํมสาระการเรียนรู๎ของสถานศึกษา  
   2.2.3 เพ่ือค๎นหาแนวทางการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นเลิศและเผยแพรํ

ผลงาน 

2.3  เป้าหมาย 

 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

 2.3.1.นิเทศ ติดตามแบบบูรณาการ การจัดท าแผนงาน ระบบงาน และการจัด องค์กรเพ่ือการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการศึกษา ระดับกลุํมโรงเรียนและ ระดับสถานศึกษา จ านวน 2 ครั้ง / ภาคเรียน   

 2.3.2.นิเทศ ติดตามแบบบูรณาการ การด าเนินงานตามนโยบายและจุดเน๎น หนํวยงานต๎นสังกัดของ
โรงเรียน อยํางน๎อย จ านวน 2 ครั้ง / ภาคเรียน  

  2.3.3.นิเทศ ติดตามแบบบูรณาการ การพัฒนาบุคลากรที่สอดคล๎องกับความ ต๎องการและสภาพปัญหา 
และการจัดการเรียนรู๎ของโรงเรียนในสังกัด อยํางน๎อย จ านวน 2 ครั้ง / ภาคเรียน 

  2.3.4. นิเทศ Online ตลอดปีการศึกษา 

         เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (outcome) 
                  1. กลุํมโรงเรียนและสถานศึกษา มีแผนงาน ระบบงาน และการจัดองค์กรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ

การบริหารจัดการศึกษาอยํางเป็นระบบ 
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    2. สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพบุคลากรและผู๎เรียนตามนโยบายและจุดเน๎นของ หนํวยงานต๎น
สังกัดอยํางมีประสิทธิภาพ       

   3. ผู๎รับการนิเทศมีความพึงพอใจในการได๎รับการนิเทศ และสามารถน าผลการ นิเทศไปใช๎เพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอยํางตํอเนื่อง 

2.4  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
  2.4.1. นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จ านวน 7,158 คน 

(ข๎อมูล 18 กรกฎาคม 2563) 
  2.4.2. ครูผู๎สอนและบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จ านวน 

852 คน (ข๎อมูล 18 กรกฎาคม 2563) 

   2.4.3. ผู๎บริหารโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จ านวน          
94 คน (ข๎อมูล 18 กรกฎาคม 2563) 

   2.4.4. บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จ านวน 63 คน  
         (ข๎อมูล 18 กรกฎาคม 2563) 

2.5  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

       วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ 50,000 บาท  

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที ่1  
ต.ค.63-ธ.ค.64 

ไตรมาสที่ 2 
ม.ค.64-มี.ค.64 

ไตรมาสที ่3 
เม.ย.64-มิ.ย.64 

ไตรมาสที ่4  
ก.ค.64-ก.ย.64 

1.  กิจกรรมการนิเทศการ
ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

    - ประชุ มศึกษานิ เทศก์ 
จ านวน 12 ครั้ง 

 

 
1,540 

 
3,080 

 
4,620 

 
3,080 

 
12,320 

2. กิจกรรมการจัดท าคู่ มือ
การนิเทศบูรณาการโดยใช้
พื้นที่เป็นฐาน 

    - ประชุมปฏิบั ติการการ
จัดท าคูํมือการนิเทศภายใน 

 

 
 
0 

 
 
0 

 
 

21,180 

 
 
0 

 
 

21,180 

3 .  กิ จ ก ร ร ม ก า ร นิ เ ท ศ 
ติดตาม ประเมินผล 

 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

4. การสรุป รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

 
0 

 
0 

 
0 

 
16,500 

 
16,500 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที ่1  
ต.ค.63-ธ.ค.64 

ไตรมาสที่ 2 
ม.ค.64-มี.ค.64 

ไตรมาสที ่3 
เม.ย.64-มิ.ย.64 

ไตรมาสที ่4  
ก.ค.64-ก.ย.64 

    - ประชุมสรุปผลการนิเทศ 

รวม 1,540 3,080 25,800 19,580 50,000 

หมายเหตุ ถัวจํายทุกรายการ 

2.6 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงิน
งบประมาณ 

งบด าเนินงาน รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 การนิเทศการขบัเคลื่อน
คุณภาพการศึกษาตามอัตลักษณ์เขต
พื้นที่การศึกษา 
-ประชุม ศึกษานิเทศก์ 
คําอาหาร เครื่องดื่มจ านวน 11 คน 
x140บาท x12 ครั้ง (ศน.และรอง ผอ.
เขต) 

 

 

 

- 

 

 

12,320 

 

 

- 

 

- 

 

 

12,320 

 

- 

รวม - 12,320 - 12,320 

2 

 

กิจกรรมท่ี 2 จัดท าคู่มือการนิเทศ
บูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน (ภาค
เรียนที่ 1) 
2.1 ประชุมปฏิบัติการจัดท าคูํมือการ
นิเทศภายใน 
- คําอาหาร / อาหารวําง 30 คน x 140 
บาท x 3 วัน (ศน.8/ก.ต.ป.น.8/
ประธานกลุํม 9 
- คําเอกสารการประชุม  

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

21,180 

 

- 

 

 

 

21,180 

 

- 

รวม  - 21,180 21,180 

3 กิจกรรมที่ 4 การนิเทศ ติดตามฯ 

- คําเอกสารเครื่องมือการนิเทศ 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 
รวม - - - - 
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ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงิน
งบประมาณ 

งบด าเนินงาน รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

4 กิจกรรมที่  5 การรายงานผล 

กิจกรรมประชุมคณะกรรมการและ
สรุปผลการด าเนินงาน 
- คําอาหารกลางวัน และอาหารเย็น 
15 คน x 150 บาท x 2 มื้อ 
- คําท่ีพัก 8 ห๎อง x 1200 บาท x 1 
คืน 
- คําอาหารวําง 15 คน x 30 บาท x 3 
มื้อ 

- คําน้ ามันเชื้อเพลิง (รถราชการ) 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

4,500 
9,600 

1,350 

1,050 

- 

 

 

 

- 

- 

- 

 

 

 

4,500 

9,600 

1,350 

1,050 

รวม - 16,500 21,180 16,500 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น - 28,820 21,180 50,000 

 

2.7  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
 2.7.1   เชิงปริมาณ 

1) ระดับความส าเร็จของแผนงาน ระบบงาน และการจัดองค์กรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการศึกษาของกลุํมโรงเรียนและสถานศึกษา  

2) ร๎อยละ 100 ของสถานศึกษาที่พัฒนาคุณภาพบุคลากรและผู๎เรียนตามนโยบายและจุดเน๎น
ของหนํวยงานต๎นสังกัด  

3) ร๎อยละ 100 ของผู๎รับการนิเทศมีความพึงพอใจในการได๎รับการนิเทศและสามารถนผลการ
นิเทศไปใช๎เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

 2.7.2  เชิงคุณภาพ 
1) โรงเรียนและสถานศึกษา มีแผนงาน ระบบงาน และการจัดองค์กรเพ่ือการพัฒนา 

คุณภาพการบริหารจัดการศึกษาอยํางเป็นระบบ 
   2) สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพบุคลากรและผู๎เรียนตามนโยบายและจุดเน๎นของหนํวยงาน
ต๎นสังกัดอยํางมีประสิทธิภาพ  

   3) ผู๎รับการนิเทศมีความพึงพอใจในการได๎รับการนิเทศ และสามารถน าผลการ นิเทศไป
ใช๎เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอยํางตํอเนื่อง  
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2.8  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 2.8.1 สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู๎และด าเนินงานโครงการตามนโยบายได๎อยํางมีคุณภาพ 

  2.8.2 สถานศึกษาสามรถพัฒนาคุณภาพการศึกษาเข๎าสูํมาตรฐาน 
 2.8.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีข๎อมูลที่สามารถน ามาใช๎ในการบริหารจัดอยํางได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

 2.8.4 สถานศกึษาด าเนินงานได๎ตามที่ก าหนดในแผนปฏิบัติการและมีความถูกต๎อง โปรํงใส ตรวจสอบได๎ 
 2.8.5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีข๎อมูลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของสถานศึกษาและสามารถน าไปเป็น

แบบอยํางแกํสถานศึกษาอื่นได๎ 
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ชื่อโครงการ “การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอกรอบสี”่ 
ลักษณะโครงการ      โครงการงานประจ า      โครงการใหมํ         โครงการตํอเนื่อง 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ  ชื่อ – นามสกุล นายณฐพรต  เพ็งสาย   โทรศัพท ์ 084 - 5021123 
ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ   เริ่มต๎น ต.ค . 2563   สิ้นสุด ก.ย. 2564 
แผนงาน พ้ืนฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
งบประมาณ  50,000  บาท 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 

 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ  ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

     (1) เปูาหมาย  คนไทยเป็นคนดี คนเกํง มีคุณภาพ พร๎อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์  3. การปฏิรูปการเรียนรู๎แบบพลิกโฉม 

      3.3การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 
        (3) การบรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  เนื่องจากโครงการ“การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอกรอบสี่”มีผลผลิตท าให๎สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จ านวน 108 โรงเรียน มีความรู๎ความเข๎าใจและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในที่เข๎มแข็ง เป็นการเตรียมความพร๎อมของสถานศึกษาเพ่ือเข๎ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่  และมี
มาตรฐานตามบริบทของโรงเรียน มีผลลัพธ์ท าให๎สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย 
เขต 3 มีความรู๎ความเข๎าใจและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่เข๎มแข็ง เป็นการเตรียมความพร๎อมของ
สถานศึกษาเพ่ือเข๎ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ และมีมาตรฐานตามบริบทของโรงเรียน ดังนั้นโครงการนี้
สํงผลตํอการบรรลุเปูาหมายตามตัวชี้วัด 3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู๎ตลอดชีวิต  
1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 

  1)   แผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู๎ 

        (1) เปูาหมายระดับประเด็นของแผนแมํบทฯ 

- เปูาหมายที่  คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะ          
ที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก๎ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎อยํางมี
ประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝุเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต 

- การบรรลุเปูาหมายตามแผนแมํบทฯ เนื่องจากโครงการ“การพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอกรอบสี่”มีผลผลิตท าให๎สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จ านวน 108 โรงเรียน มีความรู๎ความเข๎าใจและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในที่เข๎มแข็ง เป็นการเตรียมความพร๎อมของสถานศึกษาเพ่ือเข๎ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่  และมี
มาตรฐานตามบริบทของโรงเรียน มีผลลัพธ์ท าให๎สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย 
เขต 3 มีความรู๎ความเข๎าใจและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่เข๎มแข็ง เป็นการเตรียมความพร๎อมของ
สถานศึกษาเพ่ือเข๎ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ และมีมาตรฐานตามบริบทของโรงเรียน ดังนั้นโครงการนี้
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สํงผลตํอการบรรลุเปูาหมายตามตัวชี้วัด อันดับขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศด๎านการศึกษา           
คําเปูาหมายอันดับที่ 45 

(2) แผนยํอยของแผนแมํบทฯ แผนยํอยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู๎ที่ตอบสนองตํอการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

- แนวทางการพัฒนา พัฒนากระบวนการเรียนรู๎ของผู๎เรียนทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัด
กิจกรรมเสริมทักษะเพ่ือพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 มีการผสมผสานเทคโนโลยีเข๎ากับเนื้อหาและวิธีการสอน 
โดยใช๎เทคโนโลยีสนับสนุนทฤษฎีการเรียนรู๎แบบใหมํในการพัฒนาเนื้อหาและทักษะแบบใหมํ เทคโนโลยีเพ่ือการ
เรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 ควรมีคุณลักษณะที่มีชีวิต มีพลวัต มีปฏิสัมพันธ์ การเชื่อมตํอและมีสํวนรํวม 

- เปูาหมายของแผนยํอย คนไทยได๎รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการ
เรียนรู๎ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข๎าถึงการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

- การบรรลุเปูาหมายตามแผนยํอยของแผนแมํบทฯ  เนื่องจากโครงการ“การพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกรอบสี่”มีผลผลิตท าให๎สถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จ านวน 108 โรงเรียน มีความรู๎ความเข๎าใจและพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในที่เข๎มแข็ง เป็นการเตรียมความพร๎อมของสถานศึกษาเพ่ือเข๎ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่  
และมีมาตรฐานตามบริบทของโรงเรียน มีผลลัพธ์ท าให๎สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3 มีความรู๎ความเข๎าใจและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่เข๎มแข็ง เป็นการเตรียมความ
พร๎อมของสถานศึกษาเพ่ือเข๎ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ และมีมาตรฐานตามบริบทของโรงเรียน ดังนั้น
โครงการนี้สํงผลตํอการบรรลุเปูาหมาย ตามสัดสํวนครูผํานการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐาน
นานาชาติ คําเปูาหมาย ร๎อยละ 50   

2)  แผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น  การพัฒนาการเรียนรู๎     

1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 

  1) แผนการปฏิรูป  ประเทศด๎านการศึกษา 

  2) เปูาหมายรวม  1.ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 

     2. ปรับปรุงระบบการศึกษาให๎มีประสิทธิภาพของการใช๎ทรัพยากรเพ่ิมความ
คลํองตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษาและสร๎างเสริมธรรมาภิบาล 

  3) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป  

  การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21  

  แผนปฏิรูปประเทศ ระดับ รอง 

  1) แผนการปฏิรูป  ประเทศด๎านการบริหารราชการแผํนดิน 

  2) เปูาหมายรวม  1.จัดองค์กรให๎เพรียว กะทัดรัด แตํแข็งแรง เพื่อให๎สามารถบูรณาการความ
รํวมมือทุกภาคสํวนในการท างานเพื่อประชาชนโดยยึดพื้นที่เป็นหลัก 
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  3) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป  

  การบริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็วและตอบโจทย์ชีวิตประชาชน  

1.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

  1) วัตถุประสงค์ท่ี  ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 

  2) เปูาหมายรวมที ่ปรับปรุงระบบการศึกษาให๎มีประสิทธิภาพของการใช๎ทรัพยากร เพิ่มความ
คลํองตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร๎างเสริมธรรมาภิบาล  

1.5  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 

1) นโยบายความม่ันคงแหํงชาติที่  มุํงเน๎นการพัฒนาโรงเรียนควบคูํกับการพัฒนาครู 

1.6  แผนระดับที่ 3 (ระบุชื่อ) 

1) การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

      ร๎อยละของสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินตนเองในแตํละมาตรฐานตามระบบการประกันคุณภาพ 
อยูํในระดับดีขึ้นไป 

  แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาผู๎บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ( การบริหารและจัดการศึกษาด๎วยระบบ
คุณภาพ การนิเทศติดตาม ) 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
  การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เป็นกระบวนการที่สร๎างความมั่นใจแกํทุกฝุายวําการจัด
การศึกษาทุกระดับมีคุณภาพและจะคงรักษาไว๎ซึ่งมาตรฐาน  กระทรวงศึกษาธิการจึงให๎มีการปฏิรูประบบการ
ประเมินและ การประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีนโยบายปรับปรุงมาตรฐานและตัวชี้วัดให๎สะท๎อนถึงคุณภาพอยําง
แท๎จริงเน๎นการประเมินตามสภาพจริง เพ่ือพัฒนาบนพ้ืนฐานบริบทของสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาจึงเป็นจุดเริ่มต๎นของการพัฒนาทุนมนุษย์และเป็นเปูาหมายส าคัญที่สุดที่ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องทุกฝุายทุกคน
ในสถานศึกษาต๎องรับรู๎ และปฏิบัติงานในหน๎าที่ที่รับผิดชอบให๎บรรลุถึงเปูาหมายคือมาตรฐานที่สถานศึกษาก าหนด
และรํวมรับผิดชอบตํอผลการจัดการศึกษาท่ีเกิดข้ึน (accountability)  

        โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายใน โดยเขตพ้ืนที่การศึกษาท าหน๎าที่สํงเสริม สนับสนุน รํวมพัฒนา 
และจัดท ารายงานการประเมินตนเอง(SAR) โดยตรวจสอบจากผลการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนตาม
บริบท  และน าผลการประเมินคุณภาพภายนอก เพ่ือน ามาวิเคราะห์ให๎เกิดคุณภาพท่ีดีแกํนักเรียน  ผลจากการนิเทศ 
ติดตาม ตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียนในสังกัดพบวํา โรงเรียนสํวนใหญํมีกระบวนการ
จัดท ามาตรฐานสถานศึกษาของโรงเรียนการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาแผนปฏิบัติการประจ าปีรายงานการประเมิน
ตนเอง(SAR) และการวางระบบบริหารระบบสารสนเทศไมํสอดคล๎องบริบทของโรงเรียน  และไมํน าผลการประเมิน
คุณภาพภายใน และน าข๎อชี้แนะจาการประเมินคุณภาพภายนอกมาใช๎ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของ
โรงเรียน เพื่อเป็นการลดความเหลื่อมล้ าด๎านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น
เพ่ือให๎ระบบประกันคุณภาพภายในได๎ระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และวางระบบเพ่ือเตรียมความพร๎อม
ของสถานศึกษาเข๎ารับการประเมินภายนอกรอบสี่  ได๎อยํางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตํอไป 
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2.2 วัตถุประสงค์ 
   2.2.1.เพ่ือสํงเสริมสนับสนุนให๎สถานศึกษามีความรู๎ความเข๎าใจและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายใน  ที่เข๎มแข็ง เป็นการเตรียมความพร๎อมของสถานศึกษาเพ่ือเข๎ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
   2.2.2.เพ่ือให๎สถานศึกษาทุกแหํงได๎รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษาการศึกษา
ในระบบการประกันคุณภาพภายในจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลคุณภาพของสถานศึกษาจาก
หนํวยงานต๎นสังกัด 
2.3  เป้าหมาย 

        เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
   2.3.1.สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ร๎อยละ 100                
ได๎รับความรู๎ความเข๎าใจและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่เข๎มแข็ง เป็นการเตรียมความพร๎อมของ
สถานศึกษาเพ่ือเข๎ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
   2.3.2.สถานศึกษาในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ร๎อยละ 100 
ด าเนินการก าหนดมาตรฐานตามบริบทของโรงเรียน 

   เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (outcome) 
1. สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ทุกโรงเรียน ได๎รับ

ความรู๎ความเข๎าใจและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่เข๎มแข็ง เป็นการเตรียมความพร๎อมของสถานศึกษา
อยํางเต็มศักยภาพ  

2. สถานศึกษาในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ก าหนดมาตรฐานตาม
บริบทของสถานศึกษาและมีเปูาหมายการด าเนินการอยูํในระดับดีถึงยอดเยี่ยม 

2.4  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
    2.4.1. ครูผู๎สอนและบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เลย 3 

จ านวน  852  คน (ข๎อมูล 18 กรกฎาคม  2563 ) 
    2.4.2. ผู๎บริหารโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  จ านวน 

94  คน ( ข๎อมูล 18 กรกฎาคม  2563 ) 
    2.4.3. บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จ านวน 63 คน    

( ข๎อมูล 18 กรกฎาคม  2563 ) 

       

2.5  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

       วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ  50,000  บาท  

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที ่1  
ต.ค.63-ธ.ค.64 

ไตรมาสที่ 2 
ม.ค.64-มี.ค.64 

ไตรมาสที ่3 
เม.ย.64-มิ.ย.64 

ไตรมาสที ่4  
ก.ค.64-ก.ย.64 

1.วางแผนการด าเนินงาน 
(Plan) 
1.1 โรงเรียนทุกโรงเรียน
ก าหนดเข๎ารํวมประชุม 

-   
 
 
 

 - 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที ่1  
ต.ค.63-ธ.ค.64 

ไตรมาสที่ 2 
ม.ค.64-มี.ค.64 

ไตรมาสที ่3 
เม.ย.64-มิ.ย.64 

ไตรมาสที ่4  
ก.ค.64-ก.ย.64 

วางแผน อบรมสร๎างความรู๎
ความเข๎าใจใการด าเนินการ
ก าหนดมาตรฐานที่สอดคล๎อง
กับบริบท ของโรงเรียน และมี
การก าหนดเปูาหมายในการ
ด าเนินงาน 
1.2 วางแผนการนิเทศ 
ติดตาม สํงเสริม แนะน า
ชํวยเหลือโรงเรียน ในการ
ด าเนินงานระบบประกัน
คุณภาพภายในให๎เช๎มแข็งเพ่ือ
รองรับการประเมินภายนอก
รอบสี่ 
2.ด าเนินการ (Do)  
2.1. จัดอบรมให๎ความรู๎ในการ
ก าหนดมาตรฐานที่สอดคล๎อง
กับบริบทของโรงเรียน 
2.2.ให๎ความรู๎เกี่ยวกับการ
จัดท าแผนพัฒนาคณุภาพ
การศึกษา แผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี โครงการ 
2.3.การจัดท ารายงาน SAR 
ประจ าปี 
2.4.การนิเทศติดตาม สํงเสริม 
แนะน า ชํวยเหลือโรงเรียน                   
ในการด าเนินงานระบบ
ประกันคุณภาพภายในให๎เช๎ม
แข็งเพ่ือรองรับการประเมิน
ภายนอกรอบสี่ 
2.5.จัดท าคูํมือแนวการ
ด าเนินงานเพื่อให๎โรงเรียนได๎
ใช๎เป็นแนวทางในการ
ด าเนินการ 

 49,040   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

49,040 

3.สรุปและประเมินผล 
(Check)  
3.1. การประเมินผลการ
ด าเนินการอบรมให๎ความรู๎

  960  960 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที ่1  
ต.ค.63-ธ.ค.64 

ไตรมาสที่ 2 
ม.ค.64-มี.ค.64 

ไตรมาสที ่3 
เม.ย.64-มิ.ย.64 

ไตรมาสที ่4  
ก.ค.64-ก.ย.64 

ความเข๎าใจด๎วยการตรวจสอบ
การก าหนดมาตรฐานระบบ
ประกันภายในของสถานศึกษา
และการก าหนดเปูาหมายการ
ด าเนินงาน 
3.2.การประเมินผลการจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
แผนปฏิบัติการที่สอดคล๎องกับ
มาตรฐานของโรงเรียน 

3.3.การนิเทศ ติดตาม 
ตรวจสอบ แนะน า ชํวยเหลือ
จากผู๎ทรงคุณวุฒิ 
4.น าผลการประเมินไป
ปรับปรุง (Act)  
4.1.การประเมินจาก SAR 
ของโรงเรียน 
4.2.การน าผลจากการ
ผู๎ทรงคุณวุฒิที่มีการนิเทศ 
ติดตาม ตรวจสอบ แนะน า 
ชํวยเหลือมาพัฒนาและ
ปรับปรุง 

   - - 

รวม 
- 49,040 960 - 50,000 

     2.6 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงินงบประมาณ งบด าเนินงาน รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 จัดอบรมให๎ความรู๎ผู๎บริหาร ครู ครบทุก
โรงเรียน 1 วัน จ านวน  คน  
1.1 คําอาหารเที่ยง อาหารวําง 2 มื้อ  
(196x140=27,440) 
 1.2 คําตอบแทนวิทยากร 2 คน  
(2x600x6 = 7,200) 

7,200 27,440 - 34,640 

2 จัดท าคูํมือในการด าเนินงาน จ านวน 120 เลํม 
เลํมละ 120 บาท  
(120x120 =14,400) 

- - 14,400 14,400 
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ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงินงบประมาณ งบด าเนินงาน รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

3 นิเทศติดตาม ตรวจสอบ แนะน า ชํวยเหลือ 
(คําน้ ามันเชื้อเพลิง) จ านวน  5  คน 
จ านวน 5 วัน) 

- 960 - 960 

4 สรุปผลการด าเนินงาน คณะกรรมการสรุปผล
และรายงานผล 

- - - - 

รวม 7,200 28,400 14,400 50,000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 7,200 28,400 14,400 50,000 

2.7  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
2.7.1   เชิงปริมาณ 

1) ร๎อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย 
เขต 3 ได๎รับการติดตาม ตรวจสอบ แนะน า ชํวยเหลือและประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษา 

2.7.2  เชิงคุณภาพ 
1) โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนมีการก าหนดมาตรฐานที่สอดคล๎องกับบริบทของโรงเรียน

และ มีระบบประกันคุณภาพที่เข๎มแข็ง 
   2) สถานศึกษาด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการ และ SAR 
สอดคล๎องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

2.8  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   2.8.1  สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ทุกโรงเรียน
พัฒนาศักยภาพท้ังด๎านความรู๎ความเข๎าใจและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่เข๎มแข็ง เป็นการเตรียมความ
พร๎อมของสถานศึกษาอยํางเต็มศักยภาพ  
   2.8.2 สถานศึกษาในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 พัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพได๎เต็มศักยภาพและจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการ โครงการที่สอดคล๎องกับ
มาตรฐานโรงเรียน ในระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
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√ 
√ 
 

ชื่อโครงการ“ขับเคลื่อนงานแนะแนวเพื่อการศึกษาและการมีงานท า” 
ลักษณะโครงการ         โครงการงานประจ า          โครงการใหมํ        ∕    โครงการตํอเนื่อง 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ  ชื่อ – นามสกุล นางนวพรสุขประเสริฐ  โทรศัพท ์08 4514 9828 
ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ   เริ่มต๎นตุลาคม พ.ศ. 2563 สิ้นสุด กันยายน พ.ศ. 2564 
แผนงาน พ้ืนฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
งบประมาณ 30,000 บาท 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 

 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพมนุษย์ (หลัก)  

(1) เปูาหมายคนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่21         
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ การปฏิรูปการเรียนรู๎แบบพลิกโฉม 

     (3) การบรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ เนื่องจากโครงการขับเคลื่อนงานแนะแนวเพ่ือ
การศึกษาและการมีงานท า มีผลผลิตท าให๎ ผู๎บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรที่รับผิดชอบงานแนะแนวนักเรียน 
ครูวิชาการ โรงเรียน ขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด จ านวน 11 แหํงและโรงเรียนระดับประถมศึกษา จ านวน 
96 แหํงได๎รับการพัฒนาสูํการเป็นทีมครูผู๎สอนทักษะอาชีพ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น โรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา ในสังกัด สพป.เลย เขต 3 ทุกคนได๎รํวมกิจกรรมในวันแนะแนวการศึกษาตํอและอาชีพในสถานศึกษา 
และมีID plan และ Portfolio เพ่ือการศึกษาตํอและการ ประกอบอาชีพและโรงเรียนในสังกัดจ านวน 107 โรงเรียน 
น๎อมน าพระบรมราโชบายด๎านการศึกษาของในหลวง รัชกาลที่ 10 (มีงานท า มีอาชีพ) สูํการปฏิบัติ มีผลลัพธ์ท าให๎ 
โรงเรียนระดับประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด สามารถบริหารจัดการงานแนะแนว
เส๎นทางการศึกษาอาชีพ ได๎ครอบคลุมกลุํมเปูาหมาย โรงเรียนระดับประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาในสังกัด ปรับปรุง พัฒนาเอกสาร หลักสูตรการเรียนรู๎ ส าหรับจัดสอน สาระเพ่ิมเติมด๎านวิชาชีพ ให๎แกํ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น หลากหลายวิชาชีพ โดยจัดตามความต๎องการและความสนใจของผู๎เรียนอยําง
ตํอเนื่อง โรงเรียนจัดการเรียนรู๎ และบรรยากาศสิ่งแวดล๎อมที่เอ้ือตํอ การพัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัด และ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีทักษะการเรียนรู๎ที่เชื่อมโยงสูํอาชีพและการมีงานท า ตาม
ความถนัดและความต๎องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล๎องกับความต๎องการของประเทศ สามารถวางแผน
ชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปสูํการปฏิบัติได๎ ดังนั้น โครงการนี่สํงผลตํอการบรรลุเปูาหมายตาม
ตัวชี้วัด 3.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยูํที่ดีของคนไทย   

1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 

  1)   แผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติ ด๎านการศึกษา ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู๎ 

        (1) เปูาหมายระดับประเด็นของแผนแมํบทฯ 

- เปูาหมายที่ 1.คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่
จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแก๎ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎อยํางมีประสิทธิผล
เพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝุเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต 
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- การบรรลุเปูาหมายตามแผนแมํบทฯเนื่องจากโครงการขับเคลื่อนงานแนะแนวเพ่ือ
การศึกษาและการมีงานท า มีผลผลิตท าให๎ ผู๎บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรที่รับผิดชอบงานแนะแนวนักเรียน 
ครูวิชาการ โรงเรียน ขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด จ านวน 11 แหํงและโรงเรียนระดับประถมศึกษา จ านวน 
96 แหํงได๎รับการพัฒนาสูํการเป็นทีมครูผู๎สอนทักษะอาชีพ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น โรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา ในสังกัด สพป.เลย เขต 3 ทุกคนได๎รํวมกิจกรรมในวันแนะแนวการศึกษาตํอและอาชีพในสถานศึกษา 
และมี ID plan และ Portfolio เพ่ือการศึกษาตํอและการ ประกอบอาชีพและโรงเรียนในสังกัดจ านวน 107 
โรงเรียน น๎อมน าพระบรมราโชบายด๎านการศึกษาของในหลวง รัชกาลที่ 10 (มีงานท า มีอาชีพ) สูํการปฏิบัติ มี
ผลลัพธ์ท าให๎ โรงเรียนระดับประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด สามารถบริหารจัดการ
งานแนะแนวเส๎นทางการศึกษาอาชีพ ได๎ครอบคลุมกลุํมเปูาหมาย โรงเรียนระดับประถมศึกษาและโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษาในสังกัด ปรับปรุง พัฒนาเอกสาร หลักสูตรการเรียนรู๎ ส าหรับจัดสอน สาระเพ่ิมเติมด๎าน
วิชาชีพ ให๎แกํนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น หลากหลายวิชาชีพ โดยจัดตามความต๎องการและความสนใจของ
ผู๎เรียนอยํางตํอเนื่อง โรงเรียนจัดการเรียนรู๎ และบรรยากาศสิ่งแวดล๎อมที่เอ้ือตํอ การพัฒนาทักษะอาชีพตามความ
ถนัด และ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีทักษะการเรียนรู๎ที่เชื่อมโยงสูํอาชีพและการมี
งานท า ตามความถนัดและความต๎องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล๎องกับความต๎องการของประเทศ 
สามารถวางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปสูํการปฏิบัติได๎ ดังนั้น โครงการนี่สํงผลตํอการ
บรรลุเปูาหมาย คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 
สามารถในการแก๎ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎อยํางมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝุเรียนรู๎อยําง
ตํอเนื่องตลอดชีวิต 

      (2) แผนยํอยของแผนแมํบทฯ แผนยํอยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู๎ที่ตอบสนอง
ตํอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21  

             แนวทางการพัฒนา (1) พัฒนากระบวนการเรียนรู๎ในทุกระดับชั้น ตั้งแตํปฐมวัย
จนถึงอุดมศึกษาที่ใช๎ฐานความรู๎และระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะให๎ได๎มาตรฐานกับหลักสูตรในระบบการศึกษาชั้นน าที่ได๎รับการ
ยอมรับในระดับนานาชาติอยํางตํอเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เปิดเผยตํอสาธารณะเกี่ยวกับการนิเทศ 
การติดตามประเมินผล และการปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะ ปฏิรูปหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาให๎สอดคล๎องกับกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพ โดยเน๎นการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี และการฝึกงานในสถานประกอบการ ปฏิรูปการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยเน๎นการเรียนรู๎ที่ผูกกับงาน 
เพ่ือวางรากฐานให๎มีสถาบันอุดมศึกษาท่ีสามารถตอบสนองความต๎องการของประเทศได๎ในหลากหลายมิติ ทั้งในด๎าน
การผลิตก าลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะในสาขาที่เป็นที่ต๎องการของตลาด การพัฒนาผู๎ประกอบการยุคใหมํที่มี
ศักยภาพในการสร๎างธุรกิจใหมํที่มีใช๎เทคโนโลยี นวัตกรรม และสามารถไปสูํตลาดตํางประเทศได๎ รวมถึงมีนักวิจัย
และนวัตกรที่สามารถสร๎างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ สามารถสํงเสริมสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
ในด๎านเศรษฐกิจและสงัคมเป็นอยํางด ี

- เปูาหมายของแผนยํอย คนไทยได๎รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการ
เรียนรู๎ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข๎าถึงการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
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- การบรรลุเปูาหมายตามแผนยํอยของแผนแมํบทฯ   เนื่องจากโครงการขับเคลื่อนงานแนะ
แนวเพ่ือการศึกษาและการมีงานท า มีผลผลิตท าให๎ ผู๎บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรที่รับผิดชอบงานแนะแนว
นักเรียน ครูวิชาการ โรงเรียน ขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด จ านวน 11 แหํงและโรงเรียนระดับประถมศึกษา 
จ านวน 96 แหํงได๎รับการพัฒนาสูํการเป็นทีมครูผู๎สอนทักษะอาชีพ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น โรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา ในสังกัด สพป.เลย เขต 3 ทุกคนได๎รํวมกิจกรรมในวันแนะแนวการศึกษาตํอและอาชีพใน
สถานศึกษา และมีID plan และ Portfolio เพ่ือการศึกษาตํอและการ ประกอบอาชีพและโรงเรียนในสังกัดจ านวน 
107 โรงเรียน น๎อมน าพระบรมราโชบายด๎านการศึกษาของในหลวง รัชกาลที่ 10(มีงานท า มีอาชีพ) สูํการปฏิบัติ มี
ผลลัพธ์ท าให๎ โรงเรียนระดับประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด สามารถบริหารจัดการ
งานแนะแนวเส๎นทางการศึกษาอาชีพ ได๎ครอบคลุมกลุํมเปูาหมาย โรงเรียนระดับประถมศึกษาและ โรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษาในสังกัด ปรับปรุง พัฒนาเอกสาร หลักสูตรการเรียนรู๎ ส าหรับจัดสอน สาระเพ่ิมเติมด๎าน
วิชาชีพ ให๎แกํนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น หลากหลายวิชาชีพ โดยจัดตามความต๎องการและความสนใจของ
ผู๎เรียนอยํางตํอเนื่อง โรงเรียนจัดการเรียนรู๎ และบรรยากาศสิ่งแวดล๎อมที่เอ้ือตํอ การพัฒนาทักษะอาชีพตามความ
ถนัด และ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีทักษะการเรียนรู๎ที่เชื่อมโยงสูํอาชีพและการมี
งานท า ตามความถนัดและความต๎องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล๎องกับความต๎องการของประเทศ 
สามารถวางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปสูํการปฏิบัติได๎ ดังนั้น โครงการนี่สํงผลตํอการ
บรรลุเปูาหมาย คนไทยได๎รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู๎ และทักษะที่จ าเป็นของโลก
ศตวรรษท่ี 21 สามารถเข๎าถึงการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น  

1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 

 1. แผนปฏิรูปประเทศด๎านการศึกษา 

 2. เปูาหมายรวม ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 

 3. เรื่องและประเด็นปฏิรูป การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

 
ความสอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. 

นโยบายที่ 1  ด๎านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
- น๎อมพระราโชบายรัชกาลที่ 10 ด๎านการศึกษา : มีงานท า - มีอาชีพ   

นโยบายที่ 2  ด๎านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขํงขันของประเทศ 
ตัวชี้วัด  จ านวนผู๎เรียนมีตวามเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ น าไปสูํการพัฒนาวิชาชีพ 
เป็นนักคิด เป็นผู๎สร๎างนวัตกรรม เป็นนวัตกร 

                    นโยบายที่ 3  ด๎านการพัฒนาและสร๎างเสริมศักยภาพของทรัพยากรของมนุษย์ 
                    ตัวชี้วัด  ร๎อยละผู๎เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษา
ที่ 6 มีทักษะการเรียนรู๎ที่เชื่อมโยงสูํอาชีพและการมีงานท า ตามความถนัดความสนใจและความต๎องการของตนเอง 
มีทักษะอาชีพที่สอดคล๎องกับความต๎องการของประเทศ วามแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไป
ปฏิบัติได๎ 
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ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 

  สมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงตอบรับเป็นพระมหากษัตริย์  
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ความวํา “เพ่ือสืบสานพระราชปณิธาน และเพ่ือประโยชน์ของประชาชนชาวไทย ทั้ง
ปวง”กอปรกับพระราชปณิธานด๎านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 
คือ การสร๎างคนดี สมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวฯ จึงทรงมีพระราโชบาย เพ่ือสืบสานพระราชปณิธานแหํงองค์พระบรมชนก
นาถในการสร๎างคนดีให๎แกํบ๎านเมือง โดยทรงมุํงให๎การศึกษาต๎องสร๎างพ้ืนฐานแกํนักเรียน 4 ด๎าน ประกอบด๎วย (1) 
การมีทัศนคติที่ถูกต๎องตํอบ๎านเมือง (2) การมีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม  (3) การมีงานท า -มีอาชีพ และ (4) การ
เป็นพลเมืองดีดังนั้น เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จเถลิงถวัลย์สิริ
ราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ 10 แหํงพระบรม ราชจักรีวงศ์ กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตน๎อมน าพระราโชบายด๎านการศึกษา มาเป็นหลักชัยในการสร๎างนักเรียนเป็นคนดี
และพัฒนาให๎เป็นคนเกํง สูํการปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาทอยํางเป็นรูปธรรม ด๎วยการยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษา 
   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต๎องเตรียมพ้ืนฐานศักยภาพของผู๎เรียน  ให๎รองรับ
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด๎วยนวัตกรรม โดยปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู๎จากหนํวยฐานความรู๎  เป็นหนํวยฐาน
สมรรถนะความรู๎ที่มุํงเน๎นการเรียนรู๎จากกระบวนการ หรือ Active Learning พัฒนาหลักสูตร สถานศึกษาตาม
บริบทสภาพแวดล๎อมของชุมชน และเน๎นกระบวนการเรียนรู๎ฐานวิจัยพัฒนาผลงานเชิงนวัตกรรม  น าไปสูํการใช๎
แก๎ปัญหาความต๎องการของชุมชน โดยในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎นจัดหลักสูตรสถานศึกษา  ในรายวิชาเพ่ิมเติม
เป็นหนํวยฐานสมรรถนะอาชีพระยะสั้น เพื่อให๎นักเรียนได๎เลือกฝึกทักษะและสมรรถนะงาน ให๎ค๎นพบความถนัดของ
ตนเอง สูํการตัดสินใจวางเส๎นทางการศึกษาตํอ สูํเปูาหมายชีวิตที่จะประกอบอาชีพ ซึ่งการ ตัดสินใจเลือกจะ
ด าเนินการรํวมกับผลการวัดบุคลิกภาพและความถนัดเลือกศึกษาตํอสายอาชีพหรือสายสามัญ ใน  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งจัดทางเลือกออกเป็นกลุํมเปูาหมายชีวิต ตามแผนการเรียนในรายวิชาเพ่ิมเติม  ตามกลุํม
ความถนัดทางสาขาวิชาในการเรียนตํอระดับอุดมศึกษา และแผนการเรียนเฉพาะทางที่เน๎นกลุํมกีฬา  กลุํมอาชีพ 
และกลุํมสุนทรียภาพ สํงเสริมความสามารถพิเศษให๎กับนักเรียนให๎สามารถเข๎าสูํเส๎นทางเฉพาะทาง ซึ่งนักเรียนทั้ง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎นและตอนปลายจะได๎เข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน เรียนรู๎การเป็น  ผู๎ประกอบการท า
ธุรกิจพอเพียง เตรียมทักษะผู๎ประกอบการ  

หลักสูตรการศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  ได๎ก าหนดให๎กิจกรรม 
แนะแนวเป็นสํวนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน  ที่มุํงเน๎นการสํงเสริมและพัฒนาผู๎เรียนให๎รู๎จักตนเอง รักและเห็น
คุณคําในตนเองและผู๎อ่ืน  รู๎จักพ่ึงตนเอง  มีทักษะแสวงหาความรู๎และข๎อมูลสารสนเทศ น ามาใช๎ในการวางแผน              
การเรียน การประกอบอาชีพ การด าเนินชีวิตและสังคม  สามารถพัฒนาบุคลิกภาพและปรับตัวอยูํในสังคมได๎อยํางมี
ความสุข  มีเจตคติที่ดีตํออาชีพสุจริต  มีคํานิยมที่ดี  มีวินัย  มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตส านึกรับผิดชอบตํอตนเอง  
ครอบครัว  สังคม และประเทศชาติ ซึ่งการให๎บริการและจัดกิจกรรมแนะแนวตามแผนพัฒนาการแนะแนวก าหนดให๎ครู
ทุกคนต๎องท าหน๎าที่แนะแนว  ให๎ค าปรึกษาด๎านชีวิต การศึกษา การพัฒนาตนเองสูํโลกอาชีพและการมีงานท า               
การพัฒนาบุลากรที่เกี่ยวข๎อง  อันได๎แกํ  ผู๎บริหารสถานศึกษาครูผู๎สอน บุคลากรผู๎รับผิดชอบงานแนะแนว  ให๎มีความรู๎
ความเข๎าในบริหารจัดการการจัดกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษาตามหลักสูตร และการพัฒนารูปแบบปฏิบัติงานแนะ
แนวให๎มีประสิทธิภาพ เป็นภารกิจส าคัญที่ต๎องด าเนินการเพ่ือให๎งานแนะแนวของสถานศึกษาสามารถด าเนินกิจกรรมได๎
ตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายของแผนพัฒนางานแนะแนว จึงจัดท าโครงการการขับเคลื่อนการศึกษาไทยและการมี
งานท า ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 นี้ขึ้น 
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2.2 วัตถุประสงค์ 
   2.1. เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายการเพ่ิมสัดสํวนผู๎เรียนสายอาชีวศึกษาตํอสายสามัญและนโยบายการ
พัฒนาศักยภาพการแขํงขันและสนับสนุนการพัฒนาประเทศอยํางยั่งยืน   
   2.2 เพ่ือให๎ผู๎บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรผู๎รับผิดชอบงานแนะแนว มีความรู๎ ความเข๎าใจ
และเห็นความส าคัญ ในการด าเนินงานแนะแนวการศึกษาตํอของนักเรียน โดยเน๎นสายอาชีพที่เหมาะกับความสนใจ
หรือความถนัดของผู๎เรียนและผู๎ปกครอง 
   2.3. เพ่ือโรงเรียนขยายโอกาสทางการ ศึกษาในสังกัด สามารถบริหารจัดการงานแนะแนวการ
เรียนตํอเน๎นสายอาชีพได๎ครอบคลุมกลุํมเปูาหมาย 

2.4 เพ่ือพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพ ส าหรับโรงเรียนขยาย 
โอกาสทางการศึกษา  ในสังกัด จัดสอนสาระเพ่ิมเติมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น หลากหลายวิชาชีพ โดยจัด
ตามความต๎องการและความสนใจของผู๎เรียน อยํางตํอเนื่อง  
  2.5 เพ่ือติดตาม ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพให๎แกํนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต๎นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในสังกัดรํวมกับสถาบันวิชาชีพในพ้ืนที่และใกล๎เคียง 
ตลอดจนหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในการจัดพัฒนาแนวทางการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎สาระเพ่ิมเติมด๎านวิชาชีพ 
การพัฒนาทักษะอาชีพในโรงเรียน และการน าแผนการจัดการเรียนรู๎ดังกลําวไปใช๎อยํางจริงจังและตํอเนื่อง 

2.3  เป้าหมาย 

     เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
  2.3.1 ผู๎บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรที่รับผิดชอบงานแนะแนวนักเรียน ครูวิชาการ โรงเรียน 
ขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด จ านวน 11 แหํงและโรงเรียนระดับประถมศึกษา จ านวน 97 แหํงได๎รับการ
พัฒนาสูํการเป็นทีมครูผู๎สอนทักษะอาชีพ 
         2.3.2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ทุกคนได๎รํวมกิจกรรมในวันแนะแนวการศึกษาตํอและอาชีพใน
สถานศึกษา และมีID plan และ Portfolio เพ่ือการศึกษาตํอและการ ประกอบอาชีพ 
           2.3.2  โรงเรียนในสังกัดน๎อมน าพระบรมราโชบายด๎านการศึกษาของในหลวง รัชกาลที่ 10            
(มีงานท า มีอาชีพ) สูํการปฏิบัติ 

     เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (outcome) 
โรงเรียนระดับประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด สามารถบริหารจัดการงาน

แนะแนวเส๎นทางการศึกษาอาชีพ ได๎ครอบคลุมกลุํมเปูาหมาย สามารถปรับปรุงพัฒนาเอกสารหลักสูตรการเรียนรู๎  
ส าหรับจัดสอนสาระเพ่ิมเติมด๎านวิชาชีพ ให๎แกํนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น หลากหลายวิชาชีพ โดยจัดตาม
ความต๎องการและความสนใจของผู๎เรียนอยํางตํอเนื่อง  โรงเรียนจัดการเรียนรู๎ และบรรยากาศสิ่งแวดล๎อมที่เอ้ือตํอ 
การพัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัด  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีทักษะการเรียนรู๎
ที่เชื่อมโยงสูํอาชีพและการมีงานท า ตามความถนัดและความต๎องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล๎องกับความ
ต๎องการของประเทศ สามารถวางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปสูํการปฏิบัติได๎ 
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2.4  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
   2.4.1 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด รวม 11 แหํง 

ได๎เลือกเรียนสาระเพ่ิมเติมด๎านวิชาชีพ ตามความถนัดและความสนใจ   
   2.4 2. นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต๎น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด 

ได๎รับการแนะแนวการเรียนตํอสายอาชีพ  มีความรู๎ ความเข๎าใจ สูงขึ้น  มีทัศนคติที่ดีตํอการเรียนสายอาชีพเห็น
ความส าคัญของการศึกษาตํอในระดับท่ีสูงขึ้นในสถานศึกษาอาชีวศึกษา สามารถมองเห็นแนวทางในการประกอบ
อาชีพของตนเอง รู๎จักความชอบและความถนัดของตนเอง  

  2.4.3  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด รวม 11 แหํงเลือก
เรียนสายอาชีพเพ่ิมข้ึน 
2.5 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

       วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ  30,000 บาท  

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที ่1  
ต.ค.63-ธ.ค.64 

ไตรมาสที ่2 
ม.ค.64-มี.ค.64 

ไตรมาสที่ 3 
เม.ย.64-มิ.ย.64 

ไตรมาสที ่4  
ก.ค.64-ก.ย.64 

1. วางแผนการด าเนินงาน (Plan) 

 

- - - - - 

2. สร๎างทีมครูสูํทักษะการสอน
อาชีพต๎นแบบ 

- - 15,800 - 15,800 

3.จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ 
และจัดงานวันแนะแนวการศึกษา
ตํอและอาชีพในสถานศึกษา 

- - - 14,200 14,200 

4.สรุปและประเมินผล (Check)  

น าผลการประเมินไปปรับปรุง 
(Act) 

- - - - - 

รวม 
  15,800 14,200 30,000 

       

2.6 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงินงบประมาณ งบด าเนินงาน รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 สร๎างทีมครูสูํทักษะการสอนอาชีพต๎นแบบ 

1.1 จัดประชุมจัดท าหลักสูตรครูผู๎รับผิดชอบ  
งานแนะแนวครูวิชาการและผู๎รับผิดชอบจัดการเรียนการ
สอนด๎านวิชาชีพ ของโรงเรียนขยายโอกาสฯและโรงเรียน
ระดับประถมศึกษา รํวมกับสถาบันวิชาชีพในพ้ืนที่  /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,600 
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ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงินงบประมาณ งบด าเนินงาน รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

จัดท าMOU 

-คําอาหารอาหารวําง 40x140x1= 

-คําวิทยากร 

-คําวัสดุ/เอกสาร 30x40 

7,200 

 

 

3,000 

7,200 

3,000 

 กิจกรรมที่ 3 จัดงานวันแนะแนวการศึกษาตํอและอาชีพใน
สถานศึกษา 

กิจกรรมตํางๆ ดังนี้ 

-บรรยาย/อภิปราย เพื่อให๎ความรู๎เกี่ยวกับแนวทาง
การศึกษาตํอ 

หรือการประกอบอาชีพ ข๎อมูลขําวสารตลาดแรงงาน 
ข๎อมูลอาชีพ 

-บริการให๎ค าปรึกษาด๎านอาชีพ 

-ทดสอบความพร๎อมทางอาชีพ 

-สาธิตอาชีพอิสระและฝึกปฏิบัติ 

-จัดกิจกรรมแขํงขันการตอบปัญหาอาชีพ 

-จัดนิทรรศการโลกอาชีพ การสํงเสริมการประกอบอาชีพ
อิสระ 

- นักเรียนฝึกประสบการณ์อาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

14,200 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

14,200 

รวม 7,200 5,600 3,000 15,800 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 7,200 19,800 3,000 30,000 
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 2.7  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
  2.7.1   เชิงปริมาณ 

1) ผู๎บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรที่รับผิดชอบงานแนะแนวนักเรียน ครูวิชาการโรงเรียน 
ขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด จ านวน 11 แหํงและโรงเรียนระดับประถมศึกษา จ านวน 97 แหํงได๎รับการ
พัฒนาสูํการเป็นทีมครูผู๎สอนทักษะอาชีพ 
   2) นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในสังกัด สพป.เลย            
เขต 3 ทุกคนได๎รํวมกิจกรรมในวันแนะแนวการศึกษาตํอและอาชีพในสถานศึกษา และมี ID plan และ Portfolio 
เพ่ือการศึกษาตํอและการ ประกอบอาชีพ 

              3)โรงเรียนในสังกัดน๎อมน าพระบรมราโชบายด๎านการศึกษาของในหลวง รัชกาลที่ 10 (มีงานท า          

มีอาชีพ) สูํการปฏิบัติ 

  2.7.2  เชิงคุณภาพ 
  1) โรงเรียนระดับประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด สามารถบริหาร
จัดการงานแนะแนวเส๎นทางการศึกษาอาชีพ ได๎ครอบคลุมกลุํมเปูาหมาย 

   2) โรงเรียนระดับประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดปรับปรุงพัฒนา
เอกสารหลักสูตรการเรียนรู๎  ส าหรับจัดสอน  สาระเพ่ิมเติมด๎านวิชาชีพ ให๎แกํนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น 
หลากหลายวิชาชีพ โดยจัดตามความต๎องการและความสนใจของผู๎เรียนอยํางตํอเนื่อง    
   3) โรงเรียนจัดการเรียนรู๎ และบรรยากาศสิ่งแวดล๎อมที่เอ้ือตํอ การพัฒนาทักษะอาชีพตามความ
ถนัด 
   4) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีทักษะการเรียนรู๎ที่เชื่อมโยงสูํอาชีพ
และการมีงานท า ตามความถนัดและความต๎องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล๎องกับความต๎องการของ
ประเทศ สามารถวางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปสูํการปฏิบัติได๎ 

2.8  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
2.8.1 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด รวม 11 แหํง ได๎เลือก

เรียนสาระเพ่ิมเติมด๎านวิชาชีพ ตามความถนัดและความสนใจ   
2.8.2 นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต๎น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด  

ได๎รับการแนะแนวการเรียนตํอสายอาชีพ  มีความรู๎ ความเข๎าใจ สูงขึ้น มีทัศนคติที่ดีตํอการเรียนสายอาชีพเห็น
ความส าคัญของการศึกษาตํอในระดับที่สูงขึ้นในสถานศึกษาอาชีวศึกษา สามารถมองเห็นแนวทางในการประกอบ
อาชีพของตนเอง รู๎จักความชอบและความถนัดของตนเอง  

2.8.3 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด รวม 11 แหํง ได๎เลือก
เรียนสาระเพ่ิมเติมด๎านวิชาชีพ ตามความถนัดและความสนใจ   

2.8.4 นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต๎น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด
ได๎รับการแนะแนวการเรียนตํอสายอาชีพ  มีความรู๎ ความเข๎าใจ สูงขึ้น  มีทัศนคติที่ดีตํอการเรียนสายอาชีพเห็น
ความส าคัญของการศึกษาตํอในระดับที่สูงขึ้นในสถานศึกษาอาชีวศึกษา สามารถมองเห็นแนวทางในการประกอบ
อาชีพของตนเอง รู๎จักความชอบและความถนัดของตนเอง  
 2.8.5  ผู๎เรียนรับรู๎ขีดความสามารถของตนเพ่ือเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 
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ชื่อโครงการ“พัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
การเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที ่21”                       

  
ลักษณะโครงการ         โครงการงานประจ า           โครงการใหมํ          ∕     โครงการตํอเนื่อง 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ  ชื่อ - นามสกุล. นางเพชรี  ชัยมูล  และ นางศิริพร  อํุนแก๎ว  โทรศัพท์ 081-9658-7257 
ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ   เริ่มต๎น 1 ตุลาคม  2563  สิ้นสุด 30 กันยายน  2564 
แผนงาน พ้ืนฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
งบประมาณ  150,000 บาท 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 

 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด๎าน..การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพมนุษย์ 
      (1) เปูาหมาย....คนไทยเป็นคนดี  คนเกํง  มีคุณภาพ พร๎อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษ             

ที่  21    
     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์  4.3.1 การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู๎ให๎เอ้ือตํอการพัฒนา 

ทักษะส าหรับศตวรรษที ่21  
     (3) การบรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ..ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพ 

มนุษย์ เนื่องจากโครงการ “พัฒนาการจัดการเรียนรู๎ทั้งระบบสูํการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียม
ผู๎เรียนให๎สอดคล๎องกับศตวรรษที่ 21 มีผลผลิตเกี่ยวกับระบบการจัดการเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับศตวรรษที่  21 มี
ผลลัพธ์ท าให๎นักเรียนในสังกัด สพป.เลย เขต 3 จ านวน 7158 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนด
(เพ่ิมขึ้น)และมีทักษะแหํงศตวรรษที่ 21 ดังนั้น โครงการนี้สํงผลตํอการบรรลุเปูาหมายตามตัวชี้วัด 3.2 ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาและการเรียนรู๎ตลอดชีวิต 

  2)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด๎านความมั่นคง (รอง) (ถ๎ามี) 

(1) เปูาหมาย 2.1 ประชาชนอยูํดี กินดี และมีความสุข 
      (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 4.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ 4.1.2 การพัฒนาและ 

เสริมสร๎างความจงรักภักดีตํอสถาบันหลักของชาติ 
(3) การบรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ด๎านความม่ันคง เนื่องจากโครงการ  

“พัฒนาการจัดการเรียนรู๎ทั้งระบบสูํการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู๎เรียนให๎สอดคล๎องกับ
ศตวรรษที่ 21 มีผลผลิตเกี่ยวกับระบบการจัดการเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับศตวรรษที่ 21 มีผลลัพธ์ท าให๎นักเรียนใน
สังกัด สพป.เลย เขต 3 จ านวน 7158 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนด(เพ่ิมขึ้น)และมีทักษะแหํง
ศตวรรษท่ี 21 ดังนั้น โครงการนี้สํงผลตํอการบรรลุเปูาหมายตามตัวชี้วัด 3.1 ความสุขของประชากรไทย 
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1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 

  1)   แผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติ 12 ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู๎ 

        (1) เปูาหมายระดับประเด็นของแผนแมํบทฯ 
    เปูาหมายที่ 1. คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มข้ึน มีทักษะที่จ าเป็น

ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก๎ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎อยํางมีประสิทธิผล
เพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝุเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต 

       (2) แผนยํอยของแผนแมํบทฯ 3.1แผนยํอยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู๎ที่ตอบสนอง
ตํอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

- แนวทางการพัฒนา ที่ 1) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู๎ส าหรับศตวรรษที่ 21 แนวทาง
ยํอยที่ (1) พัฒนากระบวนการเรียนรู๎ในทุกระดับชั้น ตั้งแตํปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา ที่ใช๎ฐานความรู๎และระบบคิดใน
ลักษณะสหวิทยาการ  

- เปูาหมายของแผนยํอย คนไทยได๎รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการ
เรียนรู๎ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข๎าถึงการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

- การบรรลุเปูาหมายตามแผนยํอยของแผนแมํบทฯ เนื่องจากโครงการ “พัฒนาการ
จัดการเรียนรู๎ทั้งระบบสูํการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู๎เรียนให๎สอดคล๎องกับศตวรรษที่ 21 มี
ผลผลิตเกี่ยวกับระบบการจัดการเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับศตวรรษที่ 21 มีผลลัพธ์ท าให๎นักเรียนในสังกัด สพป.เลย เขต 
3 จ านวน 7158 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนด(เพ่ิมขึ้น)และมีทักษะแหํงศตวรรษที่ 21 ดังนั้น 
โครงการนี้สํงผลตํอการบรรลุเปูาหมายตามตัวชี้วัดที่ 1 สัดสํวนครูผํานการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตาม
มาตรฐานนานาชาติ ปี 2561 – 2565 คําเปูาหมายร๎อยละ 50 และตัวช้ีวัดที่ 2 อัตราความแตกตํางของคะแนน PISA ใน
แตํละกลุํมโรงเรียนลดลง คําเปูาหมายลดลงร๎อยละ 20 

1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 

  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป……แผนการปฏิรูปประเทศด๎านการศึกษา 

1.4  แผนระดับที่ 3 (ระบุชื่อ) 

1) แผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579  

ประเด็นยุทธศาสตร์/เปูาหมาย/แนวทาง/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด  

2). แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่องท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชํวงวัยและการสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ 

3)  แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 

  เรื่องท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

  เปูาหมาย 

  1 ผู๎เรียนเป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ คิดริเริ่มและสร๎างสรรค์นวัตกรรม มีความรู๎ มีทักษะ             
มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู๎เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัยมีความสามารถ 
ในการพ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี (Global Citizen) 
พร๎อมก๎าวสูํส ากล น าไปสูํการสร๎างความสามารถในการแขํงขันของประเทศ 
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  2 ผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ ได๎รับการพัฒนา
ศักยภาพ ตามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 รวมทั้งมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 

  ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

  1.ร๎อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน           
(O-NET) ร๎อยละ 50 ขึ้นไป เพ่ิมข้ึน 

  2.ร๎อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับม.ต๎น ที่ได๎รับการ เตรียมความพร๎อมด๎านการอําน 
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในการประเมินระดบันานาชาติตามโครงการ PISA 

  แนวทางการพัฒนา 

  1 พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา(แตกเป็นปฐมวัย ONET 
PISA พัฒนาวิทยาศาสตร์) 

  2 พัฒนาผู๎เรียนทุกชํวงวัยให๎มีความรู๎ และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 และพัฒนา
ศักยภาพ ตามพหุปัญญา 

  3.พัฒนาผู๎บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา (การบริหารและจัดการศึกษาด๎วยระบบ 
คุณภาพ การนิเทศติดตาม) 

 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
   การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะต๎องสอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
สภาพแวดล๎อม และความรู๎ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เจริญก๎าวหน๎าอยํางรวดเร็ว เพ่ือพัฒนาและ เสริมสร๎าง
ศักยภาพคนของชาติให๎สามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศ โดยการยกระดับ คุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู๎ให๎มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล สอดคล๎องกับประเทศไทย 4.0 และโลกในศตวรรษที่ 21 
กระทรวงศึกษาธิการโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงได๎ด าเนินการ ทบทวนหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยน าข๎อมูลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2560 -2579 มาใช๎ประกอบและทิศทางในการพัฒนา
หลักสูตรให๎มีความเหมาะสมชัดเจนยิ่งขึ้น และเห็นควรปรับปรุงหลักสูตรในกลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ซึ่งมีความส าคัญตํอ
การพัฒนาประเทศ และเป็นรากส าคัญที่จะชํวยให๎มนุษย์มีความคิดริเริ่ม สร๎างสรรค์ คิดอยํางมีเหตุผล เป็นระบบ 
สามารถวิเคราะห์ปัญหา หรือสถานการณ์ได๎อยํางรอบครอบและถี่ถ๎วน  สามารถน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน การ
ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ให๎เอ้ือตํอการพัฒนา สมรรถนะผู๎เรียนเป็นรายบุคคล มีทักษะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 น าไปสูํการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า (Career Education) 
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          ด๎วยการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วในยุคปัจจุบัน ทั้งครูและนักเรียนต๎องพร๎อมกับการเปลี่ยนแปลง 
โดยเฉพาะครูถูกสังคมคาดหวังให๎เปลี่ยนแปลงบทบาทเพ่ือขับเคลื่อนให๎เกิดพัฒนาศักยภาพนักเรียนให๎เป็นบุคคล
แหํงศตวรรษที่ 21 เพราะนักเรียนคือทุนมนุษย์ที่ส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศให๎ก๎าวพ๎นการเป็นประเทศที่ก าลัง
พัฒนา ครูจ าต๎องมีนวัตกรรมทางการศึกษา มีทักษะการสอนที่ทันสมัย สามารถตอบสนองผู๎เรียนที่แตกตํางและ
หลากหลาย เพ่ือให๎สามารถพัฒนาผู๎เรียนให๎มีทักษะคิดขั้นสูงและมีพฤติกรรม ที่เปลี่ยนไปตามแคํความต๎องการใน
ศตวรรษที่ 21 สิ่งส าคัญคือ ครูจ าต๎องปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให๎นักเรียนเป็น “เจ๎าของ” การ
เรียนรู๎ ลดการ (สั่ง) สอนมาเป็นการถามและการฟังนักเรียนมากขึ้น เพ่ือตอบสนองนโยบายThailand 4.0 ค าวํา 
“นวัตกรรมการเรียนรู๎” จึงส าคัญ เพราะการพัฒนานวัตกรรม ครูจ าเป็นต๎องรู๎ลึกรู๎จริงและสามารถบูรณาการ
กระบวนการ วิธี และสื่อการเรียนรู๎ ซึ่งสิ่งเหลํานี้ล๎วนเป็นปัจจัยความส าเร็จของนวัตกรรมการเรียนรู๎ที่สามารถ
สํงเสริมให๎นักเรียนสร๎างความรู๎ได๎ด๎วยตนเอง 

การปฏิรูปการเรียนรู๎มีวัตถุประสงค์ที่จะปรับกระบวนการเรียนการสอนให๎เป็นรูปแบบ Active Learning 
โดยใช๎แนวคิดการสอนให๎น๎อยลง เรียนรู๎ให๎มากขึ้น (Teach less , Learn more) การปฏิรูปการเรียนรู๎ระดับ
ห๎องเรียน จะเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือเติมเต็มศักยภาพให๎นักเรียนมีทักษะแหํงศตวรรษที่ 21 ซึ่งแนวคิด
ทักษะศตวรรษท่ี 21 ตั้งอยูํบนพื้นฐานความคิดท่ีเชื่อวํา รูปแบบการศึกษาแบบดั้งเดิม ในชํวงศตวรรษที่ 20 ที่เน๎นย้ า
แตํการเรียนและทํองจ าเนื้อหาในสาระวิชาหลัก ดังนั้นเพ่ือปรับแนวคิดการ จัดการเรียนการสอนใหมํในศตวรรษที่ 
21 ที่ให๎ความส าคัญกับการปลูกฝัง “ทักษะ” เพ่ือให๎นักเรียนมีทักษะ ที่จ าเป็นในการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 
ตํอไป ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ได๎ตระหนักถึงความส าคัญดังกลําวจึงได๎จัดการโครงการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู๎ทั้งระบบสูํการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู๎เรียนให๎สอดคล๎องกับ
ศตวรรษที่ 21 ให๎บรรลุตาม มาตรฐานการเรียนรู๎และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง 2560) ตามบริบทของสถานศึกษา/
โรงเรียน เพ่ือให๎สอดคล๎องกับการจัดการเรียนรู๎ที่เปลี่ยนไปตามกระแสโลก นโยบายจุดเน๎นของกระทรวงศึกษาธิการ 
นโยบายส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และแผนยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบกับโครงการดังกลําวนี้
ส านักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได๎รับคัดเลือกเป็นตัวชี้วัดความส าเร็จในการด าเนินงาน
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีเปูา คือ พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะและทักษะการ
เรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งครูผู๎สอนสามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในการจัดการเรียนรู๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพและ 
สอดคล๎องตามเปูาหมายของนโยบายดังกลําว  

2.2 วัตถุประสงค์ 
           2.2.1 เพ่ือพัฒนา/ปฏิรูปการจัดการเรียนรู๎ทั้งระบบสูํการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการ
เตรียมผู๎เรียนให๎สอดคล๎องกับศตวรรษท่ี 21 ในสังกัด สพป.เลย เขต 3  

   2.2.2  เพื่อผู๎บริหารสถานศึกษาและครูผู๎สอนจัดการเรียนสอนที่สอดคล๎องกับศตวรรษที่ 21  
                     2.2.3  เพ่ือนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดและมีทักษะแหํงศตวรรษท่ี 21 
ตามชํวงวัย  
                     2.2.4   เพ่ือพัฒนาครูผู๎สอนใช๎กระบวนการจิตศึกษา PBL PLC ใช๎ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ 
                     2.2.5  เพ่ือสร๎างความรู๎ความเข๎าใจและตระหนักเกี่ยวกับการประเมินผลนักเรียนกับนานาชาติ
(PISA 2018)  ให๎กับครูและบุคลากรทางการศึกษา   
                     2.2.6  เพ่ือฝึกทักษะการท าข๎อสอบด๎วยคอมพิวเตอร์ (Computer-based Assessment)  ให๎กับ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการ  ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ . 2564  

 

 

115 

2.3  เป้าหมาย 

 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
2.3.1 มีระบบการจัดการเรียนรู๎ที่มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล 
  (1) ผู๎บริหารสถานศึกษาบริหารการจัดการเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับศตวรรษที่ 21  
 (2) หลักสูตร ที่สอดคล๎องกับศตวรรษท่ี 21  
  กิจกรรมที่ 1 ศึกษาข๎อมูลที่จ าเป็นเพื่อใช๎ทบทวนหลักสูตร 
  กิจกรรมที่ 2 แตํงตั้งคณะท างาน 
  กิจกรรมที่ 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าหลักสูตร 
  (3) ครูจัดการเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับศตวรรษท่ี 21 
 (4) สื่อการเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับศตวรรษที่ 21 
 (5) รูปแบบการเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับศตวรรษท่ี 21 
 (6) รูปแบบการวัดและการประเมินผลนักเรียนที่สอดคล๎องกับศตวรรษที่ 21 

      เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (outcome) 
1. สพป.เลย เขต 3 และสถานศึกษามีระบบการจัดการเรียนรู๎ที่ตอบสนองตํอการเรียนรู๎ตาม

ศักยภาพของนักเรียน 
2. ผู๎บริหารและครูผู๎สอนมีระบบการจัดการเรียนรู๎ที่สํงผลตํอคุณภาพการจัดการศึกษา 
3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด(เพ่ิมขึ้น)และมีทักษะแหํงศตวรรษที่ 21 

2.4  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
  2.4.1  สพป.เลย เขต 3 และสถานศึกษา มีระบบการจัดการเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับศตวรรษท่ี 21 

รวมทั้งสิ้นจ านวน 108 แหํง  
  2.4.2  ผู๎บริหารและครูผู๎สอนสามารถจัดการเรียนการสอนที่สอดคล๎องกับศตวรรษท่ี 21 รวมทั้งสิ้น 
จ านวน 500 คน 

  2.4.3  นักเรียนในสังกัด สพป.เลย เขต 3 จ านวน 7,158 คน มีทักษะแหํงศตวรรษท่ี 21 และมีวิถี
ชีวิตยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

2.5  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

       วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ 150,000 บาท  

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที ่1  
ต.ค.63-ธ.ค.64 

ไตรมาสที่ 2 
ม.ค.64-มี.ค.64 

ไตรมาสที ่3 
เม.ย.64-มิ.ย.64 

ไตรมาสที ่4  
ก.ค.64-ก.ย.64 

1. การทบทวนหลักสูตรที่
สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21
และออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบActive learning 
ตามตัวช้ีวัด 
   1.1 ศึกษาข๎อมูลที่จ าเป็น
เพ่ือใช๎ทบทวนหลักสูตร  
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที ่1  
ต.ค.63-ธ.ค.64 

ไตรมาสที่ 2 
ม.ค.64-มี.ค.64 

ไตรมาสที ่3 
เม.ย.64-มิ.ย.64 

ไตรมาสที ่4  
ก.ค.64-ก.ย.64 

(ผู๎อ านวยการโรงเรียนและครู
วิชาการ) 
   1.2 จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู๎แบบActive 
learning ตามตัวชี้วัด 
  1.3  นิเทศ ติดตามการ
จัดการเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับ
ศตวรรษท่ี 21 จ านวน 108 
โรงเรียน  
  1.4 แลกเปลี่ยนเรียนรู๎
ผู๎บริหารโรงเรียน คณะครู 4 
กลุํมสาระการเรียนรู๎หลัก                
(ใช๎กระบวนการ PLC) จ านวน  
2 ครั้ง 
  1.5  สรุปรายงานผล   

 
0 
 
 
 
0 
 
 
 
0 
 
 
 
0 
 
0 

 
43,440 

 
 
 
0 
 
 
 
0 
 
 
 
0 
 
0 

 
0 
 
 
 

56,000 
 
 
 
0 
 
 
 

7,000 
 
0 

 
0 
 
 
 
0 
 
 
 
0 
 
 
 

8,000 
 

3,760 

 
43,440 

 
 
 

56,000 
 
 
 
0 
 
 
 

15,000 
 

3,760 

2.  การเตรียมความพร๎อมใน
การประเมินระดับนานาชาติ 

(PISA 2022) 

0 0 29,800 2,000 31,800 

รวม 0 43,440 92,800 13,760 150,000 

     

 2.6 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงิน
งบประมาณ 

งบด าเนินงาน รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. การทบทวนหลักสูตรที่สอดคล้องกับ
ศตวรรษที่ 21และออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบActive learning ตามตัวชี้วัด 
   1.1 ศึกษาข๎อมูลที่จ าเป็นเพ่ือใช๎ทบทวน
หลักสูตร  (ผู๎อ านวยการโรงเรียนและครู
วิชาการ) 
        1.1.1  คําอาหาร/อาหารวําง   
(108×2×140×1) 
        1.1.2  คําวิทยากร 
        1.1.3  คําท่ีพัก 
        1.1.4  คําพาหนะ 

 
 
 
 
 
 
 
- 

3,600 
- 
- 

 
 
 
 
 
 
 

30,240 
- 

1,600 
4,000 

 
 
 
 
 
 
 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
 
 
 
 

30,240 
3,600 
1,600 
4,000 
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ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงิน
งบประมาณ 

งบด าเนินงาน รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

        1.1.5 คําวัสดุ 
   1.2 จดัประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู๎แบบActive learning 
ตามตัวชี้วัด 
        1.2.1  คําอาหาร/อาหารวําง   
(140×140×2) 
        1.2.2  คําวิทยากร 
        1.2.3  คําท่ีพัก 
        1.2.4  คําพาหนะ 
        1.2.5 คําวัสดุ 
     1.3  นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู๎ที่
สอดคล๎องกับศตวรรษที่ 21 
จ านวน 108 โรงเรียน  
    1.4 แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ผู๎บริหารโรงเรียน 
คณะครู 4 กลุํมสาระการเรียนรู๎หลัก                
(ใช๎กระบวนการ PLC) จ านวน  2 ครั้ง 
     1.4.1  คําอาหาร อาหารวําง 
(50×2×140) 
     1.4.2  คําเกียรติบัตร 
   1.5  สรุปรายงานผล   

- 
 
 
 
 
- 

7,200 
- 
- 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 

39,200 
- 

1,600 
4,000 

- 
 
 
 
 
 
 
 

14,000 
 
 

4,000 
 
 
 
 
- 
- 
- 
- 

4,000 
 
 
 
 
 
 
 
- 

1,000 
3,760 

4,000 
 
 
 
 

39,200 
7,200 
1,600 
4,000 
4,000 

 
 
 
 
 
 
 

14,000 
1,000 
3,760 

รวม   10,800 94,640 12,760 118,200 
2. การเตรียมความพร้อมในการประเมิน

ระดับนานาชาติ (PISA 2022) 
4.1  ประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร๎อม
การประเมินระดับนานาชาติ (PISA 2022)  
ผู๎บริหารโรงเรียนและคณะครูผู๎สอน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  วิชาภาษาไทย  
คณิตศาสตร์  และคอมพิวเตอร์ 
      4.1.1  คําอาหาร/อาหารวําง 
 (50×2×140) 
      4.1.2  คําวิทยากร 
      4.1.3  คําท่ีพัก 
      4.1.4  คําพาหนะ 
      4.1.5  คําวัสดุ 
4.2  นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน  
4.3  สรุปรายงานผล   

 
 
 
 
 
 
 
 

- 
7,200 

- 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 

14,000 
- 

1,600 
3,000 

- 
- 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 

- 
- 
- 
- 

4,000 
- 

2,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

14,000 
7,200 
1,600 
3,000 
4,000 

- 
2,000 
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ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงิน
งบประมาณ 

งบด าเนินงาน รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

รวม    7,200 18,600 6,000 31,800 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 7,200 125,280 17,520 150,000 

     

2.7  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
    2.7.1   เชิงปริมาณ 

                               1) ระดับความส าเร็จในการจัดท าระบบการจัดการเรียนรู๎  
                              2) ร๎อยละ 80 ของความส าเร็จของกิจกรรมในระบบการจัดการเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับ
ศตวรรษท่ี 21  
                              3) ร๎อยละ 80 ของผู๎บริหารและครูบริหารและจัดการเรียนการสอนตามระบบการจัดการ
เรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับศตวรรษท่ี 21 
    4) ร๎อยละ 80 ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนดและมีทักษะแหํง
ศตวรรษท่ี 21 

     2.7.2  เชิงคุณภาพ 
                              1) ร๎อยละ 80 ของผู๎บริหารและครูบริหารและจัดการเรียนการสอนตามระบบการจัดการ
เรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับศตวรรษท่ี 21 
    2) ร๎อยละ 80 ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนดและมีทักษะแหํง
ศตวรรษท่ี 21 

 
2.8  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

             2.8.1  สพป.เลย เขต 3 และสถานศึกษา มีระบบการจัดการเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับศตวรรษที่ 21 
รวมทั้งสิ้นจ านวน 108 แหํง  
  2.8.2  ผู๎บริหารและครูผู๎สอนสามารถจัดการเรียนการสอนที่สอดคล๎องกับศตวรรษท่ี 21 รวมทั้งสิ้น 
จ านวน 500 คน 

  2.8.3  นักเรียนในสังกัด สพป.เลย เขต 3 จ านวน 7,158 คน มีทักษะแหํงศตวรรษท่ี 21 และมีวิถี
ชีวิตยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ชื่อโครงการ“ส่งเสริมความเป็นเลิศ”งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม ของ
นักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2564”                    
ลักษณะโครงการ           โครงการงานประจ า          โครงการใหมํ     ∕     โครงการตํอเนื่อง 
หนํวยงานรับผิดชอบ กลุํมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ  ชื่อ – นามสกุล นางเพชรี  ชัยมูล  และ นางศิริพร  อํุนแก๎ว  โทรศัพท์ 081-9658-7257 
ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ   เริ่มต๎น 1 ตุลาคม  2563  สิ้นสุด 30 กันยายน  2564 
แผนงาน พ้ืนฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
งบประมาณ 200,000 บาท 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด๎าน ยุทธศาสตร์ชาติด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

     (1) เปูาหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเกํง มีคุณภาพ พร๎อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

        (2) ประเด็นยุทธศาสตร์    2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต 

                              2.2ชํวงวัยเรียน / วัยรุํน    
     (3) การบรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพมนุษย์ 

เนื่องจากโครงการการสํงเสริมความเป็นเลิศ”งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม ของนักเรียน  ประจ าปี
การศึกษา 2564 มีผลผลิตเกี่ยวกับการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลายมีผลลัพธ์ท าให๎นักเรียนใน
สังกัด สพป.เลย เขต 3 จ านวน 7,158 คน  มีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้นมีทักษะที่จ าเป็นของ
โลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก๎ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎อยํางมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้ น             
มีนิสัยใฝุเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิตและได๎รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของ
พหุปัญญาดีขึ้นดังนั้น โครงการนี้สํงผลตํอการบรรลุเปูาหมายตามตัวชี้วัด2. คนไทยได๎รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
ตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น คําเปูาหมาย ความสามารถในการแขํงขันของประเทศไทยใน
ระดับสากลดีขึ้น  (GTCI) (คะแนน)ไมํน๎อยกวํา 50.1 คะแนน 
1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 

  1)   แผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

        (1) เปูาหมายระดับประเด็นของแผนแมํบทฯ 

- เปูาหมายที ่2.1 คนไทยเป็นคนดี คนเกํง มีคุณภาพ พร๎อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 

- การบรรลุเปูาหมายตามแผนแมํบทฯ เนื่องจากโครงการการสํงเสริมความเป็นเลิศ”งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม ของนักเรียน  ประจ าปีการศึกษา 2564 มีผลผลิตเกี่ยวกับการพัฒนา
ผู๎เรียน และมีผลลัพธ์ท าให๎นักเรียนในสังกัด สพป.เลย เขต 3 จ านวน 7,158 คน  มีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได๎รับการพัฒนา
อยํางสมดุล ทั้งด๎านรํางกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู๎ที่มีความรู๎และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการ
เรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต คําเปูาหมายดัชนีการพัฒนามนุษย์ (คําคะแนน) คําคะแนน 0.79 
 (2) แผนยํอยของแผนแมํบทฯ  การพัฒนาชํวงวัยเรียน/วัยรุํน 



 แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ . 2564  120 

- แนวทางการพัฒนา  จัดให๎มีการพัฒนาทักษะด๎านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการ
ใช๎เทคโนโลยีที่สอดคล๎องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ 

 - เปูาหมายของแผนยํอย วัยเรียน/วัยรุํน มีความรู๎และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ๎วน 
รู๎จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู๎ มีส านึกพลเมือง มีความกล๎าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก๎ปัญหา 
ปรับตัว สื่อสาร และท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎อยํางมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 

    การบรรลุเปูาหมายตามแผนยํอยของแผนแมํบทฯ  เนื่องจากโครงการการสํงเสริมความ
เป็นเลิศ”งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม ของนักเรียนประจ าปีการศึกษา 2564 มีผลผลิตเกี่ยวกับ
การพัฒนาผู๎เรียน และมีผลลัพธ์ท าให๎นักเรียนในสังกัด สพป.เลย เขต 3 จ านวน 7,158 คน ได๎แสดงออกซึ่งศักยภาพ
และสุนทรียภาพผํานกิจกรรมที่หลากหลายทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได๎รับการ
สํงเสริมและพัฒนา ทั้ง 10 ด๎าน สูํความเป็นเลิศ นักเรียนที่มีความต๎องการจ าเป็นพิเศษ ได๎รับการสํงเสริมให๎มี 
ความสามารถพิเศษด๎านตําง ๆ อาทิ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และเทคโนโลยี  ดังนั้น โครงการนี้สํงผลตํอการบรรลุ
เปูาหมายตามตัวชี้วัดวัยเรียน/วัยรุํน มีความรู๎และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ๎วน รู๎จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู๎ 
มีส านึกพลเมือง มีความกล๎าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก๎ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานรํวมกับ
ผู๎อ่ืนได๎อยํางมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น ค่าเป้าหมาย คะแนนความสามารถในการแขํงขันการพัฒนาทุนมนุษย์
ด๎านทักษะ (Skill) ของ World Economic Forum (WEF) เพ่ิมข้ึนร๎อยละ 20  

1.4  แผนระดับที่ 3 (ระบุชื่อ) 

1).. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสพฐ. 

  เรื่องท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชํวงวัยและการสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ 

2) แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 

  เรื่องท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

  3.1 เปูาหมาย 

   3.1.1 ผู๎เรียนเป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ คิดริเริ่มและสร๎างสรรค์นวัตกรรม มี
ความรู๎ มีทักษะ มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู๎เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย 
มีความสามารถ ในการพ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี 
(Global Citizen) พร๎อมก๎าวสูํส ากล น าไปสูํการสร๎างความสามารถในการแขํงขันของประเทศ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ข๎อ 3 จ านวนผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตาม ความถนัดและ 

ความสามารถ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา) 29,125 คน 

   ข๎อ 9 ร๎อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนที่สร๎างสมดุล ทุกด๎านและมีการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา รายบุคคล 

   ข๎อ 10 ร๎อยละของนักเรียนที่ได๎รับการคัดกรองเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา รายบุคคลเพ่ิมข้ึน 

   3.3 แนวทางการพัฒนา 

   3.3.2 พัฒนาผู๎เรียนทุกชํวงวัยให๎มีความรู๎ และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 และพัฒนา
ศักยภาพ ตามพหุปัญญา 
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ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
  การศึกษานับเป็นรากฐานส าคัญท่ีสุดประการหนึ่งในการสร๎างสรรค์ความเจริญก๎าวหน๎า และแก๎ไข
ปัญหาตําง ๆ ในสังคมได๎ (ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหํงชาติ,2545: 1) เนื่องจากการศึกษาเป็น
กระบวนการที่ชํวยให๎คนมีโอกาสพัฒนาตนเองได๎ตลอดชีวิต ตั้งแตํการวางรากฐานพัฒนาการของชีวิตแตํแรกเกิด 
การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด๎านตําง ๆ ที่จะด ารงชีวิต และประกอบอาชีพได๎อยํางมีความสุข รู๎เทําทัน
การเปลี่ยนแปลงรวมเป็นพลังสร๎างสรรค์ การพัฒนาประเทศอยํางยั่งยืนได๎ โดยเฉพาะอยํางยิ่งเมื่อพิจาร ณาวํา
ประเทศไทย จะต๎องเข๎าสูํวงจรของกระแสโลกาภิวัฒน์ที่มีการแขํงขันสูง พลังอ านาจของชาติจะเกิดขึ้นก็ด๎วยพลัง
อ านาจของคนที่มีความรู๎เทํานั้น (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหํงชาติ ,2547: 4)  สติปัญญาหรือความเกํง
ของมนุษย์มีความหลากหลายและแตกตํางกันไปในแตํละบุคคล ซึ่ งเรียกปัญญาแบบนี้วําพหุปัญญา ซึ่งมีอยูํหลาย
ด๎าน เชํนด๎านภาษา ด๎านตรรกะและคณิตศาสตร์ด๎านมิติสัมพันธ์ ด๎านการเคลื่อนไหว รํางกาย ด๎านดนตรี ด๎านรู๎ผู๎อ่ืน 
ด๎านรู๎ตนเอง และด๎านรอบรู๎ธรรมชาติการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ขึ้นอยูํกับการเลี้ยงดูที่เหมาะสมและการจัด
กิจกรรมที่สํงเสริมความสามารถทางสติปัญญาทางการเรียนรู๎ การท ากิจกรรมตํางๆ อยํางมีเปูาหมายอยํางมีเหตุผล 
และต๎องจัดให๎เหมาะกับความแตกตํางระหวํางบุคคล เพ่ือพัฒนาความสามารถทางสติปัญญาของแตํละบุคคลให๎เต็ม
ตามศักยภาพ รวมทั้งนักเรียนที่มีความต๎องการพิเศษต๎องได๎รับการสํงเสริมเต็มตามศักยภาพด๎วยเชํนเดียวกัน 

             ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน อนุมัติในหลักการให๎จัดงานศิลปหัตถกรรม 
นักเรียนเป็นประจ าทุกปี เพื่อให๎ครูนักเรียนได๎รับการพัฒนาทักษะด๎านวิชาการ วิชาชีพ ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ เห็น
คุณคําและเกิดความภาคภูมใจในความเป็นไทย รักและหวงแหนในมรดกทางวัฒนธรรมของไทย และเป็นการเปิด
เวทีให๎เด็กได๎แสดงความสามารถของตนเองอยํางอิสระและสร๎างสรรค์ ใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ รวมทั้งการใช๎
กิจกรรมเป็นสื่อเพ่ือการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร๎างวิถีประชาธิปไตยและคุณลักษณะอันพึงประส งค์ตาม
หลักสูตร และการสร๎างภูมิคุ๎มกันจากยาเสพติด และนโยบายจุดเน๎นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานที่ให๎นักเรียนที่มีความต๎องการพิเศษได๎รับการสํงเสริม สนับสนุนและพัฒนา เต็มศักยภาพเป็นรายบุคคล ด๎วย
รูปแบบที่หลากหลาย 

จากนโยบายและจุดเน๎นดังกลําวข๎างต๎นส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  
จึงได๎จัดท าโครงการสํงเสริมความเป็นเลิศ “งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจ าปี
การศึกษา 2564   เพ่ือให๎นักเรียนได๎มีโอกาสแสดงศักยภาพของแตํละคน   

2.2 วัตถุประสงค์ 
   2.2.1 เพ่ือให๎นักเรียนได๎แสดงออกซ่ึงศักยภาพและสุนทรียภาพจากการจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนผํานกิจกรรมที่หลากหลายครอบคลุมทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎  
              2.2.2  นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษและนักเรียนที่มีความจ าเป็นพิเศษ ได๎รับการสํงเสริม 
ให๎มีความเป็นเลิศ ด๎านผู๎น า วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา กีฬา 
ดนตรี และศิลปะ  

   2.2.3  เพ่ือคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข๎ารํวมแขํงขันความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีเข๎าแขํงขันในระดับชาติ 
                     2.2.4  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู๎ความสามารถและจัดประสบการณ์ให๎นักเรียนครู บุคลากรทางการศึกษาให๎
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ซึ่งกันและกัน 
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2.3  เป้าหมาย 

  เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

   1. นักเรียนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเลย เขต 3 จ านวน  108 โรงเรียน 
   2.  ผู๎บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเลย เขต 3    

    เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (outcome) 
   1. นักเรียนได๎แสดงออกซ่ึงศักยภาพและสุนทรียภาพผํานกิจกรรมที่หลากหลายทุก 

กลุํมสาระการเรียนรู๎  
   2. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได๎รับการสํงเสริมและพัฒนา ทั้ง 10 ด๎าน สูํความเป็นเลิศ 
                3. ผู๎เรียนที่มีความต๎องการจ าเป็นพิเศษ ได๎รับการสํงเสริมให๎มีความสามารถพิเศษด๎านตําง ๆ อาทิ 

ดนตรี กีฬา ศิลปะ และเทคโนโลยี 
                4. นักเรียนมีความรู๎ความรู๎เข๎าใจ และทักษะประสบการณ์น าไปใช๎ในการด ารงชีวิต 
                5. ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู๎ความเข๎าใจในการคัดกรองและสํงเสริม

นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได๎รับการพัฒนาตามศักยภาพทุกคน 
                6. ผู๎บริหารสถานศึกษาได๎เพ่ิมพูนประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ น าไปปรับปรุงพัฒนางานได๎                     

2.4  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
  2.4.1 ผู๎บริหารโรงเรียนครูผู๎สอนสอนจ านวน  108  โรงเรียน 
            2.4.2 นักเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 3 จ านวน 108 โรงเรียน 

2.5  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

       วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ 200,000บาท  

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที ่1  
ต.ค.63-ธ.ค.64 

ไตรมาสที่ 2 
ม.ค.64-มี.ค.64 

ไตรมาสที ่3 
เม.ย.64-มิ.ย.64 

ไตรมาสที ่4  
ก.ค.64-ก.ย.64 

1. กิจกรรมระดับเขตพ้ืนที่ - - 14,240 - 14,240 
2.  กิจกรรมด าเนินการจัดงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
กลุํมฯระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

   175,760 175,760 

3. ถอดบทเรียนมอบโลํรางวัล 

สรุปรายงานผล 

   10,000 10,000 

รวม 
- - 14,240 185,760 200,000 
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2.6 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงิน
งบประมาณ 

งบด าเนินงาน รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 กิจกรรมระดับเขตพื้นที่ 
ประชุมชี้แจง  ขั้นตอนการจัดงาน 
ประชุมการจัดงานระดับชาติ (ประชุมที่
จังหวัดร๎อยเอ็ด) 
คําท่ีพัก2x1000 
คําน้ ามันเชื้อเพลงรถยนต์สํวนกลาง 
คําเบี้ยเลี้ยง 240x3x2 
ประชุมชี้แจงขั้นตอนการกรอกข๎อมูลการ
แขํงขัน 
คําอาหารวํางอาหารกลางวัน 40x140x1 
คําเอกสารการประชุม 

  
 
 
 

2,000 
4,500 
1,140 

 
 

5,600 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,000 

 
 
 
 

2,000 
4,500 
1,140 

 
 

5,600 
1,000 

2 กิจกรรมด าเนินการจัดงานศลิปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับกลุ่มฯระดับเขตพื้นที่
การศึกษา พิธีเปิดงาน 
ประชุมคณะกรรมการตัดสินกิจกรรม 
คําอาหารวํางกรรมการ 300x30 
คําอาหารวํางอาหารกลางวันกรรมการ
ด าเนินงาน 15x140 
พิธีเปิดงาน 
คําอาหารวํางผู๎รํวมงาน 
คําจัดสถานที่เปิดงาน 
กิจกรรมการแขํงขัน 4 วัน จัดสถานที่ 1วัน 
- คําสถานที่  
- วัสดุใช๎ในการแขํงขัน  
- อาหารคณะกรรมการ กลาง 140x30x5 
- คําตอบแทนกรรมการตัดสิน 

  
 
 
 

9,000 
 

2,100 
 

9,000 
 
 

19,500 
 

21,000 
50,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 

45,160 
 
 

 
 
 
 

9,000 
2,100 

 
 

9,000 
20,000 
 

19,500 
45,160 
21,000 
50,000 

3 ถอดบทเรียนมอบโลํรางวัล 
สรุปรายงานผล 
-คําโลํ/เกียรติบัตร 

   
 

10,000 

 
 

10,000 

 รวม  123,840 76,160 200,000 

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 200,000 
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2.7  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
    2.7.1   เชิงปริมาณ 

1) ร๎อยละ 80 ของนักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรม 
2) จ านวนกิจกรรมที่นักเรียนเข๎าแขํงขัน 
3) ระดับความพึงพอใจของผู๎บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และ 

ผู๎เกี่ยวข๎องที่มีสํวนในการสํงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการแขํงขันทักษะวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ทุกระดับ 

2.7.2  เชิงคุณภาพ 
1) นักเรียนที่มีความต๎องการพิเศษและนักเรียนที่มีความสามารถเป็นเลิศได๎รับการ 

สํงเสริมตามศักยภาพ 
                           2)  นักเรียนและครูได๎แสดงออกซ่ึงศักยภาพและ 
                           3)  สุนทรียภาพผํานกิจกรรมที่หลากหลายทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ 
 

2.8 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 2.8.1  นักเรียนได๎แสดงออกซึ่งศักยภาพและสุนทรียภาพผํานกิจกรรมทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ 

  2.8.2 นักเรียนได๎รับการสํงเสริมและพัฒนาทักษะทางวิชาการสูํความเป็นเลิศในระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาระดับภูมิภาค 
                     2.8.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎เพ่ิมพูนประสบการณ์การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎น าผลไป
ปรับปรุงพัฒนางาน  
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ชื่อโครงการ“ส่งเสริมการใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา” 
ลักษณะโครงการ         โครงการงานประจ า           โครงการใหมํ            โครงการตํอเนื่อง 
หนํวยงานรับผิดชอบ กลุํมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ  ชื่อ - นามสกุล...นางเพชรี  ชัยมูล.....  โทรศัพท์ 0819657257  
                               นางศิริพร  อุํนแก๎ว  โทรศัพท์  
ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ   เริ่มต๎น 1 ตุลาคม 2563.. สิ้นสุด 30 กันยายน 2564 
แผนงาน พ้ืนฐานด๎านการพัฒนาแลเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
งบประมาณ  50,000 บาท 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด๎าน  ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

     (1) เปูาหมาย  คนไทยเป็นคนดี คนเกํง มีคุณภาพ พร๎อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู๎ที่ตอบสนองตํอการเปลี่ยนแปลง 

ในศตวรรษท่ี 21 
     (3) การบรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  โครงการ“สํงเสริมการใช๎กระบวนการวิจัยในการ

พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา”มีผลผลิตเกี่ยวกับ การพัฒนาครูเกี่ยวกับการใช๎กระบวนการวิจัย เพ่ือ พัฒนา
หลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาตํางประเทศ และ
เสริมสร๎างศักยภาพครู การยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตํางๆ ในสังกัด ให๎สามารถจัดการเรียนรู๎ให๎แกํผู๎เรียนได๎เต็ม
ตามศักยภาพ ทั้งความรู๎ด๎านวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีผลลัพธ์ท าให๎
นักเรียนในสังกัด สพป.เลย เขต 3 จ านวน 7,158 คน  มีความรู๎ด๎านวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต และมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค ์

1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 

  1)   แผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

        (1) เปูาหมายระดับประเด็นของแผนแมํบทฯ 
 เปูาหมายที่ 2.2 สังคมไทยมีสภาพแวดล๎อมที่เอ้ือและสนับสนุนตํอการพัฒนาคน 

ตลอดชํวงชีวิต 
การบรรลุเปูาหมายตามแผนแมํบทฯ เนื่องจากโครงการ “สํงเสริมการใช๎กระบวนการวิจัยในการ

พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา”มีผลผลิตเกี่ยวกับ การพัฒนาครูเกี่ยวกับการใช๎กระบวนการวิจัยการพัฒนาครู
เกี่ยวกับการใช๎กระบวนการวิจัย เพ่ือ พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการ
พัฒนาการเรียนการสอน มีผลลัพธ์ท าให๎นักเรียนในสังกัด สพป.เลย เขต 3 จ านวน 7,158 คน ดังนั้น โครงการนี้
สํงผลตํอการบรรลุเปูาหมายตามตัวชี้วัดที่ 1ความสามารถในการแขํงขันด๎านโครงสร๎างฐานทางเทคโนโลยี และด๎าน
โครงสร๎างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเพ่ิมสูงขึ้น การจัดอันดับโดยสภาเศรษฐกิจโลกและ สถาบันการ
จัดการนานาชาติ 
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 (2) แผนยํอยของแผนแมํบทฯ  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด๎านสังคม 

1) แนวทางการพัฒนา พัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยการสํงเสริมการวิจัย 
พัฒนา และประยุกต์ใช๎นวัตกรรมในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของประเทศตลอดทุกชํวงวัย (ปฐมวัย วัย
เด็ก วัยเรียน วัยแรงงาน วัยสูงอายุ) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย เพ่ือให๎ประชาชนไทยมี
ทักษะความรู๎ และเป็นก าลังในการพัฒนาประเทศ โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ โภชนาการและสุขภาวะ
ในชํวงปฐมวัย การปลูกฝังความเป็นคนดี วินัย และจิตสาธารณะในวัยเรียน การพัฒนาทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็น
ในศตวรรษท่ี 21 ในวัยเรียนและวัยแรงงาน บุคลากรทางการศึกษา ครู หลักสูตรและกระบวนการสอน   

- เปูาหมายของแผนยํอย คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอภาคทาง
สังคมได๎รับการยกระดับเพิ่มขึ้น จากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม 

-การบรรลุเปูาหมายตามแผนยํอยของแผนแมํบทฯ   
 เนื่องจากโครงการ“สํงเสริมการใช๎กระบวนการวิจัยในการพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษา”มีผลผลิตเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพครูให๎มีความรู๎ในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู๎มีผลลัพธ์
ท าให๎นักเรียนในสังกัด สพป.เลย เขต 3 จ านวน 7,158 คน มีความรู๎ด๎านวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต และมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนั้น โครงการนี้สํงผลตํอการบรรลุเปูาหมายตามตัวชี้วัด คุณภาพชีวิต ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอภาคทางสังคมได๎รับการยกระดับเพ่ิมขึ้น จากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิง
สังคม คําเปูาหมาย (ร๎อยละของผลสัมฤทธิ์ในการยกระดับคุณภาพทางสังคมจากผลการวิจัยฯ) 

1.3  แผนระดับท่ี 3 (ระบุชื่อ) 

1)แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสพฐ. 

  เรื่องท่ี 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขํงขันของประเทศ 

2.1 เปูาหมาย 

  ผู๎เรียนที่มีความสามารถพิเศษด๎านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา 

และอ่ืนๆ ได๎รับการพัฒนาอยํางเต็มตามศักยภาพ สร๎างความสามารถในการแขํงขัน 
2.2 ตัวชี้วัด คําเปูาหมาย 

  ร๎อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู๎ และสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถ 

น าไปใช๎ ประโยชน์หรือตํอยอดเชิงพาณิชย์ ร๎อยละ 80 
  2.3 แนวทางการพัฒนา 
   2.3.2 สํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู๎ และ
สิ่งประดิษฐ์ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
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ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
  ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได๎ก าหนดนโยบายเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัด การศึกษาเน๎นการพัฒนาให๎หนํวยงานในสังกัดให๎สามารถบริหารจัดการศึกษาได๎อยํางมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ สร๎างเครือขํายความรํวมมือและสํงเสริมให๎ทุกภาคสํวนของสังคมมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาเพ่ือน า
นโยบายสูํการปฏิบัติ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ได๎ตระหนักถึงความส าคัญที่จะต๎องน า
นโยบายและยุทธศาสตร์สูํการปฏิบัติให๎เป็นรูปธรรม ได๎ก าหนดนโยบายการ พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา
โดยน ากระบวนการวิจัยและจัดท างานที่วิจัยที่สามารถน าผลไปใช๎ในการพัฒนา คุณภาพการจัดการศึกษา และ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู๎ ตามวิสัยทัศน์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือ สร๎างคุณภาพ
ทุนมนุษย์สูํสังคมอนาคตที่ยั่งยืน       

   แนวทางการจัดการศึกษาที่สํงเสริมการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศและน าพาเยาวชนไปสูํโมเดล 
“ประเทศไทย 4.0” ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 แนวทางหนึ่งที่เหมาะสม คือ สํงเสริม
ให๎ครูทุกคนวิจัยนวัตกรรมการเรียนรู๎  และผู๎บริหาร รวมถึงบุคลากรทางการศึกษา ทุกคน วิจัยนวัตกรรมการจัด
การศึกษา  จึงจัดท าโครงการสํงเสริมการใช๎กระบวนการวิจัยในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขึ้น       
2.2 วัตถุประสงค ์

2.2.1 เพ่ือพัฒนาข๎าราชการครูและบุคลากรสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย 
เขต 3ให๎มีความรู๎ความเข๎าใจในกระบวนการวิจัย และสามารถจัดท าวิจัยได๎ 

   2.2.2 เพ่ือให๎ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ได๎มีแนวทางในการ  
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยใช๎กระบวนการวิจัยและใช๎งานวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2.3  เป้าหมาย 

        เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
  2.3.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู๎ความเข๎าใจในกระบวนการจัดท างานวิจัย 
  2.3.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีผลงานวิจัยอยํางน๎อย 1 เรื่อง 

               เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (outcome) 
      ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถจัดท าวิจัยเพ่ือใช๎เป็นแนวทางพัฒนาคุณภาพ 
บริหารจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2.4  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
  ผู๎บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน จ านวน คน ประกอบด๎วย  

ผู๎บริหารสถานศึกษา 107 คน ครู จ านวน 107 บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
จ านวน 20 คน นักเรียน 
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2.5  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

       วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ 50,000 บาท  

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที ่1  
ต.ค.63-ธ.ค.64 

ไตรมาสที่ 2 
ม.ค.64-มี.ค.64 

ไตรมาสที ่3 
เม.ย.64-มิ.ย.64 

ไตรมาสที ่4  
ก.ค.64-ก.ย.64 

1.  ส ารวจ วิเคราะห์ สภาพ
ปัจจุบันเกี่ยวกับการวิจัยใน
เขตพ้ืนที่/แตํงตั้ง
คณะกรรมการวิจัยของเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

 5,900   5,900 

2. พัฒนาศักยภาพด๎านการ
วิจัย 

 28,600   28,600 

3. ด าเนินการจัดท าวิจัย   5,400  5,400 

4. คัดเลือกผลงานวิจัย/
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ เผยแพรํ
งานวิจัย 

   9,100 9,100 

5.สรุปผลรายงาน    1,000 1,000 

รวม 
 34,500 5,400 10,100 50,000 

 

2.6 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงิน
งบประมาณ 

งบด าเนินงาน รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 ส ารวจ วิเคราะห์ สภาพปัจจุบันเกี่ยวกับ
การวิจัยในเขตพ้ืนที่/แตํงตั้งคณะกรรมการ
วิจัยของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
-ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ เพ่ือ
ก าหนดแนวทางและพัฒนากระบวนการ 
วิจัย ที่ใช๎เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการศึกษา จ านวน 1 ครั้ง 
 คําอาหารวํางอาหารกลางวัน 35x140x1 
คําเอกสาร 

  
 
 
 
 
 
 

4,900 

 

 

 

 

 

 

1,000 

 
 
 
 
 
 
 

4,900 
1,000 

2 พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย 
-ประชุมปฏิบัติการเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะ
เกี่ยวกับกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน วิจัย
และพัฒนา และ วิจัย R To R บุคลากรใน
สังกัดและคณะกรรมการวิจัยจ านวน50 คน 
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ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงิน
งบประมาณ 

งบด าเนินงาน รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

คําอาหารวํางอาหารกลางวัน 50x140x1 
คําวิทยากร 
คําพาหนะ/ที่พัก 
คําวัสดุ 
-ประชุมคณะกรรมการเพ่ือออกแบบรูปแบบ
การวิจัย/รูปแบบการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสพป.เลย เขต ๓ (LOEI3 4S 
5B 6G) /เค๎าโครงวิจัย 
คําอาหารวํางอาหารกลางวัน35x140x1 

 
7,200 

 

7,000 
 

3,600 
 
 
 
 
 

4,900 
 

 

 

1,000 

7,000 
7,200 
3,600 
1,000 

 
 
 
 

4,900 
 

 -ประชุมคณะกรรมการเพ่ือด าเนินการวิจัย 
คําอาหารวํางอาหารกลางวัน35x140x1 

 4,900  4,900 

 

4 

ด าเนินการวิจัย 
ประชุมปฏิบัติการน าเสนอการด าเนินงาน 
การเก็บรวบรวมข๎อมูล จ านวน 1 ครั้ง 
35x140x1 
-คําวัสดุ 

  
 
 

4,900 

 
 
 
 

500 

 
 
 

4,900 
500 

 กิจกรรมประกวดผลงานวิจัย/แลกเปลี่ยน
เรียนรู้/เผยแพร่ผลงานวิจัย 
-ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎จัดนิทรรศการผล
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด๎วยงานวิจัย 
จ านวน 1 วัน 
วันเตรียมการ คําอาหารวํางอาหารกลางวัน
55x140 
คําวัสดุ ปูายไวนิล/โลํ เกียรติบัตร 

  
 
 
 
 
 

7,700 

 
 
 
 
 
 
 

1,400 

 
 
 
 
 
 

7,700 
1,400 

5 สรุปรายงานผล   1,000 1,000 

รวม 7,200 37,900 4,900 50,000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 50,000 

 

2.7  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
2.7.1   เชิงปริมาณ 

1) ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข๎ารับการพัฒนาด๎านการวิจัย ร๎อยละ 50 
2) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการด าเนินการวิจัยอยํางน๎อยคน 1 เรื่อง 
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2.7.2  เชิงคุณภาพ 
1) บุคลากรมีความรู๎ความเข๎าใจกระบวนการวิจัย และสามารถวิจัย น าผลวิจัยไปใช๎ 

เป็นแนวทาง พัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขต พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
 

2.8  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 2.8.1  บุคลากรในสังกัดมีภาวะผู๎น าทางวิชาการและเป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ 

  2.8.2  บุคลากรมีความรู๎ความเข๎าใจในกระบวนการวิจัย สามารถท าวิจัยและน าผลวิจัยไปพัฒนา 
การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3 
  2.8.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีรูปแบบในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
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ชื่อโครงการ“การยกระดับคุณภาพ ภาษาไทย (อ่านออก เขียนได้) และคิดเลขเป็น” 
ลักษณะโครงการ         โครงการงานประจ า           โครงการใหมํ            โครงการตํอเนื่อง 
หนํวยงานรับผิดชอบ กลุํมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ  ชื่อ - นามสกุล..นางเพชรี ชัยมูล.  โทรศัพท์ 0819657257 และนางศิริพร  อํุนแก๎ว 
ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ   เริ่มต๎น 1 ตุลาคม 2563. สิ้นสุด  30 กันยายน 2564 
แผนงาน พ้ืนฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
งบประมาณ 150,000 บาท 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 

 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด๎านยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพมนุษย์.  

     (1) เปูาหมาย.คนไทยเป็นคนดี คนเกํง มีคุณภาพ พร๎อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์. 3 การปฏิรูปการเรียนรู๎แบบพลิกโฉม 

3.1 การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู๎ให๎เอื้อตํอการพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21                                                          

     (3) การบรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพมนุษย์ . 
เนื่องจากโครงการการยกระดับคุณภาพ ภาษาไทย (อํานออก เขียนได๎) และคิดเลขเป็น” มีผลผลิตเกี่ยวกับการ
พัฒนาคุณภาพครู มีผลลัพธ์ท าให๎นักเรียนในสังกัด สพป.เลย เขต 3 จ านวน 7,158 คน นักเรียนใฝุรู๎ ใฝุเรียน อําน
ออกเขียนได๎ มีนิสัยรักการอํานและการเรียนรู๎ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
ดังนั้น โครงการนี้สํงผลตํอการบรรลุเปูาหมายตามตัวชี้วัด 2.1 คนไทยเป็นคนดี คนเกํง มีคุณภาพ พร๎อมส าหรับวิถี
ชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 

  1)   แผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต.  

        (1) เปูาหมายระดับประเด็นของแผนแมํบทฯ 

- เปูาหมายที ่1 คนไทยทุกชํวงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได๎รับการพัฒนาอยํางสมดุล ทั้งด๎าน
รํางกาย สติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู๎ที่มีความรู๎และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง
ตลอดชีวิต 

- การบรรลุเปูาหมายตามแผนแมํบทฯ  

1) นักเรียนทุกคนรักการเรียนรู๎  

 (2) แผนยํอยของแผนแมํบทฯ แผนยํอยการพัฒนาชํวงวัยเรียน/วัยรุํน 

- แนวทางการพัฒนา  1)จัดให๎มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21
โดยเฉพาะทักษะด๎านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก๎ปัญหาที่ซับซ๎อน ความคิดสร๎างสรรค์         
การท างานรํวมกับผู๎อ่ืน 
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    2)จัดให๎มีการพัฒนาทักษะด๎านภาษา ศิลปะ และ 

ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีที่สอดคล๎องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ 

- เปูาหมายของแผนยํอย วัยเรียน/วัยรุํน มีความรู๎และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ๎วน 
รู๎จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู๎ มีส านึกพลเมือ มีความกล๎าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก๎ปัญหา 
ปรับตัว สื่อสาร และท างานรํวมผู๎อื่นได๎อยํางประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 

- การบรรลุเปูาหมายตามแผนยํอยของแผนแมํบทฯ เนื่องจากโครงการการยกระดับ
คุณภาพ ภาษาไทย (อํานออก เขียนได๎) และคิดเลขเป็น” มีผลผลิตเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพครู มีผลลัพธ์ท าให๎
นักเรียนในสังกัด สพป.เลย เขต 3 จ านวน 7,158 คน มีความรู๎และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ๎วน รู๎จักคิด 
วิเคราะห์ รักการเรียนรู๎ มีส านึกพลเมือง มีความกล๎าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก๎ปัญหา ปรับตัว 
สื่อสาร และท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎อยํางมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น  คําเปูาหมาย ดังนั้น โครงการนี้สํงผลตํอการ
บรรลุเปูาหมายตามตัวชี้วัด   คะแนนความสามารถในการแขํงขันการพัฒนาทุนมนุษย์ด๎านทักษะ (Skill) ของ 
World Economic Forum (WEF) คําเปูาหมาย เพ่ิมข้ึนร๎อยละ 20 

1.3  แผนระดับท่ี 3 (ระบุชื่อ) 

 1)  แผนปฏิบัติราชการ 2563-2565 สพฐ. 

 เรื่องท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

เปูาหมาย 

3.1.1 ผู๎เรียนเป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ คิดริเริ่มและสร๎างสรรค์นวัตกรรม มีความรู๎ มีทักษะมี
สมรรถนะตามหลักสู ตร  และคุณลักษณะของผู๎ เ รี ยนในศตวรรษที่  21มีสุขภาวะที่ เหมาะสมตามวัย                         
มีความสามารถ ในการพ่ึงพ าตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี 
(Global Citizen) พร๎อมก๎าวสูํสากล น าไปสูํการสร๎างความสามารถในการแขํงขันของประเทศ 
  ตัวชี้วัด ร๎อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับม.ต๎น ที่ได๎รับการ เตรียมความพร๎อม ด๎านการอําน 
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA คําเปูาหมาย ร๎อยละ 100 
  แนวทางการพฒันา 
  3.3.1 พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
  3.3.2 พัฒนาผู๎เรียนทุกชํวงวัยให๎มีความรู๎ และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 และพัฒนา
ศักยภาพ ตามพหุปัญญา 
 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
  นโยบายด๎านการศึกษาของรัฐบาล ได๎แสดงเจตนารมณ์อยํางชัดเจนที่จะสํงเสริมพัฒนา

การศึกษาของประเทศ โดยมุํงเน๎นการพัฒนาผู๎เรียนให๎มีทักษะสอดคล๎องตามบริบทสังคมในศตวรรษที่ 21 ส าหรับ
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ก าหนดให๎นักเรียนมีความรู๎ความสามารถในการอํานและการเขียน รู๎จักแก๎ปูญหา                 
มีศักยภาพการสื่อสาร รู๎จักคิดวิเคราะห์ มีความคิดสร๎างสรรค์ และสามารถท างานรํวมกันเป็นทีม เพ่ือเป็นการ
วางรากฐานให๎คนไทยทั้งปวงได๎รับโอกาสการเรียนรู๎เทําเทียมกัน น าประเทศให๎รอดพ๎นจากวิกฤต เศรษฐกิจ สังคม 
และการเมือง โดยยึดหลักให๎การศึกษาเป็นประโยชน์ตํอประชาชนทั้งปวง เน๎นคุณภาพ ประสิทธิภาพ ความเที่ยง



แผนปฏิบัติการ  ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ . 2564  

 

 

133 

ธรรม ลดความเหลื่อมล้ า และมีการบริหารจัดการการศึกษา ทุกประเภทและทุกระดับที่สํงเสริมและสนับสนุนให๎ทุก
ฝุายรํวมรับผิดชอบการจัดการศึกษา และมีสํวนรํวมปฏิรูปการเรียนรู๎ 

กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหนํวยงานหลักในการพัฒนาการศึกษาของประเทศ ได๎ก าหนด
นโยบายส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให๎ผู๎เรียนอํานออกเขียนได๎ เพื่อน าไปสูํการอํานคลํองเขียนคลํอง และ
เพ่ือการเรียนรู๎อ่ืนๆ อยํางไรก็ตามผู๎เรียนในหนํวยงานทางการศึกษาจ าเป็นต๎องได๎รับโอกาสทางการศึกษา อยํามี
คุณภาพและเทําเทียมกัน แตํปัจจุบันยังมีพ้ืนที่ที่มีผู๎เรียนจ านวนหนึ่งที่มีปัญหาการอํานและการเขียนภาษาไทยที่ต๎อง
เรํงพัฒนา ในปีงบประมาณ 2564 กระทรวงศึกษาธิการโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพ้ืนฐาน จึงเห็น
ความจ าเป็นที่ต๎องเรํงพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน โดยสํงเสริมพัฒนาให๎นักเรียนอํานออกเขียนได๎ และตํอยอดไปสูํการอําน
คิดวิเคราะห์ในระดับที่สูงขึ้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 โดย ผู๎อ านวยการเขตพ้ืนที่
การศึกษา มีนโยบายสํงเสริมพัฒนานักเรียนกลุํมเปูาหมายทุกคนให๎อํานออกเขียนได๎คิดเลขเป็น อํานคลํองเขียน
คลํอง โดยด าเนินการประเมินการอํานการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–6 ทุกระยะ นิเทศติดตามและ
ประเมินผลและเปิดโอกาสให๎นักเรียนทุกคนได๎เรียนรู๎วิชาคณิตศาสตร์อยํางตํอเนื่องและเหมาะสมได๎ตลอดชีวิตและ
ตามศักยภาพ ให๎ผู๎เรียนเป็นผู๎เรียนที่มีความรู๎ความสามารถทางคณิตศาสตร์เพียงพอที่จะสามารถน าความรู๎   ทักษะ
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่จ าเป็นไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให๎ดียิ่งขึ้น ซึ่งต๎องสามารถน าไปเป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู๎สิ่งตํางๆ  และเป็นพื้นฐานส าคัญส าหรับการศึกษาตํอในระดับชั้นที่สูงขึ้นไปจึงได๎มีโครงการสํงเสริมพัฒนาการ
ยกระดับคุณภาพภาษาไทย (อํานออก เขียนได๎) และคิดเลขเป็นปีงบประมาณ 2564 ให๎มีเทคนิควิธีการสอนเพ่ือซํอม
เสริม ฝึกทักษะภาษาไทยให๎นักเรียนอํานเขียนภาษาไทย ได๎ตามมาตรฐานหลักสูตร 

2.2 วัตถุประสงค์ 
 2.2.1เพ่ือพัฒนาครูผู๎สอนภาษาไทยที่ให๎มีความรู๎ความสามารถด๎านการสอนอํานเขียนภาษาไทย 

   2.2.2 เพ่ือพัฒนาครูผู๎สอนภาษาไทย ป.1-3 มีความรู๎ความสามารถด๎านการสอนแบบแจกลูก 
สะกดค า 

 2.2.3 เพ่ือสํงเสริมพัฒนาทักษะด๎านการอําน การเขียน และการสื่อสารความสามารถของผู๎เรียน
ด๎านภาษาไทย 

 2.2.4 เพ่ือพัฒนาครูผู๎สอนคณิตศาสตร์ให๎มีทักษะการจัดการเรียนรู๎ด๎านการคิดค านวณ 
  2.2.5 เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียนจัดกิจกรรมสํงเสริมนิสัยรักการอํานและพัฒนา
ห๎องสมุด ให๎เชื่อมโยงกับเครือขํายห๎องสมุดอัตโนมัติ ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได๎ไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ 80 

2.3  เป้าหมาย 

        เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

  2.3.1 ครูผู๎สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษา (ป.1-3) (ป.4-5) (ม.1-3)ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต  3  

  2.3.2 ครูผู๎สอนกลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษา (ป.1-3) (ป.4-6) (ม.1-3)ในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต  3 

   2.3.3 ครูบรรณารักษ์หรือครูที่รับผิดชอบกิจกรรมสํงเสริมรักการอํานในโรงเรียน 
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               เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (outcome) 
      2.3.2.1 ครูผู๎สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษา (ป.1-3 ป.4-6 ม.1-3) ในสังกัดส านักงานเขต 

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีความรู๎ ความสามารถ การจัดการเรียนการสอนเรื่องการอํานการเขียน 

     2.3.2.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สามารถอํานออก เขียนได๎ 

ทุกคน 

        2.3.2.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 มีทักษะการอํานวรรณกรรมวรรณคดี 
       2.3.2.4 ครูผู๎สอนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษา (ป.1-3 ป.4-6 ม.1-3) ในสังกัดส านักงานเขต 

พ้ืนที่การศึกษา  ประถมศึกษาเลย เขต 3 มีความรู๎ ความสามารถ การจัดการเรียนการสอนเรื่องการคิดการค านวณ 
          2.3.2.5 ครู ผู๎บริหาร และนักเรียนในสังกัดฯ มีนิสัยรักการอํานตามเปูาหมายที่ สพฐ. ก าหนด 
          2.3.2.6 โรงเรียนในสังกัด จัดกิจกรรมสํงเสริมนิสัยรักการอํานที่หลากหลายทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎   
และพัฒนาห๎องสมุดให๎ได๎มาตรฐาน สอดคล๎องกับนโยบาย ของ สพฐ.   

2.4  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 

   ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนทุกคนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

2.5  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

       วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ 150,000 บาท   

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที ่1  
ต.ค.63-ธ.ค.64 

ไตรมาสที่ 2 
ม.ค.64-มี.ค.64 

ไตรมาสที ่3 
เม.ย.64-มิ.ย.64 

ไตรมาสที ่4  
ก.ค.64-ก.ย.64 

1.การพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนภาษาไทย 

101,040  38,400 20,000 159,440 

2. กิจกรรมสํงเสริมรักการอําน  14,560  7,000 21,560 

3. การพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์และ    
เวทคณิต 

 15,000   15,000 

4. นิเทศการจัดการเรียนการ
สอนภาษาไทย/กิจกรรม
สํงเสริมรักการอําน 

 

    0 

5. รายงานผลการด าเนินงาน    1,000 1,000 

รวม 
101,040 19,560 44,200 28,000 197,000 
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 2.6 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงิน
งบประมาณ 

งบด าเนินงาน รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนภาษาไทย 
ประชุมปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน
แบบแจกลูกสะกดค า ส าหรับครูป.1-3 
-คําตอบแทนวิทยากร  
 -คําพาหนะวิทยากร 205x2x4x2     
-คําท่ีพัก 800x3x2    
-คําอาหารเครื่องดื่มอาหารวําง อาหาร
กลางวัน 
วันที่17 พ.ย.63 จ านวน 108x140 
  วันที่ 18พ.ย.63 จ านวน 107x140 
  วันที่ 19พ.ย.63 จ านวน 104x140 
-คําวัสดุ/เอกสารประกอบการประชุม 

 

 

 
23,400 

 

 

 

 

 

 
3,280 
4,800 

 
15,120 
14,980 
14,560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

15,000 

 

 

 

23,400 

3,280 

7,200 
 

 

15,120 
14,980 
14,560 

15,000 

2 กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน 
ประชุมปฏิบัติการการจัดกิจกรรม
สํงเสริมรักการอําน 
-คําอาหารวํางอาหารกลางวัน 104x140 
-คําวัสดุ/โลํ เกียรติบัตร 
การแข่งขันทักษะภาษาไทย 
ป.1-ป.6 และม.1-3 ระดับเขตพ้ืนที่ 
นักเรียน จ านวน 104 คน คณะท างาน 
15 คน คณะกรรมการตัดสินทักษะการ
แขํงขันการอํานการเขียน 35 คน รวม 
154 คน 
-คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม อาหาร
กลางวัน 140 x 60x1 
-คําถํายเอกสารเครื่องมือประกอบการ
แขํงขัน 

  

 

14,560 

 

 

 

 

8,400 

 

 

 

9,000 

 

 

 

 

 

5,000 

 

 

14,560 

9,000 

 

 

 

8,400 

 

5,000 

 ศึกษานิเทศก์เข๎าประชุมที่สพฐ.ก าหนด  5,900  5,900 

3 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์และเวทคณิต 
ประชุมปฏิบัติการเทคนิคการสอน
คณิตศาสตร์ เวทคณิต 
-คําอาหารวําง อาหารกลางวัน 100x140 

  
 
 
 

14,000 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

14,000 
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ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงิน
งบประมาณ 

งบด าเนินงาน รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

-คําวัสดุ 1,000 1,000 

4 การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการ
สอน 

   งบกลาง 

5 รายงานผลการด าเนินงาน   1,000 1,000 

 รวม 23,400 98,000 28,600 150,000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น    150,000 

 

2.7  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
 2.7.1  เชิงปริมาณ 
 1. นักเรียน ร๎อยละ 80 มีทักษะในการคิดและเขียนสามารถอําน คิดวิเคราะห์  
สังเคราะห์ แสวงหาความรู๎ได๎ด๎วยตนเอง 

2. จ านวนครูผู๎สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ที่เข๎ารับการพัฒนาความสามารถจัดการเรียนการสอน 
3. นักเรียนร๎อยละ 100 สามารถอํานออกเขียนได๎ อํานคลํอง เขียนคลํองสื่อสารได๎ 
4. ร๎อยละ 80 ของสถานศึกษา มีการจัดกิจกรรมสํงเสริมนิสัยรักการอําน และพัฒนาห๎องสมุดให๎เป็นแหลํง

เรียนรู๎ให๎ได๎มาตรฐาน และมีคุณภาพ มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
2.7.2เชิงคุณภาพ 
1)นักเรียนมีทกัษะในการคิดและเขียนสามารถอําน คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์แสวงหาความรู๎ได๎ด๎วยตนเอง 
2)นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อํานออกเขียนได๎ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 อํานคลํองเขียนคลํองและคิด

เลขเป็น 
3)ครูผู๎สอนภาษาไทยมีความรู๎ความเข๎าใจและสามารถจัดกิจกรรมเรื่องอํานเขียนวรรณคดีและวรรณกรรม 

4)ครูผู๎สอนภาษาไทยมีความรู๎ความเข๎าใจและสามารถจัดกิจกรรมการสอนแบบแจกลูกสะกดค า  

5)โรงเรียนด าเนินการจัดกิจกรรมสํงเสริมนิสัยรักการอํานและพัฒนาห๎องสมุดให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎ให๎ได๎
มาตรฐาน และมีคุณภาพ 

6)ครูผู๎สอนคณิตศาสตร์สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ได๎ 
7)ครูผู๎สอนคณิตศาสตร์สามารถจัดกิจกรรมเวทคณิตได๎ 

2.8  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
2.8.1  นักเรียนอํานออกเขียนได๎ อํานคลํองเขียนคลํองมีนิสัยรักการอําน และคิดเลขเป็น 
2.8.2  ครูผู๎สอนภาษาไทยมีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยเพิ่มข้ึน 

    2.8.3  จัดกิจกรรมสํงเสริมนิสัยรักการอํานที่หลากหลายทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎และพัฒนาห๎องสมุดให๎ได๎
มาตรฐาน สอดคล๎องกับนโยบาย 
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ชื่อโครงการ“ส่งเสริมสนับสนุนหน่วยรับตรวจให้เกิดความเขม้แข็ง” 
ลักษณะโครงการ         โครงการงานประจ า           โครงการใหมํ            โครงการตํอเนื่อง 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ ชื่อ- นามสกุล นางพฤษภา  นิกรพิทยา โทรศัพท ์0895698875 
/ น.ส.จิรวดี  ศิริภักดิ์  โทรศัพท์ 0933200301 
ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ   เริ่มต๎น  1  ตุลาคม  2563  สิ้นสุด 30 กันยายน 2564 
แผนงาน พ้ืนฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
งบประมาณ   10,000  บาท 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 

 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ  ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ 

     (1) เปูาหมาย  ภาครัฐมีความโปรํงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์  บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและ 
         ความซื่อสัตย์            

     (3) การบรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ภาครัฐมีการบริหารงบประมาณอยํางมี     
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล โดยใช๎แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารงบประมาณ มีความโปรํงใสตรวจสอบได๎               
มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ โดยเฉพาะการสร๎าง
วัฒนธรรมแยกแยะ ประโยชน์สํวนบุคคลและประโยชน์สํวนรวมของบุคลากรภาครัฐให๎เกิดข้ึน รวมทั้ง สร๎างจิตส านึก
และคํานิยมให๎ทุกภาคสํวนตื่นตัวและละอายตํอการทุจริตประพฤติมติ ชอบทุกรูปแบบ พร๎อมทั้งสํงเสริม สนับสนุน 
ให๎ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และภาคีตํางๆ มีสํวนรํวมในการสอดสํอง เฝูาระวัง 
ให๎ข๎อมูล  แจ๎งเบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการด าเนินงานของหนํวยงานภาครัฐ  

1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 

  1)   แผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น  การตํอต๎านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

        (1) เปูาหมายระดับประเด็นของแผนแมํบทฯ 
                    - เปูาหมายที่  ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

- การบรรลุเปูาหมายตามแผนแมํบทฯ  เนื่องจาก “โครงการสํงเสริมสนับสนุนสถานศึกษา
ที่เป็นหนํวยรับตรวจให๎เกิดความเข๎มแข็ง” มีผลผลิตเกี่ยวกับการปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุํงเน๎นการ
ปรับพฤติกรรม “คน” โดยการปลูกฝังวิธีคิดในกลุํมเปูาหมายเด็กและเยาวชนเพ่ือปฏิรูป “คนรุํนใหมํ” ให๎มีจิตส านึก
ในความซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือสร๎างพลังรํวมในการแก๎ไขปัญหาการทุจริต เพ่ือให๎การด าเนินงานของหนํวยงานภาครัฐมี
ความโปรํงใสตรวจสอบได๎ในทุกข้ันตอนการด าเนินงาน เทําทันพลวัตของการทุจริต ผํานกระบวนการมีสํวนรํวมของ
ภาคประชาชนในการตรวจสอบ แจ๎งข๎อมูล และชี้เบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งจะน าไปสูํการลดจ านวน
คดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหนํวยงานภาครัฐ มีผลลัพธ์ท าให๎ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
โครงการนี้สํงผลตํอการบรรลุเปูาหมายตามตัวชี้วัดดัชนีการรับรู๎การทุจริตของประเทศไทย(อันดับ/คะแนน) ตามคํา
เปูาหมายปี 2561-2565 อยูํในระดับ 1 ใน 54 และ/หรือได๎คะแนนไมํต่ ากวํา 50 คะแนน 
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 (2) แผนยํอยของแผนแมํบทฯ การปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

- แนวทางการพัฒนา  สํงเสริมการปฏิบัติหน๎าที่ของข๎าราชการและเจ๎าหน๎าที่ของ  
      รฐัให๎มีความสะอาดปราศจากพฤติกรรมที่สํอไปในทางทุจริต / ปรับระบบงานและโครงสร๎างองค์กรที่เอ้ือตํอ
การลดการใช๎ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่       

- เปูาหมายของแผนยํอย  ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
- การบรรลุเปูาหมายตามแผนยํอยของแผนแมํบทฯ  

เนื่องจาก “โครงการสํงเสริมสนับสนุนสถานศึกษาที่เป็นหนํวยรับตรวจให๎เกิดความ
เข๎มแข็ง” มีผลผลิตเกี่ยวกับการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบเน๎นการปลูกฝังและหลํอหลอมให๎มีจิตส านึก และ
พฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีผลลัพธ์ท าให๎สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 3 ที่เป็นหนํวยรับตรวจปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  โครงการนี้สํงผลตํอการบรรลุเปูาหมายตาม
ตัวชี้วัดที่ 1 ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์ สุจริต ร๎อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรมคํานิยมสุจริต              
มีทัศนคติและพฤติกรรมในการตํอต๎านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ในปี 2561 -2565 ร๎อย 50 และร๎อยละของ
หนํวยงานผํานเกณฑ์การประเมิน  ITA ในปี 2561- 2565 ร๎อยละ 85 คะแนนขึ้นไป 

1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 

  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป  ด๎านการปูองปราม 

  2) กิจกรรม  ทุกหนํวยงานของรัฐต๎องพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในของหนํวยงานให๎มี
ประสิทธิผลอยูํเสมอและถือวําเป็นภารกิจที่ส าคัญ ซึ่งหัวหน๎าสํวนราชการต๎องก ากับดูแล  

  3) เปูาหมายกิจกรรม  พัฒนาระบบการตรวจสอบภายในของหนํวยงานให๎มีประสิทธิผล 
  อยูํเสมอและถือวําเป็นภารกิจที่ส าคัญ ซึ่งหัวหน๎าสํวนราชการต๎องก ากับดูแลด๎วยตนเอง   

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
    ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง วําด๎วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน

ส าหรับหนํวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 2) ก าหนดให๎หนํวยงานตรวจสอบภายในของสํวนราชการจัดท าและเสนอ
แผนการตรวจสอบภายในประจ าปีตํอหัวหน๎าหนํวยงานของรัฐกํอนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณา
อนุมัติภายในเดือนสุดท๎ายของปีงบประมาณ กรณีหนํวยงานของรัฐไมํมีคณะกรรมการตรวจสอบให๎ขึ้นตรงตํอหัวหน๎า
หนํวยงานของรัฐไปพลางกํอนและตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ส าหรับหนํวยงานของรัฐ ด๎านการปฏิบัติงาน
เรื่องการวางแผนการตรวจสอบก าหนดให๎จัดท าแผนการตรวจสอบภายใน โดยน าผลการประเมินความเสี่ยงมาใช๎
เป็นข๎อมูลในการวางแผนการตรวจสอบประจ าปี ซึ่งการเป็นกระบวนการส าคัญที่จะชํวยให๎การปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ 

    หนํวยตรวจสอบภายใน มีหน๎าที่ความรับผิดชอบการด าเนินการตรวจสอบ ติดตาม 
ประเมิน การปฏิบัติงานด๎านการด าเนินงาน (Operational) ด๎านการบริหารจัดการ (Management) ด๎านการเงิน
บัญชี (Financial) ด๎านการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี 
(Compliance) ตลอดจนสอบทานระบบการควบคุมภายในของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย          
เขต 3 และหนํวยงานในสังกัดให๎มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และให๎ค าปรึกษา แนะน าให๎ความเห็นเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานกิจกรรมตํางๆ การปฏิบัติงานด๎านการเงิน การบัญชี การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับ ค าสั่ง 
มติคณะรัฐมนตรีที่ เกี่ยวข๎อง และระบบการควบคุมภายในแกํ ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3 หนํวยรับตรวจ บุคคลที่เกี่ยวข๎อง รวมถึงให๎ค าปรึกษาแนะน าการปฏิบัติงานตรวจสอบ
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ภายในแกํสถานศึกษาในสังกัด และพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบ
ภายในส าหรับหนํวยงานของรัฐ ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
ให๎บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเปูาหมายที่ก าหนด พร๎อมทั้งสร๎างความเข๎มแข็งด๎านการตรวจสอบภายในของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให๎สามารถด าเนินการตรวจสอบได๎ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง
ก าหนดซึ่งเป็นปัจจัยที่ชํวยสนับสนุนให๎การบริหารจัดการด๎านการเงินการบัญชีของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3 มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ยิ่งขึ้น 

    การจัดท าแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หนํวย
ตรวจสอบภายในได๎วางแผนการตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งสอดคล๎องกับนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งครอบคลุมตามหน๎าที่ความรับผิดชอบ โดยยึดหลักตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์การตรวจสอบภายในและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายในส าหรับหนํวยงานของรัฐ เพ่ือใช๎เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน ตลอดจน ก ากับ ติดตาม การปฏิบัติงานของผู๎ตรวจสอบภายในให๎สามารถปฏิบัติภารกิจตํางๆได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ก าหนดภายใต๎จ านวนบุคลากรและทรัพยากรที่มีจ ากัด 

2.2วัตถุประสงค์ 
   2.2.1 เพ่ือสอบทานการปฏิบัติงานของสถานศึกษา วําเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข๎อบังคับ 

ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่ก าหนด 
   2.2.2 เพ่ือให๎สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานได๎ส าเร็จบรรลุตามเปูาหมายที่ก าหนด 
   2.2.3 เพ่ือการพัฒนาและสร๎างความเข๎มแข็งให๎สถานศึกษามีการบริหารงานทางด๎านการเงินการ

บัญชี และมีระบบการควบคุมที่ดี รัดกุม เพียงพอและเหมาะสม  

2.3  เป้าหมาย    
          เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

             1. ตรวจสอบด๎านการเงิน การบัญชีของสถานศึกษาในสังกัด จ านวน  25  แหํง 
        2. ตรวจสอบการด าเนินงาน จ านวน  5  แหํงสถานศึกษากลุํมเปูาหมายที่เข๎ารับการตรวจสอบ 
จ านวน  30  แหํง  ประกอบด๎วย 
   - สถานศึกษา ขนาดใหญํ  จ านวน  1  แหํง 
   - สถานศึกษา ขนาดกลาง  จ านวน  6  แหํง 
   - สถานศึกษา ขนาดเล็ก  จ านวน  23  แหํง 
        เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (outcome) 

            1. บุคลากรผู๎ปฏิบัติงานมีความรู๎ ปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎหมาย ข๎อบังคับที่เกี่ยวข๎องได๎ถูกต๎อง 
      2. สถานศึกษาไมํมีข๎อร๎องเรียน/ไมํมีเรื่องการทุจริต 

2.4  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
   สถานศึกษากลุํมเปูาหมาย จ านวน  30  แหํง  มีระบบการควบคุมภายในที่ดี รัดกุม เพียงพอ

เหมาะสม  ปฏิบัติงานได๎อยํางถูกต๎องตามระเบียบ กฎหมาย ข๎อบังคับ  ค าสั่ง  มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่
ก าหนด  สามารถปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ก าหนด 
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2.5  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

           วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ   10,000   บาท 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที ่  
1/2564 

ไตรมาสที่  
2/2564 

ไตรมาสที ่ 
3/2564 

ไตรมาสที ่  
4/2564 

1. เสนอแผนงาน/โครงการ 
เพ่ืออนุมัติการด าเนินการ 

2. แจ๎งกลุํมงานที่ เกี่ยวข๎อง
และสถานศึ กษา ในสั ง กั ด
ทราบพร๎อมจัดท าเอกสาร/
เครื่องมือด าเนินงาน,กระดาษ
ท าการ 

   2.1 ตรวจสอบการใช๎จําย
คํ าสาธารณูป โภคตามมติ 
ครม. 

   2.2 ตรวจสอบการเงิน การ
บัญชีของสถานศึกษาที่ เป็น
หนํวยงานยํอย (ครอบคลุม 
10 ประเด็น) 

3.  การจัดซื้ อจั ดจ๎ าง  ตาม 
พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ๎าง พ.ศ. 
2 5 6 0  แ ล ะ ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงการคลังวําด๎วยการ
จัดซื้อจัดจ๎าง พ.ศ. 2560 

4 .  ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ก า ร
ด าเนินงาน 

  4.1 เงินอุดหนุนที่ได๎รับจาก 
อป ท .  ( โ ค ร ง ก า ร อ า ห า ร
กลางวัน) 

  4.2 เงินรายได๎สถานศึกษา 

  4 . 3  โครงการสนับสนุ น
คําใช๎จํายในการจัดการศึกษา
ตั้ งแตํ ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้ น พ้ืนฐาน ( ใน
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที ่  
1/2564 

ไตรมาสที่  
2/2564 

ไตรมาสที ่ 
3/2564 

ไตรมาสที ่  
4/2564 

ปีงบประมาณ 2564) 

 

5. สรุปและประเมินผลและ
รายงานผลการตรวจสอบ 

6 .  ก า ร ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ตรวจสอบ 

     6 . 1  ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ปฏิบัติ ง านตรวจสอบตาม
แผนปฏิบัติการ โดยจัดสํงใน
ระบบ ARS 

- รอบ 6 เดือน ภายในเดือน
เมษายน 2564  

- รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 
15 ตลุาคม 2564  

     6 . 2  ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ตรวจสอบด าเนินงาน 

- โครงการสนับสนุนคําใช๎จําย
ในการจัดการศึกษาตั้ งแตํ
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

- โดยจัดสํงในระบบ KRS 
ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 
2564  

     6.3 การรายงานผลการ
ต ร ว จสอบก า ร ใ ช๎ จํ า ย คํ า
สาธารณูปโภค โดยจัดสํงใน
ระบบ ARS  

- คําใช๎จํายในการด าเนินการ
ต า ม กิ จ ก ร ร ม ต ร ว จ ส อ บ

 
 
 
 

5,000.- 

 
 
 

 

          5,000.- 

 
 
 
 

10,000.- 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที ่  
1/2564 

ไตรมาสที่  
2/2564 

ไตรมาสที ่ 
3/2564 

ไตรมาสที ่  
4/2564 

สถานศึกษา ดังนี้ 

คําวัสดุ 

 

รวม 
 5,000.-         5,000.- 10,000.- 

      

2.6 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงิน
งบประมาณ 

งบด าเนินงาน รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

 ค่าวัสดุ และจัดท ารูปเล่มรายงานผล   10,000.- 10,000.- 

      

      

รวม   10,000.- 10,000.- 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น   10,000.- 10,000.- 

 

2.7  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
2.7.1 เชิงปริมาณ 

1. สถานศึกษาปฏิบัติงานด๎านการเงิน การบัญชีตามเกณฑ์ประเมินแบบกระดาษ 
ท าการที่ก าหนดครบถ๎วน  100  เปอร์เซ็นต์ 

2. สถานศึกษาปฏิบัติงานตามผลการตรวจการด าเนินงานตามแบบกระดาษท าการที่
ก าหนดได๎ครบถ๎วน  100 เปอร์เซ็นต์ 

     2.7.2  เชิงคุณภาพ 
1. สถานศึกษาผํานเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระดับผลการปฏิบัติงานในระดับดีมาก 

   2. สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานได๎ร๎อยละ 100 ของข๎อมูลตัวเลขและรายงานทางการ
เงินถูกต๎อง ตามระเบียบก าหนด 

2.8  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  2.8.1 สถานศึกษากลุํมเปูาหมาย จ านวน  30  แหํง  มีระบบการควบคุมภายในที่ดี รัดกุม เพียงพอ

เหมาะสม  ปฏิบัติงานได๎อยํางถูกต๎องตามระเบียบ กฎหมาย ข๎อบังคับ  ค าสั่ง  มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่
ก าหนด   

  2.8.2 สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์และเปูาหมาย
ที่ก าหนด 
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ชื่อโครงการ “การแข่งขันกีฬานักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจ าปีการศึกษา    
2564“ศรีสองรักเกมส์ ครั้งที่ 13” 

ลักษณะโครงการ         โครงการงานประจ า           โครงการใหมํ          ∕  โครงการตํอเนื่อง 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ  ชื่อ – นามสกุล : นายเริงฤทธิ์  ค าหมูํ  โทรศัพท์ 0614154263 
ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ   เริ่มต๎น 1 ตุลาคม 2563 สิ้นสุด 30 กันยายน 2564 
แผนงาน พ้ืนฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
งบประมาณ 220,000 บาท 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 

 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ : ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพมนุษย์ 

     (1) เป้าหมาย : คนไทยเป็นคนดี คนเกํง มีคุณภาพ พร๎อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 

     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ : การเสริมสร๎างศักยภาพการกีฬาในการสร๎างสังคมและพัฒนา
ประเทศ 

     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ   

เนื่องจากโครงการแขํงขันกีฬานักเรียน มีผลผลิตท าให๎นักเรียน นักศึกษา และเยาวชนใน
สถานศึกษา ในสังกัดได๎มีโอกาสและมีสํวนรํวมในการแขํงขันกีฬา ตามศักยภาพและความสามารถของแตํละคน มี
ผลลัพธ์ท าให๎เยาวชนเป็นผู๎มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรงทั้งด๎านรํางกาย ด๎านจิตใจ และด๎านอารมณ์ สํงเสริมให๎เป็นผู๎มี
คุณธรรมจริยธรรม และสามารถน าความรักความสามัคคีในหมูํคณะมาใช๎ในชีวิตประจ าวัน กํอให๎เกิดความ
สมานฉันท์ และอยูํรํวมกับสังคมได๎อยํางมีความสุข พร๎อมทั้งเป็นการเพ่ิมพูนประสบการณ์และทักษะด๎านกีฬา ให๎
พัฒนาขีดความสามารถการแขํงขันในระดับที่สูงขึ้น ดังนั้นโครงการนี้  จึงสํงผลตํอการบรรลุเปูาหมายตามแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ตามตัวชี้วัดที่ 3.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
สุขภาวะ และความเป็นอยูํของคนไทย 

1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 

  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น : ศักยภาพการกีฬา 

        (1) เปูาหมายระดับประเด็นของแผนแมํบทฯ : คนไทยมีสุขภาพดีข้ึน มีน้ าใจนักกีฬา และมี
วินัย เคารพกฎกติกามากข้ึนด๎วยกีฬา 

- เปูาหมายที่ : คนไทยมีสุขภาพดีข้ึน มีน้ าใจนักกีฬา และมีวินัย เคารพกฎกติกามากข้ึน
ด๎วยกีฬา 

- การบรรลุเปูาหมายตามแผนแมํบทฯ  

 เนื่องจากโครงการแขํงขันกีฬานักเรียน มีผลผลิตท าให๎นักเรียน นักศึกษา และ
เยาวชนในสถานศึกษา ในสังกัดได๎มีโอกาสและมีสํวนรํวมในการแขํงขันกีฬา ตามศักยภาพและความสามารถของแตํ
ละคน มีผลลัพธ์ท าให๎เยาวชนเป็นผู๎มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรงท้ังด๎านรํางกาย ด๎านจิตใจ และด๎านอารมณ์ สํงเสริมให๎
เป็นผู๎มีคุณธรรมจริยธรรม และสามารถน าความรักความสามัคคีในหมูํคณะมาใช๎ในชีวิตประจ าวัน กํอ ให๎เกิดความ
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สมานฉันท์ และอยูํรํวมกับสังคมได๎อยํางมีความสุข พร๎อมทั้งเป็นการเพ่ิมพูนประสบการณ์และทักษะด๎านกีฬา ให๎
พัฒนาขีดความสามารถการแขํงขันในระดับที่สูงขึ้น ดังนั้นโครงการนี้จึงสํงผลตํอการบรรลุเปูาหมาย ตามตัวชี้วัดอายุ
คาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีเพ่ิมข้ึนตํอเนื่อง (อายุเฉลี่ย) คําเปูาหมายไมํน๎อยกวํา 68 ปี 

 (2) แผนยํอยของแผนแมํบทฯ : แผนยํอยการสํงเสริมการออกก าลังกาย และกีฬาขั้น
พ้ืนฐานให๎กลายเป็นวิถีชีวิต และการสํงเสริมให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในกิจกรรมออกก าลังกาย กีฬา และนันทนาการ 

- แนวทางการพัฒนา สํงเสริมให๎ประชาชนทุกกลุํมวัย โดยเฉพาะกลุํมเด็กและเยาวชน 
เรียนรู๎วิธีการที่ถูกต๎องในการออกก าลังกายและการเลํนกีฬาขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งสามารถปฐมพยาบาลเบื้องต๎นได๎ 
ตลอดจนออกก าลังกาย เลํนกีฬา หรือประกอบกิจกรรมนันทนาการตามความถนัดหรือความสนใจเฉพาะบุคคลอยําง
ตํอเนื่องจนกลายเป็นวิถีชีวิต เพ่ือสํงเสริมให๎ประชาชนทุกกลุํมวัยมีสุขภาวะที่ดี และพัฒนาให๎มีน้ าใจนักกีฬา มี
ระเบียบวินัย รู๎แพ๎ รู๎ชนะ รู๎อภัย โดยยกระดับหลักสูตรวิชาพลศึกษาทั่วประเทศให๎ได๎มาตรฐานเดียวกัน และสํงเสริม
การพัฒนาการออกก าลังกาย การกีฬาขั้นพ้ืนฐาน หรือการประกอบกิจกรรมนันทนาการตามความถนัดหรือความ
สนใจในชุมชนท๎องถิ่น 

- เปูาหมายของแผนยํอย : คนไทยออกก าลังกาย เลํนกีฬา และนันทนาการอยํางสม่ าเสมอ
เพ่ิมข้ึน 

- การบรรลุเปูาหมายตามแผนยํอยของแผนแมํบทฯ  

   เนื่องจากโครงการแขํงขันกีฬานักเรียน มีผลผลิตท าให๎นักเรียน นักศึกษา และเยาวชนใน
สถานศึกษา ในสังกัดได๎มีโอกาสและมีสํวนรํวมในการแขํงขันกีฬา ตามศักยภาพและความสามารถของแตํละคน มี
ผลลัพธ์ท าให๎เยาวชนเป็นผู๎มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรงทั้งด๎านรํางกาย ด๎านจิตใจ และด๎านอารมณ์ สํงเสริมให๎เป็นผู๎มี
คุณธรรมจริยธรรม และสามารถน าความรักความสามัคคีในหมูํคณะมาใช๎ในชีวิตประจ าวัน กํอให๎เกิดความ
สมานฉันท์ และอยูํรํวมกับสังคมได๎อยํางมีความสุข พร๎อมทั้งเป็นการเพ่ิมพูนประสบการณ์และทักษะด๎านกีฬา ให๎
พัฒนาขีดความสามารถการแขํงขันในระดับที่สูงขึ้น ดังนั้นโครงการนี้  จึงสํงผลตํอการบรรลุเปูาหมายคนไทยออก
ก าลังกาย เลํนกีฬา และนันทนาการอยํางสม่ าเสมอเพ่ิมข้ึน 

1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 

  1) แผนปฏิรูปประเทศด๎าน : ด๎านการศึกษา 

  2) เปูาหมายรวม : มุํงความเป็นเลิศและสร๎างขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศ 

  3) เรื่องและประเด็นปฏิรูป : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 เปูาหมายรวม    

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
การแขํงขันกีฬา เป็นกิจกรรมที่สร๎างโอกาสให๎นักเรียน นักศึกษา และเยาวชนในสถานศึกษา ได๎มี

โอกาสและมีสํวนรํวมในการแขํงขันกีฬา ตามศักยภาพและความสามารถของแตํละคน ซึ่งจะน า ไปสูํการเป็นผู๎มี
สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรงทั้งด๎านรํางกาย  ด๎านจิตใจ และด๎านอารมณ์ สํงเสริมให๎เป็นผู๎มีคุณธรรมจริยธรรม และ
สามารถน าความรักความสามัคคีในหมูํคณะมาใช๎ในชีวิตประจ าวัน กํอให๎เกิดความสมานฉันท์ และอยูํรํวมกับสังคม
ได๎อยํางมีความสุข  พร๎อมทั้งเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะด๎านกีฬา ให๎พฒันาขีดความสามารถการแขํงขัน
ในระดับที่สูงขึ้น ตํอไป  ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จึงจัดท าโครงการแขํงขันกีฬา
นักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 “ศรีสองรักเกมส์ ครั้งที่ 13” ขึ้น 
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2.2 วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียน มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง ทั้งด๎านรํางกายและจิตใจ  
  2.2 เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม กํอให๎เกิดความสมานฉันท์ ปลูกฝังคํานิยมหลัก 
12 ประการ สามารถอยูํรํวมกันในสังคมได๎อยํางมีความสุข 
  2.3 เพ่ือสํงเสริมความรัก ความสามัคคีในหมูํคณะ และมีน้ าใจเป็นนักกีฬา 
  2.4 เพ่ือพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการกีฬา นักเรียน นักศึกษา ของเขตพ้ืนที่การศึกษาให๎
ใกล๎เคียงมาตรฐานสากล 
 
2.3  เป้าหมาย 

        เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได๎เข๎ารํวมการแขํงขันจ านวน 108 โรงเรียน ตั้งแตํ

รอบคัดเลือกระดับโรงเรียน รอบคัดเลือกระดับกลุํมการศึกษา และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
โดยเข๎ารํวมแขํงขันกีฬา 6 ประเภทกีฬา ประกอบด๎วย 

1. ฟุตบอล 7 คน ชาย   
1.1 รุํนอนุบาล 
1.2 รุํนมัธยมศึกษาตอนต๎นชาย 
1.3 รุํนมัธยมศึกษาตอนต๎นหญิง 

2. ฟุตบอล 11 คน  
2.1 รุํนประถมศึกษาชาย 
2.2 รุํนประถมศึกษาหญิง 

  3.  วอลเลย์บอล  
     3.1 รุํนประถมศึกษาชาย 
     3.2 รุํนประถมศึกษาหญิง 
     3.3 รุํนมัธยมศึกษาตอนต๎นชาย 
     3.4 รุํนมัธยมศึกษาตอนต๎นหญิง 

                     4.   เซปักตะกร๎อ  
     4.1 รุํนประถมศึกษาชาย 
     4.2 รุํนประถมศึกษาหญิง 
     4.3 รุํนมัธยมศึกษาตอนต๎นชาย 
     4.4 รุํนมัธยมศึกษาตอนต๎นหญิง 

  5.   เปตองทีม (รุํนอายุไมํเกิน 10 ปี, 12 ปี, และรุํน ม.ต๎น ชาย-หญิง)  
                     6.   กรีฑา (รุํนอายุไมํเกิน 6 ปี , 8 ปี, 10 ปี, 12 ปี และรุํน ม.ต๎น ชาย-หญิง) 

               เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (outcome) 
นักเรียน และเยาวชน เกิดความสามัคคี รักใครํในหมูํคณะ มีน้ าใจเป็นนักกีฬามีสุขภาพ

พลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง มีทักษะและประสบการณ์ในการเลํนกีฬา รู๎จักใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์  หํางไกลยา
เสพติด 
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2.4  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ทุกคน จ านวน 7,158 คน  

 

2.5  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

       วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ 220,000 บาท  

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 1  
ต.ค.63-ธ.ค.64 

ไตรมาสที่ 2 
ม.ค.64-มี.ค.64 

ไตรมาสที่ 3 
เม.ย.64-มิ.ย.64 

ไตรมาสที่ 4  
ก.ค.64-ก.ย.64 

1. เสนอขออนุมัติโครงการ 0 0 0 0 0 

2. ด าเนินการแขํงขันกีฬารอบ
คัดเลือกระดับโรงเรียนและ
ระดับกลุํม 

0 0 0 0 0 

3 .ด า เนินการแขํ งขันกีฬา
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

0 0 220,000 0 220,000 

4.สรุปและรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ 

0 0 0 0 0 

รวม 0 0 220,000 0 220,000 

      

 2.6 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงิน
งบประมาณ 

งบด าเนินงาน รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 
 

2 
3 
4 
 
5 
6 
7 
8 
9 

คําตอบแทนกรรมการด าเนินการจัดการ
แขํงขันกีฬา จ านวน  6 ประเภท 
คําสนับสนุนกลุํมเครือขําย(9กลุํม) 
คําจัดเตรียมสถานที่พิธีเปิด-ปิด  
คําจัดท าสนามแขํงขันกีฬา จ านวน 10 
สนาม 
คําสนับสนุนการแสดงพิธีเปิด 1 ชุด 
คําสนับสนุนวงดุริยางค์พิธีเปิด (1 วง) 
คําเครื่องเสียงประจ าสนาม 5 สนาม 5 วัน 
คําพิมพ์เกียรติบัตร แผํนละ 10 บาท  
คําถ๎วยรางวัลและเหรียญ 
รางวัล (กีฬา6ชนิด) 

50,000 
 

 
20,000 
40,000 

 
3,000 
3,000 

 
 
 

 
 

27,000 
 
 

 
 

 
25,000 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

12,000 
40,000 

 

50,000 
 

27,000 
20,000 
40,000 

 
3,000 
3,000 
25,000 
12,000 
40,000 

 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 116,000 52,000 52,000 220,000 



แผนปฏิบัติการ  ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ . 2564  

 

 

147 

 

2.7  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
    2.7.1   เชิงปริมาณ 

   1.สถานศึกษาในสังกัดจ านวน 108 โรงเรียนด าเนินการแขํงขันกีฬานักเรียน 
   2.นักเรียนในสังกัดทุกคนมีสํวนรํวมในการแขํงขันกีฬานักเรียน 

     2.7.2  เชิงคุณภาพ 

    นักเรียนที่มีสํวนรํวมในการแขํงขันกีฬา มีสุขภาพรํางกายแข็งแรง สมบูรณ์ รู๎รักสามัคคี       
รู๎แพ๎ รู๎ชนะ รู๎อภัย และพัฒนาความสามารถด๎านกีฬาให๎สูงขึ้น 

2.8  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. นักเรียนมีสุขภาพรํางกายแข็งแรงสมบูรณ์  
  2. นักเรียนมีน้ าใจเป็นนักกีฬา และด ารงชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข   
  3. สถานศึกษาทุกแหํงได๎สนับสนุนให๎นักเรียน ได๎เลํนกีฬาตามท่ีถนัด 
  4. สถานศึกษาทุกแหํงได๎สนับสนุนให๎นักเรียน นักศึกษา และเยาวชนใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน์     
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ชื่อโครงการ “แผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสงักัด  
                 สพป.เลย เขต 3” 
ลักษณะโครงการ         โครงการงานประจ า     โครงการใหมํ            โครงการตํอเนื่อง 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ  ชื่อ – นามสกุล นางชลีกร  สูํสุข  นายกฤษฎา  สูํสุข นางเบญจมาศ  แถวอุทุม  
โทรศัพท ์0-9186-4129-7 
ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ   เริ่มต๎น 1 ธันวาคม  2563  สิ้นสุด 30 กันยายน 2564 
แผนงาน พ้ืนฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
งบประมาณ 450,000  บาท 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 

 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างทรัพยากรมนุษย์  (หลัก)  

     (1) เปูาหมาย 1. คนไทยเป็นคนดี คนเกํง มีคุณภาพ พร๎อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 

     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์  
(2.1) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู๎ที่ตอบสนองตํอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
(2.2) สร๎างสภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

     (3) การบรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ได๎จัดท าโครงการแผนพัฒนา

ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ขึ้น เพ่ือ
สอดคล๎องและสนองยุทธศาสตร์ชาติ ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างทรัพยากรมนุษย์  โดยมีเปูาหมาย คนไทยเป็นคน
ดี คนเกํง มีคุณภาพ พร๎อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู๎ที่
ตอบสนองตํอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 เป็นการปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู๎ให๎เอ้ือตํอการพัฒนาทักษะ
ส าหรับศตวรรษที่ 21 และ สร๎างสภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดย
การพัฒนาระบบฐานข๎อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด๎วยระบบ e-training 

  2)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด๎านการสร๎างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (รอง) 
(1) เปูาหมาย เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท๎องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงพาตนเองและการ

จัดการตนเองเพ่ือสร๎างสังคมคุณภาพ 
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 3. การเสริมสร๎างพลังทางสังคม  
(3) การบรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ได๎จัดท าโครงการแผนพัฒนาข๎าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ขึ้น  เพ่ือสอดคล๎องและ
สนองยุทธศาสตร์ชาติ ด๎านการสร๎างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยมีเปูาหมาย เพ่ิมขีดความสามารถของ
ชุมชนท๎องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงพาตนเองและการจัดการตนเองเพ่ือสร๎างสังคมคุณภาพ ตามประเด็นยุทธศาสตร์
ที่3. การเสริมสร๎างพลังทางสังคม โดยการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสร๎างสรรค์ เพ่ือรองรับ
สังคมยุคดิจิทัล ด๎วยระบบ e-training และสร๎างแรงจูงใจเพ่ือให๎บุคลากรในสังกัดมีทัศนคติที่ดีตํอการเรียนรู๎ด๎วย
ตนเองในระบบ e-training จึงต๎องมีการการเสริมสร๎างขวัญก าลังใจให๎แกํบุคลากรในสังกัด  
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 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 

  1)   แผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู๎  (หลัก) 

        (1) เปูาหมายระดับประเด็นของแผนแมํบทฯ 

- เปูาหมายที่ 1.คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่
จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแก๎ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎อยํางมีประสิทธิผล
เพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝุเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต 

- การบรรลุเปูาหมายตามแผนแมํบทที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู๎ ซึ่งเปูาหมายระดับ
ประเด็นของแผนแมํบทฯ คือ เปูาหมายที่ 1.คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่
จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแก๎ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎อยํางมีประสิทธิผล
เพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝุเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต คนไทยได๎รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานมีทักษะที่จ าเป็น
ของศตวรรษที่ 21 สามารถเข๎าถึงการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น สัดสํวนครูผํานการทดสอบสมรรถนะราย
สาขาในระดับสูงตามาตรฐานนานาชาติ ปี พ.ศ. 2561 – 2565 ร๎อยละ 50  ซึ่งการที่จะให๎เปูาหมายดังกลําวข๎างต๎น
ส าเร็จได๎ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จึงต๎องด าเนินการการสํงเสริมบุ คลากรในสังกัด
เรียนรู๎และพัฒนาตนเอง ในปี 2564 ด๎วยระบบ e-training อยํางน๎อยร๎อยละ 60 ของบุคลากรในสังกัดที่เข๎ามา
เรียนรู๎ด๎วยตนเองในระบบ e-training ทาง www.e-trainingloei3.info และบุคลากรในสังกัดมีความพึงพอใจ มี
ทัศนคติที่ดีตํอการด าเนินงานดังกลําวของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 อยูํในระดับมาก 
หรือระดับ 4 และร๎อยละของบุคลากรที่แสดงความพึงพอใจอยํางน๎อยร๎อยละ 70 ของบุคลากรในสังกัดท้ังหมด   

 (2) แผนยํอยของแผนแมํบทฯ แผนยํอยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู๎ที่ตอบสนองตํอการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

- แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบเครือขํายเทคโนโลยีดิจิทัลและดิจิทัลแฟลตฟอร์ม สื่อ
ดิจิทัลเพื่อการศึกษาในทุกระดับทุกประเภทการศึกษาอยํางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

                       - เปูาหมายของแผนยํอย  
คนไทยได๎รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู๎  และทักษะ                 

ที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข๎าถึงการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
การบรรลุเปูาหมายตามแผนยํอยของแผนแมํบทฯ ยํอยแผนยํอยการปฏิรูปกระบวนการ

เรียนรู๎ที่ตอบสนองตํอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  ซึ่งการที่จะให๎เปูาหมายดังส าเร็จได๎ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จึงต๎องด าเนินการจัดท า ดังนี้ 

1. ระบบข๎อมูล/หลักสูตร/สื่อ เพ่ือการสํงเสริมการพัฒนาศักยภาพตามความถนัด ความ
สนใจของบุคลากรในสังกัดท่ีหลากหลาย  

2. มีการสร๎างการรับรู๎การพัฒนาศักยภาพตามความถนัด ความสนใจของบุคลากรในสังกัด 
3. มีรูปแบบกระบวนการเรียนรู๎ตามหลักสูตร/สื่อตํางๆ  
4 .  มี แหลํ ง เ รี ยนรู๎ ที่ ส นั บสนุ นการจั ดการศึ กษาตามความถนั ด  คว ามสน ใจ                   

ของบุคลากรในสังกัดและหลากหลาย 

  2)   แผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การปรับเปลี่ยนคํานิยมและวัฒนธรรม (รอง) 

 (1) เปูาหมายระดับประเด็นของแผนแมํบทฯ 

- เปูาหมายที่1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุํงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์สํวนรวม 
ตอบสนองความต๎องการของประชาชนได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว โปรํงใส 
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- เปูาหมายที ่2 ภาครัฐมีความโปรํงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

- การบรรลุเปูาหมายตามแผนแมํบทฯประเด็น การปรับเปลี่ยนคํานิยมและวัฒนธรรม ซึ่ง
ได๎ตั้งเปูาหมายไว๎ 2 เปูาหมาย ดังนี้ 1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุํงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์สํวนรวม 
ตอบสนองความต๎องการของประชาชนได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว โปรํงใส 2. ภาครัฐมีความโปรํงใส ปลอดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จึงได๎ด าเนินกิจกรรมการจัดท าหลักสูตร
อบรมในระบบ e-training ทาง www.e-trainingloei3.info ขึ้นมาอยํางน๎อย 5 หลักสูตร ดังนี้ 1. หลักสูตรสร๎าง
ความรู๎ความเข๎าใจในเรื่องผลประโยชน์ทับซ๎อน 2. หลักสูตรการเรียนรู๎ด๎านการปูองกันการทุจริต ส าหรับข๎าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 3. หลักสูตรปฐมนิเทศครูผู๎ชํวยสูํการพัฒนาตนเองอยํางเข๎ม 4. หลักสูตรเสริมสร๎าง
สมรรถนะครูผู๎ชํวยสูํความเป็นครูมืออาชีพ 5. หลักสูตรการลงโทษนักเรียนอยํางไรไมํติดคุก โดยข๎าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข๎ารํวมอบรมตามหลักสูตรดังกลําวข๎างต๎นอยํางน๎อยร๎อยละ 80  

   (2) แผนยํอยของแผนแมํบทฯ ที่ 10.1 คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร๎อมในทุกมิติ
ตามมาตรฐานและสมดุลทั้งด๎านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณท่ีดี เข๎าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข๎ากับ
สภาพแวดล๎อมดีข้ึน 

- แนวทางการพัฒนา    

 1. มีการปลูกฝังคํานิยมและวัฒนธรรมทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา  

 2. มีการพัฒนาผู๎น าชุมชน และบุคคลให๎เป็นตนแบบด๎านคุณธรรมจริยธรรม 

- เปูาหมายของแผนยํอย  

 1. มีหลักสูตรอบรมปลูกคํานิยมให๎บุคลากรเป็นคนยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม           
มีจิตวิญญาณท่ีดี ปรับตัวเข๎ากับสภาพแวดล๎อมได๎ดี 

 2. มีการประกาศเกียรติคุณ ยกยํองเชิดชูเกียรติบุคคลที่เป็นเป็นตนแบบด๎าน
คุณธรรมจริยธรรม 

การบรรลุเปูาหมายตามแผนยํอยของแผนแมํบทฯ ที่ 10.1 คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มี
ความพร๎อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลทั้งด๎านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข๎าใจในการ
ปฏิบัติตนปรับตัวเข๎ากับสภาพแวดล๎อมดีขึ้นซึ่งได๎ตั้งเปูาหมายไว๎ 2 เปูาหมาย ดังนี้ (1) มีหลักสูตรอบรมปลูกคํานิยม
ให๎บุคลากรเป็นคนยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี ปรับตัวเข๎ากับสภาพแวดล๎อมได๎ดี  (2) มีการ
ประกาศเกียรติคุณ ยกยํองเชิดชูเกียรติบุคคลที่เป็นเป็นตนแบบด๎านคุณธรรมจริยธรรมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3 จึงได๎ด าเนินกิจกรรมยกยํองเชิดชูเกียรติข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี
คุณสมบัติและผํานการคัดเลือกให๎ได๎รับรางวัล “ครูดีศรีเมืองเลย” “ครูดีศรีสองรัก” ซึ่งทั้ง 2 รางวัลนี้จะด าเนินการ
ประกาศเกียรติคุณและมอบเกียรติบัตรในวันครูทุกปี รวมถึงประกาศเกียรติคุณส าหรับข๎าราชการที่รับใช๎
ประเทศชาติมาจนถึงวันเกษียณอายุราชการ ซึ่งจะจัดพิธีประกาศเกียรติคุณดังกลําวให๎ข๎าราชการที่เกษียณอายุ
ราชการในปีงบประมาณ 2564 ทุกวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี โดยข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแสดง
ความพึงพอใจตํอการด าเนินการเสริมสร๎างขวัญและก าลังให๎แกํบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3 อยูํในระดับมาก ด๎วยคะแนนไมํน๎อยกวําระดับ 4 และบุคลากรในสังกัดได๎มีสํวนรํวมแสดง
ความพึงพอใจอยํางน๎อยร๎อยละ 70 ของบุคลากรในสังกัดท้ังหมด 
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1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 

  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ด๎านการศึกษา 

  2) ขั้นตอนการด าเนินงาน โครงการแผนพัฒนาข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่ง
ประกอบด๎วยกิจกรรมหลัก จ านวน 3 กิจกรรม คือ (1) กิจกรรมยกยํองเชิดชูเกียรติข๎าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีคุณสมบัติและผํานการคัดเลือกให๎ได๎รับรางวัล “ครูดีศรีเมืองเลย” “ครูดีศรีสองรัก” ซึ่งทั้ง 2 
รางวัลนี้จะด าเนินการประกาศเกียรติคุณและมอบเกียรติบัตรในวันครูทุกปี รวมถึงประกาศเกียรติคุณส าหรับ
ข๎าราชการที่รับใช๎ประเทศชาติมาจนถึงวันเกษียณอายุราชการ ซึ่งจะจัดพิธีประกาศเกียรติคุณดังกลําวให๎ข๎าราชการ
ที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2564 ทุกวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี และการจัดพิธีมอบ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตําง ๆ (2) กิจกรรมการจัดท าระบบ e-training จะมีการด าเนินการเป็น 3 ระยะภายในเวลา 
2 ปี ระยะที่ 1 คือการอบรมให๎ความรู๎บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เพ่ือให๎มี
ความรู๎ในการจัดท าหลักสูตรการอบรมทั้ง On-Site และ On-Air ทางที่อยูํเว็บไซต์  www.e-trainingloei3.info 
และมีการสรรหาผู๎รับผิดดูแลระบบโดยตรง ระยะที่ 2 คือการประชาสัมพันธ์ให๎ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาอยํางน๎อยร๎อยละ 70 เข๎ามามีสํวนรํวมในการอบรมหลักสูตรตํางๆ ทาง www.e-trainingloei3.info ตาม
ความสนใจ ระยะท่ี 3 คือการอบรมให๎ความรู๎ส าหรับข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจจัดท าหลักสูตร
การเรียนการสอนทั้ง On - Site และ On - Air ส าหรับนักเรียน ซึ่งจะเรียนวํา ระบบ e-leaning www.e-
trainingloei3.info โดยเนื้อหาที่ใช๎สอนจะเป็นความรู๎ที่อยูํนอกเหนือจากที่มีการสอนในระบบ เพ่ือเป็นทางเลือกให๎
นักเรียนได๎ศึกษาหาความรู๎เพิ่มเติมความสนใจของแตํละบุคคล (3) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให๎ความรู๎ในกรณีที่มี
นโยบายเรํงดํวนที่จ าเป็นต๎องมีการซักซ๎อมความเข๎าใจและฝึกปฏิบัติจริง เชํน การอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศครู
ผู๎ชํวย การอบรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับการลงโทษนักเรียน ฯลฯ 

  3) กิจกรรมยกยํองเชิดชูเกียรติข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา,กิจกรรมการจัดท าระบบ 
e-training, กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให๎ความรู๎ในกรณีที่มีนโยบายเรํงดํวน, กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ
ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   4) เปูาหมายกิจกรรม 
      - จ านวนบุคลากรในสังกัดอยํางน๎อยร๎อยละ 10 ได๎รับการประกาศเกียรติคุณ ยกยํองเชิดชูเกียรติ 
      - มีหลักสูตรการเรียนด๎วยระบบ e-training อยํางน๎อย 10 หลักสูตร 
     - ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข๎ารํวมอบรมตามหลักสูตรดังกลําวข๎างต๎น

อยํางน๎อยร๎อยละ 80 
     - ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดได๎รับการพัฒนาศักยภาพ ตามความถนัด

และตามหน๎าที่ที่ได๎รับมอบหมายอยํางมีประสิทธิภาพ 
     - ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแสดงความพึงพอใจตํอการด าเนินกิจกรรมเสริมสร๎าง

ขวัญและก าลัง อยูํในระดับมาก ด๎วยคะแนนไมํน๎อยกวําระดับ 4  
     - บุคลากรในสังกัดแสดงความพึงพอใจตํอกิจกรรมยกยํองเชิดชูเกียติอยํางน๎อยร๎อยละ70 ของ

บุคลากรทั้งหมด 
      - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีแหลํงเรียนรู๎ที่สนับสนุนการจัด

การศึกษาตามความถนัด ความสนใจและหลากหลาย 
     - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีคะแนนการประเมินคุณธรรมความ
โปรํงใสในการด าเนินงาน (ITA) ผํานเกณฑ์ท่ีก าหนด 
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1.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

  1) วัตถุประสงค์ท่ี 1. เพ่ือวางรากฐานให๎คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ
วินัย คํานิยมท่ีดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุํน ตลอดจนเป็นคนเกํง
ที่มีทักษะความรู๎ความสามารถและพัฒนาตนเองได๎ตํอเนื่องตลอดชีวิต 

  2) เปูาหมายรวมที่ 1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
      2. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรม
ตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู๎ มีความสามารถในการปรับตัวได๎อยํางรู๎เทําทันสถานการณ์                
มีความรับผิดชอบและท าประโยชน์ตํอสํวนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถี
ชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 
      3. ปรับปรุงระบบการศึกษาให๎มีประสิทธิภาพของการใช๎ทรัพยากร เพ่ิมความ
คลํองตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร๎างเสริมธรรมาภิบาล 

  3) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร๎างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ทุนมนุษย์ของประเทศไทยยังมี
ปัญหาในด๎านคุณภาพคนในแตํละชํวงวัย โดยผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนคํอนข๎างต่ า การพัฒนาความรู๎
และทักษะของแรงงานไมํตรงกับตลาดงาน ในขณะที่คนไทยจ านวนไมํน๎อยยังไมํสามารถคัดกรองและเลือกรับ
วัฒนธรรมได๎อยํางเหมาะสม ซึ่งสํงผลตํอวิกฤตคํานิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมในการด าเนินชีวิต การพัฒนาในระยะ
ตํอไปจึงต๎องให๎ความส าคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให๎มีความสมบูรณ์ เพื่อให๎คนไทยมีทัศนคติและ
พฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม ได๎รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู๎ด๎วย
ตนเองอยํางตํอเนื่อง มีสุขภาวะที่ดีข้ึน คนทุกชํวงวัยมีทักษะ ความรู๎ และความสามารถเพ่ิมข้ึนรวมทั้งสถานบันทาง
สังคมมีความเข๎มแข็งและมีสํวนรํวมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน 

  (3.1) เปูาหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 2 คนในสังคมไทยทุกชํวงวัยมีทักษะ ความรู๎ และ
ความสามารถเพ่ิมขึ้น 

  (3.2) แนวทางการพัฒนาที่1  ปรับเปลี่ยนคํานิยมคนไทยให๎มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิต
สาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ อาทิ สํงเสริมให๎มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห๎องเรียนที่
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ 

  (3.3) แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาศักยภาพคนให๎มีทักษะ ความรู๎ และความสามารถในการ
ด ารงชีวิตอยํางมีคุณคํา อาทิ สํงเสริมเด็กปฐมวัยให๎มีการพัฒนาคนให๎มีทักษะ ความรู๎ และความสามารถในการ
ด ารงชีวิตอยํางมีคุณคํา อาทิ สํงเสริมเด็กปฐมวัยให๎มีการพัฒนาทักษะทางสมองและทางสังคมท่ีเหมาะสม เด็กวัย
เรียนและวัยรุํนมีทักษะการคิดวิเคราะห์อยํางเป็นระบบทักษะทางสมองและทางสังคมที่เหมาะสม เด็กวัยเรียนและ
วัยรุํนมีทักษะการคิดวิเคราะห์อยํางเป็นระบบ 

  (3.3) แนวทางการพัฒนาที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู๎ตลอดชีวิต อาทิ ปรับ
ระบบบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กให๎มีการจัดทรัพยากรรํวมกันให๎มีขนาดและจ านวนที่เหมาะสม ปรับปรุง
แหลํงเรียนรู๎ในชุมชนให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎เชิงสร๎างสรรค์และมีชีวิต 

1.5  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 

1) นโยบายความม่ันคงแหํงชาติที่ 9 เสริมสร๎างความม่ันคงของชาติจากภัยการทุจริต  

2) แผนระดับชาติวําด๎วยความม่ันคงแหํงชาติ รองรับนโยบายที่ รองรับวัตถุประสงค์ 3.4.5 เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของภาครัฐ และสํงเสริมบทบาทและความเข๎มแข็งของทุกภาคสํวน ในการรับมือกับภัยคุกคาม    
ทุกรูปแบบที่กระทบกับความมั่นคง 
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3) เปูาหมายเชิงยุทธศาสตร์ หนํวยงานภาครัฐมีระบบปูองกันและแก๎ไขการทุจริตและประชาชนไมํ
เพิกเฉยตํอการทุจริตของหนํวยงานภาครัฐ 

4) ตัวชี้วัด 1. ระดับการมีสํวนรํวมของประชาชนในการตํอต๎านการทุจริต 

5) กลยุทธ์ รณรงค์ให๎ความรู๎แกํทุกภาคสํวนถึงภัยคุกคาม เพ่ือสร๎างคํานิยมตํอต๎าน และปฏิเสธการ
ทุจริต 

1.6  แผนระดับที่ 3 (ระบุชื่อ) 

1) แผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 

2) แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

3) แผนปฏิบัติการส านัก 

 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
   ตามท่ี กระทรวงศึกษาธิการได๎ก าหนดนโยบายเรํงดํวน ปีงบประมาณ 2564  จ านวน 4 เรื่อง ดังนี้ 

1. การคัดคนเกํงเขา๎มาเป็นครู 2. การจัดท าคลังข๎อสอบ 3. Credit Bank ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  4. อาชีวะเพ่ือ
ความเป็นเลิศ  ซ่ึงสอดคล๎องกับแผนปฏิรูปประเทศด๎านการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2565 ทั้ง 7 ด๎าน ได๎แกํ 
1) ปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู๎ 2) ปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กกํอนวัยเรียน 3) ปฏิรูปเพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 4) ปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาครู 5) ปฏิรูปเพ่ือตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 6) การปรับโครงสร๎างของหนํวยงานในระบบการศึกษา 7) ปฏิรูปการเรียนรู๎โดยการ
พลิกโฉมด๎วยระบบดิจิทัล และก าหนดจุดเน๎นประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 ดังนี้  

1. การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (การจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ, การเรียนรู๎ตลอด
ชีวิต) 

2. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
3. การสร๎างความสามารถในการแขํงขัน 
4. การสร๎างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร๎างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

โดยให๎สํวนราชการ หนํวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ น านโยบายและจุดเน๎น เป็นกรอบแนวทางมาใช๎ในการ
วางแผนและจัดท างบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยค านึงถึงมาตรการ 4 ข๎อ ตามที่
รัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ ได๎ให๎แนวทางในการบริหารงบประมาณไว๎ ดังนี้ (1) งดดูงานตํางประเทศ 1 ปี 
ยกเว๎นกรณีที่มีความจ าเป็นและเป็นประโยชน์ตํอกระทรวงศึกษาธิการ (2) ลดการจัดอบรมสัมมนาที่มีขนาดใหญํและ
ใช๎งบประมาณมาก (3) ยกเลิกการจัดงาน Event และ (4) ทบทวนงบประมาณที่มีความซ้ าซ๎อน   

ประกอบกับเนื่องจากในห๎วงสถานการณ์การแพรํระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รัฐบาลจึง
ได๎ก าหนดมาตรการปูองกันและควบคุมการแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งท าให๎
สังคมไทยต๎องปรับเปลี่ยนชีวิตให๎เข๎ากับวิถีชีวิตใหมํ หรือ New Normal จึงมีความจ าเป็นต๎องปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ด าเนินการให๎มีความปลอดภัยทั้งตํอตัวผู๎เรียน ข๎าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาให๎เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย 
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ดังนั้น นโยบาย “การศึกษายกก าลังสอง (Thailand Education Eco – System : TE2S) เป็นการศึกษาที่เข๎าใจ 
Supply และตอบโจทย์ Demand” ดังกลําวกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศนโยบายและจุดเน๎นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพ่ิมเติม) ดังนี้ 
“5.ด าเนินการปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว๎าง ที่เป็นเงื่อนไขตําง ๆ เพ่ือให๎บรรลุผลตามนโยบาย “การศึกษายก
ก าลังสอง (Thailand Education Eco – System : TE2S) การศึกษาที่เข๎าใจ Supply และตอบโจทย์ Demand” 
โดยปลดล็อก กฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับ ประกาศตําง ๆ เพ่ือให๎เกิดความรํวมมือกันระหวํางภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคมให๎สามารถด าเนินการที่เกี่ยวข๎องกับการศึกษาได๎อยํางรวดเร็ว รวมถึงการบริหารการศึกษาของ
ประเทศให๎ครอบคลุมทุกพ้ืนที่  ปรับเปลี่ยน หลักสูตรการเรียนการสอนที่มุํงเน๎นการพัฒนาขีดความสามารถและ
ศักยภาพให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงของโลก ปรับเปลี่ยนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาผํานศูนย์พัฒนา
ศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) เพ่ือให๎ครู Up Skill และ Re-
Skill ของตนเองได๎ตลอดเวลา ทั้งนี้ เพ่ือสํงตํอความรู๎ไปยังผู๎เรียนให๎เป็นคนดี คนเกํง และคนที่มีคุณภาพ  เปิดกว๎าง 
เสรีทางการศึกษาให๎ภาคเอกชนที่มีคุณภาพเข๎ามามีสํวนรํวมในการพัฒนาการศึกษารํวมประเมินผลการเรียนรู๎ของ
ผู๎เรียนผํานศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) จาก
แพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Education Excellence Platform : DEEP) ให๎ครอบคลุมผู๎เรียนทั่วประเทศ ทั้งนี้ เพ่ือ
น าไปสูํนักเรียนยกก าลังสอง ที่เน๎นเรียนเพื่อรู๎ พัฒนาทักษะเพ่ือท า ครูยกก าลังสองที่เน๎นเพ่ิมคนเกํงมาเป็นครู พัฒนา
ครูในระบบ ห๎องเรียนยกก าลังสองที่เน๎นเรียนที่บ๎าน ถามที่โรงเรียน หลักสูตรยกก าลังสองที่เน๎นลดเวลาเรียน เพ่ิม
เวลารู๎  สื่อการเรียนรู๎ยกก าลังสองที่เน๎นเรียนผํานสื่อผสมผสาน ผํานชํองทางที่หลากหลาย ได๎แกํ On-Site เรียนที่
โรงเรียน Online เรียนออนไลน์ผํานแพลตฟอร์มด๎านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence 
Platform : DEEP) ที่มีเนื้อหามาตรฐานจากผู๎ผลิตที่เป็นภาคเอกชน On-Air เรียนผํานโทรทัศน์ DLTV มูลนิธิ
การศึกษาทางไกลผํานดาวเทียม โดยเนื้อหามาตรฐานจากผู๎ผลิตที่เป็นภาคเอกชน และ On-Demand ซึ่งสามารถ
เรียนได๎ทุกที่ ทุกเวลา ที่มีอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์เชื่อมตํอ โรงเรียนยกก าลังสองที่มุํงเน๎นคุณภาพในโรงเรียนระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ เพ่ือความเป็นเลิศทางภูมิปัญญาท๎องถิ่นและวิสาหกิจชุมชนที่
เน๎นคุณภาพของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศและความเชี่ยวชาญที่สามารถตอบโจทย์ทักษะและความรู๎ที่
เพ่ิมความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน พัฒนาครูทุกระดับให๎มีทักษะ ความรู๎ที่จ าเป็น เพ่ือท าหน๎าที่วิทยากรมืออาชีพ 
(Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผํานศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Human Capital 
Excellence Center : HCEC) จัดการเรียนรู๎ตลอดชีวิตผํานเว็บไซต์ http://www.deep.go.th โดยปลดล็อกและ
เปิดกว๎างให๎ภาคเอกชนสามารถเข๎ามาพัฒนาเนื้อหา เพ่ือให๎ผู๎เรียน ครู และผู๎บริหารทางการศึกษามีทางเลือกในการ
เรียนรู๎ที่หลากหลาย และตลอดเวลาผํานแพลตฟอร์มด๎านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (Digital Education 
Excellence Platform : DEEP) ให๎ผู๎เรียน ครู ผู๎บริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผํานแผนพัฒนา
รายบุคคลสูํความเป็นเลิศ (Excellence Individual Development Plan : EIDP) จัดท า “คูํมือมาตรฐาน
โรงเรียน” เพ่ือก าหนดให๎ทุกโรงเรียนต๎องมีพ้ืนฐานที่จ าเป็น” 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จึงได๎จัดท าโครงการแผนพัฒนาข๎าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ขึ้น เพ่ือสอดคล๎องและสนองยุทธศาสตร์
ชาติ ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างทรัพยากรมนุษย์  โดยมีเปูาหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเกํง มีคุณภาพ พร๎อมส าหรับวิถี
ชีวิตในศตวรรษที่ 21 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู๎ที่ตอบสนองตํอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
เป็นการปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู๎ให๎เอ้ือตํอการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 และ สร๎างสภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการ
พัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยการพัฒนาระบบฐานข๎อมูลเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งสอดคล๎อง
กับนโยบาย Credit Bank ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งในอนาคตจะมีการน าระบบการสะสมหนํวยการเรียนรู๎ (Credit Bank 
System) หรือน าผลการเรียน ผลการเรียนรู๎ที่ได๎จากประสบการณ์การท างานการประกอบอาชีพ หรือการฝึกอบรม ทั้ง
การศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ที่สะสมไว๎มาเทียบโอนกันได๎ เพ่ือการเรียนรู๎และการท างาน การประกอบ
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อาชีพ โดยมุํงหวังให๎ผู๎เรียนหรือผู๎ปฏิบัติงานมีโอกาสเชื่อมโยงผลการเรียนรู๎และ/หรือประสบการณ์การท างาน การประกอบ
อาชีพ ซึ่งสํงผลให๎เกิดการพัฒนาตนเองมากยิ่งขึ้น ลดขั้นตอนและความซ้ าซ๎อน สามารถน าไปใช๎ในการเรียนและการท างานได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ อันจะสํงผลตํอการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนและการพัฒนาประเทศในที่สุด และจุดเน๎นที่ 1 พัฒนาและ
เสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ในเรื่องการพัฒนาครูให๎มีทักษะ ความรู๎ และความช านาญในการใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล 
ปัญญาประดิษฐ์ และภาษาอังกฤษ การพัฒนาสมรรถนะและความรู๎ความสามารถของบุคลากรให๎มีความพร๎อมในการ
ปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล รวมไปถึงจุดเน๎นที่ 4 สร๎างโอกาและความเสมอภาคทางการศึกษา ในเรื่องการ
พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู๎และใช๎ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู๎ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เพ่ือให๎บรรลุเปูาหมายตามแผนยํอยของแผนแมํบทฯ ที่ 10.1 คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร๎อมในทุกมิติ
ตามมาตรฐานและสมดุลทั้งด๎านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณท่ีดี เข๎าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข๎ากับ
สภาพแวดล๎อมดีขึ้นซึ่งได๎ตั้งเปูาหมายไว๎ 5 เปูาหมาย ดังนี้ (1) มีหลักสูตรอบรมปลูกคํานิยมให๎บุคลากรเป็นคนยึดมั่นใน
คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี ปรับตัวเข๎ากับสภาพแวดล๎อมได๎ดี (2) มีการประกาศเกียรติคุณ ยกยํองเชิดชูเกียรติ
บุคคลที่เป็นตนแบบด๎านคุณธรรมจริยธรรม  (3) มีแหลํงเรียนรู๎ที่สนับสนุนการจัดการศึกษาตามความถนัด ความสนใจ
และหลากหลาย (4) องค์กรมีความโปรํงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3 จึงได๎ด าเนินโครงการแผนพัฒนาข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งประกอบด๎วยกิจกรรม
หลัก จ านวน 3 กิจกรรม คือ (1) กิจกรรมยกยํองเชิดชูเกียรติข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณสมบัติและผําน
การคัดเลือกให๎ได๎รับรางวัล “ครูดีศรีเมืองเลย” “ครูดีศรีสองรัก” ซึ่งทั้ง 2 รางวัลนี้จะด าเนินการประกาศเกียรติคุณและมอบ
เกียรติบัตรในวันครูทุกปี รวมถึงประกาศเกียรติคุณส าหรับข๎าราชการที่รับใช๎ประเทศชาติมาจนถึงวันเกษียณอายุราชการ ซึ่ง
จะจัดพิธีประกาศเกียรติคุณดังกลําวให๎ข๎าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2564 ทุกวันที่ 30 กันยายน ของทุก
ปี และการจัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตําง ๆ (2) กิจกรรมการจัดท าระบบ e-training จะมีการด าเนินการเป็น 
3 ระยะ ภายในเวลา 2 ปี ระยะที่ 1 คือการอบรมให๎ความรู๎บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 3 เพ่ือให๎มีความรู๎ในการจัดท าหลักสูตรการอบรมทั้ง On-Site และ On-Air ทางที่อยูํเว็บไซต์ www.e-
trainingloei3.info และมีการสรรหาผู๎รับผิดดูแลระบบโดยตรง ระยะที่ 2 คือการประชาสัมพันธ์ให๎ข๎าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาอยํางน๎อยร๎อยละ 70 เข๎ามามีสํวนรํวมในการอบรมหลักสูตรตํางๆ ทาง  www.e-
trainingloei3.info ตามความสนใจ ระยะที่ 3 คือการอบรมให๎ความรู๎ส าหรับข๎าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่สนใจจัดท าหลักสูตรการเรียนการสอนทั้ง On - Site และ On - Air ส าหรับนักเรียน ซึ่งจะเรียกวํา ระบบ  
e-leaning  www.e-trainingloei3.info โดยเนื้อหาที่ใช๎สอนจะเป็นความรู๎ที่อยูํนอกเหนือจากที่มีการสอนในระบบ 
เพ่ือเป็นทางเลือกให๎นักเรียนได๎ศึกษาหาความรู๎เพิ่มเติมความสนใจของแตํละบุคคล (3) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
ให๎ความรู๎ในกรณีที่มีนโยบายเรํงดํวนที่จ าเป็นต๎องมีการซักซ๎อมความเข๎าใจและฝึกปฏิบัติจริง เชํน การอบรมเชิง
ปฏิบัติการปฐมนิเทศครูผู๎ชํวย การอบรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับการลงโทษนักเรียน ฯลฯ 
 
2.2วัตถุประสงค ์

   2.2.1 เพ่ือบุคลากรในสังกัดมีแหลํงเรียนรู๎ที่สนับสนุนการจัดการศึกษาตามความถนัด              
ความสนใจและหลากหลาย    

   2.2.2 เพ่ือประกาศเกียรติคุณ ยกยํองเชิดชูเกียรติบุคลากรที่เป็นเป็นตนแบบด๎านคุณธรรม
จรยิธรรม 

   2.2.3 เพ่ือองค์กรมีความโปรํงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

http://www.e-trainingloei3.info/
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   2.2.4 เพื่อให๎บุคลากรในสังกัดมีประสบการณ์ ความรู๎จากการศึกษาดูงานหนํวยงานอื่นมาพัฒนา
องค์กรได๎บรรลุเปูาหมายและมีประสิทธิภาพ 

2.3  เป้าหมาย 

        เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
   2.3.1 จ านวนบุคลากรในสังกัดอยํางน๎อยร๎อยละ 10 ได๎รับการประกาศเกียรติคุณ ยกยํอง-เชิดชู

เกียรติ 
   2.3.2 มีหลักสูตรการเรียนด๎วยระบบ e-training อยํางน๎อย 10 หลักสูตร 
  2.3.3 ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข๎ารํวมอบรมตามหลักสูตรดังกลําวข๎างต๎น

อยํางน๎อยร๎อยละ 80 
  2.3.4 ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแสดงความพึงพอใจตํอการด าเนินกิจกรรม

เสริมสร๎างขวัญและก าลัง อยูํในระดับมาก ด๎วยคะแนนไมํน๎อยกวําระดับ 4  
   2.3.5 บุคลากรในสังกัดแสดงความพึงพอใจตํอกิจกรรมยกยํองเชิดชูเกียติอยํางน๎อยร๎อยละ70 ของ

บุคลากรทั้งหมด 

               เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (outcome) 
                  1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีแหลํงเรียนรู๎ที่สนับสนุนการจัด

การศึกษาตามความถนัด ความสนใจและหลากหลาย 
    2. ผู๎บริหารและครูผู๎สอนมีแหลํงเรียนรู๎ที่หลากหลายตามความถนัด ความสนใจ 
    3. บุคลากรในสังกัดมีประสบการณ์ ความรู๎จากการศึกษาดูงานหนํวยงานอื่นมาพัฒนาองค์กรได๎

บรรลุเปูาหมายและมีประสิทธิภาพ 

   2.4  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
  ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

จ านวน  865  คน 

2.5  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

       วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ   450,000 บาท  

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที ่1  
ต.ค.63-ธ.ค.64 

ไตรมาสที่ 2 
ม.ค.64-มี.ค.64 

ไตรมาสที ่3 
เม.ย.64-มิ.ย.64 

ไตรมาสที ่4  
ก.ค.64-ก.ย.64 

1. กิจกรรมยกยํองเชิดชู
เกียรต ิ

 57,000 10,000 10,000 77,000 

2. กิ จก รรมจั ดท า ระบบ e-

training 
 56,000 60,200 60,200 176,400 

3 .  ก า ร อ บ ร ม เ ชิ ง
ปฏิบัติการตามนโยบาย
เรํงดํวน 

  47,600 38,200 85,800 

4. การพัฒนาศักยภาพ
ข๎าราชการครูและบุคลากร

   110,800 110,800 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที ่1  
ต.ค.63-ธ.ค.64 

ไตรมาสที่ 2 
ม.ค.64-มี.ค.64 

ไตรมาสที ่3 
เม.ย.64-มิ.ย.64 

ไตรมาสที ่4  
ก.ค.64-ก.ย.64 

ทางการศึกษา (ศึกษาดู
งาน) 

รวม 0 113,000 117,800 219,200 450,000 

       

 2.6 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงิน
งบประมาณ 

งบด าเนินงาน รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1
  

กิจกรรมยกยํองเชิดชูเกียรติ 
- คําจัดสถานที่ 3 คร้ัง ครั้งละ 5,000 บาท 
- คําอาหารกลางวนัพร๎อมเครื่องดื่ม  
  (วันครู 250 คน * 140บาท = 35,000) 
  (มอบเครื่องราชฯ 200 คน * 30บาท =6,000) 
  (วันเกษียณ 200คน*30บาท= 6,000) 
- คําวัสดุอุปกรณ์ 3คร้ัง ๆ ละ 5,000) 

  
15,000 
47,000 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

15,000 

77,000 
 
 
 
 

2 กิจกรรมจัดท าระบบ e-training และจัดท า
คลิปวีดีโอสื่อการสอนถํายทอดทางชํอง 
Youtube adminloei3 
- คําปฏบิัติงานลํวงเวลา 2 ครั้ง ๆ ละ 10,000 
- คําวัสดุอปุกรณ์ และคําเชาํพื้นที่อินเตอร์เน็ต 
- คําตอบแทน จนท.ดูแลระบบ 12,000*9เดือน 
- คําอาหารกลางวันพร๎อมเครื่องดื่ม  
  (ระยะ1 50คน*140บาท *1วัน= 7,000) 
  (ระยะ2 50คน*140บาท *1วัน= 7,000) 
- คําวิทยากร 2 ครั้ง ๆ ละ 7,200) 

 
 
 

20,000 
 

108,000 
 
 
 

14,400 

 
 
 
 

14,000 

 
 
 

20,000 

176,400 

3 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการตาม
นโยบายเรํงดํวน 
- คําอาหารกลางวันพร๎อมเครื่องดื่ม  
  (อบรมครูผ๎ูชํวย 50คน * 140บาท* 3 วัน = 21,000) 
  (อบรมการลงโทษ 200 คน * 140บาท =28,000) 
- คําวัสดุอุปกรณ์ 2ครั้ง ๆ ละ 5,000) 
- คําวิทยากร 2 ครั้ง ๆ ละ 7,200) 
- คําเดินทางวิทยากร 1 ครั้ง  
- คําที่พักวิทยากร 1,200*2คืน) 
- คําสถานที่ 1 ครั้ง ๆ ละ 5,000) 
 

 
 
 
 
 

14,400 
 

 
 

49,000 
 
 
 
 

5,000 
2,400 
5,000 

 
 
 
 

10,000 
 

85,800 
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ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงิน
งบประมาณ 

งบด าเนินงาน รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
4 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพข๎าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา (ศึกษาดูงาน) 
- คําอาหาร คําที่พัก คําจ๎างเหมารถ 

   (บุคลากร = 50,000) 
  (ผูบ๎ริหาร = 60,800) 

 110,800  110,800 

รวม 156,800 248,200 45,000  450,000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 156,800 248,200 45,000 450,000 
**สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการตามการใช้จ่ายจริง 
 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (outcome) 

2.7  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 

    2.7.1   เชิงปริมาณ 
    1) จ านวนบุคลากรในสังกัดอยํางน๎อยร๎อยละ 10 ได๎รับการประกาศเกียรติคุณ ยกยํองเชิด

ชูเกียรต ิ
   2) มีหลักสูตรการเรียนด๎วยระบบ e-training อยํางน๎อย 10 หลักสูตร 
   3) ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข๎ารํวมอบรมตามหลักสูตรดังกลําว
ข๎างต๎นอยํางน๎อยร๎อยละ 80 
   4) ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแสดงความพึงพอใจตํอการด าเนินกิจกรรม
เสริมสร๎างขวัญและก าลัง อยูํในระดับมาก ด๎วยคะแนนไมํน๎อยกวําระดับ 4  
   5) บุคลากรในสังกัดแสดงความพึงพอใจตํอกิจกรรมยกยํองเชิดชูเกียติอยํางน๎อยร๎อยละ70 ของ
บุคลากรทั้งหมด 

     2.7.2  เชิงคุณภาพ 

    1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีแหลํงเรียนรู๎ที่สนับสนุนการจัด
การศึกษาตามความถนัด ความสนใจและหลากหลาย 
     2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีคะแนนการประเมินคุณธรรม
ความโปรํงใสในการด าเนินงาน (ITA) ผํานเกณฑ์ท่ีก าหนด 

2.8  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  2.8.1 บุคลากรในสังกัดมีแหลํงเรียนรู๎ที่สนับสนุนการจัดการศึกษาตามความถนัด ความสนใจและ
หลากหลาย 
   2.8.2 บุคลากรในสังกัดได๎รับการประกาศเกียรติคุณ ยกยํองเชิดชูเกียรติบุคลากรที่เป็นเป็นตนแบบ
ด๎านคุณธรรมจริยธรรม 
   2.8.3 องค์กรมีความโปรํงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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ชื่อโครงการ“พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” 
ลักษณะโครงการ       ∕  โครงการงานประจ า           โครงการใหมํ            โครงการตํอเนื่อง 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ  ชื่อ จําเอกสุริยนต์ ชมภู.  โทรศัพท์ 065336374. 
ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ   เริ่มต๎น 1 ตุลาคม 2563. สิ้นสุด 30 กันยายน 2564 
แผนงาน พ้ืนฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
งบประมาณ 100,000 บาท 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

                  (1) เปูาหมาย  1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุํงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์สํวนรวม 
ตอบสนองความต๎องการของประชาชนได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว โปรํงใส 

    2) ยุทธศาสตร์ชาติด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

                      ประเด็น 

                        1. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต๎องการ และให๎บริการอยํางสะดวก
รวดเร็ว โปรํงใส 

                        1.2 ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให๎บริการสาธารณะตําง ๆ ผํานการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ประยุกต์ใช๎          

 (2) ประเด็นยุทธศาสตร์เนื่องจากพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร มีผลผลิตท าให๎ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได๎รับการพัฒนา
ปรับปรุง มีผลลัพธ์ท าให๎ระบบคอมพิวเตอร์แมํขํายได๎รับการบ ารุงรักษาให๎อยูํในสภาพการใช๎งานได๎ดี ดังนั้น 
โครงการนี้สํงผลตํอการบรรลุเปูาหมายตามตัวชี้วัดอันดับความสามารถในการแขํงขันด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน                  
คําเปูาหมาย อันดับที่ 45  

(3) การบรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ เนื่องจากพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มีผลผลิตท าให๎ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาได๎รับการพัฒนาปรับปรุง มีผลลัพธ์ท าให๎ระบบคอมพิวเตอร์แมํขํายได๎รับการบ ารุงรักษาให๎อยูํในสภาพการ
ใช๎งานได๎ดี ดังนั้น โครงการนี้สํงผลตํอการบรรลุเปูาหมายตามตัวชี้วัดอัตราสํวนของครัวเรือนที่ใช๎อินเทอร์เน็ต               
(ร๎อยละ) คําเปูาหมาย ร๎อยละ 70 

1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 

       1)   แผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

        (1) เปูาหมายระดับประเด็นของแผนแมํบทฯ 
- ปรับปรุงระบบการศึกษาให๎มีประสิทธิภาพของการใช๎ทรัพยากร เพ่ิมความคลํองตัว

ในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร๎างเสริมธรรมาภิบาลการบรรลุเปูาหมายตามแผนแมํบท
ฯแผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นโครงสร๎างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
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 (2) แผนยํอยของแผนแมํบทฯ  

                           - แนวทางการพัฒนา การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

- เปูาหมายของแผนยํอย เด็ก เยาวชน และประชาชน ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือ
ด๎อยโอกาส ทุกคนมีความเสมอภาคในโอกาสพัฒนาตนเองตามศักยภาพและเข๎าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ รวมถึง
เสริมสร๎างพัฒนาครูและสถานศึกษาให๎มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ตลอดจนวิจัยพัฒนาองค์ความรู๎ที่น าไปใช๎ได๎จริง
เพ่ือยกระดับความสามารถของคนไทยได๎อยํางยั่งยืน 

- การบรรลุเปูาหมายตามแผนยํอยของแผนแมํบทฯ ก าหนดทิศทางและเปูาหมาย
ของ แผนแมํบทฯ ฉบับที่ 2 ใหมํ ให๎ สอดคล๎องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง และเป็นไปตามสภาวะความต๎องการ  
ในการใช๎คลื่นความถ่ีในอุตสาหกรรม วิทยุโทรทัศน์ในปัจจุบัน………………………………......... 

   

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 โดยกลุํมสํงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมีภารกิจหลักในการด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบเครือขํายเทคโนโลยีและการสื่อสาร ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
สถานศึกษาในสังกัด รวมถึงการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาเพ่ือให๎การด าเนินงาน
สอดคล๎องและรองรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของกระทรวงศึกษาธิการแผนยุทธศาสตร์ที่ 6 เพ่ือการศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงจัดให๎มีโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เพ่ือด าเนินการ
ขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและจุดเน๎นตามยุทธศาสตร์ และกิจกรรม เพ่ือเดินทางสูํเปูาหมายและบรรลุวัตถุประสงค์
ที่คาดหวัง  
2.2วัตถุประสงค์ 

   2.2.1 เพ่ือพัฒนา สนับสนุน ด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เพ่ือการศึกษา 
 2.2.2 เพ่ือพัฒนา และปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาให๎มีความทันสมัย 

และมีโครงขํายการท างาน ที่สามารถให๎บริการอยํางทั่วถึงทุกระดับ  

2.3  เป้าหมาย 

        เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

  2.3.1พัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา      

               เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (outcome) 

               ระบบคอมพิวเตอร์แมํขํายได๎รับการบ ารุงรักษาให๎อยูํในสภาพการใช๎งานได๎ดี 

 
2.4  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 

  ครูผู๎บริหารและบุคลากรในสังกัด 
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2.5  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

       วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ 100,000 บาท 

 แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที ่1  
ต.ค.63-ธ.ค.64 

ไตรมาสที่ 2 
ม.ค.64-มี.ค.64 

ไตรมาสที ่3 
เม.ย.64-มิ.ย.64 

ไตรมาสที ่4  
ก.ค.64-ก.ย.64 

กิจกรรมที่ 1 สร๎างการรับรู๎ 
ความเข๎าใจระบบAMSS++
การใช๎งาน ให๎กับบุคลากรใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาประถมศึกษา
เลยเขต3 

  30,000  30,000 

กิจกรรมที่ 2 สร๎างการรับรู๎ 
ความเข๎าใจระบบDMC2021
ให๎กับบุคลากรในสังกัด 

  30,000  30,000 

กิจกรรมที่  3 วางแผนการ
ติดตั้ งระบบเครือขํ ายของ
ส านักงาน 

   40,000 40,000 

รวม   60,000 40,000 100,000 

 

      2.6 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงิน
งบประมาณ 

งบด าเนินงาน รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช๎ 

ระบบ AMSS++(4ระบบงาน) 

    

 -คําตอบแทนวิทยากร 1 วัน 6 ชม. ๆ ละ 
600 บาท 

3,600   3,600 

 -คําอาหารกลางวัน อาหารวําง 

และเครื่องดื่ม 140x165x1วัน 

 23,100  23,100 

 -คําวัสดุ   3,000 3,000 

 รวม 

 

   30,000 
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ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงิน
งบประมาณ 

งบด าเนินงาน รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฎิบัติการ ระบบ
DMC2021-EMIS-B-OBEC-M-OBEC 

    

 -คําตอบแทนวิทยากร 1 วัน 12 ชม. ๆ ละ 
600 บาท 

3,600   3,600 

 -คําอาหารกลางวัน อาหารวําง 

และเครื่องดื่ม 140x120x1วัน 

 16,800  16,800 

 -คําวัสดุ   9,600 9,600 

 รวม    30,000 

3 กิจกรรมที่ 3 พัฒนาระบบเครือขําย
ส านักงาน 

    

 -พัฒนาระบบเครือขํายส านักงาน   40,000 40,000 

 รวม    40,000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 7,200 39,900 52,400 100,000 

   

2.7  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
2.7.1  เชิงปริมาณ 

1. ครูผู๎บริหารและบุคลากรทางการศึกษาได๎รับการพัฒนา 108 โรงเรียน 

2.7.2  เชิงคุณภาพ 
1. ครูผู๎บริหารและบุคลากรทางการศึกษาได๎รับการพัฒนาตามเปูาหมาย 

2.8  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. ครูผู๎บริหารและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะในการใช๎โปรแกรมอยํางมีประสิทธิภาพ  
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ชื่อโครงการ“การจัดตั้ง จัดสรร และการบริหารงบประมาณประจ าป”ี 
ลักษณะโครงการ         โครงการงานประจ า           โครงการใหมํ            โครงการตํอเนื่อง 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ  ชื่อ – นามสกุล   นางพัชรี ขุนมาตย์            โทรศัพท ์086-0730953 
ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ   เริ่มต๎น 1 ตุลาคม 2563            สิ้นสุด 30 กันยายน 2564 
แผนงาน  พื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
งบประมาณ    50,000 บาท 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 

 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

     (1) เปูาหมายภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุํงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์สํวนรวม 
ตอบสนองความต๎องการของประชาชนได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว โปรํงใส 

     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ ภาครัฐมีความทันสมัย/องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุํนเหมาะสมกับ
บริบทการพัฒนาประเทศ 

 (3) การบรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีการบริหารจัดการภาครัฐที่มีความสอดคล๎อง
เชื่อมโยงและเป็นกลไกส าคัญในการน ายุทธศาสตร์ชาติสูํการปฏิบัติทุกระดับ เนื่องจากโครงการจัดตั้ง จัดสรร และ
การบริหารงบประมาณประจ าปี มีผลผลิตเพ่ือให๎สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย 
เขต 3 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ได๎รับการจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน คําครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง และงบด าเนินงาน ตามความจ าเป็นขาดแคลน โดยพิจารณาจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณให๎มี
ประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของโรงเรียน โรงเรียนแตํละขนาดได๎รับการพิจารณาจัดตั้งและจัดสรร
งบประมาณตามความต๎องการของโรงเรียน ตามบริบทแตํละพ้ืนที่ ทุกโรงเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ได๎รับการ
แก๎ไขปัญหาอยํางครบถ๎วน และเป็นที่ยอมรับของผู๎ใช๎บริการ มีผลลัพธ์เพ่ือให๎การจัดตั้งและเสนอของบประมาณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของโรงเรียนในสังกัดทั้งในกรณีปกติและกรณีเรํงดํวน เป็นไปด๎วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม 
โปรํงใส  สามารถตรวจสอบได๎ โรงเรียนและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได๎รับการแก๎ไขปัญหาและตอบสนองตํอ
ความขาดแคลนจ าเป็นของโรงเรียนทั้งด๎านอาคารสถานที่ ด๎านสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน ด๎านสิ่งอ านวยความ
สะดวกตํางๆ ได๎อยํางยั่งยืน และเกิดภาพลักษณ์ท่ีดีตํอหนํวยงาน สร๎างขวัญก าลังใจ สร๎างความประทับใจ และสร๎าง
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการ นักเรียน ครู และผู๎มาติดตํอราชการ สํงผลให๎การจัดการศึกษา 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ดังนั้น โครงการนี้สํงผลตํอการบรรลุเปูาหมายตามตัวชี้วัด ที่ 3.2 
ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ  

 
1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 

                 1) แผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

               (1) เปูาหมายระดับประเด็นของแผนแมํบทฯ 

- เปูาหมายที่ 1 บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู๎ใช๎บริการ 
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-  การบรรลุเปูาหมายตามแผนแมํบทฯ เนื่องจากโครงการจัดตั้ง จัดสรร และการบริหาร
งบประมาณประจ าปี มีผลผลิตเพื่อให๎สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 และ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ได๎รับการจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน คําครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งกํอสร๎าง และงบด าเนินงาน ตามความจ าเป็นขาดแคลน โดยพิจารณาจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณให๎มี
ประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของโรงเรียน โรงเรียนแตํละขนาดได๎รับการพิจารณาจัดตั้งและจัดสรร
งบประมาณตามความต๎องการของโรงเรียน ตามบริบทแตํละพ้ืนที่ ทุกโรงเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ได๎ รับการ
แก๎ไขปัญหาอยํางครบถ๎วน และเป็นที่ยอมรับของผู๎ใช๎บริการ  มีผลลัพธ์เพ่ือให๎การจัดตั้งและเสนอของบประมาณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของโรงเรียนในสังกัดทั้งในกรณีปกติและกรณีเรํงดํวน เป็นไปด๎วยความบริสุทธิ์  ยุติธรรม 
โปรํงใส  สามารถตรวจสอบได๎ โรงเรียนและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได๎รับการแก๎ไขปัญหาและตอบสนองตํอ
ความขาดแคลนจ าเป็นของโรงเรียนทั้งด๎านอาคารสถานที่ ด๎านสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน ด๎านสิ่งอ านวยความ
สะดวกตํางๆ ได๎อยํางยั่งยืน และเกิดภาพลักษณ์ท่ีดีตํอหนํวยงาน สร๎างขวัญก าลังใจ สร๎างความประทับใจ และสร๎าง
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการ นักเรียน ครู และผู๎มาติดตํอราชการ สํงผลให๎การจัดการศึกษามี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ดังนั้น โครงการนี้สํงผลตํอการบรรลุเปูาหมายตามตัวชี้วัด ระดับความพึง
พอใจในคุณภาพการให๎บริการของภาครัฐ ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 85  

 (2) แผนยํอยของแผนแมํบทฯ แผนยํอยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 

- แนวทางการพัฒนา  
- พัฒนาหนํวยงานภาครัฐให๎เป็น ภาครัฐทันสมัย เปิดกว๎าง เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง 

สามารถปฏิบัติงานอยํางมีประสิทธิภาพ มีความคุ๎มคํา เทียบได๎กับมาตรฐานสากล รองรับสภาพแวดล๎อมในการ
ปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซ๎อนและทันการเปลี่ยนแปลง 

  - เปูาหมายของแผนยํอย ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเทํามาตรฐานสากลและมีความ
คลํองตัว  

- การบรรลุเปูาหมายตามแผนยํอยของแผนแมํบทฯ เนื่องจากโครงการจัดตั้ง จัดสรร และ
การบริหารงบประมาณประจ าปี มีผลผลิตเพ่ือให๎สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย 
เขต 3 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ได๎รับการจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน คําครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง และงบด าเนินงาน ตามความจ าเป็นขาดแคลน โดยพิจารณาจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณให๎มี
ประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของโรงเรียน โรงเรียนแตํละขนาดได๎รับการพิจารณาจัดตั้งและจัดสรร
งบประมาณตามความต๎องการของโรงเรียน ตามบริบทแตํละพ้ืนที่ ทุกโรงเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ได๎รับการ
แก๎ไขปัญหาอยํางครบถ๎วน และเป็นที่ยอมรับของผู๎ใช๎บริการ  มีผลลัพธ์เพ่ือให๎การจัดตั้งและเสนอของบประมาณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของโรงเรียนในสังกัดทั้งในกรณีปกติและกรณีเรํงดํวน  เป็นไปด๎วยความบริสุทธิ์  ยุติธรรม 
โปรํงใส  สามารถตรวจสอบได๎ โรงเรียนและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได๎รับการแก๎ไขปัญหาและตอบสนองตํอ
ความขาดแคลนจ าเป็นของโรงเรียนทั้งด๎านอาคารสถานที่ ด๎านสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน ด๎านสิ่งอ านวยความ
สะดวกตํางๆ ได๎อยํางยั่งยืน  และเกิดภาพลักษณ์ท่ีดีตํอหนํวยงาน สร๎างขวัญก าลังใจ สร๎างความประทับใจ และสร๎าง
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการ นักเรียน ครู และผู๎มาติดตํอราชการ สํงผลให๎การจัดการศึกษามี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ดังนั้น โครงการนี้สํงผลตํอการบรรลุเปูาหมายตามตัวชี้วัดสัดสํวนของ
หนํวยงานที่บรรลุผลสัมฤทธิ์อยํางสูงตามเปูาหมาย ปี 2561-2565 ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 90 

1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนการปฏิรูปด๎านการศึกษา 

   2) เปูาหมายรวมลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
  3) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป  การปฏิรูปเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา/การยกระดับคุณภาพการ

จัดการศึกษาในพื้นที่หํางไกล หรือในสถานศึกษาท่ีต๎องมีการยกระดับคุณภาพอยํางเรํงดํวน 



แผนปฏิบัติการ  ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ . 2564  

 

 

165 

1.4  แผนระดับท่ี 3 (ระบุชื่อ) 
แผนปฏิบัติราชการ 2563-2565 สพฐ.  
เรื่องท่ี 4 การสร๎างโอกาสการเข๎าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อม
ล้ าทางการศึกษา 
เป้าหมาย : ผู๎เรียนที่มีความต๎องการจ าเป็นพิเศษ กลุํมชาติพันธุ์ กลุํมผู๎ด๎อยโอกาส และกลุํมที่อยูํใน
พ้ืนที่หํางไกลทุรกันดาร ได๎รับการศึกษาอยํางทั่วถึง เทําเทียมและมีคุณภาพ 

แนวทางการพัฒนา:  
                     - เพ่ิมโอกาสในการเขา๎ถึงการศึกษาและการเรียนรู๎อยํางเทาํเทียมและเสมอภาค  
                     - พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกชํวงวัย  
                     - พัฒนาสถานศึกษาให๎มีคุณภาพ และตอบสนองความต๎องการของผู๎เรียน  
                     - พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดเก็บเอกสาร และการแปลงข๎อมูลสารสนเทศ ผู๎ส าเร็จ

การศึกษา ปพ. 3  
 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 

  ปัจจุบัน โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ซึ่งสํวนใหญํเป็น
โรงเรียนขนาดเล็ก  ตั้งอยูํในพ้ืนที่ภูเขาสูงชัน  หํางไกล  ทุรกันดาร  ยังมีอาคารเรียน อาคารประกอบ และ
สิ่งกํอสร๎างอ่ืนไมํเพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐานสิ่งกํอสร๎าง ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน       
ตามแผนจัดชั้นเรียน  ตามจ านวนนักเรียน  และที่มีอยูํแล๎วมีอายุการใช๎งานมานาน มีสภาพที่ไมํมั่นคงแข็งแรง     
บางชํวงมีโรงเรียนประสบภัย ระบบไฟฟูา-ประปามีสภาพเกําช ารุดทรุดโทรม  ถ๎าหากไมํท าการปรับปรุงซํอมแซม
อาจจะเกิดอันตรายตํอครู นักเรียน และผู๎มาใช๎บริการ รวมทั้งยังขาดแคลนสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย 
จึงจ าเป็นอยํางยิ่งที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จะต๎องพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานด๎านอาคาร
เรียน อาคารประกอบและสิ่งกํอสร๎างอ่ืนให๎กับโรงเรียนในสังกัด โดยพิจารณาตามกรอบวงเงินขอจัดตั้งงบประมาณ 
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานแจ๎งจัดสรร เพ่ือพิจารณาจัดตั้งจัดสรรงบประมาณให๎แกํโรงเรียน
ในสังกัดให๎มีอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งกํอสร๎างอ่ืนที่เพียงพอตํอความจ าเป็นขาดแคลน รวมถึงสื่ออุปกรณ์
การเรียนการสอนที่ทันสมัย และระบบไฟฟูา-ประปา  ที่สามารถใช๎งานได๎อยํางปลอดภัย  

        ด๎วยเหตุผลดังกลําว กลุํมนโยบายและแผน ซึ่งมีภารกิจหลักที่จะต๎องด าเนินการในทุกๆปี คือ การ
จัดตั้งและเสนอของบประมาณประจ าปีและทั้งในกรณีเรํงดํวน ให๎กับโรงเรียนในสังกัดและส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา เพ่ือแก๎ไขปัญหาและตอบสนองตํอความขาดแคลนจ าเป็นของโรงเรียนและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ในด๎านอาคารสถานที่ ด๎านสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน และด๎านสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ ทั้งนี้ การมีอาคาร
สถานที่ที่พร๎อม  มีสภาพที่มั่นคงแข็งแรง สวยงาม มีสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนที่ครบครัน รวมถึงมีสิ่งอ านวยการ
ความสะดวกที่เอ้ืออ านวยตํอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน อันจะสํงผลถึงนักเรียนซึ่งเป็นผลผลิตที่ส าคัญของ
โรงเรียนและประเทศชาติ รวมทั้งเป็นการสร๎างขวัญก าลังใจ สร๎างความประทับใจ และสร๎างความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของทางราชการ นักเรียน ครู และผู๎มาติดตํอราชการ  

2.2. วัตถุประสงค์ 

2.2.1  เพ่ือด าเนินการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน          
คําครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง 
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2.2.2  เพ่ือด าเนินการจัดตั้งงบประมาณให๎กับโรงเรียนประสบภัย  
2.2.3  เพ่ือด าเนินการจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณ งบด าเนินงาน ในการปรับปรุงซํอมแซม

ระบบไฟฟูา-ประปาให๎กับโรงเรียน 
2.2.4  เพ่ือด าเนินการขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจํายประจ าปี พ.ศ. 2564 

2.3  เป้าหมาย 

        เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

  สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ได๎รับการจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน คําครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง และ          
งบด าเนินงาน ตามความจ าเป็นขาดแคลน 

               เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (outcome) 
1. การจัดตั้งและเสนอของบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของโรงเรียนในสังกัดทั้งในกรณี

ปกติและกรณีเรํงดํวน  เป็นไปด๎วยความบริสุทธิ์  ยุติธรรม โปรํงใส  สามารถตรวจสอบได๎  
2. โรงเรียนและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได๎รับการแก๎ไขปัญหาและตอบสนองตํอความขาด

แคลนจ าเป็นของโรงเรียนทั้งด๎านอาคารสถานที่ ด๎านสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน ด๎านสิ่งอ านวยความสะดวกตํางๆ 
ได๎อยํางยั่งยืน 

3. เกิดภาพลักษณ์ที่ดีตํอหนํวยงาน สร๎างขวัญก าลังใจ สร๎างความประทับใจ และสร๎างความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการ นักเรียน ครู และผู๎มาติดตํอราชการ  

2.4  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
โรงเรียนในสังกัดที่เสนอขอจัดตั้งงบประมาณและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย 

เขต 3  
 

2.5  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

       วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ   50,000  บาท  

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที ่1  
ต.ค.63-ธ.ค.64 

ไตรมาสที ่2 
ม.ค.64-มี.ค.64 

ไตรมาสที่ 3 
เม.ย.64-มิ.ย.64 

ไตรมาสที ่4  
ก.ค.64-ก.ย.64 

1. วางแผนการด าเนินงาน (Plan) 
- รับทราบนโยบายกรอบ

วงเงินงบประมาณ งบลงทุน                    
คําครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง 
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2565       

 

 

 

    

2. ด าเนินการ (Do)  
กิจกรรมที่ 1 การจัดตั้งและเสนอ
ของบประมาณปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 งบลงทุน คําครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งกํอสร๎างโรงเรียน
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที ่1  
ต.ค.63-ธ.ค.64 

ไตรมาสที ่2 
ม.ค.64-มี.ค.64 

ไตรมาสที่ 3 
เม.ย.64-มิ.ย.64 

ไตรมาสที ่4  
ก.ค.64-ก.ย.64 

ปกติ/โรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบล 

- แจ๎งโรงเรียนจัดท าค าขอ
ตั้งงบประมาณ งบลงทุน คํา
ครุภัณฑท์ี่ดินและสิ่งกํอสร๎าง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565           

- จัดท าเอกสารข๎อมูล
รายละเอียดการขอจัดตั้ง
งบประมาณ    งบลงทุน คําที่ดิน
และสิ่งกํอสร๎างปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

-  แตํงตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาจัดตั้งงบประมาณ งบ
ลงทุน คําครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งกํอสร๎าง ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564   

                                                     
- ประชุมพิจารณาการจัดตั้ง
งบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.
2565  งบลงทุน คําครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง  

- จัดท าบัญชีรายละเอียด
ประกอบการจัดท าค าขอตั้ง
งบประมาณปงีบประมาณ พ.ศ. 
2565 งบลงทุน คําครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งกํอสร๎าง รายงานข๎อมูล 
สพฐ. 

กิจกรรมที่ 2 การจัดสรร

  

 

 
 
 

  
                 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
      39,780 
          
           
 

 
 
 
  
 

          
    
 
 
 

 
2,520 

                 
 
                

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
39,780 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
2,520 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที ่1  
ต.ค.63-ธ.ค.64 

ไตรมาสที ่2 
ม.ค.64-มี.ค.64 

ไตรมาสที่ 3 
เม.ย.64-มิ.ย.64 

ไตรมาสที ่4  
ก.ค.64-ก.ย.64 

งบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 งบลงทุน ที่ดนิและ
สิ่งกํอสร๎างโรงเรียน 

- แจ๎งจัดสรรงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบ
ลงทุน   คําครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งกํอสร๎าง  

 
- ประชุมชี้แจงโรงเรียนที่

ได๎รับการจัดสรรงบประมาณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
รายการคําท่ีดินและสิ่งกํอสร๎าง 
กิจกรรมที่ 3 การจัดตั้ง
งบประมาณของโรงเรียนประสบ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
- โรงเรียนรายงานข๎อมูลการ
ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
แตํงตั้งคณะกรรมการออก
ตรวจสอบความเสียหาย 
- โรงเรียนจัดท าประมาณการ
ราคาเพ่ือเสนอของบประมาณ 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาฯจัดท ารายละเอียด
การเสนอของบประมาณ 
รายงาน สพฐ. 

กิจกรรมที่ 4 การจัดตั้งและ
จัดสรร งบด าเนินงาน คํา
ปรับปรุงซํอมแซมระบบไฟฟูา
ประปา 

-   สพฐ.แจ๎งกรอบวงเงิน
งบประมาณรายการคําปรับปรุง
ซํอมแซมระบบไฟฟูาประปา 

- แจ๎งโรงเรียนจัดท าค าขอ

 
  

 
 
 
 

 
               
               
 
 
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3,200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
     4,500 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
3,200 
 
 
 
 
 
 

 

 
 4,500 
 
 



แผนปฏิบัติการ  ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ . 2564  

 

 

169 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที ่1  
ต.ค.63-ธ.ค.64 

ไตรมาสที ่2 
ม.ค.64-มี.ค.64 

ไตรมาสที่ 3 
เม.ย.64-มิ.ย.64 

ไตรมาสที ่4  
ก.ค.64-ก.ย.64 

งบประมาณ 

- จัดท าข๎อมูลรายละเอียด
การของบประมาณส าหรับการ
ประชุม 

 

- แตํงตั้งคณะกรรมการ
เพ่ือพิจารณาการจัดสรร
งบประมาณตามกรอบวงเงิน 

- ประชุมพิจารณาการ
จัดสรรงบประมาณ งบ
ด าเนินงาน รายการคําปรับปรุง
ซํอมแซมระบบไฟฟูาประปา 

 

- แจ๎งผลการพิจารณา
จัดสรรให๎โรงเรียนและ สพฐ.

ทราบ 

กิจกรรมที่ 5 การบริหาร
งบประมาณ (โอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ) 
- จัดประชุมพิจารณาเงินเหลือ
จํายประจ าปี พ.ศ. 2564  
- จัดท าข๎อมูลเสนอผู๎วําราชการ
จังหวัดเพ่ือเสนอขออนุมัติ 

- - รายงานหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 
 

3. สรุปและประเมินผล 
(Check)  
- สรุปผลการด าเนินงาน

โครงการรายไตรมาส 

 

 

    

4. น าผลการประเมินไป
ปรับปรุง (Act)  
- ประเมินผลการ

ด าเนินงานของโครงการ 

 

 

    

รวม 
42,300  3,200 4,500 50,000 
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      2.6 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงิน
งบประมาณ 

งบด าเนินงาน รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

 กิจกรรมที่ 1 การจัดตั้งงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25654 งบลงทุน คํา
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง  
ส าหรับโรงเรียนปกติ/พ้ืนที่สูง 
คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน 
ในการประชุมพิจารณาการจัดตั้ง
งบประมาณปีงบประมาณ 2565  งบลงทุน 
คําครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง จ านวน 20 
คน ๆละ 140 บาท เป็นเงิน 2,800 บาท 

คําจัดท าเอกสารส าหรับการประชุม  
คําท างานลํวงเวลา จ านวน 8 คน 8 วัน 
ส าหรับโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน 
ในการประชุมพิจารณาการจัดตั้ง
งบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2565  งบ
ลงทุน คําครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง 
จ านวน 24 คน ๆละ 140 บาท เป็นเงิน 
3,360 บาท 
คําจัดท าเอกสารส าหรับการประชุม จ านวน 
24 ชุด 
กิจกรรมที่ 2 การจัดสรรงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
คําอาหารวําง และเครื่องดื่ม ในการประชุม
ชี้แจงโรงเรียนที่ได๎รับการจัดสรร
งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
รายการคําท่ีดินและสิ่งกํอสร๎าง จ านวน 37 
โรงเรียนๆละ 2 คน รวม 74 คน + 
บุคลากรส านักงานเขต รวมทั้งสิ้น 84 คน 
เป็นเงิน 84x30 =2,520 บาท 

กิจกรรมที่ 3 การจัดตั้งงบประมาณของ
โรงเรียนประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
กิจกรรมที่ 4 การจัดตั้งและจัดสรรงบ
ด าเนินงาน คําปรับปรุงซํอมแซมระบบไฟฟูา
ประปา 
คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

18,220 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2,800 
 
 
 

 
 

 
 
 

   3,360 
 
 
 
 

 
 

 
2,520 

 
 
 
    

 
 
 
 
 

 
2,200 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
7,400 

 
 
 
 
 
 

 

 
8,000 
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ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงิน
งบประมาณ 

งบด าเนินงาน รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

ประชุมพิจารณางบด าเนินงาน จ านวน 20 
คน ๆ ละ 110 บาท 20x110  เป็นเงิน 
2,200 บาท 
คําจัดท าเอกสารประกอบการประชุม 
จ านวน 20 ชุด 
กิจกรรมที่ 5 การบริหารงบประมาณ (โอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ)  
คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน 
ประชุมพิจารณาการขอใช๎งบประมาณเหลือ
จําย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
จ านวน 25 คน ๆ ละ 110 บาท 25x110  
เป็นเงิน 2,750 บาท 
คําจัดท าเอกสารประกอบการประชุม 
จ านวน 25 ชุด 
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  1,000 
 
 
 

 
2,750  

 
 

 

 
1,750 

 
 

รวม 18,220 13,630 18,150 50,000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 18,220 13,630 18,150 50,000 

 

2.7  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
    2.7.1   เชิงปริมาณ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จัดตั้งและเสนอของบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให๎กับโรงเรียนที่มีความต๎องการจ าเป็นขาดแคลนและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์                   
อยํางครบถ๎วน เป็นไปด๎วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปรํงใส สามารถตรวจสอบได๎ 
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     2.7.2  เชิงคุณภาพ 

          1) การจัดตั้งและเสนอของบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของโรงเรียนในสังกัดทั้งในกรณี
ปกติและกรณีเรํงดํวน  เป็นไปด๎วยความบริสุทธิ์  ยุติธรรม โปรํงใส  สามารถตรวจสอบได๎  

                     2) โรงเรียนและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได๎รับการแก๎ไขปัญหาและตอบสนองตํอความขาด
แคลนจ าเป็นของโรงเรียนทั้งด๎านอาคารสถานที่ ด๎านสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน ด๎านสิ่งอ านวยความสะดวกตํางๆ 
ได๎อยํางยั่งยืน 

                     3) เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของหนํวยงาน สร๎างขวัญก าลังใจ สร๎างความประทับใจ และสร๎างความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการ นักเรียน ครู และผู๎มาติดตํอราชการ 

2.8  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 2.8.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 สามารถจัดตั้งและเสนอขอ

งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของโรงเรียนในสังกัดทั้งในกรณีปกติและกรณีเรํงดํวน เป็นไปด๎วยความ
บริสุทธิ์  ยุติธรรม โปรํงใส  สามารถตรวจสอบได๎  

2.8.2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 และโรงเรียนในสังกัด ได๎รับการแก๎ไข
ปัญหาและตอบสนองตํอความขาดแคลนจ าเป็นของโรงเรียนทั้งด๎านอาคารสถานที่ ด๎านสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน 
ด๎านสิ่งอ านวยความสะดวกตํางๆ ได๎อยํางยั่งยืน 

         2.8.3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3และโรงเรียนในสังกัด มีภาพลักษณ์ที่ดี 
สร๎างขวัญก าลังใจ สร๎างความประทับใจ และสร๎างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแกํนักเรียน ครู และผู๎มา
ติดตํอราชการ  
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ชื่อโครงการ“แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” 
ลักษณะโครงการ         โครงการงานประจ า           โครงการใหมํ          √  โครงการตํอเนื่อง 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ  ชื่อ – นามสกุล  นางสิริวรรณ  ศักดาพิทักษ์  โทรศัพท์ 087-9700128 
ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ   เริ่มต๎น  1 ตุลาคม  2563  สิ้นสุด 30  กันยายน  2564 
แผนงาน พ้ืนฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
งบประมาณ 70,000 บาท 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 

 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด๎านที่ 6 ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

       (1) เปูาหมาย 1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุํงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์สํวนรวม 

ตอบสนองความต๎องการของประชาชนได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว โปรํงใส 
       (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมาย
และเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 

 2.1 ให๎ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
               (3) การบรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ  เนื่องจากโครงการ “แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” มีผลผลิตเพ่ือให๎ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 และสถานศึกษาในสังกัดจ านวน 108 แหํง มีการบริหารจัดการภาครัฐมี
แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน แผนปฏิบัติการประจ าปี แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นกรอบในการด าเนินงาน 
มีผลลัพธ์ท าให๎ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ                  
พ.ศ. 2564 ที่สอดคล๎องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติและปฏิรูปประเทศตามนโยบายและความต๎องการจ าเป็น                    
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาให๎มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้น โครงการนี้สํงผลตํอการบรรลุเปูาหมายตาม
ตัวชี้วัด 3.2 ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ 
1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 

  1)   แผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพ
ภาครัฐ  

        (1) เปูาหมายระดับประเด็นของแผนแมํบทฯ 

                     - เปูาหมายที่ 1.บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู๎ใช๎บริการ 
- การบรรลุเปูาหมายตามแผนแมํบทฯ  เนื่องจากโครงการ “แผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564” มีผลผลิตเพ่ือให๎ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 และสถานศึกษาใน
สังกัด จ านวน 108 แหํง มีแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แผนปฏิบัติการประจ าปี  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เป็นกรอบในการด าเนินงาน มีผลลัพธ์ท าให๎ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่สอดคล๎องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติและปฏิรูปประเทศตามนโยบายและความ
ต๎องการจ าเป็น เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาให๎มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้น โครงการนี้สํงผลตํอการ
บรรลุเปูาหมายตามตัวชี้วัดระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให๎บริหารของภาครัฐ ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 85 
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 (2) แผนยํอยของแผนแมํบทฯ3.2 แผนยํอยการบริหารจัดการการเงินการคลัง 

- แนวทางการพัฒนา 3) การจัดท างบประมาณตอบสนองตํอเปูาหมายตามยุทธศาสตร์
ชาติ เพ่ือให๎งบประมาณเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยสนับสนุนบทบาทภารกิจของ
หนํวยงานทั้งในภารกิจพ้ืนฐาน ภารกิจยุทธศาสตร์ ภารกิจพ้ืนที่ และภารกิจอ่ืน ๆ ที่ได๎รับมอบหมายให๎สามารถ
ด าเนินการได๎ตามเปูาหมายของแตํละแผนงาน/โครงการ และเปูาหมายรํวมตามระยะเวลาที่ก าหนดไว๎ สอดคล๎องกับ
สถานการณ์และความเรํงดํวนในแตํละชํวงเวลา โดยใช๎เครื่องมือ ด๎านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยรํวมกัน 
เพ่ือให๎เกิดการพัฒนาในทุก ๆ มิติอยํางยั่งยืน 

- เปูาหมายของแผนยํอย หนํวยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

- การบรรลุเปูาหมายตามแผนยํอยของแผนแมํบทฯ  เนื่องจากโครงการ “แผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” มีผลผลิตเพ่ือให๎ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 และ
สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 108 แหํง มีแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แผนปฏิบัติการประจ าปี  แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา เป็นกรอบในการด าเนินงาน มีผลลัพธ์ท าให๎ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
มีแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่สอดคล๎องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติและปฏิรูปประเทศตาม
นโยบายและความต๎องการจ าเป็น เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาให๎มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้น 
โครงการนี้สํงผลตํอการบรรลุเปูาหมายตามตัวชี้วัดร๎อยละของโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ตํอเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
คําเปูาหมายแผนงาน/โครงการภายใต๎ 15 ประเด็นเรํงดํวนของแผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติ 

1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 

  1) แผนการปฏิรูปด๎านการศึกษา 

  2) เปูาหมายรวมปรับปรุงระบบการศึกษาให๎มีประสิทธิภาพของการใช๎ทรัพยากร เพ่ือความ
คลํองตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษาและสร๎างเสริมธรรมาภิบาล 

  3) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป การจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 
21   

1.4  แผนระดับที่ 3 (ระบุชื่อ) 

แผนปฏิบัติราชการ 2563 - 2565 สพฐ. 

เรื่องท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

เป้าหมาย: ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สถานศึกษา มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการรายงานผลอยํางเป็นระบบ ใช๎งานวิจัย เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

แนวทางการพัฒนา: 

- สนับสนุน สํงเสริม ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลเพ่ือให๎สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา 
พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลอยํางมีประสิทธิภาพ 

- สํงเสริมสนับสนุนการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวนในการจัดการศึกษา 
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ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล  

 กระบวนการวางแผนเป็นการก าหนดทิศทางหรือแนวทางการด าเนินงานในอนาคตขององค์กร เน๎น
กระบวนการและจุดมุํงหมายรวมที่หนํวยงานหรือองค์กรมุํงหวังให๎เกิดขึ้นในอนาคตเป็นเครื่องมือที่จะชํวยให๎การ
บริหารและการจัดการขององค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ 
พ.ศ.2542  แก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ตลอดจนการปฏิรูประบบราชการตามแผนปฏิรูประบบบริหาร
ภาครัฐ  จึงได๎เน๎นให๎หนํวยงานภาครัฐมีการใช๎แผนกลยุทธ์ของสํวนราชการและการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงาน 
เพ่ือให๎ทุกหนํวยงานมีแนวทางและทิศทางที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงานได๎  ซึ่งแผนกลยุทธ์ดังกลําว
สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได๎ตลอดเวลา เพ่ือให๎สอดคล๎องกับนโยบายของกระทรวง กรม และจังหวัด 
 ทั้งนี้  ในแตํละปีงบประมาณ  หนํวยงานจะต๎องน าแผนกลยุทธ์ที่ทันสมัยมาแปลงไปสูํการปฏิบัติ โดย
การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ เพ่ือเป็นการก าหนดทางเลือกหรือแนวปฏิบัติในการด าเนินงาน  
รวมทั้งการก าหนดวิธีการใช๎ทรัพยากรที่มีอยูํให๎เกิดประโยชน์สูงสุดไว๎ลํวงหน๎า แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ
จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการน ากลยุทธ์ไปสูํการปฏิบัติ  ตามแผนงาน/โครงการที่วางไว๎  และน าไปสูํเปูาหมาย
เดียวกัน คือความส าเร็จอยํางมีประสิทธิภาพ 

 จากความส าคัญของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3  จึงได๎จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3 

2.2 วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให๎ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีกรอบและแนวทางใช๎ในการบริหาร
จัดการศึกษาท่ีทันสมัย สอดคล๎องกับความต๎องการของพ้ืนที่และนโยบายของหนํวยเหนือ 

2.3  เป้าหมาย 

        เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
  2.3.1 จัดประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลการด าเนินงานตามนโยบายและตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยมีผู๎ เข๎ารํวมประชุม จ านวน 24 คน จ านวน 1 ครั้ง            
รวม 1 วัน 
   2.3.2 จัดประชุมคณะกรรมการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 2564 -
2565  และพิจารณางบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีผู๎เข๎ารํวม
ประชุม  จ านวน 19 คน  จ านวน 1 ครั้ง รวม 1 วัน 
   2.3.3 จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณารํางปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี
ผู๎เข๎ารํวมประชุม จ านวน  48 คน จ านวน 1 ครั้ง รวม 1 วัน 
   2.3.4 จัดท าเอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3 จ านวน 88 เลํม     

               เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (outcome) 
                  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  มีแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ          
พ.ศ. 2564 ที่สอดคล๎องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติและปฏิรูปประเทศตามนโยบายและความต๎องการจ าเป็น            
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาให๎มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด 
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2.4  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
  นักเรียน ครู ผู๎บริหาร บุคลากรทางการศึกษา 

2.5  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

       วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ 70,000 บาท  

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที ่1  
ต.ค.63-ธ.ค.63 

ไตรมาสที่ 2 
ม.ค.64-มี.ค.64 

ไตรมาสที ่3 
เม.ย.64-มิ.ย.64 

ไตรมาสที ่4  
ก.ค.64-ก.ย.64 

1.  แจ๎งผู๎รับผิดชอบโครงการ
แผนปฏิบัติการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 รายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ 

     

2. ประชุมคณะกรรมการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลการ
ด าเนินงานตามนโยบายและ
ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

2,640    2,640 

3. แจ๎งทุกลุํมสํงโครงการขอรับ
การจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

     

4. ขออนุมัติจัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 
-จัดเตรียมข๎อมูลการทบทวน
แผนพัฒนาการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 2564 -
2565 และจัดท าข๎อมูลพิจารณา
งบประมาณโครงการและ
ทบทวนแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 – คําลํวงเวลา 

 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 

8,080 
 

    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

8,080 

5. ประชุมคณะกรรมการ
ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 2564 
-2565 และพิจารณา
งบประมาณโครงการและ
ทบทวนแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

17,660    17,660 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที ่1  
ต.ค.63-ธ.ค.63 

ไตรมาสที่ 2 
ม.ค.64-มี.ค.64 

ไตรมาสที ่3 
เม.ย.64-มิ.ย.64 

ไตรมาสที ่4  
ก.ค.64-ก.ย.64 

7. แจ๎งผู๎รับผิดชอบปรับแก๎ไข
โครงการตามงบประมาณที่
ได๎รับการจัดสรรงบประมาณ
ตามแผนปฎิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

     

8. ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณารํางแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564  

 28,720   28,720 

9. เสนอ (รําง)แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ขอความเห็นชอบจาก 
กศจ.เลย 
 

     

10. น าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 สูํการ
ปฏิบัติ  

11 . แ จ๎ ง ก ลุํ ม / ห นํ ว ย / ศู น ย์ 
ด าเนินโครงการ กิจกรรม ตาม
แผนฯ และแจ๎งโรงเรียนเพ่ือใช๎
เ ป็ น ก รอบแนวทา ง ในกา ร
ด าเนินงาน 

 12,000   12,000 

12. รายงานผลการด าเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการรายไตรมาส 

 
 
 
 
 

    

13. สรุป/รายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

   900  

รวม 
28,380 40,720  900 70,000 
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2.6 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงิน
งบประมาณ 

งบด าเนินงาน รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ผลการด าเนินงานตามนโยบายและตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

- คําอาหารวํางและเครื่องดื่มและอาหาร
กลางวัน จ านวน 1 วัน ( 24 คน ×110บาท 
×1 วัน) 

  

 

 

2,640 

  

 

 

2,640 

2 ขออนุมัติจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
-จัดเตรียมข๎อมูลการทบทวนแผนพัฒนา
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 2564 -
2565 และจัดท าข๎อมูลพิจารณางบประมาณ
โครงการและทบทวนแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 – คําลํวงเวลา  8 คน ×4วัน 

 

 

 

 

 

8,080 

   

 

 

 

 

8,080 

3 ประชุมคณะกรรมการทบทวนแผนพัฒนา
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 2564 -
2565 และพิจารณางบประมาณโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
- คําอาหารกลางวัน อาหารวํางและ
เครื่องดื่ม  (19x140x1) 
- คําจัดท าเอกสารประกอบการประชุม    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2,660 

 

 

 

 

 

15,000 

 

 

 
 

2,660 
 

15,000 

3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณารําง
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2564  
- คําอาหารวําง อาหารกลางวันและ
เครื่องดื่ม จ านวน 1วัน (140บาท x 48คน ) 
- คําจัดท าเอกสารประกอบการประชุม 
จ านวน 48 ชุด  

  

 

6,720 

 

 

 

 

 

22,000 

 

 

6,720 

22,000 

4 เสนอรํางแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ขอความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย  

    

5 จัดท าเอกสารเลํมแผนปฏิบัติการฯ         
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564          
จ านวน 40 เลํม 

  12,000 12,000 
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ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงิน
งบประมาณ 

งบด าเนินงาน รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

6 ก ากับ ติดตามการใช๎จํายงบประมาณและ
รายงานผลการด าเนินงาน 

  900 900 

รวม 8,080 12,020 49,900 70,000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 8,080 12,020 49,900 70,000 
 

2.7  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
    2.7.1   เชิงปริมาณ 
   1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ กลยุทธ์ 

และจดุเน๎นที่ครอบคลุมภารกิจการจัดการศึกษาที่ตอบสนองตํอนโยบายของหนํวยเหนือ 
  2. ร๎อยละของโครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีความสอดคล๎อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ                   
แผนปฏิรูปประเทศ ตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3 

     2.7.2  เชิงคุณภาพ 
          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 และสถานศึกษาในสังกดัมีแผนพัฒนา

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แผนปฏิบัติการประจ าปี  ที่สอดคล๎องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูป นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดและความต๎องการจ าเป็น บริบทของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาให๎มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
สูงสุด 

2.8  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 สามารถใช๎แผนในการสํงเสริมสนับสนุนการ
จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได๎อยํางมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด   
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ชื่อโครงการ“การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” 
ลักษณะโครงการ         โครงการงานประจ า           โครงการใหมํ            โครงการตํอเนื่อง 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ  ชื่อ – นามสกุล  นางสิริวรรณ  ศักดาพิทักษ์  โทรศัพท์ 087-9700128 
ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ   เริ่มต๎น 1 ตุลาคม  2563  สิ้นสุด 30  กันยายน  2564 
แผนงาน พ้ืนฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
งบประมาณ 40,000 บาท  

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 

 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด๎านที่ 3 ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพมนุษย์  

     (1) เปูาหมาย 2.2 สังคมไทยมีสภาพแวดล๎อมที่เอ้ือและสนับสนุนตํอการพัฒนาคนตลอดชํวง
ชีวิต 

     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 4.2 การพัฒนาศักยภาพตลอดชํวงชีวิต 
     (3) การบรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพมนุษย์ 

เนื่องจากโครงการ “การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก”มีผลผลิตเพ่ือให๎ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3 ปัจจุบันมีโรงเรียนในสังกัดจ านวน 108 แหํง และเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนตั้งแตํ 
120 คนลงมา จ านวน 97 แหํง คิดเป็นร๎อยละ 89.81 ของจ านวนโรงเรียนทั้งหมด ซึ่งจ านวนโรงเรียนขนาดเล็กมี
แนวโน๎มสูงขึ้นทุกปี เนื่องจากอัตราการเกิดของประชากรลดลง ความนิยมของผู๎ปกครองที่ต๎องการสํงบุตรหลานไป
โรงเรียนในเมือง และการย๎ายถิ่นตามการประกอบอาชีพของผู๎ปกครอง การมีโรงเรียนขนาดเล็กจ านวนมากท าให๎
การจัดการศึกษาไมํสมารถสะท๎อนคุณภาพประสิทธิภาพได๎ การบริหารจัดการไมํคุ๎มทุน โรงเรียนขนาดเล็กจึง
กลายเป็นประเด็นที่ส าคัญของระบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จึง
ได๎ก าหนดนโยบายแนวทาง มาตรการด าเนินงาน และพัฒนาคุณภาพการศึกษาตลอดจนรูปแบบการใช๎ทรัพยากร
รํวมกัน เพ่ือสํงเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก อัน
จะน าไปสูํการลดความเหลื่อมล้ า และเพ่ิมโอกาสให๎นักเรียนได๎รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มีผลลัพธ์ท าให๎ นักเรียนมี
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ิมขึ้น ดังนั้น โครงการนี้สํงผลตํอ
การบรรลุเปูาหมายตามตัวชี้วัด3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู๎ตลอดชีวิต 
1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 2) 

  1)   แผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 11 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวง
ชีวิต 

        (1) เปูาหมายระดับประเด็นของแผนแมํบทฯ 

- เปูาหมายที่ คนไทยทุกชํวงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได๎รับการพัฒนาอยํางสมดุล ทั้งด๎าน
รํางกาย สติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู๎ที่มีความรู๎และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง
ตลอดชีวิต 
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- การบรรลุเปูาหมายตามแผนแมํบท ฯ เนื่องจากโครงการ “การบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ก”มีผลผลิตเพ่ือให๎ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ปัจจุบันมีโรงเรียนในสังกัดจ านวน 
108 แหํง และเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนตั้งแตํ 120 คนลงมา จ านวน 97 แหํง คิดเป็นร๎อยละ 89.81 ของ
จ านวนโรงเรียนทั้งหมด ซึ่งจ านวนโรงเรียนขนาดเล็กมีแนวโน๎มสูงขึ้นทุกปี เนื่องจากอัตราการเกิดของประชากร
ลดลง ความนิยมของผู๎ปกครองที่ต๎องการสํงบุตรหลานไปโรงเรียนในเมือง และการย๎ายถิ่นตามการประกอบอาชีพ
ของผู๎ปกครอง การมีโรงเรียนขนาดเล็กจ านวนมากท าให๎การจัดการศึกษาไมํสมารถสะท๎อนคุณภาพประสิทธิภาพได๎ 
การบริหารจัดการไมํคุ๎มทุน โรงเรียนขนาดเล็กจึงกลายเป็นประเด็นที่ส าคัญของระบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จึงได๎ก าหนดนโยบายแนวทาง มาตรการด าเนินงาน และ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตลอดจนรูปแบบการใช๎ทรัพยากรรํวมกัน เพ่ือสํงเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก อันจะน าไปสูํการลดความเหลื่อมล้ า และเพ่ิมโอกาสให๎
นักเรียนได๎รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มีผลลัพธ์ท าให๎นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ิมขึ้น ดังนั้น โครงการนี้สํงผลตํอการบรรลุเปูาหมายตามตัวชี้วัด ดัชนีการ
พัฒนามนุษย์ (คําคะแนน) คําเปูาหมาย คําคะแนน 0.79 

(2) แผนยํอยของแผนแมํบทฯ3.3การพัฒนาชํวงวัยเรียน/วัยรุํน 

- แนวทางการพัฒนา 1)จัดให๎มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 
โดยเฉพาะทักษะด๎านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก๎ปัญหาที่ซับซ๎อน ความคิดสร๎างสรรค์ การ
ท างานรํวมกับผู๎อ่ืน  

- เปูาหมายของแผนยํอย วัยเรียน/วัยรุํน มีความรู๎และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ๎วน 
รู๎จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู๎ มีส านึกพลเมือง มีความกล๎าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก๎ปัญหา 
ปรับตัว สื่อสาร และท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎อยํางมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 

- การบรรลุเปูาหมายตามแผนยํอยของแผนแมํบทฯ เนื่องจากโครงการ “การบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก”มีผลผลิตเพ่ือให๎ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ปัจจุบันมีโรงเรียน
ในสังกัดจ านวน 108 แหํง และเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนตั้งแตํ 120 คนลงมา จ านวน 97 แหํง คิดเป็นร๎อย
ละ 89.81 ของจ านวนโรงเรียนทั้งหมด ซึ่งจ านวนโรงเรียนขนาดเล็กมีแนวโน๎มสูงขึ้นทุกปี เนื่องจากอัตราการเกิดของ
ประชากรลดลง ความนิยมของผู๎ปกครองที่ต๎องการสํงบุตรหลานไปโรงเรียนในเมือง และการย๎ายถิ่นตามการ
ประกอบอาชีพของผู๎ปกครอง การมีโรงเรียนขนาดเล็กจ านวนมากท าให๎การจัดการศึกษาไมํสมารถสะท๎อนคุณภาพ
ประสิทธิภาพได๎ การบริหารจัดการไมํค๎ุมทุน โรงเรียนขนาดเล็กจึงกลายเป็นประเด็นที่ส าคัญของระบบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จึงได๎ก าหนดนโยบายแนวทาง มาตรการด าเนินงาน 
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาตลอดจนรูปแบบการใช๎ทรัพยากรรํวมกัน เพ่ือสํงเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
และคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก อันจะน าไปสูํการลดความเหลื่อมล้ า และเพ่ิมโอกาสให๎
นักเรียนได๎รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มีผลลัพธ์ท าให๎นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ิมขึ้น ดังนั้น โครงการนี้สํงผลตํอการบรรลุเปูาหมายตามตัวชี้วัดคะแนน
ความสามารถในการแขํงขันการพัฒนาทุนมนุษย์ด๎านทักษะ (Skill)ของ World Economic Forum (WEF)         
คําเปูาหมายเพ่ิมข้ึนร๎อยละ 20  
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1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 
1. แผนการปฏิรูปประเทศด๎านการศึกษา 
2. เปูาหมายรวม ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
3. เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป เพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

1.4  แผนระดับที่ 3 (ระบุชื่อ) 

แผนปฏิบัติราชการ 2563-2565 สพฐ. 

เรื่องท่ี 4 การสร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา 

เป้าหมาย: ผู๎เรียนที่มีความต๎องการจ าเป็นพิเศษ กลุํมชาติพันธ์ กลุํมผู๎ด๎อยโอกาส และกลุํมที่อยูํในพ้ืนที่
หํางไกลทุรกันดาร ได๎รับการศึกษาอยํางทั่วถึง เทําเทียม และมีคุณภาพ 

แนวทางการพัฒนา: 

- เพ่ิมโอกาสในการเข๎าถึงการศึกษาและการเรียนรู๎อยํางเทําเทียมและเสมอภาค 
- พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกชํวงวัย 
- พัฒนาสถานศึกษาให๎มีคุณภาพและตอบสนองความต๎องการของผู๎เรียน 
- พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดเก็บเอกสารและการแปลงข๎อมูลสารสนเทศผู๎ส าเร็จ

การศึกษา ปพ.3 

 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
 ภารกิจของโรงเรียนมีความส าคัญอยํางยิ่งในระบบการศึกษา โรงเรียนทุกแหํงแม๎จะเป็นโรงเรียนขนาด
เล็กยํอมต๎องปฏิบัติงานพัฒนานักเรียนอยํางมีคุณภาพภายใต๎ทรัพยากรอยํางมีประสิทธิภาพสูงสุด อยํางไรก็ตาม
เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงของสังคม โครงสร๎างประชากรท าให๎เกิดโรงเรียนขนาดเล็กจ านวนมาก ประกอบกับ
ภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ  การบริหารจัดการเรียนขนาดเล็กจ าเป็นต๎องปรับเปลี่ยน เพ่ือน าไปสูํคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพ กลําวคือ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนต๎องตระหนักและพิจารณาวางแผนพัฒนาและ
บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให๎โรงเรียนที่ต๎องด ารงอยูํ อยูํอยํางมีคุณภาพโดยไมํดูดซับทรัพยากร โรงเรียนใดที่พึง
รวมได๎ควรรวม และโรงเรียนใดที่พึงเลิกก็ควรเลิก เนื่องจากมีนักเรียนจ านวนน๎อยและการคมนาคมสะดวก  ทั้งนี้ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีบทบาทเข๎มแข็งในการดูแล ชํวยเหลือโรงเรียนเป็นรายโรงอยํางตํอเนื่อง เพ่ือให๎กา ร
พัฒนาเป็นไปอยํางยั่งยืน 
 สภาพการด าเนินงานของโรงเรียนขนาดเล็ก ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
จากโรงเรียนทั้งหมด 108 โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ มีโรงเรียนขนาดเล็กทั้งหมด จ านวน 97 โรงเรียน คิดเป็นร๎อยละ 89.81 
ของโรงเรียนทั้งหมดในเขตพ้ืนที่ และมีจ านวนโรงเรียนที่มีนักเรียนต่ ากวํา 40 คนลงมา จ านวน 55 โรงเรียน คิด
เป็นร๎อยละ 50.92 ของโรงเรียนทั้งหมดในเขตพ้ืนที่ จึงถือเป็นความส าคัญยิ่งในการจัดการศึกษาในปีการศึกษาที่
ผํานมา ปัญหาขาดแคลนครูและสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย ครูไมํครบชั้นเรียน งบประมาณไมํเพียงพอส าหรับใช๎จําย
ด๎านสาธารณูปโภค ประกอบกับนักเรียนสํวนใหญํมาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจน ไมํสามารถสํงเสริมสนับสนุน
คําใช๎จํายด๎านการศึกษาให๎บุตรหลานได๎  ปัญหาตําง ๆ เหลํานี้สํงผลให๎โรงเรียนขนาดเล็กขาดประสิทธิภาพในการจัด
การศึกษา  นักเรียนขาดโอกาสในการได๎รับการศึกษาอยํางมีคุณภาพ  เพ่ือให๎โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดส านักงาน 
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เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  สามารถบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได๎อยํางมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ
และได๎มาตรฐาน สนองเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 แก๎ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 โดยสอดคล๎องกับนโยบายรัฐบาล และส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 3 จึงมีนโยบายที่จะ
ด าเนินการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กให๎มีคุณภาพสูงขึ้น 

2.2 วัตถุประสงค ์
 2.2.1 เพ่ือสร๎างความเข๎มแข็งและยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก 
 2.2.2 เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให๎ได๎ตามเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 2.2.3 เพ่ือพัฒนาคุณภาพนักเรียนให๎เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2.3  เป้าหมาย 

        เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
        2.3.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
  2.3.2 โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด ที่มีนักเรียนต่ ากวํา 40 คนลงมา จ านวน 55 โรงเรียน             
น านักเรียนไปเรียนรวมที่โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล หรือโรงเรียนที่มีความพร๎อม  

               เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (outcome) 
     2.3.1 นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

เพ่ิมข้ึน 
           2.3.2 โรงเรียนขนาดเล็กมีการพัฒนาคุณภาพได๎มาตรฐานเพิ่มขึ้นทุกโรงเรียน 
          2.3.3 ครูและบุคลากรในโรงเรียนขนาดเล็กสามารถปฏิบัติงานได๎มาตรฐานสูงขึน้ทุกโรงเรียน 

2.4  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
  1. นักเรียน 
  2. ผู๎ปกครอง 
  3. ชุมชน 

2.5  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

       วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ 40,000 บาท  

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที ่1  
ต.ค.63-ธ.ค.63 

ไตรมาสที่ 2 
ม.ค.64-มี.ค.64 

ไตรมาสที ่3 
เม.ย.64-มิ.ย.64 

ไตรมาสที ่4  
ก.ค.64-ก.ย.64 

1.  แตํงตั้งคณะกรรมการ
วางแผนพัฒนาโรงเรียนขนาด
เล็ก 

     

2. จัดประชุมคณะกรรมการ
ผู๎บริหารโรงเรียนขนาดเล็กที่มี
นักเรียนต่ ากวํา 120 คนลงมา 

5,700 9,800   15,500 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที ่1  
ต.ค.63-ธ.ค.63 

ไตรมาสที่ 2 
ม.ค.64-มี.ค.64 

ไตรมาสที ่3 
เม.ย.64-มิ.ย.64 

ไตรมาสที ่4  
ก.ค.64-ก.ย.64 

รํวมกันก าหนดทิศทางในการ
ด าเนินการจัดท าแผนบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

3.ประชุมรับฟังความคิดเห็น
จ ากผู๎ มี สํ ว น เ กี่ ย ว ข๎ อ ง แล ะ
ด าเนินการควบรวมโรงเรียน
ขนาดเล็ก 

2,000 11,250 11,250  24,500 

4.น าข๎อมูลการจัดการเรียนรวม
เสนอขอความเห็นชอบจาก
ศึกษาธิการจังหวัดเลย 

     

รวม 
7,700 21,050 11,250  40,000 

 

      2.6 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงิน
งบประมาณ 

งบด าเนินงาน รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 แตํงตั้งคณะกรรมการวางแผนพัฒนา
โรงเรียนขนาดเล็ก 

    

2 จัดประชุมคณะกรรมการผู๎บริหารโรงเรียน
ขนาดเล็กที่มีนักเรียนต่ ากวํา 120 คนลงมา 
รํวมกันก าหนดทิศทางในการด าเนินการ
จัดท าแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม (120 x 
30×2) 
 - คําถํายเอกสารประกอบประชุม    
จ านวน 120 ชุด  
 

  

 

 

10,800 

 

 

 

 

 

4,700 

 

 

 

10,800 

4,700 

3 ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู๎มีสํวน
เกี่ยวข๎องในการบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ก (ต่ ากวํา 40 คนลงมา) 
 – คําอาหาร อาหารวํางและเครื่องดื่ม 
  (140 บาท x 25 คน x 7 วัน) 
- ด าเนินการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก 

  

 

24,500 

 

  

 

24,500 
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ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงิน
งบประมาณ 

งบด าเนินงาน รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

4 น าข๎อมูลการจัดการเรียนรวมเสนอขอความ
เห็นชอบจากศึกษาธิการจังหวัดเลย 
  

  

 

  

 

รวม  35,300 4,700 40,000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  35,300 4,700 40,000 

 

2.7  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
    2.7.1 เชิงปริมาณ 

  1. แผนพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
สามารถน าไปสูํการปฏิบัติ เพื่อสํงเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

2. โรงเรียนขนาดเล็กมีการพัฒนาคุณภาพได๎มาตรฐานเพิ่มขึ้นทุกโรงเรียน 
3. นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน สพฐ. เพิ่มขึ้น 

    4. ครูและบุคลากรในโรงเรียนขนาดเล็กสามารถปฏิบัติงานได๎มาตรฐานสูงขึน้ทุกโรงเรียน 

     2.7.2  เชิงคุณภาพ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ได๎ตระหนักและให๎ความส าคัญที่จะแก๎ไข

ปัญหาเพ่ือให๎นักเรียนในเขตพ้ืนที่เข๎าสูํการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนมีความเสมอภาคในการได๎รับโอกาสและคุณภาพ
การศึกษาที่เทําเทียมกัน จึงได๎จัดท าแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2562 – 2565 เพ่ือขับเคลื่อน
สูํการปฏิบัติอยํางเป็นรูปธรรม  

2.8  ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
  2.8.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาด
เล็กที่มีคุณภาพ ได๎มาตรฐาน   

2.8.2 โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดท่ีมีนักเรียนต่ ากวํา 40 คนลงมา  มีการน านักเรียนไปเรียนรวม
อยํางยั่งยืน นักเรียนได๎รับการพัฒนาอยํางมีคุณภาพ 
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ชื่อโครงการ“ประชุมเชงิปฏิบัติการสร้างการรบัรู้การจัดท าแผนพัฒนาด้านการศึกษาโดย
ใช้หลักความสัมพันธเ์ชิงเหตุผล (XYZ) และรองรับระบบตดิตามและประเมินผลแห่งชาต ิ
(eMENSCR)” 
ลักษณะโครงการ         โครงการงานประจ า           โครงการใหมํ            โครงการตํอเนื่อง 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ   1. ชื่อ - นามสกุล  นางสารภี รับผล            โทรศัพท ์  084-4280499    . 
   2. ชื่อ - นามสกุล  นางสิริวรรณ ศักดาพิทักษ์  โทรศัพท์   087-9700128    . 
   3. ชื่อ - นามสกุล  นางสาวจิรชัญา พายัพ      โทรศัพท์   093-9398721    . 
ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ   เริ่มต๎น 1 ตุลาคม 2563 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 
แผนงาน พ้ืนฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
งบประมาณ 63,000 บาท 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด๎านที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

  (1) เปูาหมายภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุํงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์สํวนรวม    
ตอบสนองความต๎องการของประชาชนได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว โปรํงใส 

(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมาย
และเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 

(3) การบรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ เนื่องจากโครงการ “ประชุมเชิงปฏิบัติการสร๎าง
การรับรู๎การจัดท าแผนพัฒนาด๎านการศึกษาโดยใช๎หลักความสัมพันธ์เชิงเหตุผล (XYZ) และรองรับระบบติดตามและ
ประเมินผลแหํงชาติ (eMENSCR)” มีผลผลิตเกี่ยวกับสร๎างโอกาสและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในสังกัด จ านวน 
60 คน ให๎มีความรู๎ ทักษะ และประสบการณ์เพ่ิมมากข้ึนในสาระส าคัญนโยบายและทิศทางการพัฒนาด๎านการศึกษา 
เชื่อมโยงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี โดยใช๎หลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและแผน (XYZ) 
และการรายงานข๎อมูลผํานระบบติดตามและประเมินผลแหํงชาติ (eMENSCR) มีผลลัพธ์ท าให๎บุคลากรในสังกัดเป็น
บุคคลใฝุเรียนรู๎ เพ่ือพัฒนาเสริมสร๎างทักษะและประสบการณ์สามารถด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปี และรายงานผลในระบบ เพ่ือให๎การด าเนินการบรรลุเปูาหมายที่ก าหนดในยุทธศาสตร์ชาติ 
ดังนั้น โครงการนี้สํงผลตํอการบรรลุเปูาหมายตามตัวชี้วัด 3.2 ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ  
1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
  1)   แผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
        (1) เปูาหมายระดับประเด็นของแผนแมํบทฯ 

- เปูาหมายที ่1. บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู๎ใช๎บริการ 
- การบรรลุเปูาหมายตามแผนแมํบทฯ  เนื่องจากโครงการ “ประชุมเชิงปฏิบัติการสร๎าง

การรับรู๎การจัดท าแผนพัฒนาด๎านการศึกษาโดยใช๎หลักความสัมพันธ์เชิงเหตุผล (XYZ) และรองรับระบบติดตามและ
ประเมินผลแหํงชาติ (eMENSCR)” มีผลผลิตเกี่ยวกับสร๎างโอกาสและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในสังกัด จ านวน 
60 คน ให๎มีความรู๎ ทักษะ และประสบการณ์เพ่ิมมากข้ึนในสาระส าคัญนโยบายและทิศทางการพัฒนาด๎านการศึกษา 
เชื่อมโยงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี โดยใช๎หลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและแผน (XYZ) 
และการรายงานข๎อมูลผํานระบบติดตามและประเมินผลแหํงชาติ (eMENSCR) มีผลลัพธ์ท าให๎บุคลากรในสังกัดเป็น
บุคคลใฝุเรียนรู๎ เพ่ือพัฒนาเสริมสร๎างทักษะและประสบการณ์สามารถด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปี และรายงานผลในระบบ เพ่ือให๎การด าเนินการบรรลุเปูาหมายที่ก าหนดในยุทธศาสตร์ชาติ 

√ 
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ดังนั้น โครงการนี้สํงผลตํอการบรรลุเปูาหมายตามตัวชี้วัดระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให๎บริการของภาครัฐ 
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 85 

 (2) แผนยํอยของแผนแมํบทฯ แผนยํอยการบริหารจัดการการเงินการคลัง 

                  - แนวทางการพัฒนา  
- จัดท างบประมาณตอบสนองตํอเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือให๎งบประมาณ

เป็นเครื่องมือส าคัญที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยสนับสนุนบทบาทภารกิจของหนํวยงานทั้งในภารกิจพ้ืนฐาน 
ภารกิจยุทธศาสตร์ ภารกิจพ้ืนที่ และภารกิจอ่ืน ๆ ที่ได๎รับมอบหมายให๎สามารถด าเนินการได๎ตามเปูาหมายของแตํ
ละแผนงาน/โครงการ และเปูาหมายรํวมตามระยะเวลาที่ก าหนดไว๎ สอดคล๎องกับสถานการณ์และความเรํงดํวนใน
แตํละชํวงเวลา โดยใช๎เครื่องมือด๎านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยรํวมกัน เพ่ือให๎เกิดการพัฒนาในทุก ๆ มิติ
อยํางยั่งยืน 

                    - เปูาหมายของแผนยํอย หนํวยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

                 - การบรรลุเปูาหมายตามแผนยํอยของแผนแมํบทฯ เนื่องจากโครงการ “ประชุมเชิง
ปฏิบัติการสร๎างการรับรู๎การจัดท าแผนพัฒนาด๎านการศึกษาโดยใช๎หลักความสัมพันธ์เชิงเหตุผล (XYZ) และรองรับ
ระบบติดตามและประเมินผลแหํงชาติ (eMENSCR)” มีผลผลิตเกี่ยวกับสร๎างโอกาสและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
ในสังกัด จ านวน 60 คน ให๎มีความรู๎ ทักษะ และประสบการณ์เพ่ิมมากขึ้นในสาระส าคัญนโยบายและทิศทางการ
พัฒนาด๎านการศึกษา เชื่อมโยงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี โดยใช๎หลักความสัมพันธ์เชิง
เหตุและแผน (XYZ) และการรายงานข๎อมูลผํานระบบติดตามและประเมินผลแหํงชาติ (eMENSCR) มีผลลัพธ์ท าให๎
บุคลากรในสังกัดเป็นบุคคลใฝุเรียนรู๎ เพ่ือพัฒนาเสริมสร๎างทักษะและประสบการณ์สามารถด าเนินการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี และรายงานผลในระบบ เพ่ือให๎การด าเนินการบรรลุเปูาหมายที่
ก าหนดในยุทธศาสตร์ชาติ ดังนั้น โครงการนี้สํงผลตํอการบรรลุเปูาหมายตามตัวชี้วัดร๎อยละของโครงการที่มี
ผลสัมฤทธิ์ตํอเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติ คําเปูาหมายแผนงาน/โครงการภายใต๎ 15 ประเด็นเรํงดํวนของแผนแมํบท
ภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติ  

1.3.1 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2)  
   1) แผนการปฏิรูปด๎านการศึกษา 

  2) เปูาหมายรวมปรับปรุงระบบการศึกษาให๎มีประสิทธิภาพของการใช๎ทรัพยากร เพ่ือความ
คลํองตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร๎างเสริมธรรมาภิบาล 
  3) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป การจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

1.3.2 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 
   1) แผนการปฏิรูปด๎านการบริหารราชการแผํนดิน 

   2) เปูาหมายรวมจัดระบบบริหารและบริการประชาชนให๎เป็นดิจิทัล เพ่ือความโปรํงใส ทันสมัย 
ปรับตัวได๎รวดเร็ว และเปิดโอกาสให๎ประชาชนได๎มีสํวนรํวมในการด าเนินงานได๎อยํางเหมาะสม 

  3) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ระบบข๎อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกันก๎าวสูํรัฐบาลดิจิทัล 
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1.4  แผนระดับที่ 3 (ระบุชื่อ) 
1. แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (2563-2565) ของ สพฐ.  

เรื่องท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
เป้าหมาย : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสถานศึกษา มีสมดุล

ในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการรายงานผลอยํางเป็นระบบ ใช๎งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการ
ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

แนวทางการพัฒนา:  
- สนับสนุน สํงเสริม ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลเพ่ือให๎สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา พัฒนาระบบบริหาร

จัดการศึกษาและองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลอยํางมีประสิทธิภาพ  
- สํงเสริมการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวนในการจัดการศึกษา 

2. แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ สพฐ. 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 ก าหนดหน๎าที่ของหนํวยของรัฐทุกหนํวยงาน 

มีหน๎าที่ด าเนินการเพ่ือให๎บรรลุเปูาหมายตามที่ก าหนดไว๎ในยุทธศาสตร์ชาติ (มาตรา 5 วรรคสอง) หนํวยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวข๎องจะต๎องปฏิบัติให๎เป็นไปตามแผนแมํบทยุทธศาสตร์ รวมทั้งการจัดท างบประมาณรายจํายประจ าปี
งบประมาณต๎องสอดคล๎องกับแผนแมํบทด๎วย (มาตรา 10 วรรคสาม) และให๎หนํวยงานของรัฐรายงานผลการ
ด าเนินการดังกลําวตํอส านักงานภายในเวลาและตามรายการที่ส านักงานก าหนด (มาตร 24) และตาม
พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ 2560 ก าหนดให๎หนํวยงานรัฐ ด าเนินการให๎เป็นไป
ตามแผนการปฏิรูปประเทศ เพ่ือให๎การปฏิรูปประเทศบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว๎ในแผนการปฏิรูป
ประเทศ (มาตรา 6 วรรคสอง)  

 กระบวนการวางแผนเป็นการก าหนดทิศทางหรือแนวทางการด าเนินงานในอนาคตขององค์กรเน๎น
กระบวนการและจุดมุํงหมายรวมที่หนํวยงานหรือองค์กรมุํงหวังให๎เกิดขึ้นในอนาคตเป็นเครื่องมือที่จะชํวยในการ
บริหารและการจัดการขององค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 – 2580) แผนปฏิรูปประเทศด๎านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) แผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และมุํงสูํ 
Thailand 4.0 เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานตามกลยุทธ์ จุดเน๎น ตัวชี้วัด และน าแผนสูํการปฏิบัติโดยการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณขึ้น เพ่ือเป็นการก าหนดทางเลือกหรือแนวปฏิบัติในการด าเนินงาน รวมทั้ง
ก าหนดวิธีการใช๎ทรัพยากรที่มีอยูํให๎เกิดประโยชน์สูงสุดไว๎ลํวงหน๎า และเป็นเครื่องมือส าคัญในการน ากลยุทธ์ไปสูํการ
ปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการที่ก าหนดไว๎ ซึ่งน าไปสูํเปูาหมายความส าเร็จอยํางมีประสิทธิภาพจากความส าคัญของ
แผน กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี ประกอบกับส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ 
ก าหนดให๎ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาน าข๎อมูลพ้ืนฐานโครงการ (M1 – M5) และรายงานความก๎าวหน๎าในการ
ด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการทุกไตรมาส ผํานระบบติดตามและประเมินผลแหํงชาติ (eMENSCR) และ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีเปูาหมายในการพัฒนากระบวนการรายงาน ติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการใน
การก ากับ ติดตาม ผลการด าเนินงานตามของกลุํม/หนํวย และสถานศึกษาในสังกัด จึงได๎จัดท าโครงการประชุมสร๎าง
การรับรู๎การจัดท าแผนพัฒนาด๎านการศึกษาโดยใช๎หลักความสัมพันธ์เชิงเหตุผล (XYZ) และรองรับระบบติดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ (EMENSCR) ขึ้น 
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2.2 วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือสร๎างความเข๎าใจความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 – 2580) แผนปฏิรูปประเทศ

ด๎านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) แผนการศึกษาแหํงชาติ 
พ.ศ. 2560 – 2579 และระบบติดตามและประเมินผลแหํงชาติ (eMENSCR) ให๎กับบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

2.3  เป้าหมาย 
   สร๎างโอกาสและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในสังกัดให๎มีความรู๎ ทักษะ ประสบการณ์ใน
สาระส าคัญนโยบายและทิศทางการพัฒนาด๎านการศึกษา เชื่อมโยงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี โดยใช๎หลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและแผน (XYZ) 
        2.3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
   บุคลากรในสังกัด จ านวน 60 คน ประกอบด๎วย บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3 จ านวน 47 คน ประธานบริหารกลุํมโรงเรียน และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาเลย เขต 3 (ก.ต.ป.น.) จ านวน 13 คน มีความรู๎ ทักษะ และ
ประสบการณ์เพ่ิมมากข้ึนในสาระส าคัญนโยบายและทิศทางการพัฒนาด๎านการศึกษา เชื่อมโยงการจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี โดยใช๎หลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและแผน (XYZ) และการรายงานข๎อมูลผํานระบบ
ติดตามและประเมินผลแหํงชาติ (eMENSCR)  

                2.3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (outcome) 
 1) บุคลากรในสังกัดเป็นบุคคลใฝุเรียนรู๎ เพ่ือพัฒนาเสริมสร๎างทักษะและประสบการณ์สามารถ

ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือให๎การด าเนินการบรรลุเปูาหมายตามตัวชี้วัดที่
ก าหนดในยุทธศาสตร์ชาติ 

 2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีรูปแบบ แนวทางและสามารถจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่เชื่อมโยงสอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 -2580) แผน
ปฏิรูปประเทศด๎านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 (พ. ศ. 2560-2564) แผนพัฒนา
การศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2560-2579 และนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  

 3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีรูปแบบ แนวทางและสามารถรายงานผลการ
ด าเนินงานผํานระบบติดตามและประเมินผลแหํงชาติ (eMENSCR) ได๎ถูกต๎อง 

2.4  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
  บุคลากรในสังกัด จ านวน 60 คน ประกอบด๎วย บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3 จ านวน 47 คน ประธานบริหารกลุํมโรงเรียน และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาเลย เขต 3 (ก.ต.ป.น.) จ านวน 13 คน 

2.5  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

       วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ 63,000 บาท  

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที ่1  
ต.ค.63-ธ.ค.64 

ไตรมาสที ่2 
ม.ค.-มี.ค.64 

ไตรมาสที่ 3 
เม.ย.-มิ.ย.64 

ไตรมาสที ่4  
ก.ค.-ก.ย.64 

กิจกรรม สร๎างการรับรู๎ ความเข๎าใจ
สาระส าคัญ เปูาหมายการพัฒนาการ

63,000    63,000 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที ่1  
ต.ค.63-ธ.ค.64 

ไตรมาสที ่2 
ม.ค.-มี.ค.64 

ไตรมาสที่ 3 
เม.ย.-มิ.ย.64 

ไตรมาสที ่4  
ก.ค.-ก.ย.64 

เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.
2561 – 2580) แผนปฏิรูปประเทศ
ด๎านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 
12 (พ.ศ.2560 – 2564) แผนการ
ศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
น โ ยบ ายกร ะทร ว งศึ กษ า ธิ ก า ร 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และระบบติดตามและ
ประเมินผลแหํงชาติ  (eMENSCR) 
ให๎กับบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 3 

รวม 
63,000 - - - 63,000 

 

 2.6 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงิน
งบประมาณ 

งบด าเนินงาน รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้าง
การรับรู้  ความความเข้าใจสาระส าคัญ 
เป้าหมายการพัฒนาฯ 
- เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ (พ.ศ.2561-2580) 
แ ผ น ป ฏิ รู ป ป ร ะ เ ท ศ ด๎ า น ก า ร ศึ ก ษ า 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนการ
ศึกษาแหํงชาติ  พ.ศ.2560 -2579) และ
น าไปสูํการด าเนินการขับเคลื่อนการบริหาร
จัดการศึกษา 
- การวิเคราะห์โครงการ/กิจกรรม และ
จัดท าข๎อมูลและกรอกข๎อมูลผํานระบบ
ติ ด ต า ม แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล แ หํ ง ช า ติ 
(eMENSCR) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 - คําตอบแทนวิทยากร 3 วันๆ ละ 6 ชม.ๆ 

ละ 1,200 บาท 
 

21,600 
   

21,600 
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ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงิน
งบประมาณ 

งบด าเนินงาน รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

 - คําท่ีพัก 800 บาท x 3 คืน    2,400    2,400 

 - คําพาหนะวิทยากร    3,975    3,975 

 - คําอาหารกลางวัน มื้อละ 80 บาท อาหาร
วํางและเครื่องดื่ม มื้อละ 30 บาท  
วันละ 2 มื้อ x 60 คน x 3 วัน 

  
 

25,200 

  
 

25,200 
 - คําจ๎างจัดท าเอกสาร 60 คน x 150 บาท    9,000    9,000 

 - คําจ๎างท าปูาย       675       675 

 - สรุปรายงานผล  150  150 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 21,600 41,400 - 63,000 
หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได ้         

2.7  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
    2.7.1   เชิงปริมาณ 

   1) บุคลากรในสังกัดท่ีผู๎เข๎าประชุมไมํต่ ากวําร๎อยละ 85 มีความรู๎ ทักษะและประสบการณ์ใน
สาระส าคัญนโยบายและทิศทางการพัฒนาด๎านการศึกษา การเชื่อมโยงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาโดยใช๎
หลักการสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) 
   2) ร๎อยละ 100 ของโครงการที่น าเข๎าข๎อมูลผํานระบบ eMENSCR ได๎รับการอนุมัติจาก
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

     2.7.2  เชิงคุณภาพ 
    1) ร๎อยละ 85 บุคลากรในสังกัดมีความรู๎ ทักษะ และประสบการณ์เพ่ิมมากขึ้นในสาระส าคัญ
นโยบาย ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของประเทศ สามารถน าหลักการสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) มาใช๎ในการ
จัดท าแผนเพื่อด าเนินการสนับสนุนการขับเคลื่อนเปูาหมายการพัฒนาการศึกษาได๎อยํางยั่งยืน  
   2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 สามารถน าเข๎าข๎อมูลการด าเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ ผํานระบบติดตามและประเมินผลแหํงชาติ (eMENSCR) ได๎ครบถ๎วน คิดเป็นร๎อยละ 100 

2.8  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 สามารถวิเคราะห์และจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และแผนปฏิบัติการประจ าปี ให๎สอดคล๎อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 – 2580)  
แผนปฏิรูปประเทศด๎านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) 
แผนการศึกษาแหํงชาติ  พ.ศ.  2560 – 2579 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ อยํางมีประสิทธิภาพ 
  2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 สามารถน าเข๎าข๎อมูลการด าเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ ผํานระบบติดตามและประเมินผลแหํงชาติ (eMENSCR) ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
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ชื่อโครงการ“ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานการบริหารจัดการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” 
ลักษณะโครงการ         โครงการงานประจ า           โครงการใหมํ            โครงการตํอเนื่อง 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ   1. ชื่อ - นามสกุล  นางสารภี รับผล            โทรศัพท ์  084-4280499   
    2. ชื่อ - นามสกุล  นางสาวจิรชัญา พายัพ     โทรศัพท์   093-9398721    ระยะเวลาใน
การด าเนินโครงการ   เริ่มต๎น 1 ตุลาคม 2563 สิ้นสุด 30 กันยายน 2564 
แผนงาน พ้ืนฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
งบประมาณ 30,000 บาท 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2560 
1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด๎านที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

  (1) เปูาหมายภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานท่ีมุํงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์สํวนรวม    
      ตอบสนองความต๎องการของประชาชนได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว โปรํงใส 

(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมาย
และเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 

(3) การบรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  เนื่องจากโครงการ “ก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินงานการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” มีผลผลิต
เกี่ยวกับรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2563 และการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ ยุทธศาสตร์ และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลลัพธ์ท าให๎มีรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2563 และผลจาก
การก ากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปใช๎เป็น
ประโยชน์ในการตัดสินใจ แก๎ไข ปรับปรุง พัฒนาการด าเนินงาน ดังนั้น โครงการนี้สํงผลตํอการบรรลุเปูาหมายตาม
ตัวชี้วัด 3.2 ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ 

1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
  1)   แผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
        (1) เปูาหมายระดับประเด็นของแผนแมํบทฯ 

- เปูาหมายที ่1. บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู๎ใช๎บริการ 
        - การบรรลุเปูาหมายตามแผนแมํบทฯ เนื่องจากโครงการ “ก ากับ ติดตาม และประเมินผล

การด าเนินงานการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” มีผลผลิตเกี่ยวกับรายงาน
ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2563 และการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน ตามแผนงาน 
โครงการ ยุทธศาสตร์ และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 มีผลลัพธ์ท าให๎มีรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2563 และผลจากการก ากับ ติดตาม 
ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปใช๎เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจ 
แก๎ไข ปรับปรุง พัฒนาการด าเนินงาน ดังนั้น โครงการนี้สํงผลตํอการบรรลุเปูาหมายตามตัวชี้วัดระดับความพึงพอใจ
ในคุณภาพการให๎บริการของภาครัฐ ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 85 

 
 
 

√ 



แผนปฏิบัติการ  ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ . 2564  

 

 

193 

 (2) แผนยํอยของแผนแมํบทฯ แผนยํอยการบริหารจัดการการเงินการคลัง 

          - แนวทางการพัฒนา  
 - จัดท างบประมาณตอบสนองตํอเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ เ พ่ือให๎

งบประมาณเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยสนับสนุนบทบาทภารกิจของหนํวยงานทั้งใน
ภารกิจพ้ืนฐาน ภารกิจยุทธศาสตร์ ภารกิจพ้ืนที่ และภารกิจอ่ืน ๆ ที่ได๎รับมอบหมายให๎สามารถด าเนินการได๎ตาม
เปูาหมายของแตํละแผนงาน/โครงการ และเปูาหมายรํวมตามระยะเวลาที่ก าหนดไว๎ สอดคล๎องกับสถานการณ์และ
ความเรํงดํวนในแตํละชํวงเวลา โดยใช๎เครื่องมือด๎านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยรํวมกัน เพ่ือให๎เกิดการพัฒนา
ในทุก ๆ มิติอยํางยั่งยืน 

- เปูาหมายของแผนยํอย หนํวยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

                   - การบรรลุเปูาหมายตามแผนยํอยของแผนแมํบทฯ  เนื่องจากโครงการ “ก ากับ ติดตาม 
และประเมินผลการด าเนินงานการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” มีผลผลิต
เกี่ยวกับรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2563 และการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน 
ตามแผนงาน โครงการ ยุทธศาสตร์ และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลลัพธ์ท าให๎มีรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2563 และผลจากการ
ก ากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปใช๎เป็นประโยชน์
ในการตัดสินใจ แก๎ไข ปรับปรุง พัฒนาการด าเนินงาน ดังนั้น โครงการนี้สํงผลตํอการบรรลุเปูาหมายตามตัวชี้วัดร๎อย
ละของโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ตํอเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติ คําเปูาหมายแผนงาน/โครงการภายใต๎ 15 ประเด็น
เรํงดํวนของแผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติ  

1.3.1  แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2)  
  1) แผนการปฏิรูปด๎านการศึกษา 

   2) เปูาหมายรวมปรับปรุงระบบการศึกษาให๎มีประสิทธิภาพของการใช๎ทรัพยากร เพ่ือความ
คลํองตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร๎างเสริมธรรมาภิบาล 

  3) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู๎โดยรวมของประเทศ โดย
พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติฉบับใหมํและกฎหมายล าดับรอง 

1.3.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (แผนระดับที่ 2)  
 1) เปูาหมายรวมมีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรํงใส ตรวจสอบได๎ 

กระจายอ านาจและมีสํวนรํวมจากประชาชน 
  2) ยุทธศาสตร์ ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรร
มาภิบาลในสังคมไทย 

1.4  แผนระดับที่ 3 (ระบุชื่อ) 
1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (2563-2565) ของ สพฐ.  

เรื่องท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
เป้าหมาย : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
สถานศึกษา มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการรายงานผลอยํางเป็นระบบ ใช๎งานวิจัย 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
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แนวทางการพัฒนา:  
- สนับสนุน สํงเสริม ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลเพ่ือให๎สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาพัฒนาระบบ

บริหารจัดการศึกษาและองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลอยํางมีประสิทธิภาพ  
- สํงเสริมการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวนในการจัดการศึกษา 

2. แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ สพฐ. 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 

  พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 ก าหนดหน๎าที่ของหนํวยของรัฐทุกหนํวยงาน มี
หน๎าที่ด าเนินการเพื่อให๎บรรลุเปูาหมายตามที่ก าหนดไว๎ในยุทธศาสตร์ชาติ (มาตรา 5 วรรคสอง) หนํวยงานของรัฐที่
เกี่ยวข๎องจะต๎องปฏิบัติให๎เป็นไปตามแผนแมํบทยุทธศาสตร์ รวมทั้งการจัดท างบประมาณรายจํายประจ าปี
งบประมาณต๎องสอดคล๎องกับแผนแมํบทด๎วย (มาตรา 10 วรรคสาม) และให๎หนํวยงานของรัฐรายงานผลการ
ด าเนินการดังกลําวตํอส านักงานภายในเวลาและตามรายการที่ส านักงานก าหนด (มาตร 24) และตาม
พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ 2560 ก าหนดให๎หนํวยงานรัฐ ด าเนินการให๎เป็นไป
ตามแผนการปฏิรูปประเทศ เพ่ือให๎การปฏิรูปประเทศบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว๎ในแผนการปฏิรูป
ประเทศ (มาตรา 6 วรรคสอง) 
   การติดตาม (Monitoring) และประเมินผล (Evaluation)  การจัดการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน เป็น
กระบวนการหนึ่งที่ส าคัญในการบริหารงานด๎านการจัดการศึกษา เพ่ือน าไปใช๎เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจ แก๎ไข 
ปรับปรุงวิธีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานที่ได๎วางไว๎ ดังนั้น ระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน  จึง
เป็นการเก็บรวบรวมข๎อมูลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ โดยใช๎เครื่องมือ วิธีการที่มีคุณภาพ เพ่ือตรวจสอบ
การปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว๎ จึงจ าเป็นที่จะต๎องมีข๎อมูล (Record) หรือการรายงาน (Report) เพ่ือชํวยให๎
ผู๎บริหารใช๎ในการตัดสินใจในงานที่ก าลังปฏิบัติ วําเป็นไปตามที่ก าหนดไว๎หรือไมํ สมควรด าเนินการตํอหรือแก๎ไข
ปรับปรุงอยํางไร ประกอบกับส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ก าหนดให๎ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาน าข๎อมูลพื้นฐานโครงการ (M1 – M5) และรายงานความก๎าวหน๎าในการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการทุก
ไตรมาส ผํานระบบติดตามและประเมินผลแหํงชาติ (eMENSCR) อีกทั้ง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โดยส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู๎ตรวจราชการกระทรวง และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 
จะมีการตรวจ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษา เป็นประจ าทุกๆปี ด๎วยวิธีการหลายรูปแบบและหลายชํองทางในการติดตามและประเมินผล 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ในฐานะหนํวยงานที่อยูํในก ากับดูแลของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จึงไดจ๎ัดท าโครงการนี้ขึ้น เพ่ือให๎การติดตามและ
ประเมินผลการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดังกลําว เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
รวมถึงชํวยให๎ฝุายบริหารได๎มีข๎อมูลใช๎ในการพิจารณาวางแผนการด าเนินงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
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2.2 วัตถุประสงค์ 

   2.2.1 เพ่ือสรุปรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย 
เขต 3 เผยแพรํประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให๎ผู๎ที่เกี่ยวข๎องและสาธารณชน
ทราบ 

   2.2.2 เพ่ือก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามแผนงาน โครงการ ยุทธศาสตร์ และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และ
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
และโรงเรียนในสังกัด 

2.3  เป้าหมาย 

        2.3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
   1) รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2563 จ านวน 40 เลํม 

   2) ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ ยุทธศาสตร์ และนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ได๎ครบถ๎วน   

                2.3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (outcome) 
              1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ 2563 เพื่อใช๎เป็นข๎อมูลการปรับปรุง พัฒนา ตัดสินใจในการบริหารจัดการศึกษา 
    2) สามารถน าผลจากการก ากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานการบริหาร
จัดการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปใช๎เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจ แก๎ไข ปรับปรุง พัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 

2.4  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
  ผู๎บริหาร คร ูนักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และผู๎มีสํวนได๎เสีย 

2.5  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

       วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ 30,000 บาท  

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที ่1  
ต.ค.63-ธ.ค.64 

ไตรมาสที่ 2 
ม.ค.64-มี.ค.64 

ไตรมาสที ่3 
เม.ย.64-มิ.ย.64 

ไตรมาสที ่4  
ก.ค.64-ก.ย.64 

1. กิจกรรม การจัดท า
รายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

- 15,000 - - 15,000 

2. กิจกรรมการก ากับ ติดตาม 
แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ด าเนินงานการบริหารจัดการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 การ
ด าเนินงานแผนงาน โครงการ 
ตามยุทธศาสตร์ และนโยบาย

- - 6,900 8,100 15,000 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที ่1  
ต.ค.63-ธ.ค.64 

ไตรมาสที่ 2 
ม.ค.64-มี.ค.64 

ไตรมาสที ่3 
เม.ย.64-มิ.ย.64 

ไตรมาสที ่4  
ก.ค.64-ก.ย.64 

ของกระทรวงศึกษาธิการ และ
ห นํ ว ย ง า น ที่ เ กี่ ย ว ข๎ อ ง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

รวม - 15,000 6,900 8,100 30,000 

      2.6 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงิน
งบประมาณ 

งบด าเนินงาน 
รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 กิจกรรม การจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2563 

    

 - คํ าอาหารกลางวัน  อาหารวํ า งและ
เครื่องดื่ม ส าหรับประชุมคณะกรรมการ
พิจารณารํางรายงานผลการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 1 
ครั้ง (คําอาหารกลาง 80 บาท x อาหารวําง
และเครื่องดื่ม มื้อละ 30 บาท วันละ 2 มื้อ 
x 20 คน x 1 วัน) 

 2,800  2,800 

 - คําจัดท าเอกสารในการประชุม    2,200 2,200 
 - คําจัดท าเอกสารรายงานผลการด าเนินงาน

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 
40 เลํมๆ ละ 250 บาท 

   
 

10,000 

 
 

10,000 
 รวม - 2,800 12,200 15,000 
2 กิจกรรมการก ากับ ติดตาม และประเมินผล

การด าเนินงานการบริหารจัดการการศึกษา
ขั้น พ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 การด าเนินงานแผนงาน โครงการ 
ต า ม ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์  แ ล ะ น โ ย บ า ย ข อ ง
กระทรวงศึกษาธิการ และหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎อง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

- - - - 

 - คํ าอาหารกลางวัน  อาหารวํ า งและ
เครื่องดื่ม ส าหรับประชุมชี้แจงผู๎รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด พิจารณารายละเอียดตัวชี้วัด และ 
ติดตามและประเมินผลความส าเร็จตัวชี้วัด

- 9,800 - 9,800 
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ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงิน
งบประมาณ 

งบด าเนินงาน 
รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

ของแผนงาน/โครงการ ตามยุทธศาสตร์ 
และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และ
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 จ านวน 2 ครั้ ง (คํ าอาหาร
กลางวัน 80 บาทxอาหารวํางและเครื่องดื่ม 
มื้อละ 30 บาท วันละ 2 มื้อ x 35 คน  

x 2 วัน) 
 - คําจัดท าเอกสารในการประชุม จ านวน 2 

ครั้ง 
- - 4,000 4,000 

 - สรุปรายงานผลการติดตาม และ
ประเมินผล 

- - 1,200 1,200 

รวม - 9,800 5,200 15,000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น - 12,600 17,400 30,000 

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ 
 

2.7  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
    2.7.1   เชิงปริมาณ 

  1) รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การ
ศึกประถมศึกษาเลย เขต 3 จ านวน 40 เลํม 

  2) ร๎อยละ 100 ของโครงการที่รายงานผํานระบบที่เก่ียวข๎องครบทุกตัวชี้วัด 

     2.7.2  เชิงคุณภาพ 
1) มีรายงานผลการด าเนินงานชัดเจน ครอบคลุมทุกประเด็น และน าผลการด าเนินงานมา

พัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาอยํางตํอเนื่องได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 3 สามารถรายงานการ

ก ากับ ติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ตามแผนงาน โครงการ ยุทธศาสตร์ และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 และโรงเรียนในสังกัด ได๎
อยํางครบถ๎วน ถูกต๎อง สมบูรณ์ 
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2.8  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  2.8.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีรูปเลํมรายงานผลการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และน าผลการด าเนินงานที่ผํานมา ตลอดจนปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการ
พัฒนา มาเป็นข๎อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาการบริหารจัดการอยํางตํอเนื่อง และ
เผยแพรํประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผํานมาให๎หนํวยงานการศึกษาและสาธารณชนได๎รับทราบ เพ่ือ
น าข๎อมูลที่เก่ียวข๎องมาใช๎ประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาตํอไป 
   2.8.2 ส านักงานเขตพ้ืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 และสถานศึกษาในสังกัดมีความพร๎อมในการ
รองรับ การตรวจ ติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานแผนงาน โครงการ ตามยุทธศาสตร์ และนโยบาย จาก
ผู๎ตรวจราชการ ของสํวนราชการกระทรวงศึกษาธิการ และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
และมีผลการประเมินอยูํในเกณฑ์ท่ีดี 
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ชื่อโครงการ“พัฒนาระบบการให้บริการ ก.ค.ศ.16 ออนไลน์ผ่านระบบAMSS” 
ลักษณะโครงการ       โครงการงานประจ า           โครงการใหมํ         โครงการตํอเนื่อง 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ  กลุํมบริหารงานบุคคล กลุํมงานบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ  
   นางสาวศฺศิธร ตาริยะ โทรศัพท์ 0892745222 
   นางสาวโสมเฉลา  วันทองสุข  โทรศัพท ์0833265655 
ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ   เริ่มต๎น 1 ตุลาคม 2563  สิ้นสุด 30 กันยายน 2564 
แผนงาน พ้ืนฐานด๎านการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร๎างศักยภาพและทรัพยากรมนุษย์ 
งบประมาณ 30,000 บาท 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 

 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ 6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ 

     (1) เปูาหมาย   

2.1ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุํงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์สํวนรวม ตอบสนอง
ความต๎องการของประชาชนได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว โปรํงใส 

     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 

4.4 ภาครัฐมีความทันสมัย  

 4.4.2 พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให๎ทันสมัย 

     (3) การบรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
โครงการพัฒนาระบบการให๎บริการ ก.ค.ศ.16 ออนไลน์ผํานระบบ AMSS มีผลผลิตท าให๎

มีระบบข๎อมูลทะเบียนประวัติ ก.ค.ศ.16 และมีผลลัพธ์ท าให๎ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต3 มี
ข๎อมูลทะเบียนประวัติ ก.ค.ศ.16 ที่ถูกต๎องและเป็นปัจจุบัน สํงผลให๎ ข๎าราชการในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีข๎อมูลทะเบียนประวัติรายบุคคล ก.ค.ศ.16 ที่ถูกต๎อง
และเป็นปัจจุบัน อันสํงผลตํอการบรรลุเปูาหมาย ตามตัวชี้วัด 3.1 ระดับความพึงพอใจของประชาชนตํอการ
ให๎บริการสาธารณะของภาครัฐ และตัวชี้วัด 3.2 ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ 
1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 

  1)  แผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติ(20) ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

        (1) เปูาหมายระดับประเด็นของแผนแมํบทฯ 

   - เปูาหมายที่ 

    1. บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู๎ใช๎บริการ 

   - การบรรลุเปูาหมายตามแผนแมํบทฯ 
   โครงการพัฒนาระบบการให๎บริการ ก.ค.ศ.16 ออนไลน์ผํานระบบ AMSS มีผลผลิตท าให๎
มีระบบข๎อมูลทะเบียนประวัติ ก.ค.ศ.16 และมีผลลัพธ์ท าให๎ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3    
มีข๎อมูลทะเบียนประวัติ ก.ค.ศ.16 ที่ถูกต๎องและเป็นปัจจุบัน สํงผลให๎ ข๎าราชการในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใน
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สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีข๎อมูลทะเบียนประวัติรายบุคคล ก.ค.ศ.16 ที่ถูกต๎อง
และเป็นปัจจุบัน อันสํงผลตํอการบรรลุเปูาหมาย ตามตัวชี้วัด ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให๎บริ การของ
ภาครัฐ คําเปูาหมายไมํน๎อยกวําร๎อยละ 85 
       (2) แผนยํอยของแผนแมํบทฯ   3.4 แผนยํอยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
   3.4.1แนวทางการพัฒนา 

1) พัฒนาหนํวยงานภาครัฐให๎เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว๎าง เป็นองค์กร 
ขีดสมรรถนะสูง” สามารถปฏิบัติงานอยํางมีประสิทธิภาพ มีความคุ๎มคํา เทียบได๎กับมาตรฐานสากล รองรับ
สภาพแวดล๎อมในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซ๎อนและทันการเปลี่ยนแปลง โดยการน านวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาให๎มีการน าข๎อมูลและข๎อมูลขนาดใหญํมาใช๎ในการพัฒนานโยบายการตัดสินใจ การ
บริหารจัดการ การให๎บริการและการพัฒนานวัตกรรมภาครัฐ รวมถึงการเชื่อมโยงการท างานและข๎อมูลระหวําง
องค์กรทั้งภายในและภายนอกภาครัฐแบบอัตโนมัติ อาทิ การสร๎างแพลตฟอร์มดิจิทัล ที่ภาครัฐสามารถใช๎รํวมกัน
เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเข๎าถึงข๎อมูลที่สะดวกและรวดเร็วเชื่อมโยงข๎อมูลของหนํวยงานภาครัฐให๎มีมาตรฐานเดี ยวกัน
และข๎อมูลระหวํางหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องตลอดจนเพ่ือให๎ภาคธุรกิจ ภาคเอกชนและผู๎ประกอบการสามารถใช๎
ประโยชน์จากข๎อมูลในการขยายโอกาสทางการค๎าทั้งในประเทศและตํางประเทศเปูาหมายของแผนยํอย  

- เปูาหมายของแผนยํอย 
    ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเทํามาตรฐานสากลและมีความคลํองตัว 

- การบรรลุเปูาหมายตามแผนยํอยของแผนแมํบทฯ  
    โครงการพัฒนาระบบการให๎บริการ ก.ค.ศ.16 ออนไลน์ผํานระบบ AMSS            

มีผลผลิตท าให๎มีระบบข๎อมูลทะเบียนประวัติ ก.ค.ศ.16 และมีผลลัพธ์ท าให๎ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลยเขต3 มีข๎อมูลทะเบียนประวัติ ก.ค.ศ.16 ที่ถูกต๎องและเป็นปัจจุบัน สํงผลให๎ ข๎าราชการใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีข๎อมูลทะเบียนประวัติ
รายบุคคล ก.ค.ศ.16 ที่ถูกต๎องและเป็นปัจจุบัน อันสํงผลตํอการบรรลุเปูาหมาย ตามตัวชี้วัด สัดสํวนของหนํวยงานที่
บรรลุผลสัมฤทธิ์อยํางสูงตามเปูาหมาย คําเปูาหมายไมํน๎อยกวําร๎อยละ 90 

 1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 

  1.1) โดยตรง 

  1) แผนปฏิรูปประเทศด๎านการบริหารราชการแผนดิน 

  2) เปูาหมายรวม จัดระบบบริหารและบริการประชาชนให๎เป็นดิจิทัล เพ่ือความโปรํงใส ทันสมัย 
ปรับตัวได๎รวดเร็วและเปิดโอกาสให๎ประชนได๎มีสํวนรํวมในการด าเนินงานได๎อยํางเหมาะสม  
 3) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ระบบข๎อมูลภาครัฐมีมาตรฐานทันสมัยและเชื่อมโยงกันก๎าวสูํรัฐบาลดิจิทัล 

  1.2) ในระดับรอง  

  1) แผนการปฏิรูปประเทศด๎านการศึกษา  

  2) เปูาหมายรวม ปรับปรุงระบบการศึกษาให๎มีประสิทธิภาพของการใช๎ทรัพยากร เพิ่มความ
คลํองตัวในการรองรับความหลากหลายของ การจัดการศึกษาและสร๎างเสริมธรรมมาภิบาล   
 3) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ระบบข๎อมูลภาครัฐมีมาตรฐานทันสมัยและเชื่อมโยงกันก๎าวสูํรัฐบาลดิจิทัล 
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ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
  ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีนโยบายให๎โรงเรียนในสังกัดบริหารจัดการ
องค์กรเพ่ือให๎เกิดประโยชน์สูงสุด ผู๎บริหารองค์กรจ าเป็นต๎องได๎รับข๎อมูลที่ดีเป็นปัจจุบันเพ่ือประกอบการตัดสินใจ 
เพ่ือลดความเสี่ยงในการตดัสินใจที่ไมํถูกต๎อง ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข๎ามามีบทบาทอยํางกว๎างขวางและ
เป็นจ านวนมาก และระบบการท างานสํวนใหญํเชื่อมตํอด๎วยระบบคอมพิวเตอร์ ผํานระบบเครือขํายอินเทอร์เน็ตที่มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือวัตถุประสงค์ในการท างานและการใช๎ข๎อมูลรํวมกัน ระบบคอมพิวเตอร์ได๎เจริญก๎าวหน๎า และมี
บทบาทในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของส านักงานให๎มีความทันสมัย ถูกต๎อง และรวดเร็ว ระบบส านักงาน
ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงจากใช๎แรงงานมาใช๎อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีมากขึ้น เพ่ือชํวยในการท างานด๎านการ
ประมวลผลข๎อมูล (Data processing) ตั้งแตํระดับปฏิบัติการจนถึงระดับบริหาร เนื่องจากสามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างาน ลดขั้นตอน ลดความซ้ าซ๎อนการท างาน ชํวยให๎เข๎าถึงข๎อมูลได๎อยํางถูกต๎องครบถ๎วน 
สะดวกและรวดเร็ว สามารถปฏิบัติงานได๎ไมํจ ากัดทั้งสถานที่ เวลา มีความทันสมัย และเชื่อถือได๎ ซึ่งเป็นการเพ่ิม
ความคลํองตัวในการปฏิบัติงานและการให๎บริการ ที่รวดเร็วตอบสนองความต๎องการของผู๎ใช๎บริการ ตลอดจนใช๎เป็น
เครื่องมือในการตัดสินใจในการด าเนินกิจกรรมตํางๆ 
  การให๎บริการคัดส าเนา ก.ค.ศ.16 ในกลุํมบริหารงานบุคคล เป็นปัญหาส าคัญในการให๎บริการ เชํน 
ผู๎รับบริการต๎องยืม ก.ค.ศ.16 ไปถํายเอกสารที่ร๎านถํายเอกสารเอกชนนอกส านักงาน บางครั้งไมํสามารถสํงคืน ก.ค.
ศ.16 ภายในวันที่ก าหนดได๎ มีความเสี่ยงที่อาจท าให๎ ก.ค.ศ.16 ซึ่งเป็นเอกสารส าคัญของทางราชการช ารุด หรือสูญ
หายได๎ การบันทึกข๎อมูลใน ก.ค.ศ.16 เจ๎าหน๎าที่ต๎องด าเนินการอยํางน๎อยปีละ 2 ครั้ ง คือหลังเลื่อนเงินเดือน                 
1 เมษายน  และหลังเลื่อนเงินเดือน 1 ตุลาคม  จากการด าเนินการดังกลําวยังมีปัญหาส าคัญที่เป็นอุปสรรคตํอการ
ให๎บริการคัดส าเนา ก.ค.ศ.16 เชํน กรณีมีการเปลี่ยนแปลงข๎อมูลการย๎ายการเลื่อนและแตํงตั้งให๎ด ารงต าแหนํงที่
สูงขึ้น ปัญหาส าคัญคือผู๎รับบริการ/ข๎าราชการครู ต๎องเดินทางมารับส าเนา ก.ค.ศ.16 เอง ท าให๎มีผลกระทบตํอการ
จัดการเรียนการสอน ครูทิ้งห๎องเรียน 

       กลุํมบริหารงานบุคคล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 3 จึงได๎จัดท าโครงการ
พัฒนาระบบการให๎บริการ ก.ค.ศ.16 ออนไลน์ผํานระบบ AMSS เพ่ือให๎มีระบบข๎อมูลทะเบียนประวัติ ก.ค.ศ.16 ที่
ถูกต๎องและเป็นปัจจุบัน เพ่ืออ านวยความสะดวกแกํข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
 
2.2 วัตถุประสงค์ 

  2.2.1 เพ่ือให๎มีข๎อมูลทะเบียนประวัติ ก.ค.ศ.16 ที่ถูกต๎องและเป็นปัจจุบัน 
  2.2.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกแกํข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด                

และลดผลกระทบการจัดการเรียนการสอน ครูไมํทิ้งห๎องเรียน มีเวลาจัดการเรียนการสอนเต็มเวลา  

2.3  เป้าหมาย 
        เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3 มีระบบข๎อมูลทะเบียนประวัติ ก.ค.ศ.16 ที่
ถูกต๎องและเป็นปัจจุบัน  
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              เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (outcome) 
               ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต3 มีข๎อมูลทะเบียนประวัติ ก.ค.ศ.16                 
ที่ถูกต๎องและเป็นปัจจุบัน พร๎อมให๎บริการแกํข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

2.4  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
           ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 3  

2.5  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

       วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ 30,000 บาท 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที ่1  
ต.ค.63-ธ.ค.63 

ไตรมาสที่ 2 
ม.ค.64-มี.ค.64 

ไตรมาสที ่3 
เม.ย.64-มิ.ย.64 

ไตรมาสที ่4  
ก.ค.64-ก.ย.64 

กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุง
ฐานข๎อมูล ก.ค.ศ.16  
รอบท่ี 1 (1เม.ย.) 

  15,000  15,000 

กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุง
ฐานข๎อมูล ก.ค.ศ.16  
รอบท่ี 2 (1ต.ค.) 

   15,000 15,000 

กิจกรรมที่ 3 สรุปและ
ประเมินผล 

   -  

กิจกรรมที่ 4 น าผลการ
ประเมินไปปรับปรุง  

   -  

รวม   15,000 15,000 30,000 

      2.6 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงินงบประมาณ งบด าเนินงาน รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงฐานข๎อมูลรายบุคคล                
ก.ค.ศ.16 รอบท่ี 1 (1เม.ย.) 

10,000   10,000 

2 กิจกรรมที่ 2 น าข๎อมูลลงระบบ AMSS 5,000   5,000 

3 กิจกรรมที่ 3 ปรับปรุงฐานข๎อมูลรายบุคคล 

ก.ค.ศ.16 รอบที่ 2 (1ต.ค.) 

10,000   10,000 

4 กิจกรรมที่ 4 น าข๎อมูลลงระบบ AMSS 5,000   5,000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 30,000   30,000 

     

 



แผนปฏิบัติการ  ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ . 2564  

 

 

203 

2.7 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
    2.7.1 เชิงปริมาณ 

   ก.ค.ศ.16 ของข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ทุกคนได๎รับการเก็บข๎อมูลในระบบ AMSS ที่เป็นปัจจุบัน 

2.7.2 เชิงคุณภาพ 
1) ก.ค.ศ.16 ของข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ได๎รับการเปลี่ยนแปลง แก๎ไข ให๎ถูกต๎องเป็นปัจจุบัน และเพ่ิมข๎อมูลในระบบ 
AMSS ทุกราย 

    2) ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3 ได๎รับความสะดวกในการรับบริการในการขอข๎อมูลทะเบียนประวัติ ก.ค.ศ.16 ลดผลกระทบ
การจัดการเรียนการสอน ครูไมํทิ้งห๎องเรียนมีเวลาสอนเด็กเต็มเวลา 

2.8  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  2.8.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีระบบการให๎บริการ ก.ค.ศ.16  
ออนไลน์ผํานระบบ AMSS ที่มีประสิทธิภาพ สามารถให๎บริการแกํข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา         
ในสังกัดได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

  2.8.2 ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 3 มีขวัญก าลังใจดี สร๎างความพึงพอใจแกํผู๎มาติดตํอราชการ เกิดผลดีแกํองค์กร 
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ชื่อโครงการ  “รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ และตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา” 

 

ลักษณะโครงการ      โครงการงานประจ า      โครงการใหมํ      โครงการตํอเนื่อง 
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  ชื่อ – นามสกุล นางพิสมัย  ทองหล๎า         โทรศัพท ์081-059-7772                                                
                                 นางสาวิตรี  พิศาลสังฆคุณ  โทรศัพท์ 085-047-2426 
ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ   เริ่มต๎น ตุลาคม 2563 สิ้นสุด กันยายน 2564 
แผนงาน พ้ืนฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
งบประมาณ 37,000 บาท 
 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  

   เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 
     1) ยุทธศาสตร์ชาติ  ด๎านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (หลัก) 
         ประเด็น 
   2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายและเชื่อมโยงการ 

พัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
    2.1 ให๎ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

        (1) เป้าหมาย   
             2.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุํงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์สํวนรวม ตอบสนองความ 

ต๎องการของประชาชนได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว โปรํงใส 
        (2) ประเด็นยุทธศาสตร์   
             4.4 ภาครัฐมีความทันสมัย ทันการเปลี่ยนแปลง และมีขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงาน 

อยํางมีประสิทธิภาพ มีความคุ๎มคํา เทียบได๎กับมาตรฐานสากล สามารถรองรับกับสภาพแวดล๎อมในการปฏิบัติงานที่มี
ความหลากหลายซับซ๎อนมากขึ้น และทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  
                          4.4.2 พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให๎ทันสมัย โดยมีการก าหนดนโยบายและ
การบริหารจัดการที่ตั้งอยูํบนข๎อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ มุํงผลสัมฤทธิ์ มีความโปรํงใส ยืดหยุํนและคลํองตัวสูง 
น านวัตกรรม เทคโนโลยี ข๎อมูลขนาดใหญํ ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัล มาใช๎ในการบริหารและการตัดสินใจ 
รวมทั้งน าองค์ความรู๎ ในแบบสหสาขาวิชาเข๎ามาประยุกต์ใช๎ เพื่อสร๎างคุณคําและแนวทางปฏิบัติ 
ที่เป็นเลิศในการตอบสนองกับสถานการณ์ตําง ๆ ได๎อยํางทันเวลา พร๎อมทั้งมีการจัดการความรู๎และถํายทอดความรู๎
อยํางเป็นระบบเพื่อพัฒนาภาครัฐให๎เป็นองค์กรแหํงการเรียนรู๎ 

        (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ   
             โครงการรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

และตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สํงผลให๎ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
สามารถด าเนินงานได๎ตามเปูาหมายตัวชี้วัดที่ก าหนดไว๎ ตอบสนองความต๎องการของประชาชนได๎อยํางสะดวก 
รวดเร็ว โปรํงใส และประชาชนมีความพึงพอใจตํอการให๎บริการ ตามตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนตํอการให๎บริการสาธารณะของภาครัฐ 
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         1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 2) 
     1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ  
        (1) เป้าหมาย ระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
             - เป้าหมาย   
                การบริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู๎ใช๎บริการ  
  - การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท    
                โครงการรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

และตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สํงผลตํอการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  สํงผลตํอการบรรลุเปูาหมายตัวชี้วัดระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให๎บริการ
ของรัฐ ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 85  

        (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ   
             แผนย่อยการบริหารจัดการเงินการคลัง 
                  - แนวทางการพัฒนา   
                      จัดท างบประมาณตอบสนองตํอเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให๎งบประมาณเป็น 

เครือ่งมือส าคัญที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยสนับสนุนบทบาทภารกิจของหนํวยงานทั้งในภารกิจพ้ืนฐาน 
ภารกิจยุทธศาสตร์ ภารกิจพ้ืนที่ และภารกิจอ่ืน ๆ ที่ได๎รับมอบหมายให๎สามารถด าเนินการได๎ตามเปูาหมายของแตํ
ละแผนงาน/โครงการ และเปูาหมายรํวมตามระยะเวลาที่ก าหนดไว๎ สอดคล๎องกับสถานการณ์และความเรํงดํวนในแตํละ
ชํวงเวลา โดยใช๎เครื่องมือด๎านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยรํวมกัน เพ่ือให๎เกิดการพัฒนาในทุก ๆ มิติอยําง
ยั่งยืน 
                         - เป้าหมายของแผนย่อย  
                              หนํวยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

       - การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
                    โครงการรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและ

ตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษา สํงผลตํอการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษ า
ประถมศึกษาเลย เขต 3 อันสํงผลตํอการบรรลุเปูาหมายตัวชี้วัด สัดสํวนของหนํวยงานที่บรรลุผลสัมฤทธิ์  
อยํางสูงตามเปูาหมาย ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 90  

 

1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 
  เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป  
   1) โดยตรง แผนการปฏิรูปประเทศด๎านการบริหารราชการแผํนดิน 
       เปูาหมายรวม 3.จัดระบบบริหารและบริการประชาชนให๎เป็นดิจิทัลเพ่ือความโปรํงใส ทันสมัยปรับตวั

ได๎รวดเร็วและเปิดโอกาสให๎ประชาชนได๎มีสํวนรํวมในการด าเนินงานได๎อยํางเหมาะสม 
             2) ในระดับรอง แผนการปฏิรูปประเทศด๎านการศึกษา 
                 เปูาหมายรวม 4. ปรับปรุงระบบการศึกษาให๎มีประสิทธิภาพของการใช๎ทรัพยากรเพ่ิมความคลํองตัว
ในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษาและสร๎างเสริมธรรมาภิบาล        
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ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชกฤษฎีกาวําด๎วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9 (3) 
ก าหนดวํา การบริหารราชการเพ่ือให๎เกิดผลสัมฤทธิ์ตํอภารกิจของรัฐ ให๎สํวนราชการต๎องจัดให๎มีการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สํวนราชการก าหนดซึ่งต๎องสอดคล๎องกับ
มาตรฐานที่ ก.พ.ร. ก าหนด 
   

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได๎จัดท าหลักเกณฑ์ แนวทางการประเมินตัวชี้วัด ตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือใช๎เป็นคูํมือในการ
ด าเนินงานการปฏิบัติราชการตามมาตรการฯ ซึ่งจะชํวยให๎สํวนราชการมีความเข๎าใจเกี่ยวกับกรอบและแนวทางการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของสํวนราชการมากยิ่งขึ้น และจะสํงผลให๎การประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม
มาตรการฯ เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพบังเกิดประสิทธิผล และคูํมือมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 
2560 ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได๎ใช๎มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประเมินตนเอง และจัดท ารายงาน
การประเมินตนเองของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือพัฒนางานการบริหารและการจัดการศึกษา ประสบ
ความส าเร็จตามเปูาหมายตัวชี้วัด ผู๎รับบริการทุกระดับมีความพึงพอใจ และสํงผลตํอการยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานให๎สูงขึ้นตํอไป   
 

 เพ่ือให๎การด าเนินงานดังกลําวข๎างต๎น เป็นไปตามวัตถุประสงค์และตํอเนื่อง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3 จึงได๎จัดท าโครงการรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ และตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ขึ้น  

  

2.2 วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือสร๎างความเข๎าใจในการประเมินตนเองและจัดท ารายงานการประเมินตนเองตามมาตรการ 

ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให๎กับบุคลากร 
ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  
     2) เพ่ือสรุปรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและตาม
มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
 

2.3  เป้าหมาย 
      1) เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
          1.1) บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จ านวน 62 คน มีความรู๎  
ทักษะและประสบการณ์เพ่ิมมากข้ึน และสามารถรายงานประเมินตนเอง จัดท ารายงานประเมินตนเอง  
และสามารถรายงานข๎อมูลผํานระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ KRS (KPI Report system) และระบบ E-MES 
(electronic Monitoring and Evaluation System) 
         1.2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีสรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

      2) เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (outcome) 
บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ทุกคนมีความเข๎าใจเรื่องการประเมิน

ตนเองและจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและตาม
มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการปฏิบัติงานรํวมกัน เพ่ือน าไปสูํมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ที่ก าหนดไว๎และสามารถรายงานผลการด าเนินงานได๎อยํางถูกต๎อง ครบถ๎วนตรงประเด็นมีประสิทธิภาพ และมีผลการ
ประเมินในตัวชี้วัดในระดับดีข้ึนไป              
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2.4  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
       บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จ านวน 62 คน 
 

2.5  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
      วงเงินงบประมาณท่ีด าเนินการ  37,000 บาท  

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช๎จํายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสที่ 1   
ต.ค.63-ธ.ค.

64 

ไตรมาสที่ 2  
ม.ค.64-มี.ค.

64 

ไตรมาสที่ 3  
เม.ย.64-
มิ.ย.64 

ไตรมาสที่ 4   
ก.ค.64-ก.ย.

64 
กิจกรรมที่ 1 สร๎างการรับรู๎  
ความเข๎าใจในการจัดท ารายงาน 
การประเมินตนเองและการ
รายงานผลการด าเนินงานผําน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ 
KRS และระบบ E-MES 

   
18,500 

  
18,500 

กิจกรรมที่ 2 สรุปรายงานผล 
การด าเนินงาน และรายงานผล 
การด าเนินงาน ผํานระบบ KRS  
และ ระบบ E-MES 

   
 

 

 
 

18,500 

 
 

18,500 

รวม   18,500 18,500 37,000 
 

2.6 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

ที ่
กิจกรรม/รายละเอียด 
การใช๎เงินงบประมาณ 

งบด าเนินงาน รวม 
คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 สร๎างการรับรู๎ ความ
เข๎าใจในการจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเองและการรายงานผลการ
ด าเนินงาน 
-คําอาหารกลางวัน อาหารวํางและ
เครื่องดื่ม 
 140 บาท X 50 คน X 2 วัน 
-คําเอกสารประกอบการประชุม 

  
 
 

14,000 

 
 
 
 

4,500 

 
 
 

14,000 
4,500 

2 กิจกรรมที่ 2 สรุปรายงานผล 
การด าเนินงาน และรายงานผล 
การด าเนินงาน ผํานระบบ KRS  
และ ระบบ E-MES 
-คําอาหารกลางวัน อาหารวํางและ
เครื่องดื่ม 
 140 บาท X 50 คน X 2 วัน ประชุม
ชี้แจงและติดตามการรายงานผลการ

  
 
 
 

14,000 

 
 
 

 
 
 
 

4,500 

 
 
 
 

14,000 
 

 
4,500 
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ที ่

กิจกรรม/รายละเอียด 
การใช๎เงินงบประมาณ 

งบด าเนินงาน รวม 
คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสดุ 

ด าเนินงาน 
ในระบบ 
-คําเอกสารสรุปรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

รวม  28,000 9,000 37,000 
รวมงบประมาณท้ังสิ้น  28,000 9,000 37,000 

2.7  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
      2.7.1 เชิงปริมาณ 
       1) บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ทุกคน มีความรู๎ ทักษะและ
ประสบการณ์เพ่ิมมากขึ้น และสามารถรายงานประเมินตนเอง จัดท ารายงานประเมินตนเอง และสามารถรายงาน
ข๎อมูลผํานระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ KRS (KPI Report system) และระบบ E-MES  (electronic Monitoring and 
Evaluation System) 
        2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีสรุปรายงานผลการด าเนินงานตาม 
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2.7.2 เชิงคุณภาพ 
           บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีความเข๎าใจเรื่องการประเมินตนเองและ
จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบั ติราชการและตามมาตรฐาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการปฏิบัติงานรํวมกัน เพ่ือน าไปสูํมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ก าหนด
ไว๎ และสามารถรายงานผลการด าเนินงานได๎อยํางถูกต๎อง ครบถ๎วนตรงประเด็นมีประสิทธิภาพและมีผลการประเมิน
ในตัวชี้วัดในระดับดีข้ึนไป   
            

2.8  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
      1) บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีความรู๎ความเข๎าใจในการประเมินตนเอง
และจัดท ารายงานการประเมินตนเองตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและ 
ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสามารถรายงานผลการด าเนินงานได๎อยํางถูกต๎อง ครบถ๎วน      
ตรงประเด็นมีประสิทธิภาพและมีผลการประเมินในตัวชี้วัดในระดับดีข้ึนไป   
      2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีสรุปรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
      3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีข๎อมูลผลการประเมินตามตัวชี้วัด และน าข๎อมูล
ดังกลําวไปหาแนวทางการพัฒนาด าเนินงานในปีตํอไป 
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ชื่อโครงการ  “ส านักงานน่าดู น่าอยู่ น่าท างาน” 
หนํวยงานรับผิดชอบ  กลุํมอ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
ลักษณะโครงการ    โครงการงานประจ า           โครงการใหมํ       โครงการตํอเนื่อง 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ  ชื่อ – นามสกุล นางพิสมัย ทองหล๎า/นางสาวิตรี พิศาลสังฆคุณ             
            โทรศัพท์ 0810597772/0850472426 
ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ   เริ่มต๎น 1 ตุลาคม 2563 สิ้นสุด 30 กันยายน 2564 
แผนงาน พ้ืนฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
งบประมาณ 100,000  บาท 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ 6.ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ  

     (1) เปูาหมาย  
2.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานท่ีมุํงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์สํวนรวม  

ตอบสนองความต๎องการของประชาชนได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว โปรํงใส 
     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์  

4.4 ภาครัฐมีความทันสมัย 
4.4.1 องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุํนเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ 

     (3) การบรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ   
 โครงการส านักงานนําดู นําอยูํ  นําท างาน สํงผลให๎เจ๎าหน๎าที่ในส านักงานเขต 

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีขวัญและก าลังใจไปท าหน๎าที่ให๎บรรลุเปูาหมายชาติ ตัวชี้วัด
ประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ 
1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
  1)   แผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติ (20) ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครฐั 
        (1) เปูาหมายระดับประเด็นของแผนแมํบทฯ 

- เปูาหมายที ่ 
1. บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู๎ใช๎บริการ 

- การบรรลุเปูาหมายตามแผนแมํบทฯ  
 โครงการส านักงานนําดู นําอยูํ นําท างาน สํงผลตํอการมีขวัญและก าลังใจในการ

ท างานของเจ๎าหน๎าที่ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 อันสํงผลตํอการบรรลุเปูาหมายตาม
ตัวชี้วัดระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให๎บริการของภาครัฐ ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 85 

 

 (2) แผนยํอยของแผนแมํบทฯ 3.4 แผนยํอยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
3.4.1 แนวทางการพัฒนา  

2) พัฒนาหนํวยงานภาครัฐให๎เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว๎าง เป็นองค์กร 
ขีดสมรรถนะสูง” สามารถปฏิบัติงานอยํางมีประสิทธิภาพ มีความคุ๎มคํา เทียบได๎กับมาตรฐานสากล รองรับ
สภาพแวดล๎อมในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซ๎อนและทันการเปลี่ยนแปลง โดยการน านวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาให๎มีการน าข๎อมูลและข๎อมูลขนาดใหญํมาใช๎ในการพัฒนานโยบายการตัดสินใจ การ
บริหารจัดการ การให๎บริการและการพัฒนานวัตกรรมภาครัฐ รวมถึงการเชื่อมโยงการท างานและข๎อมูลระหวําง
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องค์กรทั้งภายในและภายนอกภาครัฐแบบอัตโนมัติ อาทิ การสร๎างแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ภาครัฐสามารถใช๎รํวมกันเพ่ือ
เพ่ิมโอกาสในการเข๎าถึงข๎อมูลที่สะดวกและรวดเร็วเชื่อมโยงข๎อมูลของหนํวยงานภาครัฐให๎มีมาตรฐานเดียวกันและ
ข๎อมูลระหวํางหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องตลอดจนเพ่ือให๎ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน และผู๎ประกอบการสามารถใช๎ประโยชน์
จากข๎อมูลในการขยายโอกาสทางการค๎าทั้งในประเทศและตํางประเทศ 

-เปูาหมายของแผนยํอย  
 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเทํามาตรฐานสากลและมีความคลํองตัว 

- การบรรลุเปูาหมายตามแผนยํอยของแผนแมํบทฯ  
 โครงการส านักงานนําดู นําอยูํ นําท างาน สํงผลตํอการมีขวัญและก าลังใจใน   

การท างานของเจ๎าหน๎าที่ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 อันสํงผลตํอการบรรลุเปูาหมาย
ตามตัวชี้วัด สัดสํวนของหนํวยงานที่บรรลุผลสัมฤทธิ์อยํางสูงตามเปูาหมาย ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 90 

1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2)  
  1.) โดยตรง แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน  
  เป้าหมายรวม  
  3.จัดระบบบริหารและบริการประชาชนให๎เป็นดิจิทัล เพ่ือความโปรํงใส ทันสมัย ปรับตัวได๎รวดเร็ว
และเปิดโอกาสให๎ประชนได๎มีสํวนรํวมในการด าเนินงานได๎อยํางเหมาะสม 
  ประเด็นปฏิรูป 
  1.บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็วและตอบโจทย์ชีวิตประชาชน 
  2.) ในระดับรอง แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
   เป้าหมายรวม  
  4. ปรับปรุงระบบการศึกษาให๎มีประสิทธิภาพของการใช๎ทรัพยากร เพ่ิมความคลํองตัวในการ
รองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษาและสร๎างเสริมธรรมมาภิบาล 
 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรทรัพย์ 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
 การท างานเป็นสิ่งส าคัญในชีวิตคนเรา โดยคนจะใช๎เวลาสํวนใหญํอยูํ ในสถานที่ท างาน  ซึ่ ง

สภาพแวดล๎อมที่ท างานของหนํวยงานราชการเป็นสถานที่ท าการที่ข๎าราชการและเจ๎าหน๎าที่ใช๎เป็นที่ปฏิบัติราชการ 
และเป็นที่ให๎บริการแกํครู นักเรียนและประชาชนผู๎มาติดตํอราชการ ในสํวนข๎าราชการและเจ๎าหน๎าที่ผู๎ปฏิบัติ
ต ๎องอยู ํปฏ ิบ ัต ิหน๎าที ่ราชการทั ้งว ัน สภาพแวดล๎อมมีผลตํอการปฏิบัต ิงานและสุขภาพของผู ๎ปฏิบ ัต ิงาน 
ผู๎ปฏิบัติงานที่ท างานในสภาพแวดล๎อมที่สะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ยํอมสํงผลให๎ผู๎ปฏิบัติ งานมีสุขภาพที่ดี มี
ความสุขในการท างาน มีความปลอดภัยจากการท างาน นอกจากนี้ ยังสํงผลทางอ๎อม ให๎เกิดความสามัคคีและการ
ท างานเป็นทีม ผู๎ปฏิบัติงานจึงควรอยูํในสถานที่ท างานที่นําดู นําอยูํ  นําท างาน เพ่ือเป็นการสร๎างบรรยากาศและ
ทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน และเพ่ือเป็นส านักงานที่พร๎อมปฏิบัติงานและให๎บริการ  ข๎าราชการและเจ๎าหน๎าที่
สามารถปฏิบัติงานได๎อยํางสะดวกรวดเร็ว สํงผลให๎เอ้ือตํอการปฏิบัติงานและเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมาก
ยิ่งขึ้น และสร๎างความพึงพอใจแกํครู นักเรียนและประชาชนผู๎มาติดตํอราชการ  

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ได๎จัดท าโครงการส านักงานนําดู นําอยูํ 
นําท างาน เพ่ือเป็นการสร๎างบรรยากาศและทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานได๎อยํางรวดเร็ว สํงผล
ให๎เอ้ือตํอการปฏิบัติงานและเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น และสร๎างความพึงพอใจแกํครู นักเรียนและ
ผู๎มาติดตํอราชการ  
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2.2 วัตถุประสงค์ 
  2.2.1 เพ่ือปรับปรุงอาคารสถานทีแ่ละภูมิทัศน์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3   ให๎
สะอาด รํมรื่นและสวยงาม      
  2.2.2 เพ่ือขวัญและก าลังใจในการท างานของเจ๎าหน๎าที่ ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3 ให๎สามารถปฏิบัติงานได๎อยํางสะดวกรวดเร็วและมีความพร๎อมตํอการให๎บริการครู นักเรียน
และผู๎มาติดตํอราชการ  
 

2.3  เป้าหมาย 
        เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

 2.3.1 กิจกรรม 5 ส จ านวน 12 ครั้ง    
2.3.2 กิจกรรมมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย จ านวน 12 ครั้ง 

      2.3.3 กิจกรรมมาตรการประหยัดพลังงาน  จ านวน  12  ครั้ง 
      2.3.4 ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารส านักงานฯ และบริเวณภายในส านักงานฯ และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎อง 

               เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (outcome) 
2.3.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  มีความนําดู นําอยูํ นําท างาน

เหมาะสมกับเป็นสถานที่ปฏิบัติงาน และเป็นแบบอยํางที่ดีตํอสถานศึกษาและชุมชน      
2.3.2  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีความพร๎อมตํอการให๎บริการครู บุคลากร 

ทางการศึกษา นักเรียนและผู๎มาติดตํอราชการ  

2.4  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
  บุคลากรภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ครู นักเรียนและ 

ผู๎ปกครองนักเรียนรวมทั้งประชาชนที่มาติดตํอราชการ 

2.5  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

       วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ 100,000 บาท  

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที ่1  
ต.ค.63-ธ.ค.64 

ไตรมาสที่ 2 
ม.ค.64-มี.ค.64 

ไตรมาสที ่3 
เม.ย.64-มิ.ย.64 

ไตรมาสที ่4  
ก.ค.64-ก.ย.64 

1. วางแผนการด าเนินงาน 
(Plan) 
     1.1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน 
ปัญหา ด๎านอาคารสถานที่
แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล๎ อ ม ภ า ย ใ น
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3   
     1.2 จัดท าแผนงาน/
โครงการ 

     

2. ด าเนินการ (Do) 
    2.1 กิจกรรม 5 ส 
    2.2 กิจกรรมมาตรการลด 
และคัดแยกขยะมูลฝอย 

 50,000.-  50,000.- 100,000.- 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที ่1  
ต.ค.63-ธ.ค.64 

ไตรมาสที่ 2 
ม.ค.64-มี.ค.64 

ไตรมาสที ่3 
เม.ย.64-มิ.ย.64 

ไตรมาสที ่4  
ก.ค.64-ก.ย.64 

    2.3 กิจกรรมมาตรการ
ประหยัดพลังงาน 
    2.4 กิจกรรมปรับปรุงภูมิ
ทัศน์รอบอาคารส านักงานฯ 
และบริเวณภายในส านักงานฯ 
และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข๎อง 
3. สรุปและประเมินผล 
(Check) 
    ประเมินผลและสรุปผล
การด าเนินงานตามโครงการ 

     

4. น าผลการประเมินไปปรับปรุง 
(Act) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3 น าผลการ
ประเมินและสรุปผลการด าเนินงาน 
ไปเป็ นข๎ อมู ลในการวางแผน
ปรับปรุ ง พัฒนา เพ่ือให๎ เป็น
ส านักงานนําดู นําอยูํ นําท างาน 
มากยิ่งขึ้น 

     

รวม 
 50,000.-  50,000.- 100,000.- 

  

 2.6 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงิน

งบประมาณ 
งบด าเนินงาน รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 กิจกรรม 5 ส 2,000 2,000 8,000 12,000 

2 กิจกรรมลด และคัดแยกขยะมูลฝอย - 2,000 8,000 10,000 

3 กิจกรรมมาตรการประหยัดพลังงาน - 1,000 1,000 2,000 

4 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคาร
ส านักงานฯ และบริเวณภายในส านักงานฯ 
และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข๎อง 

- - 76,000 76,000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,000 5,000 93,000 100,000 
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2.7  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
2.7.1   เชิงปริมาณ 

1) จัดกิจกรรม 5 ส ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3     
ทุกวันพุธสัปดาห์แรกของเดือน จ านวน 12 ครั้ง 

2) จัดกิจกรรมลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาเลย เขต 3 โดยรายงานข๎อมูลปริมาณขยะรายเดือน จ านวน 12 ครั้ง 
     3) จัดกิจกรรมรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงาน จ านวน 12 ครั้ง 
     4) ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารส านักงานและบริเวณภายในส านักงานและอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎อง 

2.7.2  เชิงคุณภาพ 
   1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีความสะอาดและเป็นระเบียบ
เรียบร๎อย มีความพร๎อมตํอการปฏิบัติงานและให๎บริการ 
   2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 สามารถลดปริมาณขยะและเป็น
แบบอยํางที่ดีตํอผู๎มาติดตํอราชการได๎ 
   3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 สามารถลดคําใช๎จํายด๎าน
สาธารณูปโภคและเป็นหนํวยงานตัวอยํางที่ดี 
   4) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีสถานที่พร๎อมให๎รับบริการและ
สํงผลตํอการมีขวัญและก าลังใจในการท างานของเจ๎าหน๎าที่ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

2.8  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  2.8.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เป็นส านักงานที่นําดู นําอยูํ นําท างาน  

2.8.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีความพร๎อมด๎านสถานที่  
สิ่งแวดล๎อม สาธารณปูโภคในการอยูํอาศัย มีความพร๎อมตํอการปฏิบัติงานและให๎บริการครู นักเรียนและผู๎มาติดตํอราชการ 

2.8.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีภาพลักษณ์ สภาพแวดล๎อม     
มีความปลอดภัยในการท างาน บุคลากรมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี  สํงผลให๎เอ้ือตํอการปฏิบัติงานและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น สร๎างความพึงพอใจแกํครู นักเรียนและประชาชนผู๎มาติดตํอราชการ  
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ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ 

ที่  ๓๗๔ /๒๕๖๓ 

เรื่อง  แตํงตั้งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
------------------------------------------------------------------ 

  

 ด๎วย  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓  จะด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  เพ่ือใช๎เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงาน สํงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา               
และการก ากับดูแล ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ให๎มีระบบการบริหารงานที่เข๎มแข็ง                
มีทิศทางการด าเนินงานที่ชัดเจน สอดคล๎องกับกลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สามาร ถ
ด าเนินการได๎ตามก าหนดเวลา ตรวจสอบได๎ บรรลุเปูาหมายที่ก าหนด เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา                         
อยํางมีประสิทธิภาพ 

 เพ่ือให๎การด าเนินการดังกลําวเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อยและเกิดประโยชน์สูงสุด  จึงแตํงตั้ง
คณะกรรมการพิจารณางบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้ 
 

 ๑. นายประสิทธิ์  ค ากิ่ง  ผอ.สพป.เลย เขต ๓          ประธานกรรมการ 
 ๒. นายปรีชา  ทัพใหญํ  รองผอ.สพป.เลย ๓                   รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายนิสิต สายโยค  รองผอ.สพป.เลย ๓            รองประธานกรรมการ 
 ๔. นางญาณิศา  อยูํงาน  รองผอ.สพป.เลย ๓             รองประธานกรรมการ 
 ๕. นางพิมพ์พรรณ  อรัญมิตร ผอ.กลุํมนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ         กรรมการ     
 ๖. นางสาวศศิธร  ตาริยะ ผอ.กลุํมบริหารงานบุคคล           กรรมการ 
 ๗. นางพิสมัย  ทองหล๎า  ผอ.กลุํมอ านวยการ           กรรมการ 
 ๘. นางพฤษภา  นิกรพิทยา ผอ.หนํวยตรวจสอบภายใน         กรรมการ 
 ๙. วําที่ร.ต.เจริญชัย ปิ่นค า   ผอ.กลุํมบริหารงานการเงินและสินทรัพย์         กรรมการ 
                ๑๐. นายกฤษฎา  สูํสุข  นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน๎าที่ 
                                                    ผอ.กลุํมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา      กรรมการ 
 ๑๑. นายกฤตพรหมณ์  อุํนแก๎ว นิติกร ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน๎าที่ 
                                                       ผอ.กลุํมกฎหมายและคดี      กรรมการ 
 ๑๒. นายเริงฤทธิ์  ค าหมูํ  นักวิชาการศึกษา ช านาญการ ปฏิบัติหน๎าที่ 
    ผอ.กลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา                 กรรมการ 
 ๑๓. จ.อ.สุริยนต์  ชมภ ู  เจ๎าพนักงานธุรการ ช านาญงาน ปฏิบัติหน๎าที่ 
                                                    ผอ.กลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ         กรรมการ 
 

/.๑๔ นางสารภี... 
 



 

-๒- 
 

 ๑๔. นางสารภี  รับผล  ผู๎อ านวยการกลุํมนโยบายและแผน         กรรมการและเลขานุการ  
 ๑๕. นางสิริวรรณ  ศักดาพิทักษ์ นักวิเคราะห์ฯ ช านาญการพิเศษ  กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
 ๑๖. นางสุพรรณ  พรมภักดี นักวิเคราะห์ฯ ช านาญการ             กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
 ๑๗. นางสาวจิรัชญา  พายัพ นักวิเคราะห์ช านาญการ             กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
 ๑๘. นางพัชรี  ขุนมาตย์  นักวิเคราะห์ฯ ช านาญการ             กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
 ๑๙. นายศราวุธ  วินทะไชย ลูกจ๎างชั่วคราว (นายชํางโยธา)       กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
                              
 มีหน้าที ่ พิจารณางบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   
 

 ให๎คณะกรรมการที่ได๎รับแตํงตั้งปฏิบัติหน๎าที่ที่ได๎รับมอบหมาย ให๎ส าเร็จลุลํวงตามวัตถุประสงค์ และ
เกิดประโยชน์สูงสุดตํอทางราชการ 
 
           ทั้งนี้  ตั้งแตํบัดนี้เป็นต๎นไป 
 
 
                               สั่ง  ณ วันที่    ๑๘  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

                                       
                    (นายประสิทธิ์  ค ากิ่ง) 

                  ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ 

ที่    ๔๑๓ /๒๕๖๓ 

เรื่อง  แตํงตั้งคณะกรรมการพิจารณารํางแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
------------------------------------------------------------------ 

  

 ด๎วย  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ จะด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือใช๎เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงาน สํงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา               
และการก ากับดูแล ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ให๎มีระบบการบริหารงานที่เข๎มแข็ง                
มีทิศทางการด าเนินงานที่ชัดเจน สอดคล๎องกับกลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สามารถ
ด าเนินการได๎ตามก าหนดเวลา  ตรวจสอบได๎  บรรลุเปูาหมายที่ก าหนด  เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาอยําง                     
มีประสิทธิภาพ  

 เพ่ือให๎การด าเนินการดังกลําวเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อยและเกิดประโยชน์สูงสุด  จึงอาศัยอ านาจตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และฉบับที่แก๎ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๓๗  
แตํงตัง้คณะกรรมการพิจารณารํางแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้ 
 ๑. นายประสิทธิ์  ค ากิ่ง  ผอ.สพป.เลย เขต ๓                  ประธานกรรมการ 
 ๒. นายปรีชา  ทัพใหญํ  รองผอ.สพป.เลย เขต ๓                       รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายนิสิต สายโยค  รองผอ.สพป.เลย เขต ๓                       รองประธานกรรมการ 
 ๔. นางญาณิศา  อยูํงาน  รองผอ.สพป.เลย เขต ๓                       รองประธานกรรมการ 
 ๕. นายไพรวัล  อ่ านาเพียง ผอ.รร.ดํานซ๎าย (ประธานบริหารกลุํมโรงเรียน)            กรรมการ 
 ๖. นายสุเทพ  วังคีรี  ผอ.รร.บ๎านนาเจียง (ประธานบริหารกลุํมโรงเรียน)        กรรมการ 
 ๗. นายธวชัพงษ์  พรหมจักร ผอ.รร.บ๎านวังยาว (ประธานบริหารกลุํมโรงเรียน)          กรรมการ 
 ๘. นายนิคม  แก๎วเขียว  ผอ.รร.บ๎านนาหว๎าน๎อย(ประธานบริหารกลุํมโรงเรียน)     กรรมการ 
 ๙. นายประหยัด  ยศศรี  ผอ.รร.บ๎านทุํงเทิง (ประธานบริหารกลุํมโรงเรียน)       กรรมการ 
 ๑๐. นายประกอบ  สินพรม ผอ.รร.บ๎านตาดเสี้ยว (ประธานบริหารกลุํมโรงเรียน)        กรรมการ 
 ๑๑. นายเชาวกุล  พรมใจ ผอ.รร.ชุมชนภูเรือ (ประธานบริหารกลุํมโรงเรียน)       กรรมการ 
 ๑๒. นายสุนทร  กมลชิต ผอ.รร.กกโพธิ์แสนเอ้ียม(ประธานบริหารกลุํมโรงเรียน)     กรรมการ 
 ๑๓. นายกํอเกียรติ  นนทะโคตร   ผอ.รร.บ๎านเหลํากอหก(ประธานบริหารกลุํมโรงเรียน) กรรมการ 
 ๑๔. นายวรวิทย์  แสนประสทิธิ์   ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านโปุงชี (ก.ต.ป.น.)        กรรมการ 
 ๑๕. นายประดิษฐ์  แก๎วยม      ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านหนองหลวง (ก.ต.ป.น.)       กรรมการ 
 ๑๖. นายเกษม  แก๎วยาศรี      ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านหนองบง (ก.ต.ป.น.)        กรรมการ 
 ๑๗. นายยุทธพงษ์  ทองหล๎า      ผู๎อ านวยการโรงเรียนอนุบาลดํานซ๎าย (ก.ต.ป.น.)       กรรมการ 
 ๑๘. นายศฤงคาร  หล๎ากันหา      ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านทับกี่ (ก.ต.ป.น.)        กรรมการ 

/๑๙. นางพิมพ์พรรณ... 

 

 



 

-๒- 

 ๑๙. นางพิมพ์พรรณ  อรัญมิตร ผอ.กลุํมนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ      กรรมการ     
 ๒๐. นางสาวศศิธร  ตาริยะ  ผอ.กลุํมบริหารงานบุคคล       กรรมการ 
 ๒๑. นางพิสมัย  ทองหล๎า  ผอ.กลุํมอ านวยการ       กรรมการ 
 ๒๒. นางพฤษภา  นิกรพิทยา  ผอ.หนํวยตรวจสอบภายใน      กรรมการ 
 ๒๓. วําที่ร.ต.เจริญชัย ปิ่นค า   ผอ.กลุํมบริหารงานการเงินและสินทรัพย์     กรรมการ 
                ๒๔. นายกฤษฎา  สูํสุข   นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน๎าที่ 
                                                               ผอ.กลุํมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   กรรมการ 
 ๒๕. นายกฤตพรหมณ์  อุํนแก๎ว นิติกร ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน๎าที่ 
                                                               ผอ.กลุํมกฎหมายและคดี           กรรมการ 
 ๒๖. นายเริงฤทธิ์  ค าหมูํ  นักวิชาการศึกษา ช านาญการ ปฏิบัติหน๎าที่ 
    ผอ.กลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา                กรรมการ 
 ๒๗. จ.อ.สุริยนต์  ชมภ ู   เจ๎าพนักงานธุรการ ช านาญงาน ปฏิบัติหน๎าที่ 
                                                              ผอ.กลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ       กรรมการ 
 ๒๘. นางเพชรี  ชัยมูล   ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ       กรรมการ 
 ๒๙. นางศิริพร  อุํนแก๎ว   ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ       กรรมการ 
 ๓๐. นางนวพร  สุขประเสริฐ  ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ       กรรมการ 
 ๓๑. นางสาวพีรพรรณพชร วงษ์ชมชวกร ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ       กรรมการ 
 ๓๒. นางสาวสุพัตรา  สิงห์สถติย์  ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ       กรรมการ 
 ๓๓. นางสาวสุมาลี   กันธุ  ศึกษานิเทศก์ ช านาญการ        กรรมการ 
 ๓๔. นายณฐพรต  เพ็งสาย  ศึกษานิเทศก์         กรรมการ 
 ๓๕. นางสารภี  รับผล       อ านวยการกลุํมนโยบายและแผน       กรรมการและเลขานุการ  
 ๓๖. นางสิริวรรณ  ศักดาพิทักษ์  นักวิเคราะห์ฯ ช านาญการพิเศษ  กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
 ๓๗. นางสุพรรณ  พรมภักดี     นักวิเคราะห์ฯ ช านาญการ    กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
 ๓๘. นางสาวจิรัชญา  พายัพ     นักวิเคราะห์ช านาญการ            กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
 ๓๙. นางพัชรี  ขุนมาตย์      นักวิเคราะห์ฯ ช านาญการ         กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
 ๔๐. นายศรายุทธ  วินทะไชย์     ลูกจ๎างชั่วคราว (นายชํางโยธา)    กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

  
 มีหน้าที ่ พิจารณารํางแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 ให๎คณะกรรมการที่ได๎รับแตํงตั้งปฏิบัติหน๎าที่ที่ได๎รับมอบหมาย ให๎ส าเร็จลุลํวงตามวัตถุประสงค์ และ
เกิดประโยชน์สูงสุดตํอทางราชการ 
 
           ทั้งนี้  ตั้งแตํบัดนี้เป็นต๎นไป 
 
                               สั่ง  ณ วันที่    ๒๙  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

                 
(นายประสิทธิ์  ค ากิ่ง) 

ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
 
 



 

 

แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 3 
 

         รอบ 6 เดือน (ต.ค.- มี.ค.)              รอบ 9 เดือน (ต.ค.-มิ.ย.)               รอบ 12 เดือน (ต.ค.- ก.ย.) 

1. ชื่อโครงการ........................................................................ ...................................................................... .......... 
2. ลักษณะโครงการ     2.1     ใหมํ       ตํอเนื่อง        งานประจ า 
 

2.2    แก๎ไขใหมํ/ปรับปรุง      พัฒนา       นโยบาย 
 

3. ผลส าเร็จของการด าเนินงาน 
 

 3.1 วัตถุประสงค์        ครบ/ตรงตามวัตถุประสงค์ 
 

                                       ไมํครบ/ไมํตรงตามวัตถุประสงค์ เพราะ………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 3.2 เปูาหมาย  
 

แผนก าหนดไว๎ ผลการด าเนินงาน 

1.  

2.  

3.  
  
 

กรณีด าเนินการได๎ต่ ากวําเปูาหมายที่ก าหนด เพราะ…………………………………………………………………………………. 
 

................................................................................................................................................................ .............. 
 

 3.3 กิจกรรมการด าเนินงาน 
 

แผนก าหนดไว๎ ผลการด าเนินงาน 

1.  

2.  

3.  
  
 

กรณีด าเนินการได๎ต่ ากวําเปูาหมายที่ก าหนด เพราะ…………………………………………………………………………………. 
 

 3.4 งบประมาณ 
 

แผนก าหนดไว๎ ผลการด าเนินงาน 

1.  
2.  
3.  

  

สามารถประหยัดงบประมาณได๎ จ านวน.........................................บาท 
 



 

 3.5 ผลส าเร็จที่ได๎รับจากกิจกรรมการด าเนินงาน 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ แผนก าหนดไว๎ ผลการด าเนินงาน 

1.   

2.   

3.   

 
4. ปัญหา/อุปสรรค 
.......................................................................................................... ....................................................................... 
 

............................................................................................................................. .................................................... 
 

................................................................................................................................... ............................................. 
 
5. แนวทางแก๎ไข/ข๎อเสนอแนะ 
 

.................................................................................................................................................................................  
 

............................................................................................................................. .................................................... 
 

................................................................................................................................... ............................................. 
 

 
(ลงชื่อ)       ผู๎รายงาน/รับผิดชอบโครงการ 
       (...............................................) 
 

(ลงชื่อ)                 รองฯ/ผอ.กลุํม/หรือผู๎ควบคุม 
            (................................................) 
 
การประเมินผล(Evaluation) 
 

 การประเมินผล (Evaluation) เป็นกระบวนการในการเก็บรวมรวมข๎อมูลและวิเคราะห์ข๎อมูลของการ
ด าเนินโครงการและพิจารณาบํงชี้ให๎ทราบถึงจุดเดํนหรือจุดด๎อยของโครงการอยํางมีระบบแล๎วตัดสินใจวําจะ
ปรับปรุงแก๎ไขโครงการ เพ่ือการด าเนินงานตํอไป หรือจะยุติการด าเนินงาน การประเมินผลโครงการอยํางมีระบบ 
ยํอมจะมีสํวนชํวยให๎ผู๎บริหารโครงการ ได๎ตระหนักถึงคุณภาพของโครงการที่ก าหนดไว๎วําจะสามารถให๎มีความ
ถูกต๎องและเหมาะสมซึ่งจะต๎องสํงผลให๎โครงการนั้นด าเนินการได๎อยํางมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว๎ หรือ 
 

 การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง กระบวนการตัดสินคุณคําของสิ่งหนึ่ งตามตัวชี้วัด โดยการ
เปรียบเทียบกับเกณฑ์หรือมาตรฐานที่ก าหนดไว๎ ดังนั้น การประเมินโครงการจึงหมายถึง การตัดสินคุณคําของ
โครงการ 
 
 
 
 
 



 

 

แบบประเมินโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

******************************* 
 

1. ชื่อโครงการ........................................................... 

2. กลยุทธ์........................................จุดเน๎น............................ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ................................................................................ ... 

3. ระยะเวลาด าเนินงาน/โครงการ........................................................ 

4. ผู๎รับผิดชอบงาน/โครงการ...................................................... 

5. ผลการด าเนินการ งาน/โครงการ 

     5.1 ด๎านปัจจัย 

 5.1.1 ระยะเวลาด าเนินการ 
  (  ) ตรงตามท่ีก าหนดในแผน   (  ) เร็วกวําที่ก าหนดในแผน  (  ) ช๎ากวําที่ก าหนดในแผน 

 5.1.2 สถานที่ท่ีใช๎ด าเนินการมีความเหมาะสม 
  (  ) มาก    (  ) ปานกลาง      (  ) น๎อย 

 5.1.3 ความเหมาะสมของโครงการกับสภาพการด าเนินการจริง 
  (  ) เหมาะสม.......................................... 
  (  ) ไมํเหมาะสม  เพราะ................................................ 

 5.1.4 จ านวนเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช๎การด าเนินการ 
  (  )  มีเพียงพอ 
  (  ) ไมํเพียงพอ อุปกรณ์/ เครื่องมือที่ขาด คือ............................. 

 5.1.5 คุณภาพของเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช๎ในการด าเนินการ 
  (  )  ดีมาก  (  ) พอใช๎  (  ) ต๎องปรับปรุง 

 5.1.6 จ านวนของบุคลากรหรือผู๎ด าเนินงาน 
  (  ) มากเกินไป  (  ) เพียงพอ  (  ) น๎อยเกินไป 

 5.1.7 ความรํวมมือในการด าเนินการของผู๎รํวมงาน / ผู๎เกี่ยวข๎อง 
  (  ) ได๎รับความรํวมมือดีมาก  (  ) ได๎รับความรํวมมือพอสมควร 
  (  ) ได๎รับความรํวมมือน๎อย 

 5.1.8 การใช๎จํายงบประมาณ 
  (  ) มากกวํางบประมาณที่ก าหนดไว๎ในแผน 
  (  ) พอดีกับงบประมาณท่ีก าหนดไว๎ในแผน 
  (  ) น๎อยกวํางบประมาณท่ีก าหนดไว๎ในแผน 
 
 
 
 



 

     5.2 ด๎านผลการด าเนินงาน 

  5.2.1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน/ โครงการ เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว๎ 
  (  ) สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ทุกข๎อ 
  (  ) สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์บางข๎อ 
  (  ) ไมํได๎ผลตามวัตถุประสงค์ เพราะ........................................................ 

  5.2.2 ผลการด าเนินการ เปรียบเทียบกับเปูาหมายด๎านปริมาณ 
  (  ) สูงกวําเปูาหมาย (  ) เทํากับเปูาหมาย  (  ) ต่ ากวําเปูาหมาย 

 5.2.3 ผลการด าเนินการ เปรียบเทียบกับเปูาหมายด๎านคุณภาพ 
  (  ) พอใจมาก  (  ) พอใจ  (  ) ยังต๎องปรับปรุง 

    5.3 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ (ตอบได๎มากวํา 1 ข๎อ) 
 (  ) 5.3.1 งาน/โครงการไมํสอดคล๎องกับความต๎องการหรือปัญหาของกลุํมเปูาหมาย 
 (  ) 5.3.2 งาน โครงการไมํสามารถตอบสนองนโยบาย/กลยุทธ์/จุดเน๎น/ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ระบุไว๎ในแผน 
 (  ) 5.3.3 ขาดการประสานงานระหวํางคณะด าเนินงานหรือผู๎เกี่ยวข๎อง 
 (  ) 5.3.4 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของงาน/โครงการบางกิจกรรมไมํสามารถปฏิบัติได๎ 
 (  ) 5.3.5 กิจกรรมของงาน/โครงการบางกิจกรรมไมํสามารถปฏิบัติได๎ 
  ได๎แกํกิจกรรม................................................................................................................ ... 
  สาเหตุเพราะ....................................................................................................................  
 (  ) 5.3.6 ขั้นตอนการใช๎เงินงบประมาณ ลําช๎า หรือไมํตรงตามแผนที่ก าหนดไว๎ สาเหตุเพราะ 
  ..................................................................................................................................... 
 (  ) 5.3.7 เกิดผลกระทบหรือผลข๎างเคียงจากการด าเนินงาน/โครงการ 
  (ถ๎ามีโปรดระบุ)................................................................................................ ..... 

     5.4 ข๎อเสนอแนะและแนวทางปรับปรุงแก๎ไข ส าหรับการด าเนินการงาน / โครงการตํอไป 
 
 
 
 

(ลงชื่อ).............................................................ผู๎ประเมิน 
(............................................................) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
                                   คณะผู้จัดท า 

 
 
 
 

1. นายประสิทธิ ์ ค ากิ่ง     ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
2. นายปรชีา ทัพใหญ ํ รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศกึษาเลย เขต 3 
3. นายนิสิค  สายโยค รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาเลย เขต 3 
4. นางญาณิศา  อยูงําน รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศกึษาเลย เขต 3 
5. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา เขตพ้ืนที่การศกึษา 
6. ประธานบรหิารกลุํมโรงเรียนทุกกลุมํ 
7. ผู๎อ านวยการกลุํม/หนํวย  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาเลย เขต 3 

 
 

 
 
 
 

1.  นางสารภี       รับผล      ผู๎อ านวยการกลุํมนโยบายและแผน 
2.  นางสริิวรรณ    ศักดาพิทกัษ์     นักวเิคราะหน์โยบายและแผน ช านาญการพิเศษ 
3.  นางสุพรรณ     พรมภักด ี นักวเิคราะหน์โยบายและแผน ช านาญการ 
4. นางสาวจิรัชญา  พายัพ     นักวเิคราะหน์โยบายและแผน ช านาญการ 
5.  นางพัชร ี        ขุนมาตย ์ นักวเิคราะหน์โยบายและแผน ช านาญการ     
6.  นายศรายุทธ      วินทะไชย์ ลูกจ๎างชัว่คราว (นายชาํงโยธา) 

 

 

ที่ปรึกษา 

คณะท างาน 



 

 

www.loei3.go.th 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาเลย เขต 3 

439 หมู ่1 ต.โคกงาม อ.ดา่นซ้าย จ.เลย 42120  
โทรศัพท์ 0 4281 0495 ไทรสาร 0 4281 0496 

http://www.loei3.go.th/

