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สวนที ่1 

       บทนํา 
 

 

1.1 สภาพทั่วไป 
 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง   

ประกาศปรับปรุงแกไขการกําหนดเขตพื้นท่ีการศึกษา และกําหนดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 เม่ือ

วันที ่ 18 มกราคม 2551 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที ่ 4 กุมภาพันธ 2551 เดิมตั ้งอยู บริเวณ

โรงเรียนอนุบาลดานซาย ตําบลดานซาย อําเภอดานซาย จังหวัดเลย ปจจุบันสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเลย เขต 3 ตั้งอยูเลขที่ 439 หมูที่ 1 ตําบลโคกงาม อําเภอดานซาย จังหวัดเลย มีเขตบริการ

ครอบคลุมพื้นที่ 3 อําเภอ ของจังหวัดเลย ประกอบดวย อําเภอดานซาย อําเภอภูเรือ และอําเภอนาแหว                 

มีโรงเรียนทั้งสิ้น 107 โรงเรียน   

 
 

1.2 สภาพภูมิศาสตร 
 

ลักษณะทั่วไปพื้นที่สวนใหญเปนภูเขาสูงรอยละ 80 มีพ้ืนท่ีราบรอยละ 20 ของพื้นท่ีทั้งหมดมีอาณาเขต

ติดตอดังนี ้

 - ดานทิศตะวันออก  ติดตอกับอําเภอเมืองเลย  อําเภอทาลี่  อําเภอภูหลวง จังหวัดเลย  

 - ดานทิศตะวันตก    ติดตอกับอําเภอนครไทย อําเภอชาติตระการ  จังหวัดพิษณุโลก   

 - ดานทิศเหนือ        ติดตอกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีน้ําเหือง เปนแนวเขต                                    

                              พรมแดน 

 - ดานทิศใต    ติดตอกับอําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

2 

 

 

 

 

 

อําเภอดานซาย ตั้งอยุทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดตอกับอําเภอขางเคียงดังตอไปนี้ 

- ทิศเหนือ ติดตอกับแขวงไชยบุรี (ประเทศลาว) 

- ทิศตะวันออก ติดตอกับอําเภอภูเรือ อําเภอวังสะพุง และอําเภอภูหลวง 

- ทิศใต ติดตอกับอําเภอหลมเกา อําเภอเขาคอ (จังหวัดเพชรบูรณ) และอําเภอนครไทย (จังหวัด

พิษณุโลก) 

- ทิศตะวันตก ติดตอกับอําเภอนครไทย (จังหวัดพิษณุโลก) และอําเภอนาแหว 
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อําเภอภูเรือ  ตั้งอยูทางตอนกลางของจังหวัด มีอาณาเขตติดตอกับอําเภอขางเคียง ดังนี้ 

- ทิศเหนือ ติดตอกับแขวงไชยบุร ี(ประเทศลาว) และอําเภอทาลี่ 

- ทิศตะวันออก ติดตอกับอําเภอเมืองเลยและอําเภอวังสะพุง 

- ทิศใต ติดตอกับอําเภอภูหลวงและอําเภอดานซาย 

- ทิศตะวันตก ติดตอกับอําเภอดานซาย 
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อําเภอนาแหว  ตั้งอยูทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดตอกับอําเภอขางเคียง ดังนี้ 

- ทิศเหนือ ติดตอกับอําเภอชาติตระการ (จังหวัดพิษณุโลก) และแขวงไชยบุรี (ประเทศลาว) 

- ทิศตะวันออก ติดตอกับแขวงไชยบุรี (ประเทศลาว) และอําเภอดานซาย 
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- ทิศใต ติดตอกับอําเภอนครไทย (จังหวัดพิษณุโลก) 

- ทิศตะวันตก ติดตอกับอําเภอนครไทยและอําเภอชาติตระการ (จังหวัดพิษณุโลก 
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1.3 โครงสรางการบริหารงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เปนหนวยงานท่ีอยูภายใตการกํากับดูแลของ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ

เขตพื้นท่ีการศึกษา ตามมาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 

2) พ.ศ. 2545 และมาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 

แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 โดยมีผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

เปนผูบริหาร และแบงงานออกเปน 9 กลุม 1 หนวย ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวน

ราชการภายในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. 2560 และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ดังน้ี 
 
 

 

 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

 
                               ผูอํานวยการสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

หนวยตรวจสอบภายใน 

    กลุ่ม 

   อาํนวย 

     การ 

 กลุ่มนิเทศตดิตาม

และประเมินผล

การจดัการศกึษา 

      กลุ่ม   

 บรหิารงาน 

     บคุคล 

    กลุ่ม    

  นโยบาย 

 และแผน 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

ของเขตพ้ืนท่ีการศกึษา 

กลุ่มบรหิาร 

งานการเงิน 

และสินทรพัย ์

กลุ่มส่งเสรมิ

การจดั

การศึกษา 

กลุ่มโรงเรียน 

สถานศกึษาขันพืนฐาน 

 กลุ่มพฒันาครู

และบุคลากร

ทางการศึกษา 

กลุ่มส่งเสรมิ

การศึกษา

ทางไกลฯ 

กลุมกฎหมายและคดี คณะกรรมการบริหารสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

รองผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพืนทีการศกึษาประถมเลย เขต  
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1.4 อํานาจหนาที่ 
  

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เปนหนวยงานระดับเขตพื้นที่การศึกษาอยูภายใต

การกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหนาที่ดําเนินการให

เปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ขอ 3 และขอ 4 ประกอบกับคําแนะนํา

ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุม ครั้งที่ 2/2560 

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการจึงออกประกาศไว ใหมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้         

 1. จัดทํานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย 

มาตรฐานการศกึษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความตองการของทองถิ่น 

 2. วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหนวยงานในเขตพื้นที่การศึกษา 

และแจงจัดสรรงบประมาณที่ไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบ รวมทั้งกํากับ ตรวจสอบ ติดตามการใชจาย

งบประมาณของหนวยงานดังกลาว 

 3. ประสาน สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 4. กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 5. ศึกษา วิเคราะห วิจัยและรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 

 6. ประสานการระดมทรัพยากรดานตาง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อสงเสริม สนับสนุนการจัดและ

พัฒนาการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 

 8. ประสาน สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

รวมทั้งบุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดรูปแบบท่ี

หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา 

 9. ดําเนินการและประสาน  สงเสริม สนบัสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 10. ประสาน สงเสริม การดําเนินงานของคณะกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทํางานดานการศึกษา 

 11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองคกร หนวยงานภาครัฐ เอกชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

          12. ปฏิบัตงิานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย 

  

การแบงสวนราชการภายในสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2561  

  

 การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบง

สวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2561  ดังตอไปนี้ 

  (1)  กลุมอํานวยการ 

  (2)  กลุมนโยบายและแผน 

  (3)  กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

  (4)  กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 

  (5)  กลุมบริหารงานบุคคล 

  (6)  กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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  (7)  กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

  (8)  กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

(9)  กลุมกฎหมายและคดี 

(10) หนวยตรวจสอบภายใน 
 

1.5 คณะกรรมการในการบริหารจัดการ 
  

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เกิดจากการที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับแกไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ได

กําหนดวา การบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานใหยึดเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยคํานึงถึงปริมาณสถานศึกษา 

จํานวนประชากร วัฒนธรรม และความเหมาะสมดานอ่ืนดวย เวนแตการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานตามกฎหมายวา

ดวยการอาชีวศึกษา ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของสภาการศึกษาแหงชาติ มีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา

กําหนดเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 

 การบริหารจัดการ ใหมีผูอํานวยการเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ

สํานักงานใหเปนไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง ในกรณีที่มีกฎหมายอื่นกําหนด

อํานาจหนาที่ของผูอํานวยการไวเปนการเฉพาะ การใชอํานาจและการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายดังกลาวใหคํานึงถึง

นโยบายที่คณะรัฐมนตรีกําหนดหรือนุมัติแนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวงดวย  ในสํานักงานตาม

วรรคหนึ่งจะใหมีรองผูอํานวยการเปนผูบังคับบัญชาขาราชการรองจากผูอํานวยการเพื่อชวยปฏิบัติราชการก็ได โดย

รองผูอํานวยการหรือผูดํารงตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นในสํานักงาน มีอํานาจหนาท่ีตามที่ผูอํานวยการกําหนดหรือ

มอบหมาย 

 

1.5.1 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา 
 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิ เทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) มีอํานาจหนาที่              

ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการตรวจราชการ การติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศกึษา 

พ.ศ. 2560 ขอ 25 และขอ 26 ดังนี้ 

 (1) สงเสริม สนับสนุนใหมีการนํามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มากําหนดเปนแนวทางในการติดตาม 

ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการบริหารและการดําเนินการของหนวยงานและสถานศึกษา ในสังกัดเขตพื้นที่

การศึกษา 

 (2) กําหนดแนวทางการศึกษา วิเคราะห วิจัย การบริหารและการดําเนินการของหนวยงานและ   

สถานศึกษา ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา  

 (3) พิจารณาแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลและนิเทศการศึกษา โดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของ

หนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 (4) ติดตาม ประเมินผลและนเิทศการบริหารและการดําเนินการตามแผนท่ีกําหนด  
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 (5) รับทราบผลการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการบริหารและการดําเนินการตามแผน                  

และใหขอเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

 (6) สงเสริมใหมีการประสานงานการติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษากับคณะกรรมการและ

หนวยงานที่เก่ียวของ 

 (7) แตงตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษาตามความจําเปน 

 (8) ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

1.5.2 คณะกรรมการบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

  คณะกรรมการบริหารสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีอํานาจหนาท่ีดังน้ี  

1) รวมบริหารและการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3   

2) กํากับ ดูแล สงเสรมิ สนับสนุนและติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปในทิศทางการพัฒนา 

ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 และมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนไปดวย

ความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 

3) กําหนดมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษาเลย เขต 3 ตามคูมือการปฏิบัติงาน 

4) กํากับ ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษาเลย เขต 3 ตามคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

1.5.3  คณะกรรมการบริหารกลุมโรงเรียน 

คณะกรรมการบริหารกลุมโรงเรียน มีอํานาจหนาที่ตามระเบียบสํานักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศึกษา

เลย เขต 3 วาดวยกลุมโรงเรยีน พ.ศ. 2560 ดังนี้ 
 

(1) จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา และแผนปฏิบัติการประจําปใหสอดคลองกับนโยบายของกลุม

โรงเรียนและหนวยงานตนสังกัด 
 

(2) พิจารณาใหความเห็นชอบ ตามแผนงาน โครงการ ดานบริหารวิชาการ ดานบริหารงานบุคคลดาน

บริหารงานงบประมาณ และดานบริหารงานทั่วไป ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําป

ของกลุมโรงเรียน 
 

(3) ประสานงาน สงเสริม สนับสนุน รวมมือ ในการดําเนินการพัฒนางานดานวิชาการ ดาน

งบประมาณ ดานบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป รวมกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา

ใหมีประสิทธิภาพตามเปาหมาย ยกระดับคณุภาพการศึกษาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูมาตรฐานสากล 
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(4) ใหความรวมมือภายในกลุมโรงเรียนและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษา พัฒนาหลักสูตร มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดการเรียนการ

สอน การนิเทศการศึกษา และการประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
 

(5) ประสานงาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษา องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

รวมท้ังบุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดรูปแบบ                     

ที่หลากหลายในเขตบริการของกลุมโรงเรียน 
 

(6) ระดมทรัพยากรในดานตางๆ ในการสงเสริม สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษา ในกลุมโรงเรียน 

(7) ประสาน สงเสริม สนับสนุน รวมมือ ในการดําเนินงานของคณะกรรมการเขตพื้นทีการศึกษา 

คณะกรรมการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการ 

คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานอื่นๆ ที่เก่ียวของในระดับสถานศึกษาและกลุมโรงเรยีน 

(8) ประสาน สงเสริม สนับสนุน จัดการแขงขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการ กีฬาและกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียนของกลุมโรงเรียน 
 

(9) จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน และรายงานประจําปของกลุมโรงเรยีนตอหนวยงานตนสังกัด  
 

(10) เสนอแนะปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการดําเนินงานทั้ง 4 งานของกลุมโรงเรียนตอ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

 

 

1.6 ขอมูลพื้นฐานทางการศึกษา 
 

ตารางที่ 1  ขอมูลจํานวนโรงเรียนแยกตามอําเภอ 
 

 

ที ่ อําเภอ 
จํานวนโรงเรียน 

ประถมศึกษา ขยายโอกาสทางการศึกษา รวม 

1 ดานซาย 53 10 63 

2 ภูเรือ 27 1 28 

3 นาแหว 16 -  16 

รวม 96 11 107 

ขอมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 
 

ตารางที่ 2  ขอมูลจํานวนโรงเรียนแยกตามขนาดโรงเรียน 
 

ขนาดโรงเรียน เกณฑจํานวนนกัเรียน จํานวนโรงเรียน 

ขนาดเล็ก    นักเรียนไมเกิน  120  คน 96 

ขนาดกลาง    นักเรียน 121 - 600  คน 10 
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ขนาดใหญ    นักเรียน  601 – 1,500 คน 1 

รวม  107 

ขอมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 
 

 

ตารางที่ 3  ขอมูลจํานวนโรงเรียนขนาดเล็ก 
 

 

จํานวนนกัเรียน จํานวนโรงเรียน 

0 คน 2 

1 – 20 คน 16 

21 – 40 คน 37 

41 – 60 คน 15 

61 – 80 คน 13 

81 – 100 คน 9 

101 – 120 คน 4 

รวม 96 
 

คิดเปนรอยละ 89.71 จากโรงเรียนทั้งหมด 107 โรงเรียน 

ขอมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 4  ขอมูลจํานวนนักเรียนและหองเรียน  จําแนกเปนรายช้ัน 
 

 

ช้ันเรียน 
จํานวนนกัเรียน จํานวนหองเรียน 

ชาย หญงิ รวม 

อนุบาล 1 1 2 3 1 

อนุบาล 2 319 316 635 83 

อนุบาล 3 359 357 716 87 

รวมอนุบาล 679 675 1,354 171 

ประถมศึกษาปท่ี 1 418 410 828 108 

ประถมศึกษาปท่ี 2 411 382 793 102 

ประถมศึกษาปท่ี 3 524 438 962 110 

ประถมศึกษาปท่ี 4 457 422 879 104 
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ประถมศึกษาปท่ี 5 399 420 819 106 

ประถมศึกษาปท่ี 6 454 435 889 103 

รวมประถมศึกษา 2,663 2,507 5,170 633 

มัธยมศึกษาปท่ี 1 104 91 195 13 

มัธยมศึกษาปท่ี 2 103 94 197 12 

มัธยมศึกษาปท่ี 3 113 89 202 13 

รวมมัธยมศึกษาตอนตน 320 274 594 38 

รวมทั้งสิ้น 3,662 3,456 7,118 842 

ขอมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 

ตารางที่ 5  ขอมูลบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาเลย เขต 3 และสถานศึกษาในสังกัด                             
 

บุคลากร สพป.ลย. 3 
จํานวน  

(คน) 
ขาราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษา 

จํานวน  

(คน) 

 ผอ.สพป. 1 ผูอํานวยการโรงเรียน 87 

 รอง ผอ.สพป. 3 รองผูอํานวยการโรงเรียน 2 

 บุคลากรทางการศึกษา 38ค.(2) 34 ครูผูสอน 444 

 ศึกษานิเทศก 7 พนักงานราชการ 28 

 พนักงานราชการ 1 ลูกจางชั่วคราว (ธุรการโรงเรยีน) 95 

 ลูกจางประจํา 2 ลูกจางประจํา (นักการภารโรง) 19 

 ลูกจางชั่วคราว 14 ลูกจางชั่วคราว (นักการภารโรง) 53 

  พี่เลี้ยงเด็กพิการ 35 

  ครูวิทย-คณิต 5 

  ครูอัตราจางรายเดือนข้ันวิกฤต 20 

  ครูผูทรงคุณคาแหงแผนดิน      3 

รวม 61 รวม 791 
 

 
 

ขอมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 

 

 

 

1.7 สรุปผลการดําเนินงานที่ผานมา 
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 โดยสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ไดดําเนินการขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564  และมีผลการดําเนินการ ดังนี้ 
 

 1.ดานคุณภาพการศึกษา 

   (1) การเปรียบเทียบผลการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test 

: NT) ชั้นประถมศกึษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2563  ระดับประเทศและระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 

3 

 

ดาน ระดับประเทศ 
ระดับเขตพื้นที่

การศึกษา 

 เพิ่ม/ลด 

 
หมายเหตุ 

ดานคณิตศาสตร 

(Mathematics) 

40.47 40.60 +0.13  

ดานภาษาไทย 

(Thai Language) 

47.46 46.04 -1.42  

รวมความสามารถทั้ง 2 ดาน 43.97 43.32 -0.65  

 

จากตารางการเปรียบเทียบผลการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู เรียนระดับชาติ 

(NationalTest : NT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2563 ระดับประเทศและระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเลย เขต 3 ภาพรวม พบวา ตํ่ากวา -0.65 สวนรายดาน พบวา ความสามารถดานคํานวณเพิ่มข้ึน              

+0.13 และความสามารถดานภาษาต่ํากวา - 1.42   

 

(2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานผูเรยีนระดับชาติ(NT)ชั้นประถมศึกษา

ปท่ี 3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาปการศึกษา 2562 และปการศึกษา  2563  

 

ดาน 
คาเฉลี่ยรอยละ 

ปการศึกษา 2562 

คาเฉลี่ยรอยละ 

ปการศึกษา 2563 

 เพิ่ม/ลด 

 
หมายเหตุ 

ดานคณิตศาสตร 

(Mathematics) 
       44.78 40.60 -4.18 

 

ดานภาษาไทย 

(Thai Language) 
        44.89 46.04 1.15 

 

รวมความสามารถทั้ง 2 ดาน  44.83     43.32 -1.51  

 

จากตารางการเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผูเรยีน (NT) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ระดับเขต

พื้นท่ีการศึกษาปการศึกษา 2562  และปการศึกษา  2563  ภาพรวม  พบวา  ลดลง (-1.51)  สวนรายดาน  พบวา  

ความสามารถดานคณิตศาสตรลดลง  (-4.18)  สวนความสามารถดานภาษาไทยเพ่ิมขึ้น (+1.15) 
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(3) ผลการเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1   

ปการศึกษา 2563  ระดับประเทศและระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

 

สมรรถนะ 

ระดับประเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ี 
คะแนนเฉลี่ย

สูงกวา/ 

ต่ํากวา 

 

สรุป 
คะแนน

เฉลี่ย 

สวน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

คะแนน 

เฉลี่ย 

สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

การอานออกเสียง 74.14 13.60 73.68 13.41 0.46 ต่ํากวา 

ระดับคุณภาพ     ดี -     ดี - -  

การอานรูเร่ือง 71.86 9.45 69.98        9.53 1.88 ต่ํากวา 

ระดับคุณภาพ     ดี -     ดี - -  

รวม 2 ดาน 73.02 21.18 71.87 21.13 1.15 ต่ํากวา 

ระดับคุณภาพ ดี  ดี - -  

 

จากตารางผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียนชั้นประถมศึกษา ปที่ 1 ป

การศึกษา 2563 เปรียบเทียบระดับประเทศและระดับเขตพื้นที่การศึกษา พบวา ในภาพรวม 2 สมรรถนะ ผูเรียนมี

ความสามารถ ในการอานอยูในระดับดีคิดเปนรอยละ 71.87 ต่ํากวาระดับประเทศ -1.15 และเมื่อพิจารณาในราย

สมรรถนะ พบวา ความสามารถ การออกเสียงและการอานรูเรื่องอยูในระดับดีโดยมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ73.68 และ

69.98 ตามลําดับ ต่ํากวาระดับประเทศ -0.46และ -1.15  

 

(4) ผลการเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรยีนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1

ปการศึกษา 2562 กับปการศึกษา 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

 

สมรรถนะ 

 

ปการศึกษา 

 

การอานออกเสียง 

 

การอานรูเรื่อง 

 

รวม 2 สมรรถนะ 

2562 65.10 71.36 68.23 

2563 73.68 69.98 71.84 

ผลตาง +8.58 -1.38 +3.64 

สรุป เพิ่มขึ้น ลดลง เพ่ิมข้ึน 
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จากตาราง ผลการเปรียบเทียบผลการประเมิน ปการศึกษา 2562 กับปการศึกษา 2563ภาพรวม

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  มีคะแนนเฉลี่ยรอยละท้ัง 2 สมรรถนะเพิ่มข้ึน (+3.64) เม่ือพิจารณารายดาน พบวา     

ทั้งดานการอานออกเสียง มีคะแนนเฉลี่ยรอยละเพิ่มข้ึน 8.58  และดานการอานรูเรื่อง มีคะแนนเฉลี่ยรอยละลดลง-

1.38 

 

 

 

 

 

2.ดานการบริหารจัดการการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ตามตัวช้ีวัด

แผนปฏิบัติราชการ) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

   

ยุทธศาสตร/ตัวชี้วดั คาเปาหมาย ผลการประเมิน 

กลยุทธที่ 1 กการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและของ

ประเทศชาติ 

  

ตัวชี้วัดที่ 1 รอยละของผูเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมท่ีสงเสริม สนับสนนุ ในการ

สรางภูมิคุมกันพรอมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหมใน

ทุกรูปแบบ 

รอยละ 85 บรรล ุ

กลยุทธที่ 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย   

ตัวชี้วัดที่ 5 รอยละของผูเรียนปฐมวัยมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ 

สังคม และสติปญญา 

รอยละ 80  บรรล ุ

ตัวชี้วัดที่ 6 รอยละของนักเรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติข้ันพื้นฐาน(O-NET) รอยละ 50 ขึ้นไป 

เพิ่มขึ้น - 

ตัวชี้วัดที่ 8 รอยละของนักเรียนท่ีผานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค

ตามหลักสูตรระดับดีข้ึนไป 

รอยละ 70 บรรล ุ

ตัวชี้วัดที่ 10 รอยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและ

มัธยมศึกษาไดรับการพัฒนาและยกระดับความรูภาษาอังกฤษโดยใชระดับการ

พัฒนาทางดานภาษา(CEFR) ตามเกณฑท่ีกําหนด 

รอยละ 100 ไมบรรลุ 

ตัวชีว้ัดที่ 11 รอยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับ ม.ตน ที่ไดรับการเตรียม

ความพรอม ดานการอาน คณิตศาสตร และวิทยาศาสตรในการประเมินระดับ

นานาชาติตามโครงการ PISA 

รอยละ 100 ไมบรรลุ 

ตัวชี้วัดที่ 14 รอยละของผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีความรู สมรรถนะ หรือ

ทักษะอาชีพในดานตางๆ เพื่อการประกอบอาชีพ การดาํรงชีวิตอยูรวมกันใน

สังคมอยางสอดคลองตามสภาพความตองการและบริบทของแตละพื้นที่ 

ตลอดจนความทาทายที่เปนพลวัตรของโลกในศตวรรษท่ี 21 
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ยุทธศาสตร/ตัวชี้วดั คาเปาหมาย ผลการประเมิน 

     ตัวชี้วัดท่ี 14.1 ระดับชั้นประถมศกึษาปท่ี 1-6  รอยละ 80  บรรล ุ

     ตัวชี้วัดท่ี 14.2 ระดับชั้นมัธยมศกึษาปท่ี 1-3 รอยละ 80  บรรล ุ

     ตัวชี้วัดท่ี 14.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 -6 รอยละ 80  

กลยุทธที่ 4 การสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มี

มาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 

  

ตัวชี้วัดที่ 15 อัตราการเขาเรียนของผูเรียนแตละระดับการศึกษาตอประชากร

กลุมอายุ 

  

     ตัวชี้วัดท่ี 15.1 ประชากรวัยเรียนท่ีมีอายุถึงเกณฑการศึกษาภาคบังคับ    

เขาเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1  

รอยละ 100 ไมบรรลุ 

     ตัวชี้วัดที่ 15.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่6 ที่จบหลักสูตรในปการศึกษา

2563 ไดศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

รอยละ 100 บรรล ุ

     ตัวชี้วัดท่ี 15.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีจบหลักสูตรในปการศึกษา 

2563 ไดศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 หรือเทียบเทา 

รอยละ 100 - 

     ตัวชี้วัดที่ 15.4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ท่ีจบหลักสูตรในปการศึกษา 

2563 ไดศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึน 

รอยละ 78 - 

กลยุทธที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม 

  

ตัวชี้วัดที่ 19 รอยละของนักเรียนมีความรูความเขาใจและตระหนักในการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

รอยละ 80  บรรล ุ

 

   

แหลงที่มาของขอมูล  หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานท่ี ศธ 04003/812                       

ลงวันท่ี  2  พฤศจิกายน  2564 

 

3.ดานการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 ในระบบ KRS (KPI Report system) 

 ผลการดําเนินงานตัวชี้วัดการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรงุประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

(มาตรา44) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 อยูในระดับ

คุณภาพ สรุปดังนี ้

คาคะแนนเฉลี่ยแบบถวงนํ้าหนัก เทากับ 4.57245 

ตัวชี้วัด คาคะแนน 
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ตัวชี้วัด คาคะแนน 

การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

ราชการ 

4.57245 

1. ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน 

(O-NET) 

1.00000 

2. ระดับความสํา เร็จของการดํา เนินโครงการสง เสริมผู เ รียนใหมี

คุณลักษณะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี21 

5.00000 

3. รอยละของสถานศึกษาในสังกัดผานการประเมินคุณภาพภายนอกจาก 

สมศ.ระดับ “ดี” ขึ้นไป (ยกเลิกตัวชี้วัด) 

 

- 

4. ระดับความสําเร็จในการเชื่อมโยงฐานขอมูลรายบุคคลที่อางอิงจากเลขที่

บัตรประจําตวัประชาชน 13 หลัก  

4.19700 

5. การลดพลังงาน 5.00000 

6. การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงานภาครัฐ 5.00000 

7. การกํากับดูแลการทุจริต 4.00000 

8. ภาวะผูนํา 4.00000 

9. ระบบติดตามการปฏิบัติงานเพื่อการบริหารงานขององคการ 5.00000 

10. การสงเสริมการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในองคการ 4.66667 

11. การสรางคุณธรรม จริยธรรมในองคการ 4.84000 

12. ความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชาท่ีมตีอผูบังคับบัญชา 5.0000 

การดําเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง

สําหรับการบรหิารความพรอมตอสภาวะวิกฤต(Business 

Continuuty) Plan:BCP) (การดําเนินการนี้ไมไดนํามาเปนคะแนน

ตัวช้ีวัดการประเมินสวนราชการฯของสพท. 

- 

การดําเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องสําหรับ

การบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต(Business Continuuty) 

Plan:BCP) (การดําเนินการนี้ไมไดนํามาเปนคะแนนตัวชี้วัดการประเมิน

สวนราชการฯของสพท. 

 

- 

รวม (น้ําหนกั) 

 

4.57245 

 

 

 

  ระดับคุณภาพ (91.45) 

  ระดบัมาตรฐานข้ันสูง  

  ระดับมาตรฐานขั้นตน 
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ตัวชี้วัด คาคะแนน 

  ระดับปรบัปรุง  

 

จากตาราง พบวา คาคะแนนเฉลี่ยรวมเทากับ 4.57245 เมื่อพิจารณาเปนรายตัวชี้วัด พบวา 

ตัวชี้วัดที่ไดคาคะแนนมากที่สุด คือ ตัวชี้วัดที่ 2.ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการสงเสริมผูเรียนใหมี

คุณลักษณะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่21 คาคะแนน 5.00000 ตัวชี้วัดที่ 5.การลดพลังงาน คาคะแนน 

5.00000 ตัวชี้วัดที่ 6. การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงานภาครัฐ คาคะแนน 5.00000 ตัวชี้วัดที่ 12.ความ

คิดเห็นของผูใตบังคับบัญชาที่มีตอผูบังคับบัญชา คาคะแนน 5.00000 รองลงมา ตัวชี้วัดท่ี 11.การสรางคุณธรรม 

จริยธรรมในองคการ คาคะแนน 4.84000 ตัวชี้วัดท่ี 10.การสงเสริมการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในองคการคาคะแนน 

4.66667 ตัวชี้วัดท่ี 4. ระดับความสําเร็จในการเชื่อมโยงฐานขอมูลรายบุคคลที่อางอิงจากเลขที่บัตรประจําตัว

ประชาชน 13 หลัก คาคะแนน 4.19700 ตัวชี้วัดท่ี 8.ภาวะผูนํา คาคะแนน 4.00000 ตัวชี้วัดท่ี 7.การกํากับดูแล 

การทุจริต  คาคะแนน 4.00000 และที่ไดคาคะแนนนอยท่ีสุด คือ ตัวชี้วัด 1.ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) คาคะแนน 1.00000  

 

แหลงที่มาของขอมูล  หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน ดวนท่ีสุดท่ี ศธ 04011/ว3              

ลงวันท่ี 9 มกราคม 2564 

 

 

 

 

 

 

 4. สรุปผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา       

ตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (พ.ศ. 2560) ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

 

มาตรฐาน/ตัวบงขี้/ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองคการสูความเปนเลิศ  

ตัวบงช้ีที1่ การบริหารจัดการที่ดี 4 

     ประเด็นการพิจารณาที่ 1 ภาวะผูนําของผูบริหารในการนําองคการไปสูเปาหมาย 4 

     ประเด็นการพิจารณาที่ 2 การใชขอมูลสารสนเทศในการบริหารและการจัด

การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

4 

     ประเด็นการพิจารณาที่ 3 การใชแผนเปนเครื่องมือในการบริหารและการจัด 3 
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มาตรฐาน/ตัวบงขี้/ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ 

การศึกษา 

     ประเด็นการพิจารณาที่ 4 การสรางหรือประยุกตใชนวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบ         

ในการบริหารและการจัดการศกึษา 

5 

     ประเด็นการพิจารณาที่ 5 การสื่อสาร การประชาสัมพันธภายในและภายนอก

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

4 

     ประเด็นการพิจารณาที่ 6 การนําผลการดําเนินงานมาพัฒนาการบริหารและการจัด

การศึกษา 

3 

ตัวบงช้ีที่ 2 การพัฒนาสูองคการแหงการเรียนรู 2 

     ประเด็นการพิจารณาที่ 2 การสงเสริมใหเกิดการจัดการความรู (Knowledge 

Management : KM) และการสรางชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ(Professional 

Learning Community : PLC) และนําองคความรูมาพัฒนาตนเอง พัฒนางานและ

พัฒนาองคการ โดยใชกระบวนการวิจัย 

2 

ตัวบงช้ีที่ 3 การกระจายอํานาจและการสงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารและ          

การจัดการศึกษา 

4 

     ประเด็นการพิจารณาที ่3 การสงเสริม สนับสนุน การมีสวนรวมในการจัดการศึกษา

ขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว เอกชน องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน องคกรวิชาชพี สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน 

4 

สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 1 4=ดีมาก 

มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  

ตัวบงช้ีที่ 1 การบริหารงานดานวิชาการ 3 

     ประเด็นการพิจารณาที ่6 พัฒนา สงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแล ติดตาม และ

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคณุภาพการศึกษา 

3 

ตัวบงช้ีที่ 2 การบริหารงานดานงบประมาณ 4 

     ประเด็นการพิจารณาที1่ การวางแผนการใชงบประมาณอยางเปนระบบ สอดคลอง

กับนโยบายปญหาและความตองการ 

4 

ตัวบงช้ีที ่3 การบริหารงานดานการบริหารงานบุคคล 3 

   ประเด็นการพิจารณาที ่3 การพัฒนาสงเสริม ยกยองเชิดชูเกียรติ และบุคลากร

ทางการศึกษาสูความเปนมืออาชพีสอดคลองกับปญหาความตองการจําเปนและสงเสริม

ความกาวหนาในวิชาชีพของครูและบุคลการทางการศึกษา 

3 

ตัวบงช้ีที ่4 การบริหารงานดานการบริหารทั่วไป 4 

   ประเด็นการพิจารณาที ่1 การพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ 4 

ตัวบงช้ีที่ 5  การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาที่มี

ประสิทธิภาพ 

3 

สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 2 3=ดี 
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มาตรฐาน/ตัวบงขี้/ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 3 ผลการบรหิารและการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

ตัวบงช้ีที่ 1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานท่ีแสดงความสาํเร็จและเปนแบบอยาง

ได 

3 

ตัวบงช้ีที ่2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษา          

ขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา 

5 

     2.1 ระดับปฐมวัย 5 

     2.2 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 5 

ตัวบงช้ีที่ 3 ผูเรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีคุณภาพตาม

หลักสูตร 

3 

     ประเด็นการพิจารณาที่ 2 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ

(National Test : NT) 

1 

     ประเด็นการพิจารณาที่ 4 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

             4.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 5 

             4.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 4 

ตัวบงช้ีที่ 4  ประชากรวัยเรียนไดรับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเทา

เทียมกัน ศึกษาตอในระดับทีสู่งขึ้น หรือมีความรูทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ 

5 

     ประเด็นการพิจารณาที ่4 ผูเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความตองการพิเศษ

ไดรับการดูแลชวยเหลือและสงเสริมใหไดรับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ 

 

          4.1 เด็กพิการเรียนรวม 5 

          4.2 เด็กดอยโอกาส 4 

          4.3 เด็กที่มีความสามารถพิเศษ 5 

ตัวบงช้ีที่ 5  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจาง           

ในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีผลงานเชิงประจักษ ตามเกณฑ

ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ 

 

3 

ตัวบงช้ีที่ 6  ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหารและ

การจัดการศึกษารวมทั้งการใหบริการ 

5 

สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 3 4=ดีมาก 

คะแนนรวมของภาพรวม(3มาตรฐาน) 4=ดีมาก 
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แหลงที่มา  หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ศธ 04003/1358                                  

ลงวันท่ี  23  พฤศจิกายน  2563 

 

5. ดานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ออนไลน(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 

ตารางผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนนิงานของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ออนไลน(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ลําดับที ่ สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษา คะแนน ITA ป2564 

94 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาเลย เขต 3 94.62 

ตารางเปรียบเทียบผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษา คะแนนการประเมิน/ระดับความโปรงใสฯ 

ป 2563 ป 2564 ผลตาง(+/-) 

สพป.เลย เขต 3 92.93 94.62 +1.69 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

เลย เขต 3 โดยเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรอยละป 2563 และป 2564 พบวา มีคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอยละ 1.69  

 

แหลงที่มาของขอมูล  หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน ดวนท่ีสุด ท่ี ศธ 04008/ว1348        

ลงวันท่ี 1 กันยายน  2564 

 

สภาพปจจุบันปญหา  

 จากการวิเคราะหองคกรในการปฏิบัติงานในป 2564 พบวาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย 

เขต 3 มีสภาพปจจุบันปญหา ดังนี้ 

1. ดานการบริหารวิชาการ 

1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ต่ํากวาระดับประเทศ   

2) นักเรียนสวนหนึ่งอานไมออกเขียนไมได 

3) ครูไมไดดาํเนินการวิจัย เพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา 

  2. ดานการบริหารงานบุคคล 
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 1) โรงเรียนขนาดเล็กสวนใหญมีครูไมครบชั้น ไมครบวิชาเอก   

 2) ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีการโยกยาย ทําใหการทํางานขาดความตอเนื่อง 

                  3) ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบางสวนขาดทักษะดานเทคโนโลยีดานดจิิทัล 

 

 

 

 

3. ดานการบริหารงบประมาณ 

1) ครูผูปฏิบัติงานดานการเงิน บัญชี พัสดุของโรงเรียนบางโรงเรียน ยังขาดความรูความเขาใจใน

การปฏิบัติงาน  

    2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตัดลดงบประมาณของเขตพื้นท่ีการศึกษา    

         ทําใหการบริหารงบประมาณไมเปนไปตามแผนปฏิบัติการที่กําหนด 

  4. ดานการบริหารทั่วไป 

1) การสนับสนุนสงเสริมทรัพยากรดานตางๆ จากบุคคลหรือหนวยงานภายนอกคอนขางนอย 

2) โรงเรียนขนาดเล็กไดรับการจัดสรรงบประมาณนอยทําใหไมเพียงพอตอการบริหารจัดการ 

3) การบริหารจัดการโรงเรยีนขนาดเล็ก ยังไมบรรลุตามแผนควบรวม 

4) โรงเรียนขนาดเล็กสวนใหญขาดแคลนสื่ออุปกรณการเรียนการสอน  

5) ระบบสื่อและเทคโนโลยียังไมครอบคลุม 
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สวนท่ี 2 

ทิศทางการพฒันาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

2.1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560ไดมีการประกาศใชต้ังแตวันท่ี 6 เมษายน 2560 ซึ่ง

ในสวนท่ีเกี่ยวของกับการจัดการศึกษา มีบทบัญญัติไวใน มาตรา 54 รัฐตองดําเนินการใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษา

เปนเวลาสิบสองป ต้ังแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย 

 รัฐตองดําเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษาตามวรรคที่หนึ่ง เพื่อพัฒนา

รางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมกับวัย โดยสงเสริมและสนับสนุนใหองคกรปกครอง                

สวนทองถ่ินและภาคเอกชนเขามีสวนรวมในการดําเนินการดวย  

รัฐตองดําเนินการใหประชาชนไดรับการศึกษาตามความตองการในระบบตาง ๆ รวมทั้งสงเสริมใหมีการ

เรียนรูตลอดชีวิต และจัดใหมีการรวมมือกันระหวางรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และภาคเอกชนในการจัด

การศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหนาที่ดําเนินการ กํากับ สงเสริม และสนับสนุนใหการจัดการศึกษาดังกลาว มีคุณภาพ

และไดมาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติซึ่งอยางนอยตองมีบทบัญญัติ เก่ียวกับการจัดทํา

แผนการศึกษาแหงชาติ การดําเนินการและตรวจสอบการดําเนินการ ใหเปนไปตาม แผนการศึกษาแหงชาติดวย  

การศึกษาท้ังปวงตองมุงพัฒนาผู เรียนใหเปนคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญไดตาม          

ความถนัดของตนและมีความรับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

 ในการดําเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือใหประชาชนไดรับการศึกษา           

ตามวรรคสาม รัฐตองดําเนินการใหผูขาดแคลนทุนทรัพยไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการศึกษา ตามความถนัด 

ของตน  

2.2 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  
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พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกําหนดคํานิยามการศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง การศึกษา

ระดับกอนอุดมศึกษา และกําหนดในมาตรา 10การจัดการศึกษาตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับ

การศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปท่ีรัฐตองจัดใหอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย 

 การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความบกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ สังคม               

การสื่อสารและการเรียนรู หรือมีรางกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไมสามารถพึ่งตนเองได หรือไมมี ผูดูแล

ดอยโอกาส ตองจัดใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิและโอกาสไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนพิเศษ  

 การศึกษาสําหรับคนพิการ ใหจัดตั้งแตแรกเกิดหรือพบความพิการโดยไมเสียคาใชจาย และใหบุคคล

ดังกลาวมีสิทธิไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ตามหลักเกณฑและ

วิธีการ ท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  

การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ตองจัดดวยรูปแบบที่เหมาะสม โดยคํานึงถึง 

ความสามารถของบุคคลนั้น  

คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 28/2559 เรื่องใหจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 15 ป โดยไมเก็บ

คาใชจาย ไดกําหนดนิยามการศึกษาข้ันพื้นฐาน 15 ป เปนการศึกษาตั้งแตระดับกอนประถมศึกษา (อนุบาล)           

(ถามี) ระดับประถมศึกษา จนถึงมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) หรือเทียบเทาและให

หมายความรวมถึงการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห  

 

 

 

 

2.3 กฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  

ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 

2546 ไดกําหนดอํานาจหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหมีภารกิจเก่ียวกับการจัด และ

การสงเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้  

1) จัดทําขอเสนอนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา มาตรฐานการจัดการศึกษาและหลักสูตรแกนกลาง 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  

2) กําหนดหลักเกณฑ แนวทาง และการดําเนินการเกี่ยวกับการสนับสนุนทรัพยากร การจัดตั้งจัดสรร

ทรัพยากร และบริหารงบประมาณอุดหนนุการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 3) พัฒนาระบบการบริหาร และสงเสริม ประสานงานเครือขายขอมูลสารสนเทศ การนําเทคโนโลยี 

สารสนเทศไปใชในการเรียนการสอน รวมท้ังการสงเสริมนิเทศ การบริหารและการจัดการศึกษา 

 4) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของเขตพื้นที่การศึกษา  

5) พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ประสาน สงเสริม สนับสนุน และกํากับดูแลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การศึกษาเพื่อคนพิการ ผูดอยโอกาสและผูมีความสามารถพิเศษและประสาน สงเสริม การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ของเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน บุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบัน

ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนของเขตพื้นที่การศึกษา  

6) ดําเนินการเก่ียวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

7) ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบ ของสํานักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือตามที่รฐัมนตรีหรือคณะรัฐมนตรมีอบหมาย 

 

2.4 ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 - 2580  

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กําหนดใหรัฐมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมาย           

การพัฒนาประเทศอยางย่ังยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตาง ๆ ใหสอดคลองและ

บูรณาการกัน ตอมาไดมีการตราพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2560ซึ่งกําหนดใหหนวยงานรัฐ  

ทุกหนวยมีหนาที่ดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 มีวิสัยทัศน คือ 

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศที่พัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจ

พอเพียง” โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 ประกอบดวย ความอยูดีมีสุขของ

คนไทยและสังคมไทย ขีดความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยของประเทศ ความเทาเทียมและความเสมอภาคของสังคม ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพ

สิ่งแวดลอม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ และประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเขาถึง 2 การ

ใหบริการของภาครัฐ การพัฒนาประเทศในชวงเวลาของยุทธศาสตรชาติ จะมุงเนนการสรางสมดุลระหวาง การ

พัฒนาความม่ันคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในรูปแบบ “ประชารัฐ” ซึ่ง

ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 6 ยุทธศาสตร ประกอบดวย 1) ยุทธศาสตรดานความม่ันคง 2) ยุทธศาสตร ดานการ

สรางความสามารถในการแขงขัน 3) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 4) ยุทธศาสตร

การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม และ 6) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 

 

 

2.5 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ(พ.ศ. 2561 - 2580)  

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ เปนแผนท่ีจัดทําไวเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ โดยจะมี

ผลผูกพันตอหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น รวมทั้งการจัดทํางบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณจะตองสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ซึ่งประเด็นแผนแมบทภายใต 

ยุทธศาสตรชาติ 23 ประเด็น ประกอบดวย 1) ความมั่นคง 2) การตางประเทศ 3) การพัฒนาการเกษตร 4) 

อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต 5) การทองเที่ยว 6) การพัฒนาพื้นที่และเมืองนาอยูอัจฉริยะ 7) โครงสราง

พื้นฐานระบบโลจิสติกสและดิจิทัล 8) ผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอมยุคใหม 9) เขต

เศรษฐกิจพิเศษ 10) การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม 11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 12) การ

พัฒนาการเรียนรู 13) การสรางใหคนไทยมีสุขภาวะท่ีดี 14) ศักยภาพการกีฬา 15) พลังทางสังคม 16) เศรษฐกิจ

ฐานราก 17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 18) การเติบโตอยางย่ังยืน 19) การบริหารจัดการน้ําทั้ง
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ระบบ 20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 21) การตอตานการทุจริต และประพฤติมิชอบ 22) 

กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ 23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการไดรับมอบหมาย

ใหเปนองคกรเจาภาพหลัก ในประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู และเปนองคกรเจาภาพรวม ในประเด็นที่ 11 

ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต สรุปสาระสําคัญไดดังนี้  

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (12) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู มีเปาหมายระดับประเด็น 2 

เปาหมาย คือ 1) คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มข้ึน มีทักษะท่ีจําเปนของโลกศตวรรษท่ี 21 

สามารถในการแกปญหาปรับตัว สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝเรียนรู อยาง

ตอเน่ืองตลอดชีวิต และ 2) คนไทยไดรบัการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปญญา

ดีขึ้น มีแผนยอย 2 แผน ดังนี้ 

1. แผนยอยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงมี แนว

ทางการพัฒนา โดย 1) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรูสําหรับศตวรรษท่ี 21 2) เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ใหเปนครูยุค

ใหม 3) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 4) พัฒนาระบบ การเรียนรูตลอดชีวิต 

และ 5) สรางระบบการศึกษาเพื่อเปนเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ และมีเปาหมาย ใหคนไทยมีการศึกษาท่ีมี

คุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู และมีทักษะท่ีจําเปนของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเขาถึงการเรียนรู

อยางตอเนื่องตลอดชีวิตดีข้ึน  

2. แผนยอยการตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยที่หลากหลาย ซึ่งมีแนวทางการพัฒนา คือ 1) พัฒนาและ

สงเสริมพหุปญญา 2) สรางเสนทางอาชีพ สภาพแวดลอมการทํางาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสม สําหรับผูมี

ความสามารถพิเศษ และมีเปาหมายของแผนยอย คือ ประเทศไทยมีระบบขอมูลเพื่อการสงเสริมการพัฒนาศักยภาพ

ตามพหุปญญา เพื่อประโยชนในการพัฒนาและการสงตอการพัฒนาใหเต็มตามศักยภาพเพิ่มขึ้น  

 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (11) ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต มีเปาหมาย 

ระดับประเด็น คือ คนไทยทุกชวงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ไดรับการพัฒนาอยางสมดุล ท้ังดานรางกายสติปญญา และ

คุณธรรม จริยธรรม เปนผูท่ีมีความรูและทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต และมีแผน

ยอยที่เก่ียวของกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 แผนยอย ไดแก 

 1. แผนยอยการพัฒนาเด็กตั้งแตชวงการตั้งครรภจนถึงปฐมวัย แนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวของกับการจัด

การศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ จัดใหมีการพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีพัฒนาการ สมรรถนะ และคุณลักษณะท่ีดี ที่สมวัยทุก

ดาน โดยการพัฒนาหลักสูตรการสอนและปรับปรุงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน ท่ีเนนการ

พัฒนาทักษะสําคัญดานตาง ๆ อาทิ ทักษะทางสมอง ทักษะดานความคิดความจํา ทักษะการควบคุม อารมณ ทักษะ

การวางแผนและการจัดระบบ ทักษะการรูจักประเมินตนเอง ควบคูกับการยกระดับบุคลากร ในสถานพัฒนาเด็ก

ปฐมวัยใหมีความพรอมทั้งทักษะ ความรู จริยธรรม และความเปนมืออาชีพ เปาหมายของแผนยอย คือ เด็กเกิด

อยางมีคณุภาพมีการพัฒนาการสมวัย สามารถเขาถึงบริการท่ีมีคุณภาพมากขึ้น  

2. แผนยอยการพัฒนาชวงวัยเรียน/วัยรุน แนวทางพัฒนา ไดแก 1) จัดใหมีการพัฒนาทักษะที่สอดรับ กับ

ทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะดานการคิดวิเคราะหสังเคราะหความสามารถในการแกปญหาที่ซับซอน 

ความคิดสรางสรรคการทํางานรวมกับผูอ่ืน 2) จัดใหมีการพัฒนาทักษะดานภาษา ศิลปะ และความสามารถ ในการ
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ใชเทคโนโลยีที่สอดคลองกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ 3) จัดใหมีการพัฒนาทักษะในการ วางแผน

ชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะที่เชื่อมตอกับโลกการทํางาน 4) จัดใหมีพัฒนาทักษะอาชีพ ที่สอดคลองกับ

ความตองการของประเทศ การบมเพาะการเปนนักคิด นักนวัตกร และการเปนผูประกอบการใหม รวมทั้งทักษะชีวิต

ที่สามารถอยูรวมกันและทํางานภายใตสังคมท่ีเปนพหุวัฒนธรรม 5) สงเสรมิและสนับสนุน ระบบบริการสุขภาพและ

อนามัยที่เชื่อมตอกันระหวางระบบสาธารณสุขกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพื่อเสริมสราง ศักยภาพดานความฉลาด

ทางเชาวนปญญา และความฉลาดทางอารมณตลอดจนภูมิคุมกันดานตาง ๆ ในการดําเนินชีวิต ของกลุมวัยเรียน/

วัยรุน เปาหมายของแผนยอย คือ วัยเรียน/วัยรุน มีความรูและทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถวน รูจักคิด วิเคราะห 

รักการเรยีนรู มีสํานึกพลเมือง มีความกลาหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแกปญหา ปรับตัว สื่อสาร และ

ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 

 

2.6 แผนการปฏิรูปประเทศ 

 แผนการปฏิรูปประเทศ ไดมีการประกาศเม่ือวันที่ 6 เมษายน 2561 เพื่อกําหนดกลไก วิธีการ และขั้นตอน

การปฏิรูปประเทศในดานตาง ๆ โดยการปฏิรูปประเทศตองดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมาย ตามที่บัญญัติไวใน

รัฐธรรมนูญ ประกอบดวย ประเทศชาติมีความสงบเรียบรอย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอยางยั่งยืนตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหวางการพัฒนาดานวัตถุ กับการพัฒนาดานจิตใจ สังคมมี

ความสงบสุข เปนธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ํา ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

และมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

ซึ่งมีการปฏิรูป 13 ดาน ไดแก 1) ดานการเมือง 2) ดานการบริหารราชการแผนดิน 3) ดานกฎหมาย 4) ดาน

กระบวนการยุติธรรม 5) ดานเศรษฐกิจ 6) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 7) ดานสาธารณสุข 8) ดาน

สื่อสารมวลชน และเทคโนโลยีสารสนเทศ 9) ดานสังคม 10) ดานพลังงาน 11) ดานการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ 12) ดานการศึกษา 13) ดานวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

ทั้งนี้ การปฏิรูปประเทศตองสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน กับยุทธศาสตรชาติ ที่มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 13 

ตุลาคม 2562 จึงไดมีการประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 23 กุมภาพันธ 

2564 ซ่ึงกําหนดแผนงานในแผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) 5 เรื่อง ไดแก 1) การสรางโอกาส

และความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแตระดับปฐมวัย 2) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสูการเรียนรูฐาน

สมรรถนะ เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 4 3) การปฏิรูปกลไก และระบบการผลิตและพัฒนาครู

และบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐาน 4) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอ่ืน ๆ ที่เนนการ

ฝกปฏิบัติอยางเต็มรูปแบบ นําไปสูการจางงาน และการสรางงาน 5) การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิ

บาลของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายไดปานกลางอยางยั่งยืน และ

กําหนดกิจกรรมที่สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ตอประชาชนอยางมีนัยสําคัญ (Big Rock) เพื่อเรงรัดใหเกิดผลการ

ดําเนินการที่สําคัญภายในปงบประมาณ พ.ศ.2565  
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2.7 แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579  

เปนแผนยุทธศาสตรดานการศึกษาระยะยาว โดยมุงจัดการศึกษาใหคนไทยทุกคนสามารถเขาถึงโอกาส 

และความเสมอภาคในการศึกษาท่ีมีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนากําลังคน 

ใหมีสมรรถนะในการทํางานที่สอดคลองกับความตองการของตลาดงาน และการพัฒนาประเทศ เพื่อใหหนวยงาน  

ที่เก่ียวของกับการจัดการศึกษาไดนําไปเปนกรอบและแนวทางการพัฒนาการศึกษา และการเรียนรูสําหรับพลเมือง 

ทุกชวงวัยตั้งแตแรกเกิดจนตลอดชีวิต ภายใตบริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลก ที่ขับเคลื่อน ดวย

นวัตกรรมและความคิดสรางสรรค รวมทั้งความเปนพลวัตร เพื่อใหประเทศไทยสามารถกาวขามกับดักประเทศ ท่ีมี

รายไดปานกลางไปสูประเทศท่ีพัฒนาแลว ซึ่งภายใตกรอบแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ไดกําหนด 

สาระสําคัญสําหรับบรรลุเปาหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ไดแก การเขาถึงโอกาสทางการศึกษา 

(Access) ความเทาเทียมทางการศึกษา (Equity) คุณภาพการศึกษา (Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และ

ตอบโจทยบริบทเปล่ียนแปลง (Relevancy) ในระยะ 20 ปขางหนา และมียุทธศาสตร6 ประการ คือ 1) การจัดการ

ศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคม และประเทศชาติ 2) การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสราง

ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคม แหงการเรียนรู 

4) การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา 5) การจัดการศึกษา เพื่อสรางเสริมคุณภาพ

ชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  

 

2.8 นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565  

กระทรวงศึกษาธิการ ตระหนักถึงความสําคัญของยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสราง ศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย โดยเฉพาะแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคน ตลอดชวงชีวิต การ

สรางสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย การพัฒนาเด็ก ตั้งแตชวงการตั้งครรภจนถึง

ปฐมวัย การพัฒนาชวงวัยเรียน/วัยรุน การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน รวมถึงการสงเสริมศักยภาพวัย

ผูสูงอายุ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และพหุปญหาของมนุษยที่

หลากลาย และประเด็นอื่นที่เก่ียวของ จึงกําหนดนโยบายการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 - 2565 ดังนี้  

นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565  

1. การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูใหทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของโลก ในศตวรรษ  

ที่ 21 โดยมุงพัฒนาผูเรียนทุกระดับการศึกษาใหมีความรู ทักษะและคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับบริบท สังคมไทย 

 2. การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษาใหมี

สมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพื่อใหครูและอาจารยไดรับการพัฒนาใหมีสมรรถนะทั้งดานการจัดการเรียนรูดวย

ภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใชสื่อทันสมัย และมีความรับผิดชอบตอผลลัพธ                

ทางการศึกษาที่เกิดกับผูเรียน  

 3. การปฏิรูปการเรียนรูดวยดิจิทัลผานแพลตฟอรมการเรียนรูดวยดิจิทัลแหงชาติ (NDLP) และการสงเสริม

การฝกทกัษะดิจิทัลในชีวิตประจําวัน เพื่อใหมีหนวยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอรม การเรียนรูดวยดิจิทัลแหงชาติ 
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ที่สามารถนําไปใชในกระบวนการจัดการเรียนรูท่ีทันสมัยและเขาถึงแหลงเรียนรู ไดอยางกวางขวางผานระบบ

ออนไลน และการนําฐานขอมูลกลางทางการศกึษามาใชประโยชนในการพัฒนา ประสิทธิภาพการบริหารและการจัด

การศึกษา 

 

 

 

 

 4. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการสงเสริมสนับสนุนสถานศึกษาใหมี

ความเปนอิสระและคลองตัว การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใชจังหวัดเปนฐาน โดยอาศัย

อํานาจตามกฎหมายการศึกษาแหงชาติที่ไดรับการปรับปรุงเพื่อกําหนดใหมีระบบบริหารและการจัดการรวมถึงการ

จัดโครงสรางหนวยงานใหเอ้ือตอการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ สถานศึกษาใหมีความเปนอิสระและคลองตัว 

การบรหิารและการจัดการศึกษาโดยใชจังหวัดเปนฐาน มีระบบการบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 5. การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พรอมจัดทดสอบวัดความรู และทักษะ

ที่จําเปนในการศึกษาตอระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพื่อใหระบบการประเมินผลการศึกษาทุก

ระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ไดรับการปรับปรุงใหทันสมัย ตอบสนองผลลัพธทางการศึกษาได

อยางเหมาะสม 

 6. การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรใหท่ัวถึงทุกกลุมเปาหมาย รวมถึงการระดมทรัพยากร ทาง

การศึกษาจากความรวมมือทุกภาคสวน เพื่อใหการจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความเปนธรรมและสรางโอกาส

ใหกลุมเปาหมายไดเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุมอื่น ๆ กระจายทรัพยากรทั้งบุคลากรทางการศึกษา 

งบประมาณและสื่อเทคโนโลยีไดอยางทั่วถึง  

7. การนํากรอบคุณวุฒิแหงชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอางอิงอาเซียน (AQRF) สูการปฏิบัติ เปนการผลิต

และการพัฒนากําลังคนเพ่ือการพัฒนาประเทศ โดยใชกรอบคุณวุฒิแหงชาติ เชื่อมโยงระบบการศกึษาและการอาชีพ 

โดยใชกลไกการเทียบโอนประสบการณดวยธนาคารหนวยกิตและการจัดทํามาตรฐานอาชีพในสาขาที่สามารถอางอิง

อาเซียนได  

8. การพัฒนาเด็กปฐมวัยใหไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษาเพื่อพัฒนารางกาย จิตใจวินัย 

อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมกับวัย เพื่อเปนการขับเคลื่อนแผนบูรณาการการพัฒนาเด็กปฐมวัย ตาม

พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สูการปฏิบัติเปนรูปธรรม โดยหนวยงานที่เก่ียวของ นําไปเปน

กรอบในการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตามความกาวหนาเปนระยะ  

9. การศึกษาเพื่ออาชีพและสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ เพื่อใหผูจบการศึกษาระดับ

ปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายไดท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพและคุณภาพชีวิตที่ดีมีสวนชวยเพิ่มขีด

ความสามารถในการแขงขันในเวทีโลกได  

10. การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยดวยการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช ในการจัด

การศึกษาทุกระดับการศกึษา เพื่อใหสถาบันการศกึษาทุกแหงนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย มาใชในการจัด

การศึกษาผานระบบดิจิทัล 
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 11. การเพิ่มโอกาสและการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุมผูดอยโอกาสทางการศึกษา และผูเรียนท่ีมี

ความตองการจําเปนพิเศษ เพื่อเปนการเพิ่มโอกาสและการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ของกลุมผูดอยโอกาสทาง

การศึกษา และผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ  

12. การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรูตลอดชีวิต และการมี

สวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของ เพ่ือเพิ่มโอกาสและการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพของกลุมผูดอยโอกาสทาง

การศึกษาและผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ  

นโยบายระยะเรงดวน (Quick Win) 

 1. ความปลอดภัยของผูเรียน โดยจัดใหมีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

เพื่อใหผูเรยีนเกิดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ มีความสุข และไดรับการปกปองคุมครองความปลอดภัยท้ังดานรางกาย 

และจิตใจ รวมถึงการสรางทักษะใหผูเรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายตาง ๆ ทามกลาง 

สภาพแวดลอมทางสังคม  

2. หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุงเนนการจัดการเรียนรูที่หลากหลายโดยยึดความสามารถของผูเรียนเปนหลัก 

และพัฒนาผูเรียนใหเกิดสมรรถนะที่ตองการ  

3. ฐานขอมูล Big Data มุงพัฒนาการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบและไมซ้ําซอน เพื่อใหไดขอมูล ภาพรวม

การศึกษาของประเทศที่มีความครบถวน สมบูรณ ถูกตองเปนปจจุบัน และสามารถนํามาใชประโยชน ไดอยาง

แทจริง 

 4. ขับเคลื่อนศูนยความเปนเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)สนับสนุนการดําเนินงาน ของ

ศูนยความเปนเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเลิศของแตละสถานศึกษาและตามบริบท 

ของพื้นที่ สอดคลองกับความตองการของประเทศทั้งในปจจุบันและอนาคต ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอน 

ดวยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคลองกับเทคโนโลยีปจจุบัน  

5. พัฒนาทักษะทางอาชีพ สงเสริมการจัดการศึกษาที่เนนพัฒนาทักษะอาชีพของผูเรียน เพื่อพัฒนา 

คุณภาพชีวิต สรางอาชีพและรายไดที่เหมาะสม และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ  

6. การศึกษาตลอดชีวิต การจัดการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับประชาชนทุกชวงวัยใหมีคุณภาพและมาตรฐาน 

ประซาชนในแตละชวงวัยไดรับการศึกษาตามความตองการอยางมีมาตรฐาน เหมาะสมและเต็มตามศักยภาพ ตั้งแต

วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความพรอมในการเขาสูสังคมผูสูงวัย 

7. การจัดการศึกษาสําหรับผูที่มีความตองการจําเปนพิเศษ สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูท่ีมี ความตองการ

จําเปนพิเศษไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพสามารถดํารงชีวิตในสังคมอยางมีเกียรติ ศักด์ิศรี เทาเทียมกับผูอ่ืนใน

สังคม สามารถชวยเหลือตนเองและมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ 

 

2.9  ทิศทางในการพัฒนาการศึกษา ขั้นพ้ืนฐานในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565  

 

วิสัยทัศน  

สรางคุณภาพทุนมนุษย สูสังคมอนาคตท่ียั่งยืน  
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พันธกิจ  

1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบอบ 

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

2. จัดการศึกษาใหผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ไดรับความปลอดภัยจากภัย

พิบัติ ภัยคุกคามทุกรูปแบบ เพื่อรองรับวิถีชีวิตใหม 

 3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผูเรียนใหมีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21  

4. พัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถและมีความเปนเลิศทางวิชาการ เพ่ือสรางขีดความสามารถ ในการ

แขงขัน 

 5. สรางโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ํา ใหผูเรียนทุกคนไดรับบริการทางการศึกษา อยางทั่วถึง

และเทาเทียม  

6. พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพ มีสมรรถนะดานภาษา และการใช

เทคโนโลยีดิจิทัล  

7. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

และเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  

8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษา โดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 

Technology)  

 

 

เปาประสงค 

 1. ผูเรียนทุกชวงวัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ัน การ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เปนพลเมืองท่ีรูสิทธิและหนาที่ อยางมีความ

รับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเปนไทย  

2. ผูเรียนทุกชวงวัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสอดคลองกับ

ศักยภาพ ใหเปนผูมีสมรรถนะและทักษะที่จําเปนสําหรับอนาคต มีความรู ความเขาใจ สามารถวางแผนในการศึกษา

ตอเพ่ือการมีงานทํา และสามารถปรบัตัวในการดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข  

3. ผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ไดรับการดูแลความปลอดภัย จากภัยพิบัติและ

ภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวตอโรคอุบัติใหม โรคอุบัติซ้ํา และรองรับวิถีชีวิตใหม รวมถึงการจัด

สภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการมีสุขภาวะที่ดี 16  

4. ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเปนบุคคลแหงการเรียนรู มีสมรรถนะ ความรู ความเชี่ยวชาญ 

และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ  

5. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเปาหมายการพัฒนาอยางย่ังยืน (Sustainable Development 

Goals : SDGs) และสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง 

พัฒนาครูใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เชื่อมโยงนโยบายดานดิจิทัล ของกระทรวงศึกษาธิการ และ

นโยบายดานปญญาประดิษฐ  



 
 

 

 

31 

6. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา มีสมดุลในการ

บริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกํากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบขอมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และการ

รายงานผลอยางเปนระบบใชงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

  

กลยุทธ 

 กลยุทธที่ 1 สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ  

เปาประสงคเชิงกลยุทธ  

ผูเรียน คร ูและบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ไดรับการดูแลความปลอดภัยจากภัยพิบัติ และภัย

คุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวตอโรคอุบัติใหม  โรคอุบัติซ้ํา  และรองรับวิ ถีชีวิตใหม รวมถึงการจัด 

สภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการมีสุขภาวะที่ดี  

 

ตัวช้ีวัด 

ที่ ตัวช้ีวัด หนวยนับ ค า เป าหมาย  

ป2565 

1. รอยละของผูเรียนที่เขารวมกิจกรรมที่สงเสริมสนับสนุนในการ 

สรางภูมิคุมกันพรอมรับมือการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคาม แบบ

ใหม ทุกรูปแบบ 

รอยละ 85 

2. รอยละของสถานศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษไดรับการพัฒนา การ

จัดการศึกษาตามบริบท 

รอยละ 80 

 

 

 

 

กลยุทธที่ 2 สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาใหกับประชากรวัยเรียนทุกคน  

เปาประสงคเชิงกลยุทธ 

 1. เด็กปฐมวัยไดเขาเรียนทุกคน มีพัฒนาการสมวัย  

2. ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางเสมอภาคจนจบ การศึกษา

ขั้นพื้นฐาน  

3. ผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษไดรับการสงเสริมและพัฒนาสูความเปนเลิศ  

4. เด็กกลุมเส่ียงที่จะออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหลน และเด็กออกกลางคัน ไดรับการชวยเหลือ ให

ไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 5. เด็กพิการและผูดอยโอกาส ไดรับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
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ตัวช้ีวัด 

ที่ ตัวช้ีวัด หนวยนับ ค า เป าหมาย  

ป2565 

1. อัตราการเขาเรียนสุทธิระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 70 

2. จํานวนผูเรียนที่เปนผูพิการ ผูดอยโอกาสเขาถึงบริการ ทาง

การศึกษา และพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษา ที่

เหมาะสม ตามความจําเปน 

คน 3,315,554 

3. รอยละของผู เรียนที่ไดรับเงินอุดหนุนปจ จัยพื้นฐานสําหรับ 

นักเรียนยากจน 

รอยละ 20 

 

กลยุทธที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  

เปาประสงคเชิงกลยุทธ 

 1. ผูเรียนทุกชวงวัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ัน การ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เปนพลเมืองท่ีรูสิทธิและหนาที่ อยางมีความ

รับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเปนไทย  

2. ผูเรียนทุกชวงวัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน สอดคลองกับ

ศักยภาพ ใหเปนผูมีสมรรถนะและทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21  

3. ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเปนบุคคลแหงการเรียนรู ทันตอการเปลี่ยนแปลง ของ

เทคโนโลยีมีสมรรถนะ ความรู ความเชี่ยวชาญ จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ มีความพรอม ทั้งทางดานวิชาการ 

เชี่ยวชาญวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเปนครู  

4. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเปาหมายการพัฒนาอยางย่ังยืน (Sustainable Development 

Goals : SDGs) และสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ตัวช้ีวัด 

ที่ ตัวช้ีวัด หนวยนับ ค า เป าหมาย  

ป2565 

1. รอยละของผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีสมรรถนะ และทักษะ ที่

จําเปนในศตวรรษที่ 21 

รอยละ 80 

2. รอยละของผูเรียนปฐมวัยมีพัฒนาการดานรางกาย จิตใจ อารมณ 

สังคม และสติปญญา 

รอยละ 80 

3. รอยละของผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคระดับดีข้ึนไป 

 

รอยละ 90 

4. คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 

(O-NET) 

รอยละ 41.33 

5. รอยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษา และ

มัธยมศึกษา ไดรับการพัฒนาและยกระดับความรู ภาษาอังกฤษ

รอยละ 90 
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ที่ ตัวช้ีวัด หนวยนับ ค า เป าหมาย  

ป2565 

โดยใชระดับการพัฒนาทางดานภาษา (CEFR) ตามเกณฑที่กําหนด 

6. รอยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนตน ไดรับ 

การ เตรี ยมความพรอม (ด านการอ าน คณิตศาสตรและ

วิทยาศาสตร) ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 

รอยละ 70 

7. รอยละของสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอน ตามพหุ

ปญญา 

รอยละ 10 

8. รอยละของนักเรียนที่ไดรับการคัดกรองเพื่อพัฒนาพหุปญญา 

รายบุคคล 

รอยละ 10 

9. จํานวนสถานศึกษาที่ไดรับการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนา 

ความสามารถดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 

โรงเรียน 220 

 

กลยุทธที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  

เปาประสงคเชิงกลยุทธ  

1. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มีการนําระบบ

ขอมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ  

2. สถานศึกษาและพื้นที่นวัตกรรมไดรับการสงเสริมสนับสนุนใหมีความคลองตัวและเอื้อตอการบริหาร และ

การจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับบริบท  

3. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มีการบริหาร

งบประมาณ และการบริหารงานบุคคล ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท  

4. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา มีการพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการและการมีสวนรวมที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท  

 

ที่ ตัวช้ีวัด หนวยนับ ค า เป าหมาย  

ป2565 

1. รอยละของหนวยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการ ท่ีเปน

ดิจิทัล 

รอยละ 80 

2. สัดสวนของเวลาที่ครูใชเพื่อการเรียนการสอน และงานที่เก่ียวของ 

กับการเรียนการสอนตองานอ่ืน ๆ 

สัดสวน 3 : 2 

3. รอยละของสถานศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ในเขตพื้นที ่

พิ เ ศษ  และ เขตพัฒนา เศรษฐ กิจพิ เศษ ได รั บกา รพัฒนา 

ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาตามบริบทพื้นที่ 

รอยละ 80 
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4. รอยละของหนวยงานที่ผานเกณฑการประเมิน ITA รอยละ 50 

2.10 นโยบายจุดเนนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 

2565  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตระหนักถึงนโยบายดานการศึกษา ซึ่งถือเปนสวนสําคัญยิ่ง 

ในการพัฒนาประเทศใหบรรลุเปาหมายอยางยั่งยืน เปนประเทศท่ีพัฒนาแลวในทุกดาน ดังนั้น เพื่อใหการ

ดําเนินการ เกิดผลสัมฤทธิ์และสอดคลองกับแผนการปฏิรูปประเทศ โดยเฉพาะกิจกรรมปฏิรูปประเทศท่ีจะสงผลให

เกิดการเปลี่ยนแปลงตอประชาชนอยางมีนัยสําคัญ (Big Rock) ท่ีมีความสําคัญเรงดวน และสามารถดําเนินการ และ

วัดผลไดอยางเปนรูปธรรมในชวงป พ.ศ. 2564 - 2565 ซึ่งเก่ียวของกับสํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 

ไดแก 1) การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแตระดับปฐมวัย 2) การพัฒนาการจัดการเรียนการ

สอนสูการเรียนรูฐานสมรรถนะ เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 และ 3) การสรางระบบการผลิต

และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ จึงกําหนดนโยบาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ดังนี้ 

 1. ดานความปลอดภัย  

พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยใหกับผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและ

สถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการมีสุขภาวะท่ีดี สามารถ

ปรับตัวตอโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ํา  

 2. ดานโอกาส  

2.1 สนับสนุน ใหเด็กปฐมวัยไดเขาเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางรางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม 

และสติปญญา ใหสมกับวัย  

2.2 ดําเนินการ ใหเด็กและเยาวชนไดรับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยางมีคุณภาพตาม

มาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะหตนเองเพื่อการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ ตรงตาม

ศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งสงเสริมและพัฒนาผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษสูความเปนเลิศ เพื่อเพิ่ม

ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ  

2.3 พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยูในการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อปองกันไมใหออกจาก

ระบบการศึกษา รวมท้ังชวยเหลือเด็กตกหลนและเด็กออกกลางคันใหไดรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยางเทาเทียมกัน  

2.4 สงเสริมใหเด็กพิการและผูดอยโอกาส ใหไดรับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะในการดําเนิน

ชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองไดอยางมีศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง  

3. ดานคุณภาพ  

3.1 สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความรู มีทักษะการเรียนรูและทักษะที่จําเปนของโลกในศตวรรษ   

ที่ 21 อยางครบถวน เปนคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง  

3.2 พัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะและทักษะดานการอาน คณิตศาสตร การคิดข้ันสูง นวัตกรรม วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาตางประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน และการเลือกศึกษาตอ เพ่ือ

การมีงานทํา  



 
 

 

 

35 

3.3 ปรับหลักสูตรเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เนนการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จําเปน ในแตละระดับจัด

กระบวนการเรียนรูแบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งสงเสริมการจัดการเรียนรูที่สรางสมดุลทุกดาน สงเสริมการจัด

การศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผูเรียนทุกระดับ  

3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหเปนครูยุคใหม มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตาม

หลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหนาที่ไดดี มีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล มีการ

พัฒนาตนเองทางวิชาชีพอยางตอเน่ือง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเปนครู  

 

4. ดานประสิทธิภาพ 

 4.1พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใชพื้นท่ีเปนฐาน มีนวัตกรรมเปนกลไกหลักในการขับเคลื่อน            

บนฐานขอมูลสารสนเทศที่ถูกตอง ทันสมัย และการมีสวนรวมของทุกภาคสวน  

4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนที่

สามารถดํารงอยูไดอยางมีคุณภาพ (Stand Alone) ใหมีคุณภาพอยางย่ังยืน สอดคลองกับบริบทของพื้นท่ี  

4.3 บริหารจัดการโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจํานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1–3 นอยกวา 

20 คน ใหไดรับการศึกษาอยางมีคุณภาพ สอดคลองกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน  

4.4 สงเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาท่ีมีวัตถุประสงคเฉพาะ และสถานศึกษา ท่ีตั้งใน

พื้นที่ลักษณะพิเศษ  

4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาใหเปนตนแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา และการเพิ่มความ

คลองตวัในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 4.6 เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

2.11 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ตามที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาวาดวย พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ บริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 สาํนักงานคณะกรรมการ การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ท่ีสอดคลองเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 

2561-2580) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายและแผนระดับชาติวาดวย ความมั่นคง และแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป 

(พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใหทุกสวนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใชเปนกรอบ

แนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการ แผนพัฒนา การศึกษาขั้นพื้นฐาน และแผนอ่ืน ๆ ในป พ.ศ. 2563 ถึง 2565  

ซึ่งมีสาระสําคัญ 6 เรื่อง ไดแก 1) การจัดการศึกษา เพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 2) การจัดการศึกษา

เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ 3) การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย                  

4) การสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา           

5) การจัดการศกึษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ 6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
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บริหารจัดการศึกษา โดยมีเปาหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา แผนงาน/โครงการสําคัญในแผนปฏิบัติราชการแต

ละเร่ืองดังกลาว  

 

2.12 นโยบายสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาเลย เขต 3 ไดกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ                 

กลยุทธ เปาประสงค  และแนวทางในการดําเนินการดังนี้ 

 

วิสัยทัศน 

สรางคุณภาพผูเรียน สูสังคมอนาคตท่ียั่งยืน 

 

 

 

 

พันธกิจ 
 

1. ยกระดับคุณภาพผูเรียน ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 

 2. พัฒนาและสงเสริมสนับสนุนอัจฉริยภาพผูเรียนสูความเปนเลิศ และไดรับโอกาสในการแขงขันในทุกระดับ   

 3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผูเรียนใหมีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 

 4. สงเสริมสนับสนุนระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 

 5. สรางโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ํา ใหผูเรียนทุกคนไดรับบริการทางการศึกษาอยางทั่วถึงและ

เทาเทียม 

6. สงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรูหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามศาสตรพระราชา และนอมนํา

พระบรมราโชบายดานการศึกษาไปใชในการดํารงชีวิต 

 7. สงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร และคานิยมหลักของคน

ไทย 12 ประการ 

 8. สงเสริมผูบริหาร ครแูละบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพ 

 

คานิยม 
 

 คุณภาพคูคุณธรรม เปนองคกรชั้นนําในการจัดการศึกษา 

 

เปาประสงค 
               

  1. ผูเรียนมีคณุภาพตามมาตรฐานการศกึษาชาติ 

  2. ผูเรียนมีความเปนเลิศ และไดรับโอกาสในการแขงขันทุกระดับ 

  3. ผูเรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 

  4. มีระบบบรหิารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล 
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  5. ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางทั่วถึง 

  6. ผูเรียนไดรับการเรียนรูโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามศาสตรพระราชา และนอมนําพระ

บรมราโชบายดานการศกึษาไปใชในการดํารงชีวิต 

  7. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร และคานิยมหลักของคนไทย 12 

ประการ 

  8. ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนมืออาชีพ 
 

โดยมีประเด็นยุทธศาสตรในการดําเนินงาน 6 ยุทธศาสตร  ไดแก  

ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษยและของชาติ  

ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ  

ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  

ยุทธศาสตรที่ 4  ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ

ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา  

ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  

ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศกึษา
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2.13 แนวทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย 

เขต 3 ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. กําหนดนโยบายการเรงรัดการอานออก เขียนได คิดเลขเปนทุกระดับชั้น อยางตอเนื่อง 

2. กําหนดนโยบายและมาตรการใหสถานศึกษายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหสูงข้ึน 

3. กําหนดนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใชรูปแบบตุมโฮม (TumHome model) 

4. สงเสริมและเสริมสรางความเขมแข็งใหกับสถานศึกษาในการเขารับการประเมินคุณภาพการศึกษา                 

ทั้งจากภายในและภายนอกอยางมีระบบ            

5. สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และทักษะการดํารงชีวิตในสังคมท่ีเปลี่ยนแปลง 

6. ใหความชวยเหลือผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษใหมีการพัฒนาการศึกษาตามความเหมาะสมและ

เต็มตามศักยภาพ 

7. กําหนดนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก จัดทําแผนบริหารจัดการและพัฒนา

คณุภาพโรงเรียนขนาดเล็ก  

8. สงเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 

          9. นิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผล อยางเปนระบบและตอเนื่อง 

        10. สงเสริมพัฒนาผูปฏิบัติงานดานการเงินบัญชีและพัสดุของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ 

        11. สงเสริมใหหนวยงานและสถานศึกษามีการระดมทุนและทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา        

จากบุคคลหรือหนวยงานภายนอก 

 

 

2.14 การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาโดยใช (TUMHOME MODEL) 

 





 34 

 

2.15 มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (The 

Educational Service Area office Standards) มีจํานวน 3 มาตรฐาน 14 ตัวบงชี้ ประเด็น

พิจารณา 56 ขอ ประกอบดวย 
 

มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองคการสูความเปนเลิศ 3 ตัวบงช้ี 14 ประเด็นการพจิารณา ดังนี้ 

 ตัวบงชี้ที่ 1    การบริหารจัดการที่ดี    ประเด็นพิจารณา   6   ขอ 

ตัวบงชี้ท่ี 2    การพฒันาสูองคการแหงการเรียนรู   ประเด็นพิจารณา   4   ขอ 

 ตัวบงชี้ที่ 3    การกระจายอํานาจและการสงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารและการจดัการศึกษา 

         ประเด็นพิจารณา   4   ขอ 
 

มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสทิธิภาพ 5 ตัวบงช้ี 25 ประเด็นการพิจารณา ดังนี้ 

 ตัวบงชี้ที่ 1     การบริหารงานดานวิชาการ    ประเด็นพิจารณา   9   ขอ 

 ตัวบงชี้ที่ 2     การบริหารงานดานงบประมาณ   ประเด็นพิจารณา   4   ขอ 

 ตัวบงชี้ที่ 3     การบริหารงานดานบริหารงานบุคคล   ประเด็นพิจารณา   4   ขอ 

 ตัวบงชี้ที่ 4     การบริหารงานดานการบริหารทั่วไป   ประเด็นพิจารณา   7   ขอ 

 ตัวบงชี้ที่ 5     การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาท่ีมีประสทิธิภาพ  

         ประเด็นพิจารณา   1   ขอ 
 

มาตรฐานที่ 3 ผลการบรหิารและการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 6 ตัวบงช้ี  5 ประเด็นการ

พิจารณา   ดังนี้ 
 

 ตัวบงชี้ที่ 1     สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีผลงานที่แสดงความสําเร็จและเปนแบบอยางได 

         ประเด็นพิจารณา   1   ขอ 

 ตัวบงชี้ที่ 2     สถานศึกษามคุีณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 

                             เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา   ประเด็นพิจารณา   1   ขอ 

 ตัวบงชี้ที่ 3     ผูเรียนระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร 

         ประเด็นพิจารณา   7   ขอ 

 ตัวบงชี้ที่ 4     ประชากรวัยเรียนไดรับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเทาเทียมกัน ศึกษาตอ 

                   ในระดับท่ีสูงข้ึน หรือมีความรูทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ  

ประเด็นพิจารณา   6   ขอ 

 ตัวบงชี้ที่ 5     ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจางในสํานกังานเขต 

          พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีผลงานเชิงประจักษตามเกณฑ ไดรบัการยกยอง 

          เชิดชูเกียรติ     ประเด็นพิจารณา   1   ขอ 

 ตัวบงชี้ที่ 6     ผูรบับริการและผูมีสวนไดสวนเสีย มีความพงึพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา    

           รวมทั้งการใหบริการ    ประเด็นพิจารณา   1   ขอ
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สวนท่ี 3 

รายละเอยีดโครงการและงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

3.1  สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
 
 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ไดกําหนดกรอบวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติ

การประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จํานวนทั้งสิ้น 4,000,000 บาท (สี่ลานบาทถวน) แยกตามประเภทรายจาย

ดังน้ี  
 

รายการ จํานวน 
 

ประเภทรายจาย 
หมายเหตุ 

คาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ คาสาธารณูปโภค 

1. งบประจํา  

2. งบพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาตาม

ยุทธศาสตร/ภารกิจ 

3. งบกลาง 

2,600,000 

1,130,000 

 

 

270,000 

2,186,800 413,200  

รวม  4,000,000    
 

3.1.1.  แผนการใชจายงบประจํา      งบประมาณ  2,600,000  บาท 
 

ที ่ รายการ งบประมาณ 

1 คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  

    1) คาตอบแทนทาํการนอกเวลา 100,000 

    2) คาเบ้ียเลี้ยงท่ีพัก พาหนะ 200,000 

    3) คาซอมแซมยานพาหนะ 80,000 

    4) คาซอมแซมครุภัณฑ 25,000 

    5) คาวัสดุสาํนักงาน/งานบานงานครัว 300,000 

    6) คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 200,000 

    7) คาใชจายในการบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 25,000 

    8) คาจางถายเอกสาร 25,000 

    9) กิจกรรมวันสําคัญ 20,000 

   10) คาใชจายในการประชุม 130,000 

   11) คาจางอัตราจางช่ัวคราวรายเดือน (8อัตรา) 1,081,800 

2 คาสาธารณูปโภค  

 1) คาไฟฟา 350,000 
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    2) คาโทรศพัท 20,000 

    3) คาโทรศพัทเคลื่อนที่ของ สพป.เลย เขต 3 23,200 

    4) คาไปรษณีย 20,000 

 รวมงบประจํา 2,600,000 

3.1.2  สรุปงบประมาณโครงการตามตัวชี้วัด/นโยบายของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

งบประมาณ  1,130,000 บาท 

 

ที ่ โครงการ 
ตาม 

ยุทธศาสตร 

แผน

ปฏิรูป

ประเทศ 

การอนุมัติ ผูรับผิดชอบ 
กลุมที่

รับผิดชอบ 

1 การเพิ่มประสิทธิภาพ

ประสิทธิผลคณะกรรมการ

ติดตาม ตรวจสอบ

ประเมินผลและนิเทศ

การศึกษา 

การพัฒนา

และ

เสริมสราง

ศักยภาพ

มนุษย 

ดาน

การศึกษา 

70,000 นางสาวสุมาลี  กันธุ กลุมนิเทศ 

ติดตาม

และ

ประเมินผล

การจัด

การศึกษา 

2 การพัฒนาโรงเรียน

คุณภาพประจําตําบล 

สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาเลย 

เขต 3 

การพัฒนา

และ

เสริมสราง

ศักยภาพ

มนุษย 

ดาน

การศึกษา 

20,000 นางสาวสุพัตรา  สงิหสถิตย กลุมนิเทศ 

ติดตาม

และ

ประเมินผล

การจัด

การศึกษา 

3 การพัฒนาครูผูสอน

ภาษาอังกฤษ 

การพัฒนา

และ

เสริมสราง

ศักยภาพ

มนุษย 

ดาน

การศึกษา 

30,000 นางสาวพีรพรรณพชร          

วงษชมชวกร 
กลุมนิเทศ 

ติดตาม

และ

ประเมินผล

การจัด

การศกึษา 

4 การพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษาเรียนรวม 

การพัฒนา

และ

เสริมสราง

ศักยภาพ

มนุษย 

ดาน

การศึกษา 

30,000 นางศิรพิร  อุนแกว กลุมนิเทศ 

ติดตาม

และ

ประเมินผล

การจัด

การศกึษา 
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ที ่ โครงการ 
ตาม 

ยุทธศาสตร 

แผน

ปฏิรูป

ประเทศ 

การอนุมัติ ผูรับผิดชอบ 
กลุมที่

รับผิดชอบ 

5 นิเทศบูรณาการโดยใช

พื้นที่เปนฐานเพื่อพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 

 

การพัฒนา

และ

เสริมสราง

ศักยภาพ

มนุษย 

 

 

ดาน

การศึกษา 

30,000 นางสาวพีรพรรณพชร          

วงษชมชวกร 
กลุมนิเทศ 

ติดตาม

และ

ประเมินผล

การจัด

การศกึษา 

6 การพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพภายในเพื่อรองรับ

การประกันคุณภาพ

ภายนอกรอบสี่ 

 

การพัฒนา

และ

เสริมสราง

ศักยภาพ

มนุษย 

 

ดาน

การศึกษา 

20,000 นายณฐพรต  เพ็งสาย กลุมนิเทศ 

ติดตาม

และ

ประเมินผล

การจัด

การศกึษา 

7 การขับเคลื่อนงานแนะแนว

เพื่อการศึกษาและการมี

งานทํา 

 

การพัฒนา

และ

เสริมสราง

ศักยภาพ

มนุษย 

ดาน

การศึกษา 

20,000 นายณฐพรต  เพ็งสาย กลุมนิเทศ 

ติดตาม

และ

ประเมินผล

การจัด

การศึกษา 

8 พัฒนาการจัดการเรียนรูท้ัง

ระบบสูการ ยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

และการเตรียมผูเรยีนให

สอดคลองกับศตวรรษที่ 

21 

 

การพัฒนา

และ

เสริมสราง

ศักยภาพ

มนุษย 

ดาน

การศึกษา 

60,000 นางเพชรี  ชัยมูล             

นางศิริพร  อุนแกว 

กลุมนิเทศ 

ติดตาม

และ

ประเมินผล

การจัด

การศึกษา 

9 สงเสริมการใช

กระบวนการวิจัยในการ

พัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษา 

การพัฒนา

และ

เสริมสราง

ศักยภาพ

ทรัพยากร

ดาน

การศึกษา 

100,000 นางเพชรี  ชัยมูล          

นางศิริพร  อุนแกว 

กลุมนิเทศ 

ติดตาม

และ

ประเมินผล

การจัด



 
 

38 

ที ่ โครงการ 
ตาม 

ยุทธศาสตร 

แผน

ปฏิรูป

ประเทศ 

การอนุมัติ ผูรับผิดชอบ 
กลุมที่

รับผิดชอบ 

มนุษย การศึกษา 

10  การยกระดับคุณภาพ

ภาษาไทย (อานออก เขียน

ได) และคิดเลขเปน 

การพัฒนา

และ

เสริมสราง

ศักยภาพ

ทรัพยากร

มนุษย 

ดาน

การศึกษา 

50,000 นางเพชรี  ชัยมูล          

นางศิริพร  อุนแกว 

กลุมนิเทศ 

ติดตาม

และ

ประเมินผล

การจัด

การศึกษา 

11 สงเสรมิสนับสนุนหนวยรับ

ตรวจใหเกิดความเขมแข็ง 

การปรับ

สมดุลและ

พัฒนาระบบ

การบริหาร

จัดการ

ภาครัฐ 

ดานการ

ปองปราม 

10,000 นางพฤษภา นิกรพิทยา 

นางสาวจิรวดี ศริิภักดิ์ 

หนวย

ตรวจสอบ

ภายใน 

12 แผนพัฒนาขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา

สังกัด สพป.เลย เขต 3 

การพัฒนา

และ

เสริมสราง

ศักยภาพ

ทรัพยากร

มนุษย 

ดาน

การศึกษา 

120,000 นางชลีกร  สูสขุ                

นายกฤษฎา สูสุข              

นางเบญจมาศ แถวอุทุม 

กลุมพัฒนา

คร ู

13 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร 

 

 

การพัฒนา

และ

เสริมสราง

ศักยภาพ

ทรัพยากร

มนุษย 

ดาน

การศึกษา 

80,000 จอ.สุริยนต  ชมภู กลุม

สงเสริม

การจัด

การศึกษา

ทางไกล 
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ที ่ โครงการ 
ตาม 

ยุทธศาสตร 

แผน

ปฏิรูป

ประเทศ 

การอนุมัติ ผูรับผิดชอบ 
กลุมที่

รับผิดชอบ 

14  การจัดตั้ง จัดสรร และ

การบริหารงบประมาณ

ประจําป 

การปรับ

สมดุลและ

พัฒนาระบบ

การบริหาร

จัดการ

ภาครัฐ 

ดาน

การศึกษา 

47,000 นางพัชร ี ขุนมาตย กลุม

นโยบาย

และแผน 

15  การจัดทําแผนปฏิบัติการ 

และการกํากับ ติดตามและ

ประเมินผลการดําเนินงาน

การบริหารจัดการศึกษาขั้น

พื้นฐาน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 

การปรับ

สมดุลและ

พัฒนาระบบ

การบริหาร

จัดการ

ภาครัฐ 

ดาน

การศึกษา 

98,000 นางสารภี  รับผล 

นางภัคญา  ศักดาพิทักษ 
นางสาวจิรัชญา  พายัพ             

กลุม

นโยบาย

และแผน 

16  การบริหารจัดการ

โรงเรียนขนาดเล็ก 

การพัฒนา

และ

เสริมสราง

ศักยภาพ

ทรัพยากร

มนุษย 

ดาน

การศึกษา 

25,000 นางสารภี  รับผล 

นางภัคญา  ศักดาพิทักษ 
นางสาวจิรัชญา  พายัพ             

กลุม

นโยบาย

และแผน 

17 สํานักงาน นาดู  นาอยู นา

ทํางาน 

การปรับ

สมดุลและ

พัฒนาระบบ

การบริหาร

จัดการ

ภาครัฐ 

ดานการ 

บริหาร

ราชการ

แผนดิน 

120,000 นางพิสมัย  ทองหลา กลุม

อํานวยการ 

18 สรางจิตสาํนึกและความรู

ในการผลิตและบริโภคที

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

การพัฒนา

และ

เสริมสราง

ศักยภาพ

ทรัพยากร

มนุษย 

ดาน

การศึกษา 

20,000 นางสุทธิพร แสงมณี กลุม

สงเสริม

การจัด

การศึกษา 
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ที ่ โครงการ 
ตาม 

ยุทธศาสตร 

แผน

ปฏิรูป

ประเทศ 

การอนุมัติ ผูรับผิดชอบ 
กลุมที่

รับผิดชอบ 

19 พัฒนาระบบและกลไกใน

การดูแลความปลอดภัย

ใหกับผูเรียน  สพป.เลย 3 

ดานการ

พัฒนาและ

เสริมสราง

ศักยภาพ

ทรัพยากร

มนุษย 

ดาน

การศึกษา 

30,000 นางสาวจารุณี  สมศรี

แกว   

กลุม

สงเสริม

การจัด

การศึกษา 

20 อบรมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสรางสมรรถนะหนวย
รับตรวจ.ทางดานการเงิน 
การบัญชีและพัสดุ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2565                     

ดานการปรับ
สมดุลและ

พัฒนาระบบ
การบริหาร

ภาครัฐ 

ดานการ
ปองปราม 

100,000 หนวยตรวจสอบภายใน 
/ กลุมบริหารงาน
การเงนิและสินทรัพย 

หนวย
ตรวจสอบ
ภายใน / 

กลุม
บริหารงาน

การเงิน
และ

สินทรัพย 
21 เพิ่มประสิทธิภาพกลุม

โรงเรียนเพ่ือพัฒนา

คุณภาพผูเรียน 

ดานการ

พัฒนาและ

เสริมสราง

ศักยภาพ

ทรัพยากร

มนุษย 

ดาน

การศึกษา 

50,000 นางสาวสพุัตรา  สิงห

สถิตย 

กลุมนิเทศ 

ติดตาม

และ

ประเมินผล

การจัด

การศึกษา 

รวมทั้งสิ้น 21 โครงการ    1,130,000     

 

 

ชื่อโครงการ “การเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล  

                และนิเทศการศึกษา” 

ลักษณะโครงการ         โครงการงานประจํา           โครงการใหม            โครงการตอเนื่อง 

ผูรับผิดชอบโครงการ  ชื่อ – นามสกุล  นางสาวสุมาลี  กันธุ     โทรศัพท   084-866-4780 

ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ   เริ่มตน   1 ตุลาคม 2564    สิ้นสุด   30 กันยายน  2565 

งบประมาณ    70,000   บาท 

 

สวนที่  1  ความเช่ือมโยง ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  

             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับที่ 1) 
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 1)   ยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย   

  (1) เปาหมาย  

                           1. คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 

  (2) ประเด็นยุทธศาสตร การปฏิรูปการเรียนรูแบบพลิกโฉม 

     (3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 

เนื่องจากโครงการการเพ่ิมประสิทธิภาพประสิทธิผลคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล

และนิเทศการศึกษา มีผลผลิตทําใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาบริหารจัดการอยางมีคุณภาพโดยมุงเนนการมีสวน

รวมและความรับผิดชอบตอผลการดําเนินการ มีขอมูลสารสนเทศ ผลการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศ

การศึกษาโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ท่ีสามารถนําไปใชในการปรับปรุง

พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นโครงการนี้สงผลตอการบรรลุเปาหมาย ตามตัวชี้วัด 3.2 

ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 

1.2  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับที่ 2) 

 1)   แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนาการเรียนรู         

          (1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 

  - เปาหมายท่ี 1. คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มีทักษะที่จําเปนของ

โลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแกปญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิผลเพิ่มข้ึน          

มีนิสัยใฝเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต 

  - การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ 

    เนื่องจากโครงการการเพ่ิมประสิทธิภาพประสิทธิผลคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล

และนิเทศการศึกษา มีผลผลิตทําใหสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาบริหารจัดการอยางมีคุณภาพโดยมุงเนนการมีสวน

รวมและความรับผิดชอบตอผลการดําเนินการ มีขอมูลสารสนเทศ ผลการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศ

การศึกษาโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ท่ีสามารถนําไปใชในการปรับปรุง

พัฒนาคุณภาพการศกึษาอยางมีประสิทธิภาพ ดังน้ันโครงการน้ีสงผลตอการบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัดคะแนน PISA 

ดานการอาน คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร (คะแนนเฉลี่ย) คาเปาหมายเฉลี่ย 470 คะแนน 

  (2) แผนยอยของแผนแมบทฯ แผนยอยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการ

เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

  - แนวทางการพัฒนา (2) พัฒนากระบวนการเรียนรูของผูเรียนทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัด

กิจกรรมเสริมทักษะเพื่อพัฒนาทักษะสําหรับศตวรรษท่ี 21 มีการผสมผสานเทคโนโลยีเขากับเนื้อหาและวิธีการสอน 

โดยใชเทคโนโลยีสนับสนุนทฤษฎีการเรียนรูแบบใหมในการพัฒนาเนื้อหาและทักษะแบบใหม เทคโนโลยีเพื่อการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ควรมีคุณลักษณะที่มีชีวิต มีพลวัต มีปฏิสัมพันธ การเชื่อมตอและมีสวนรวม 

 

  - เปาหมายของแผนยอย……คนไทยไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู 

และทักษะที่จําเปนของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเขาถึงการเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิตดีข้ึน 

  - การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ  
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  เนื่องจากโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล

และนิเทศการศึกษา มีผลผลิตทําใหสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาบริหารจัดการอยางมีคุณภาพโดยมุงเนนการมีสวน

รวมและความรับผิดชอบตอผลการดําเนินการ มีขอมูลสารสนเทศ ผลการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศ

การศึกษาโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3 ที่สามารถนําไปใชในการปรับปรุง

พัฒนาคุณภาพการศกึษาอยางมีประสิทธิภาพ ดังน้ันโครงการน้ีสงผลตอการบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัดสัดสวนครู

ผานการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติ คาเปาหมายรอยละ 50 

1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 

 1) แผนปฏิรูปประเทศ ดานการศึกษา 

 2) เปาหมายรวม 1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา   

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

  5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  

   5.4 การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา 

                     6. การปรับโครงสรางของหนวยงานในระบบการศกึษา เพื่อบรรลุเปาหมายในการปรับปรงุการ

จัดการเรียนการสอนและยกระดับ คุณภาพของการจัดการศึกษา 

   6.1 สถานศึกษามีความเปนอิสระในการบริหารและจัดการศกึษา 

                     7. การปฏิรูปการศึกษาและการเรยีนรูโดยการพลิกโฉมดวยระบบดิจิทัล (Digitalization for 

Educational and Learning Reform) 

                          7.2 ระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Big Data for Education 

 

 

สวนที่  2  รายละเอยีดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 

การปฏิรูปการศึกษามีความมุงหมายท่ีจะจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณเปนคนดีมี

ความสามารถและอยูรวมกับสังคมอยางมีความสุข  การดําเนินการใหบรรลุเปาหมายอยางมีพลังและมีประสิทธิภาพ  

จําเปนที่จะตองมีการกระจายอํานาจและใหทุกฝายมีสวนรวม ซึ่งสอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 43 ท่ีกําหนดใหบุคคลยอมมีเสรีภาพเสมอกันในการรับการศึกษาไม

นอยกวาสิบสองปท่ีรัฐจะตองจัดใหอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย  การจัดการศึกษาอบรมของรัฐตอง

คํานึงถึงการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และโดยที่มาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 กําหนดใหมีการตรวจราชการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ

การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการประกอบกับคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 

เมษายน 2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ที่กําหนดใหมีการกํากับ เรงรัด 

ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนราชการหรือหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพเกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ และสอดคลองกับการบริหารราชการของ

กระทรวงศึกษาธิการ จึงเห็นสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการตรวจ ติดตามประเมินผลและ

นิเทศการศึกษา พ.ศ. 2549 
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 ในหมวด 2 สวนท่ี 4 ขอ 25 กําหนดใหมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ระดับเขต

พื้นท่ี การติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาเปนการศึกษาวิเคราะห วิจัย นิเทศ 

ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการดําเนินการ โดยมุงผลสัมฤทธ์ิของหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขต

พื้นท่ีการศึกษา เพื่อเตรียมการรับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลจากหนวยงานภายนอกดังน้ัน เพื่อใหการติดตาม  

ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อติดตามผลการดําเนินงานบริหารการศึกษา

ของเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 โดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ

การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาเปนไปอยางตอเนื่อง จึงตองจัดประชุมเพื่อทราบความกาวหนาการจัดการศึกษา  

ตลอดจนพิจารณาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงกําหนดใหมีการ

ประชุมคณะกรรมการจึงกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

ของเขตพื้นที่การศึกษา อยางนอยปละ 2 ครั้ง ดังนั้นการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานจึงเปนเรื่องสําคัญและมี

ความจําเปนอยางยิ่ง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ตระหนักและเห็นความสําคัญ จึงได

จัดทําโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาขึ้น 

 

2.2 วัตถุประสงค 

  2.2.1 เพื่อสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบการกํากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาใหมีคณุภาพ

การศึกษาทั้ง 4 ดาน 

 2.2.2 เพื่อใหมีการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลฯท้ัง 4 ดานอยางเปนระบบ 

 2.2.3 เพื่อประเมินผลการบรหิารจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด 

  2.2.4 เพื่อใหองคคณะบุคคลบุคคลไดติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานของสถานศึกษาอยางเขมแข็ง 

2.3  เปาหมาย 

 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 

1. ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. จํานวน 5 ครั้ง/ป 

2. ประชุมคณะอนุกรรมการ อ.ก.ต.ป.น. จํานวน 3 ครั้ง/ป 

3. โรงเรียนในสังกัดไดรบัการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษาอยางนอยโรงเรยีนละ 2 

ครั้ง ทุกโรงเรียน 

           เปาหมายเชิงผลลัพธ (outcome) 

1. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาบริหารจัดการอยางมีคุณภาพโดยมุงเนนการมีสวนรวมและความรับผิดชอบ

ตอผลการดําเนินการ มีระบบการนิเทศเรงรัดติดตาม ประเมินผลสถานศึกษาและครทูี่เขมแข็ง  

2. โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีขอมูลสารสนเทศ ผลการติดตาม ตรวจสอบ

ประเมินผลและนิเทศการศึกษาโรงเรียนในสังกัดที่สามารถนําไปใชในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางมี

ประสิทธิภาพ 

4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการของ

โรงเรียนใหเกิดคณุภาพ 
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2.4  กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 

 ผูบริหารโรงเรยีน ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย 

เขต 3 

 

 

 

2.5  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินงบประมาณ 

           วงเงินงบประมาณที่ดําเนินการ    70,000  บาท  

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 1  

ต.ค.64-ธ.ค.65 

ไตรมาสที่ 2 

ม.ค.65-มี.ค.65 

ไตรมาสที่ 3 

เม.ย.65-มิ.ย.65 

ไตรมาสที่ 4  

ก.ค.65-ก.ย.65 

1. วางแผนการดําเนินงาน 

(Plan) 

กิจกรรมที่ 1 การขับเคลื่อน

การพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาโดย ก.ต.ป.น. 

- คาพาหนะเดินทาง 

การประชุม ก.ต.ป.น. 5 ครั้ง  

- คาอาหารวาง อาหาร

กลางวัน140x20x5 

การประชุมคณะกรรมการ 

ก.ต.ป.น. 5 ครั้ง  

 

 

 

 

 

 

1,160 

 

2,800 

 

 

 

 

 

 

1,160 

 

2,800 

 

 

 

 

 

 

 

1,160 

 

2,800 

  

 

 

 

 

 

 

2,320 

 

5,600 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,800 

 

14,000 
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แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 1  

ต.ค.64-ธ.ค.65 

ไตรมาสที่ 2 

ม.ค.65-มี.ค.65 

ไตรมาสที่ 3 

เม.ย.65-มิ.ย.65 

ไตรมาสที่ 4  

ก.ค.65-ก.ย.65 

2.ดําเนินการ (Do)  

  - แตงต้ัง อ.ก.ต.ป.น. 

  - ประชุม อ.ก.ต.ป.น.

ติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผลการบริหารจัด

งานของโรงเรียน ดาน

งบประมาณ  บริหารงาน

บุคคล งานบริหารวิชาการ 

งานบริหารทั่วไป 9 กลุม

โรงเรียน 

-คาอาหารวาง อาหาร

กลางวัน140x50x2 

การประชุม

คณะอนุกรรมการ           

อ.ก.ต.ป.น. 2 ครั้ง   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14,000 

 

 

3. สรุปและประเมินผล 

(Check)                              

   ประชุมวิเคราะหและ

สรุปผลการนิเทศติดตาม

ดําเนินงานของสถานศึกษา 

โดย อ.ก.ต.ป.น.   

- คาอาหารวาง อาหาร

กลางวัน140x50 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

7,000 

 

 

 

 

 

 

 

7,000 

 

4. ผลการประเมินไป

ปรับปรงุ (Act) 

  สรุปรายงานผล/

แลกเปลี่ยนเรียนรู ก.ต.ป.น. 

   - ประชุมแลกเปลี่ยน

เรียนรูการดําเนินงาน ของ 

ก.ต.ป.น. 

นอกสถานที่ 

 

 

 

 

 

0 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

0 

 

 

 

 

 

28,600 

 

600 

 

 

 

 

 

28,600 

 

600 
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แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 1  

ต.ค.64-ธ.ค.65 

ไตรมาสที่ 2 

ม.ค.65-มี.ค.65 

ไตรมาสที่ 3 

เม.ย.65-มิ.ย.65 

ไตรมาสที่ 4  

ก.ค.65-ก.ย.65 

   - จัดทําเอกสารสรุปผล

การดําเนินงานของ         

ก.ต.ป.น. 

รวม 3,960 10,960 3,960 51,120 70,000 

  

2.6 รายละเอียดการใชงบประมาณ 

 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใชเงินงบประมาณ 
งบดําเนินงาน 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 

 

 

 

 

กิจกรรมท่ี 1 การขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

- คาพาหนะเดินทางการประชมุ ก.ต.ป.น. 5 ครั้ง   

- คาอาหารวาง อาหารกลางวนั (140 บาทx 20 

คน x 5 คร้ัง) 

 

 

 

 

 

 

 

5,800 

14,000 

 

 

 

 

 

 

 

5,800 

14,000 

 

2 การดําเนินการ 

- คาใชจายในการ ประชุม อ.ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 1  

คาอาหารวาง อาหารกลางวัน (50คนx140 บาท) 

- คาใชจายในการ ประชุม อ.ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 2  

คาอาหารวาง อาหารกลางวัน (50คนx140 บาท) 

- คาประชุมวิเคราะหและสรุปผลการนิเทศ

ติดตามดําเนินงานของสถานศึกษา อ.ก.ต.ป.น.   

คาอาหารวาง อาหารกลางวัน (50 คน x 140 

บาท) 

  

7,000 

 

7,000 

 

7,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,000 

 

7,000 

 

7,000 

 

3 สรุปรายงานผล/แลกเปลี่ยนเรียนรู ก.ต.ป.น. 

การดําเนินงาน ของ ก.ต.ป.น. นอกสถานที่ 

  - คาท่ีพัก จํานวน 9 หอง x 1,200 บาท 

  - คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 240 บาท x 20 คน 

  - คาอาหารกลางวัน 

  - คาหองประชุม 

  - น้ํามันเชื้อเพลิงรถยนตสวนกลางจํานวน 2 คัน 

 -  คาจัดทาํเอกสารสรุปผลการดําเนินงาน 

  

 
10,800 

4,800 

3,000 

5,000 

5,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10,800 

4,800 

3,000 

5,000 

5,000 

600 
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ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใชเงินงบประมาณ 
งบดําเนินงาน 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

600 

รวม  69,400 600 70,000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 70,000 

   

  

2.7  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ (KPIs) 

 2.7.1  เชิงปริมาณ 

1) รอยละของโรงเรียนที่ไดรับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ตามคูมือโรงเรียน

คุณภาพ 

2) มีแผนการขับเคลื่อนหองเรียนคุณภาพสูโรงเรียนคุณภาพ   

3) ก.ต.ป.น. มีผลงานดีเดนไดรับเกียรติบัตร  

 2.7.2  เชิงคุณภาพ   

1) สถานศึกษาในสังกัดจํานวน 107 โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

2) สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีรูปแบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

2.8  ผลที่คาดวาจะไดรับ 

2.8.1 การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรยีนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาเลย เขต 3  

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 2.8.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีระบบการติดตามตรวจสอบที่ประสิทธิภาพ 

 2.8.3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีวิธีการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ดานการ

บริหารแบบมีสวนรวม 
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ชื่อโครงการ “การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศกึษา 

                เลย เขต 3” 

ลักษณะโครงการ         โครงการงานประจํา        โครงการใหม           โครงการตอเนื่อง 

ผูรับผิดชอบโครงการ  ชื่อ – นามสกุล นางสาวสุพัตรา  สิงหสถิตย โทรศัพท 0872323176 

ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ   เริ่มตน ตุลาคม 2564 สิ้นสุด กันยายน 2565 

งบประมาณ 20,000 บาท 

สวนที่  1  ความเช่ือมโยง ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  

             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับที่ 1) 

 1)   ยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนาและเสรมิสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

(1) เปาหมาย  

2.1 คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21           

 2.2 สังคมไทยมีสภาพแวดลอมที่เอ้ือและสนับสนุนตอการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต 

     (2) ประเด็นยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศกัยภาพทรัพยากรมนษุย  

4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

4.3.2 การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ใหเปนครูยุคใหม  

โดยปรับบทบาทจาก “ครูสอน” เปน “โคช” หรือ “ผูอํานวยการเรียนรู” ทําหนาที่กระตุน สราง

แรงบันดาลใจ แนะนําวิธีเรียนรูและวิธีจัดระเบียบการสรางความรู ออกแบบกิจกรรมและสรางนวัตกรรมการเรียนรู

ใหผูเรียน และมีบทบาทเปนนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรูเพื่อผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน   

(3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากร

มนุษย 

เนื่องจากโครงการ “การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเลย เขต 3” มีผลผลิตเกี่ยวกับการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงใน

ศตวรรษที่ 21 โดยมีผลลัพธทําให ครู ในโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล ทั้ง 21 โรงเรียน ในสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เปนครูยุคใหมปรับบทบาทจาก “ครูสอน” เปน “โคช” หรือ “ผูอํานวยการ

เรียนรู” ทําหนาที่กระตุน สรางแรงบันดาลใจ แนะนําวิธีเรียนรูและวิธีจัดระเบียบการสรางความรู ออกแบบกิจกรรม

และสรางนวัตกรรมการเรียนรูใหผูเรียน สามารถจัดการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และมี
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บทบาทเปนนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรยีนรูเพ่ือผลสัมฤทธ์ิของผูเรียน โดยการจัดอบรม ประชุมทางวิชาการ และ

การนําเสนองานวิจัยใหกับครูในโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล สงผลใหนักเรียนในโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล

ทั้งหมด 21 โรงเรียน เปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 

2)  ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

         (1) เปาหมาย  

 2.1 สรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ 

 

 

      (2) ประเด็นยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  

 4.1 การลดความเหลื่อมล้ํา สรางความเปนธรรมในทุกมิติ  

 4.1.7 สรางความเปนธรรมในการเขาถึงบรกิารสาธารณสุขและการศึกษา โดยเฉพาะสาํหรับผูมี

รายไดนอยและกลุมผูดอยโอกาส  

ดานการศึกษาเนนการสรางโอกาสในการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพที่เปนมาตรฐานเสมอกัน 

โดยเฉพาะในพื้นที่หางไกลทุรกันดารและยากจนและกลุมเปาหมายท่ีตองการดูแลเปนพิเศษ การจัดใหมีมาตรการ

เพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา การสนับสนุนกลไกความรวมมือของภาคสวนตาง ๆ เพื่อพัฒนาการศึกษาใน

ระดับจังหวัด การใชเทคโนโลยีเพื่อสงเสริมการเรียนรูและการเขาถึงขอมูลขาวสาร ความรูและนวัตกรรมของคนทุก

กลุม รวมถึงระบบการติดตามสนับสนุนและประเมินผลเพื่อสรางหลักประกันสิทธิการศึกษาท่ีมีคุณภาพของ

ประชาชน  

(3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

เนื่องจากโครงการ “การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเลย เขต 3” มีผลผลิตเกี่ยวกับการสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในการศึกษาโดยเฉพาะ

ในโรงเรียนในพื้นที่หางไกล เนนการสรางโอกาสในการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพที่เปนมาตรฐานเสมอกัน การ

สนับสนุนการใชเทคโนโลยีเพื่อสงเสริมการเรียนรูและเขาถึงขอมูลขาวสาร ความรูและนวัตกรรมของคนทุกกลุม 

รวมถึงระบบการติดตามสนับสนุนและประเมินผลเพื่อสรางหลักประกันสิทธิการศึกษาที่มีคุณภาพของประชาชน 

โดยการจัดการประชุมผูบริหาร การทําแผนการนิเทศ ติดตามโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล ทั้ง 21 โรงเรียน อยาง

นอย โรงเรียนละ 3 คร้ัง เพ่ือสนับสนุนและประเมินผลการจัดการศึกษา สรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ํา

ทางการศึกษา 

1.2  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับที่ 2) 

 1)   แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู 

(1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 
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  - เปาหมายที ่1. คนไทยมีการศกึษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มีทักษะท่ีจําเปนของ

โลกศตวรรษที่ 21 สามารถใชในการแกปญหา ปรับตัว สื่อสาร และทาํงานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิผลเพิ่มข้ึน 

มีนิสัยใฝเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต 

  - การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ 

  โครงการ “การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เลย เขต 3” ตามตัวชี้วัด โดยการเปลี่ยนครูใหเปนครูยุคใหมปรับบทบาทจาก “ครูสอน” เปน “โคช” หรือ 

“ผูอํานวยการเรียนรู” ทําหนาที่กระตุน สรางแรงบันดาลใจ แนะนําวิธีเรียนรูและวิธีจัดระเบียบการสรางความรู 

ออกแบบกิจกรรมและสรางนวัตกรรมการเรียนรูใหผูเรียน สงผลใหนักเรียนในโรงเรียนคุณภาพประจําตําบลทั้งหมด 

21 โรงเรียน มีทักษะที่จําเปนของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถใชในการแกปญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานรวมกับ

ผูอื่นไดอยางมีประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

  (2) แผนยอยของแผนแมบทฯ 4.3 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการ

เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  

4.3.2 การเปลี่ยนโฉมบทบาทคร ูใหเปนครยูุคใหม 

 

- แนวทางการพัฒนา  

  1) เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ใหเปนครูยุคใหม คือ (3) สงเสริมสนับสนุนระบบการพัฒนา

ศักยภาพและสมรรถนะครูอยางตอเน่ือง โดยผูที่มีใบประกอบวิชาชีพจะตองเปนผูเชี่ยวชาญและมีประสบการณใน

การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการในสาขาท่ีตนเองสอน มีความรู ทักษะ และสามารถสรางสมรรถนะท่ี

สอดคลองกับกรอบมาตรฐานฝมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพใหแกผูเรียน 

  - เปาหมายของแผนยอย คนไทยไดรบัการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู

และทักษะที่จําเปนของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเขาถึงการเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิตดีข้ึน 

  - การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ      

  โครงการ “การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เลย เขต 3” ตามตัวชี้วัด โดยการเปลี่ยนโฉมบทบาทครูใหเปนครูยุคใหม มีความรูทักษะ ดวยการจัดงบประมาณให

ครูอบรมเพิ่มเติม เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภทดวยการจัดอบรมครูเก่ียวกับ

การใชเทคโนโลยีในการจัดการการเรียนรู สงผลใหคนไทยนักเรียนในโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล ในสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรูและทักษะที่

จําเปนของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเขาถึงการเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิตดีข้ึน 

                                               

1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 

 1) แผนปฏิรูปประเทศ ดานการศึกษา 

 2) เปาหมายรวม 
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  2.1) ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 

  2.2) ลดความเหล่ือมล้ําทางการศึกษา 

 3) เรื่องและประเด็นปฏิรูป 

  3.1) การปฏิรูปเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา  

  - เด็ก เยาวชน และประชาชน ที่ขาดแคลนทุนทรัพยหรือดอยโอกาส ทุกคนมีความเสมอภาคใน
โอกาสพัฒนาตนเองตามศักยภาพและเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ รวมถึงเสริมสรางพัฒนาครูและสถานศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพ ตลอดจนวิจัยพัฒนาองคความรูท่ีนําไปใชไดจริงเพื่อยกระดับความสามารถของคนไทยได
อยางย่ังยืน 

    

 

 

 

 

 

 

 

สวนที่  2  รายละเอยีดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนหนวยงานหลักในการจัดการศึกษาไดรับมอบหมาย

นโยบายจากนายกรัฐมนตรีใหดําเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล (1ตําบล 1โรงเรียน

คุณภาพ) โดยมุงเนนการพัฒนาโรงเรียนใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานตามบริบทของตนเอง สรางโอกาสใหนักเรียนใน

พื้นท่ีไดรับการพัฒนาอยางเต็มท่ีเกิดความเทาเทียมและครอบคลุมทั่วประเทศ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําดานการจัด

การศึกษาของประเทศ โดยมีโรงเรียนเปนศูนยกลางของชุมชน เปนตนแบบโรงเรียนที่มีคุณภาพ โดยโรงเรียน

สามารถใหบริการการศึกษาอยางมีคุณภาพ มีความพรอมในการจัดการเรียนการสอนมีอุปกรณและส่ิงอํานวยความ

สะดวกที่เอ้ือตอการเรียนรู ผูบริหารและครูมีความพรอมดานสมรรถนะ ศักยภาพและความสามารถในการบริหาร

จัดการใหมีคุณภาพ สรางการมีสวนรวมในการสงเสริมและสนับสนุนกระบวนการบริหารการจัดการสถานศึกษาของ

เอกชน บาน วัด รัฐ โรงเรียน เพื่อพัฒนาผูเรียน ซึ่งถือเปนหลักประกันกับชุมชนวา โรงเรียนคุณภาพเหลานี้จะสงเสริม

และสนับสนุนใหนักเรียนไดรับความรู กระบวนการและทักษะที่จําเปนตอการธํารงตน ดํารงชีวิตในการเปนพลเมือง

ที่ดีของประเทศ ตลอดจนเปนศนูยรวมหรือเปนแหลงการเรียนรูของชุมชน ใหชุมชนมีสวนรวมและเกิดความรูสึกเปน

เจาของ สรางความเชื่อมั่นและศรัทธาในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรยีนในการสงบุตรหลานเขามาเรียน นําไปสูการ

ลดคาใชจายของผูปกครอง โรงเรียน และชุมชน รวมกันจัดกิจกรรมทางการศึกษาที่เปนประโยชน เชื่อมโยง

ความสัมพันธกับชุมชนไดอยางตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพ   
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  ไดรับมอบหมายนโยบายจากสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการดําเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล สพฐ. ใหบรรลุตาม

เปาหมาย  โดยเรงดําเนินการโครงการใหเปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ ผูบริหาร ครูและบุคลากรในโรงเรียน

คุณภาพประจําตําบล รวมถึงชุมชนไดมีสวนรับรู และมีสวนรวมในการพัฒนาและขับเคลื่อนโครงการอยางยั่งยืน จึง

จัดทําโครงการนี้ขึ้น 

2.2วัตถุประสงค 

2.2.1 เพื่อสงเสรมิใหครูในโรงเรียนคณุภาพประจําตําบล ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย 

เขต 3 เปนครูที่มคีวามพรอมดานสมรรถนะ ศักยภาพ เปนครยูุคใหมท่ีปรับบทบาทจาก “ครูสอน” เปน “โคช” หรือ 

“ผูอํานวยการเรียนรู” และสามารถสรางนวัตกรรมในการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยได 

2.2.3 เพื่อนิเทศ ติดตาม สนับสนุนและประเมินผลการจัดการศึกษา การดําเนินงานโครงการโรงเรียน

คุณภาพประจําตําบล ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เพ่ือสรางความเปนธรรมและลด

ความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา  

 

2.3  เปาหมาย 

 2.3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 

 1) โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล  ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จํานวน  

21 โรงเรียน  มีนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน อยางนอยโรงเรียนละ 1 นวัตกรรม พรอมงานวิจัย 

       2) ครูในโรงเรียนคุณภาพประจําตําบลแตละโรงเรียน ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เลย เขต 3 จํานวน 21 โรงเรียน รอยละ 50  มีความพรอมดานสมรรถนะ ศักยภาพและเปนครยูุคใหมที่ปรับบทบาท

จาก “ครูสอน” เปน “โคช” หรือ “ผูอํานวยการเรียนรู”  

 3) โรงเรียนคุณภาพประจําตาํบล ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3จํานวน 

21 โรงเรียน ไดรับการนิเทศ ติดตาม การดําเนินงานทุกโรงเรียน  

2.3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (outcome) 

  1) โรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตาํบลในสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เลย เขต 3 มีนวัตกรรมในการพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพไดอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน  

                    2) โรงเรยีนคุณภาพประจาํตําบลทุกโรงเรียน มีการพัฒนาความพรอมดานโครงสรางพื้นฐานดาน

สงเสริมการศึกษาและดานการสรางเครือขายและการมีสวนรวมอยางตอเนื่องและยั่งยืน 

2.4  กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 

 2.4.1 ครูในโรงเรยีนคุณภาพประจําตาํบล ในสาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จํานวน 

21 โรงเรียน  

 2.4.2 นักเรียนในโรงเรียนคุณภาพประจําตาํบล ในสาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศกึษาเลย เขต 3 

จํานวน 21 โรงเรียน 

 2.4.3 ครูและนักเรียนในโรงเรียนอ่ืน ๆ ในพื้นที่ใกลเคียงโรงเรียนคุณภาพประจําตําบลในสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศกึษาเลย เขต 3 
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2.5  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินงบประมาณ 

     วงเงินงบประมาณท่ีดําเนินการ 20,000 บาท  

 

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที ่1  

ต.ค.64-ธ.ค.64 

ไตรมาสที ่2 

ม.ค.65-มี.ค.65 

ไตรมาสที่ 3 

เม.ย.65-มิ.ย.65 

ไตรมาสที่ 4  

ก.ค.65-ก.ย.65 

1. ประชุมผูบริหาร

โรงเรียนคุณภาพ 

   - ครั้งท่ี 1 เพื่อชี้แจงการ

ดําเนินโครงการ และ

รายงานผลการดาํเนิน

โครงการปท่ีผานมา  

   - ครั้งท่ี 2 เพื่อติดตาม

ผลการดาํเนินโครงการ  

   - ครั้งท่ี 3 เพื่อสรุปผล

การดําเนินโครงการ

ปงบประมาณ 2565 

 
 
 

4,400 

 

 

 

 

 

 

 

4,400 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,400 

 

 

 

 

 

 

 

 

13,200 

2. ครูคุณภาพโรงเรียน

คุณภาพ 

- จัดอบรมการใช

เทคโนโลยีในการจัดการ

เรียนรู ผานระบบออนไลน  
3. การนิเทศ กํากับและ

ติดตามการดําเนนิงาน 

Coaching and 

Mentoring  

- นิเทศ ติดตามที่โรงเรียน 

ทั้ง 21 โรงเรียน อยางนอย 

โรงเรียนละ 3 ครั้ง 

 

 

 

 

 
  
 

6,800 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6,800 

รวม 
4,400 6,800 4,400 4,400 20,000 

  

2.6 รายละเอียดการใชงบประมาณ 
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ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใชเงินงบประมาณ 
งบดําเนินการ 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1. ประชุมผูบรหิารโรงเรียนคุณภาพ 

   1.1 ครั้งท่ี 1 เพื่อชี้แจงการดําเนินโครงการ และ

รายงานผลการดาํเนินโครงการปท่ีผานมา  

    - คาอาหารและอาหารวาง ผูเขาประชุม  (40 คน x 

110 บาท x 1 วัน)      

   1.2 คร้ังท่ี 2 เพื่อตดิตามผลการดําเนินโครงการ  

    - คาอาหารและอาหารวาง ผูเขาประชุม  (40 คน x 

110 บาท x 1 วัน)      

   1.3 ครั้งท่ี 3 เพื่อสรุปผลการดําเนินโครงการ

ปงบประมาณ 2565 

    - คาอาหารและอาหารวาง ผูเขาประชุม  (40 คน x 

110 บาท x 1 วัน)       

 

 

4,400 

 

 

4,400 

 

 

4,400 

 

 

 

  

รวมกิจกรรมที่ 1 0 13,200 0 13,200 

2. ครูคณุภาพโรงเรียนคุณภาพ 

2.1  จัดอบรมการใชเทคโนโลยีในการจัดการเรยีนรู 

ผานระบบออนไลน 

- คาวัสดุ อุปกรณในการเตรียมการอบรม 

- คาวิทยากร จํานวน 2 คน คนละ 3 ชั่วโมง (2 คน x 

600 บาท x 3 ชั่วโมง) 

- คาอาหารและอาหารวาง คณะทํางาน จํานวน 12 

คน  คนละ 140 บาท (12 คน x 140 บาท x 1 วัน) 

3,600 

 

 

1,680 

1,520 

 

 

 

 

รวมกิจกรรมที่ 2 3,600 1,680 1,520 6,800 

3.1 นิเทศ ติดตามท่ีโรงเรยีน ท้ัง 21 โรงเรียน อยาง

นอย โรงเรียนละ 3 คร้ัง       

รวมกิจกรรมที่ 4 0 0 0 0 

รวมทั้งสิ้น 3,600 14,880 1,520 20,000 

 

2.7 ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1. รอยละ 100 ของโรงเรียนมีนวัตกรรมการ

สอน (1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม 1 งานวิจัย) 

ตรวจสอบการรายงาน

นวัตกรรม งานวิจัย 

แบบรายงานนวัตกรรม 

เลมวิจัย 
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2. รอยละ 100 ของโรงเรียนมีครูท่ีเขารวม

อบรม ประชุมวิชาการ และนาํเสนอผลงาน 

ตรวจสอบจากการรายงาน

การเขารับการพัฒนาตนเอง 

แบบรายงาน 

SAR 

3. รอยละ 100 ของโรงเรียนไดรับการนิเทศ

ติดตามอยางนอย 3 ครั้ง 

การออกนิเทศ ติดตาม  แบบรายงานการนิเทศติดตาม 

โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล 

 

2.8  ผลที่คาดวาจะไดรับ 

2.8.1 โรงเรียนคุณภาพประจําตําบลในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีนวัตกรรม

การเรียนการสอนที่ดีมีคุณภาพโรงเรียนละ 1 นวัตกรรม 

2.8.2  ครูโรงเรียนคุณภาพประจําตําบลในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีความ

พรอมดานสมรรถนะ ศักยภาพและเปนครูยุคใหมที่ปรับบทบาทจาก “ครูสอน” เปน “โคช” หรือ “ผูอํานวยการ

เรียนรู” 

2.8.3  โรงเรียนคุณภาพประจําตําบลทุกโรงเรียน ในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

ไดรับการนิเทศ ติดตาม การดําเนินงานท่ีเปนธรรมและลดความเหล่ือมล้ําทางการศกึษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อโครงการ “การพัฒนาครูผูสอนภาษาองักฤษ” 

ลักษณะโครงการ         โครงการงานประจํา           โครงการใหม        โครงการตอเนื่อง 

ผูรับผิดชอบโครงการ  ชื่อ – นามสกุล นางสาวพีรพรรณพชร  วงษชมชวกร  โทรศัพท 093-6594263 

ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ   เริ่มตน 1 ตุลาคม 2564  สิ้นสดุ 30 กันยายน  2565 

แผนงาน พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

งบประมาณ 30,000 บาท 
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สวนที่  1  ความเช่ือมโยง ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  

             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับที่ 1) 

 1)   ยุทธศาสตรชาติ ดาน การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย 

   (1) เปาหมาย คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสาํหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 

   (2) ประเด็นยุทธศาสตร การพัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิต 

(3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ เนื่องจากโครงการ“การพัฒนาครูผูสอนภาษาอังกฤษ” 

มีผลผลิตทําใหครูผูสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนในสังกัดไดรับการพัฒนาเทคนิคในการจัดกิจกรรมการเรียนวิชา

ภาษาอังกฤษครบ 107 โรงเรียน มีผลลัพธทําให ครูผูสอนภาษาอังกฤษมีความตระหนัก เขาใจ และมีเทคนิคในการ

สอนภาษาอังกฤษครบทั้ง 4  ทักษะ ซึ่งทําใหนักเรียนมีความรูความเขาใจภาษาอังกฤษขั้นพ้ืนฐานเพ่ิมข้ึน ดังน้ัน

โครงการน้ีสงผลตอการบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัด 3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต  

1.2  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับที่ 2) 

  1)   แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู 

(1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 

  - เปาหมายท่ี คนไทยมีการศึกษาท่ีมคีณุภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มข้ึน มีทักษะที่จําเปนของโลก

ศตวรรษที่ 21 สามารถในการแกปญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัย

ใฝเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ เนื่องจากโครงการ“การพัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษ” มี

ผลผลิตทําใหครูผูสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนในสังกัดไดรับการพัฒนาเทคนิคในการจัดกิจกรรมการเรียนวิชา

ภาษาอังกฤษครบ 107 โรงเรียน มีผลลัพธทําให ครูผูสอนภาษาอังกฤษมีความตระหนัก เขาใจ และมีเทคนิคในการ

สอนภาษาอังกฤษครบทั้ง 4 ทักษะ ซึ่งทําใหนักเรียนมีความรูความเขาใจภาษาอังกฤษขั้นพ้ืนฐานเพิ่มขึ้น ดังนั้น

โครงการนี้สงผลตอการบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัด อันดับขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศดานการศึกษา 

คาเปาหมายอันดับท่ี 45 

  (2) แผนยอยของแผนแมบทฯ แผนยอยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการ

เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

  - แนวทางการพัฒนา จัดใหมีระบบการศึกษาและระบบฝกอบรมบนฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพสูง

และยืดหยุน 

  - เปาหมายของแผนยอย คนไทยไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู และ

ทักษะที่จําเปนของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเขาถึงการเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิตดีขึ้น 

  - การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ  
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  เนื่องจากโครงการ“การพัฒนาครูผูสอนภาษาอังกฤษ” มีผลผลิตทําใหครูผูสอนภาษาอังกฤษ

โรงเรียนในสังกัดไดรับการพัฒนาเทคนิคในการจัดกิจกรรมการเรียนวิชาภาษาอังกฤษครบ 107 โรงเรียน มีผลลัพธ

ทําให ครูผูสอนภาษาอังกฤษมีความตระหนัก เขาใจ และมีเทคนิคในการสอนภาษาอังกฤษครบทั้ง 4 ทักษะ ซึ่งทําให

นักเรียนมีความรูความเขาใจภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานเพ่ิมข้ึน ดังนั้นโครงการนี้สงผลตอการบรรลุเปาหมายตาม

ตัวชี้วัด สัดสวนครูผานการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงมาตรฐานนานาชาติ คาเปาหมายรอยละ 50  

  

1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 

 แผนการปฏิรูปประเทศ โดยตรง 

  1) แผนการปฏิรูปประเทศ.....ดานการศึกษา  

 2) เปาหมายรวม ……ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 

 3) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป  การจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
เปาหมายรวม  

 แผนการปฏิรูปประเทศ ระดับรอง 

 1) แผนการปฏิรูปประเทศ.....ดานสังคม 

 2) เปาหมายรวม ……สังคมเปนสังคมแหงโอกาสและไมแบงแยก 

 3) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูปที่ 5 การมีสวนรวม การเรียนรู การรับรู และการสงเสริมกิจกรรมทางสังคม 

 

1.4  แผนระดับที่ 3 (ระบุช่ือ)การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู และการพฒันาศักยภาพของคนไทยทกุชวงวัย 

1) สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาทุกชวงวัย 

2) มุงเนนการพัฒนาโรงเรียนควบคูกับการพัฒนาครู 

สวนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 

 ปจจัยที่สําคัญที่สุดในกระบวนการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาการเรียนรูก็คือ “ครู” ครูเปนผูที่มี

ความหมายและสําคัญมากท่ีสุดในหองเรียน และเปนผูที่มีความสําคัญตอคุณภาพการศึกษา ท้ังนี้เพราะ คุณภาพของ

ผูเรียนข้ึนอยูกับคุณภาพของคร ูท่ีมีความสําคัญท่ีสุดในโรงเรียนท่ีสงผลตอการเรียนรูของนักเรียนมากที่สุด การเรียน

การสอนภาษาอังกฤษ ของประเทศไทยในปจจุบันมีการใชรูปแบบการสอนที่หลากหลาย มีการนําสื่อเทคโนโลยีตาง 

ๆ เปนสื่ออุปกรณการเรียนการสอนเพ่ือที่จะกระตุนใหผูเรียนเกิดการเรยีนรูและสามารถนําภาษาอังกฤษไปใชในการ

สื่อสารได โดยนักเรียนไดเริ่มเรียนภาษาอังกฤษตั้งแตระดับชั้นอนุบาล จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา ตามสภาพความ

เปนจริงแลว นักเรียนสวนใหญยังไมสามารถนําภาษาอังกฤษไปใชในชีวิตประจําวันไดจริง ซึ่งอาจมาจากสาเหตุหลาย 
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ดาน ข้ึนอยูกับสภาพของทองถ่ิน การพัฒนาความรูความสามารถ ในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร สําหรับ

สภาพการเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ีสองน้ัน ครผููสอนในโรงเรียนจําเปนตองฝกฝนใหผูเรียนมีความสามารถท้ัง 4 

ทักษะ คือ การฟง การพูด การอาน และการเขียน ซึ่งทักษะดังกลาวตองไดรับการฝกฝนไปพรอมกัน จนกระทั่ง

สามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และนําไปเปนเครื่องมือคนควา  หาความรู ใหมไดอยางแทจริง 

กระทรวงศึกษาธิการไดดําเนินงานโครงการพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน

ของครู ซึ่งเปนความพยายามในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของประเทศ ที่ชัดเจนดวยการเนนการ

พัฒนาครูท้ังพื้นที่การศึกษาการสนับสนุนเร่ืองสื่อการสอนท้ังท่ีเปนหนังสือและส่ือทางไกลรวมทั้งจัดกิจกรรมเพ่ือ

เสริมสรางบรรยากาศ การเรียนรูภาษาอังกฤษ อยางไรก็ตามการดําเนินการดังกลาวไมพียงพอที่จะแกปญหาทั้ง

ระบบ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จึงพยายามหาแนวทางแกไขปญหาการจัดการเรียนการ

สอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ โดยเฉพาะในปจจุบันการเรียนรูภาษาอังกฤษเปนสิ่งจําเปนสําหรับเด็ก

และเปนการสรางความคุนเคยกลาแสดงออก และสรางความมั่นใจในการเรียนรูซึ่งสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา

ระดับประถม มุนเนนใหเด็กมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

โดยการเรียนรูของเด็กน้ันไมจําเปนตองเรียนรูเฉพาะในหองเรียนหรือในหนังสือ การดูภาพ การอานขอความหรือ

บทความจากบอรด นิทรรศการ แผนปายก็สามารถชวยปลูกฝงใหเด็กเปนคนรักการอาน รูจักแสวงหาความรูดวย

ตนเอง มีคุณลักษณะตรงตามมาตรฐานการศึกษา บรรลุตามวัตถุประสงค และเด็กสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน

โดยผานการเขารวมปฏิบัติกิจกรรมการใชภาษาไดอยางสนุกสนานและเกิดความรู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนภาษาอังกฤษระดับชั้น

ประถมศึกษาปที่ 1-3 มีคาเฉลี่ยต่ํา ทําใหเกิดปญหาในการเรียนรูในชวงชั้นท่ี 2 จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพ

การจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3  

2.2 วัตถุประสงค 

  2.2.1 เพื่อใหครูผูสอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-3 ไดรับการพัฒนาเทคนิคในการจัด

กิจกรรมการเรยีนรูวิชาภาษาอังกฤษท้ัง 4 ทักษะ คือ การฟง การอาน การพูด การเขียน อยางเขาใจและมี

ประสิทธิภาพ 

  2.2.2 เพื่อใหนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเลย เขต 3 มีทัศนคติท่ีดีตอการเรียนรูภาษาอังกฤษ 

  2.2.3 เพื่อใหนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเลย เขต 3 มีความรูความเขาใจ และมีทักษะการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานเพิ่มข้ึน 

   2.2.4 เพื่อนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผูสอนภาษาอังกฤษใน

ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-3 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

2.3  เปาหมาย 

 2.3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 

   2.3.1.1 ครูผูสอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษาประถมศกึษาเลย เขต 3 ไดรับการพัฒนาเทคนิคในการจัดกิจกรรมการเรียนวิชาภาษาอังกฤษท้ัง 4 ทักษะ 

คือ การฟง การอาน การพูด การเขียน อยางเขาใจ และมีประสิทธิภาพ รอยละ 100  

   2.3.1.2 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-3 โรงเรยีนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเลย เขต 3 มีทัศนคติท่ีดีตอการเรียนรูภาษาอังกฤษ 
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   2.3.1.3 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-3 โรงเรยีนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศกึษา

ประถมศึกษาเลย เขต 3 มีความรูและเขาใจและมีทักษะการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น รอยละ 100 

   2.3.1.4 ครูผูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-3 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ไดรับการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน 

รอยละ 100 

               2.3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (outcome) 

    2.3.2.1 ครูผูสอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-3 มีเทคนิคในการจัดกิจกรรมการ

เรียนวิชาภาษาอังกฤษครบทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟง การอาน การพูด การเขียน อยางมีประสิทธิภาพ 

   2.3.2.2 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเลย เขต 3 มีทัศนคติท่ีดีตอการเรียนรูภาษาอังกฤษ 

   2.3.2.3 เพื่อใหนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-3 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษาประถมศกึษาเลย เขต 3 มีความรูความเขาใจ และมีทักษะการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน 

เพิ่มข้ึน 

      2.3.2.4 ครูผูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 โรงเรียนในสังกัดสํานกังาน 

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศกึษาเลย เขต 3 ไดรับการนิเทศการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษข้ันพื้นฐานทุกคน  

2.4  กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 

 2.4.1 ครผููสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศกึษาเลย เขต 3    

  2.4.2 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-3 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศกึษา 

ประถมศึกษาเลย เขต 3 

2.5 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินงบประมาณ 

       วงเงินงบประมาณที่ดําเนินการ 30,000บาท  

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที ่1  

ต.ค.64-ธ.ค.64 

ไตรมาสที ่2 

ม.ค.65-มี.ค.65 

ไตรมาสที่ 3 

เม.ย.65-มิ.ย.65 

ไตรมาสที่ 4  

ก.ค.65-ก.ย.65 

กิจกรรมอบรมประชุมเชิง

ปฏิบัติการครูผูสอน

ภาษาอังกฤษ 

- ประชุมคณะทํางานเพื่อ

 

 

 

1,400 

 

 

 

1,400 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

2,800 
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แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที ่1  

ต.ค.64-ธ.ค.64 

ไตรมาสที ่2 

ม.ค.65-มี.ค.65 

ไตรมาสที่ 3 

เม.ย.65-มิ.ย.65 

ไตรมาสที่ 4  

ก.ค.65-ก.ย.65 

วางแผนการดําเนินการ 

- คาวัสดุการอบรมฯ 

- อบรมเชิงปฏิบัติการครู

สอนภาษาอังกฤษ 

- นิเทศ ติดตาม 

ประเมินผลสรุปรายงานผล 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

4,600 

17,600 

 

- 

 

- 

- 

 

5,000 

 

4,600 

17,600 

 

5,000 

รวม 
1,400 1,400 22,200 5,000 30,000 

2.6 รายละเอียดการใชงบประมาณ 

 

ที ่
กิจกรรม/รายละเอียดการใชเงิน

งบประมาณ 

งบดําเนินงาน 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 จัดทําโครงการ 

- ประชุมคณะทํางานเพื่อวางแผนการ

ดําเนินการ 

 

- 

 

2,800 

 

- 

 

2,800 

รวม - 2,800 - 2,800 

2 จัดทําเอกสาร วัสดุการอบรม 

- คาวัสดุฝกอบรม 

 

- 

 

- 

 

4,600 

 

4,600 

รวม - - 4,600 4,600 

3 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 

- คาอาหารกลางวันและอาหารวาง      

เชา-บาย คนละ 140 บาท/คน จํานวน 100 

คน จํานวน 1 วัน เปนเงิน 14,000 บาท 

- คาวิทยากร  1 คน 600 บาท/ชั่วโมง วัน

ละ 6 ชั่วโมง 

 

- 

 

 

3,600 

 

14,000 

 

 

- 

 

- 

 

 

-  

 

14,000 

 

 

3,600  

รวม 3,600 14,000 - 17,600 

4 นิเทศ ติดตาม/สรุป รายงานผล 

- คาเอกสาร เคร่ืองมือนิเทศ ติดตาม 

 

- 

 

1,400 

 

 

 

1,400 
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ที ่
กิจกรรม/รายละเอียดการใชเงิน

งบประมาณ 

งบดําเนินงาน 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

- คาอาหารวาง 

รวม 3,600 1,400 3,600 5,000 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 3,600 18,200 8,200 30,000 

หมายเหตุ : ถัวจายทุกรายการ 

 

 

 

 

 

 

2.7  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ (KPIs) 

 2.7.1   เชิงปริมาณ 

   2.7.1.1) ครูผูสอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-3 ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศกึษาเลย เขต 3 ไดรับการพัฒนาเทคนิคในการจัดกิจกรรมการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ทั้ง 4 ทักษะ 

คือ การฟง การอาน การพูด การเขียน อยางเขาใจ และมีประสิทธิภาพ รอยละ  100  

   2.7.1.2) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเลย เขต 3 มีทัศนคติท่ีดีตอการเรียนรูภาษาอังกฤษ รอยละ 100 

   2.7.1.3) เพื่อใหนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศกึษาเลย เขต 3 มีความรูความเขาใจ และมีทักษะการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 100 

   2.7.1.4) ครูผูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปที ่1-3 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ไดรับการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษข้ันพื้นฐาน 

รอยละ 100 

 2.7.2  เชิงคุณภาพ 

   2.7.2.1) ครูผูสอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-3 มีเทคนิคในการจัดกิจกรรมการ

เรียนวิชาภาษาอังกฤษครบทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟง การอาน การพูด การเขียน อยางมีประสิทธิภาพ 

   2.7.2.2) นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1-3 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเลย เขต 3 มีทัศนคติท่ีดีตอการเรียนรูภาษาอังกฤษ      
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√

   2.7.2.3) ) เพื่อใหนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศกึษาเลย เขต 3 มีความรูความเขาใจ และมีทักษะการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานเพ่ิมข้ึน 

   2.7.2.4) ครูผูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-3 โรงเรยีนในสังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ไดรับการนิเทศการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษข้ันพื้นฐานทุกคน  

 

2.8  ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 2.8.1 สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษข้ันพื้นฐานใหกับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปที่ 1- 3 ไดอยางมีปรสิทธิภาพ 

 2.8.2 ครูผูสอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-3 ไดรบัการพัฒนาเทคนิคในการจัดกิจกรรมการ

เรียนวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟง การอาน การพูด การเขียน อยางเขาใจ และมีประสิทธิภาพ 

 2.8.3 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-3 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เลย เขต 3 มีทัศนคติที่ดีตอการเรียนรูภาษาอังกฤษ 

  2.8.4 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-3 โรงเรยีนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เลย เขต 3 มีความรูความเขาใจ และมีทักษะการส่ือสารดวยภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานเพ่ิมข้ึน 

  2.8.5 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศกึษาเลย เขต 3 มีขอมูลครผููสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้น

ประถมศึกษาปที่ 1-3 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ท่ีมีการปฏิบัติงานเปน

เลิศในดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ีเปนแบบอยางได 

 

 

 

 

 

ชื่อโครงการ “การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม” 

ลักษณะโครงการ         โครงการงานประจํา           โครงการใหม      √     โครงการตอเน่ือง 

ผูรับผิดชอบโครงการ  นางศิรพิร  อุนแกว  โทรศัพท  08– 4945 -6663 , นางสาวสพุัตรา  สิงหสถิตย                   

08-7232-3176 

ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ เร่ิมตน ตุลาคม พ.ศ. 2564 สิ้นสุด กันยายน พ.ศ.2565 

งบประมาณ 30,000  บาท 

สวนที่  1  ความเช่ือมโยง ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  

             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับที่ 1) 

 1)   ยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนาและเสรมิสรางศักยภาพของมนุษย 
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(1) เปาหมาย  คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพพรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 

(2) ประเด็นยุทธศาสตร   

ประเด็น  การปฏิรูปการเรียนรูแบบพลิกโฉม  

     (2.1) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรูใหเอ้ือตอการพัฒนาทักษะสาํหรับศตวรรษท่ี 21 

(3)  การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ  เด็กพิการเรียนรวมไดรับสิทธิและโอกาสที่เทาเทียม

กันในการไดรับการพัฒนาการเรียนรูในรูปแบบท่ีเหมาะสมอยางเต็มศักยภาพเปนรายบุคคลไดรับบริการ สื่อ สิ่ง

อํานวยความสะดวกเพื่อเขาถึงการศึกษาพัฒนาศกัยภาพ ทกัษะการดํารงชีวิตและพ้ืนฐานอาชีพเพ่ือพ่ึงตนเองได 

2)   ยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนาการเรียนรู  

(1) เปาหมาย คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มข้ึน มีทักษะท่ีจําเปนของโลก

ศตวรรษที่ 21 สามารถในการแกปญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัย

ใฝเรยีนรู อยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

1.2  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับที่ 2) 

 1)   แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ การพัฒนาการเรียนรู 

(1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 

  เปาหมายที่1 เด็กพิการเรียนรวมไดรับสิทธิและโอกาสท่ีเทาเทียมกันในการไดรับการพัฒนาการ

เรียนรูในรูปแบบท่ีเหมาะสมอยางเต็มศักยภาพเปนรายบุคคล ไดรบับริการ สื่อ สิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อเขาถึง

การศึกษาพฒันาศักยภาพ ทักษะการดํารงชวีิตและพ้ืนฐานอาชีพเพื่อพ่ึงตนเองได 

  (2) แผนยอยของแผนแมบทการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงใน

ศตวรรษที่ 21 

           แนวทางการพัฒนา (3) พัฒนาการเรียนรูเชิงบูรณาการที่เนนการลงมือปฏิบัติ มีการสะทอน

ความคิด/ทบทวน ไตรตรอง โดยเนนการเรียนการสอนท่ีเสริมสรางทักษะชวีิต และสามารถนํามาใชตอยอดในการ

ประกอบอาชีพไดจริง 

เปาหมายของแผนยอย คนไทยไดรบัการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู และ

ทักษะที่จําเปนของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเขาถึงการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตดีข้ึน 

  การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบท 

  เด็กพิการเรียนรวมไดรับสิทธแิละโอกาสท่ีเทาเทียมกันในการไดรับการพัฒนาการเรียนรูในรูปแบบ

ที่เหมาะสมอยางเต็มศักยภาพเปนรายบุคคล ไดรับบริการ สือ่ สิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือเขาถึงการศกึษาพัฒนา

ศักยภาพ ทักษะการดํารงชีวิตและพื้นฐานอาชพีเพื่อพึ่งตนเองได 
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1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 

 1. แผนปฏิรูปประเทศดานการศึกษา 

 2. เปาหมายรวม ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 

 3. เรื่องและประเด็นปฏิรูป การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 

ความสอดคลองกับนโยบาย  สพฐ. 

       นโยบายที่ 4  สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหล่ือมล้ํา

ทางการศึกษา  

       กลยุทธขอ 3  สรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการศกึษาสาํหรับผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ  

        ตัวชี้วัดขอ 1  รอยละของสถานศึกษาท่ีมขีอมูลสารสนเทศของการจัดการศกึษาพิเศษที่เช่ือมโยงกับ

หนวยงานที่เก่ียวของทุกระดับ   

       ตัวชี้วัดขอ 3 รอยละของสถานศึกษาในสังกัดมีความพรอมทั้งระบบ เพื่อสามารถจัดการศึกษา

แบบเรียนรวม  

 

สวนที่ 2 รายละเอียดโครงการ 

 

2.1 หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ.2551  เรื่อง สิทธิและหนาที่ทางการศึกษา มาตรา 5 

กลาววา  คนพิการมีสิทธิไดรับการศึกษาที่มีมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งจัดหลักสูตรกระบวนการ

เรียนรู การทดสอบทางการศึกษาที่เหมาะสม สอดคลองกับความตองการจําเปนพิเศษของคนพิการแตละประเภท  

และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดกําหนดนโยบาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  เกี่ยวกับการจัด

การศึกษาของนักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ ไดแก  การสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  

มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา โดยมีกลยุทธคือ สรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการศึกษา

สําหรับผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ ซึ่งมีภารกิจในการสนับสนุน สงเสริมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสําหรับ

เด็กพิการและเด็กดอยโอกาส ผานการใหบริการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อเด็กพิการและผูดอยโอกาสท้ังระบบ

ไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ มีทักษะชีวิตท่ีดี สามารถพ่ึงตนเองได อยูในสังคมไดอยางมีความสุข มีศักดิ์ศรี  

มีคุณภาพชีวิตที่ดีพรอมรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน และในมาตรา 19 ของพระราชบัญญัติการจัดการศึกษา

สําหรับคนพิการ พ.ศ.2551  กําหนดใหสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีหนาที่ดําเนินการจัดการศึกษาโดยเฉพาะการ

จัดการเรียนรวม การนิเทศ กํากับ ติดตาม เพื่อใหคนพิการไดรับการศึกษาอยางทั่วถึงและมีคุณภาพตามท่ีกฎหมาย

กําหนด  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงกําหนดใหสถานศึกษาในสังกัดทุกแหงจัดการศึกษาสําหรับ 

คนพิการในรูปแบบการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม  เพื่อเปดโอกาสใหเด็กพิการทุกคนไดเขาเรียนและเรียนใน

โรงเรียนใกลบาน    

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  มีนักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ  (พิการทาง

การศึกษา)  ในประเภทตาง ๆ ท้ัง  9 ประเภท กระจายอยูตามโรงเรียนในสังกัด ซึ่งโรงเรียนจะตองมีการบริหาร

จัดการใหนักเรียนเหลานี้ใหไดรับการพัฒนาตามศักยภาพ โดยครูจะตองดําเนินการจัดการเรียนรูตามสภาพความ
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พิการและศักยภาพของแตละบุคคล  หากโรงเรียนไมไดดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางเปนระบบ หรือดูแลนักเรียนไม

ครอบคลุมทุกเปาหมายแลวยอมสงผลใหนักเรียนเหลานี้ไมสามารถเรียนใหจบตามหลักสูตรไดการสงเสริมสนับสนุน

ใหทุกโรงเรียนในสังกัดมีความพรอมทั้งระบบ  เพื่อสามารถดําเนินการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม โดยการสราง

ความเขมแข็งใหโรงเรียนท่ีจัดการเรียนรวมในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับสภาพความพิการในแต

ละประเภท  โดยมีโรงเรียนตนแบบการเรียนรวมที่มีรปูแบบการพัฒนาระบบบริการสนับสนุนและชวยเหลือบุคคลท่ี

มีความตองการจําเปนพิเศษ (Student Support Services :SSS)  ในทุกอําเภอเปนศูนยรวมสื่อการเรียนรู 

นวัตกรรม  Best practice  และแหลงเรียนรู  (Resource  Center)  ท้ังดานหลักสูตรการเรียนการสอนและการ

วัดผลเด็กพิการ ฯลฯ ใหกับโรงเรียนท่ัวไปท่ีมีเด็กพิการเรียนรวม และพัฒนาโรงเรียนท่ีจัดการเรียนรวมท่ีเหลือให

เปนโรงเรียนท่ีจัดการเรียนรวมเพ่ือรองรับเด็กพิการเขาเรียนในโรงเรียนใกลบาน ซึ่งการพัฒนาครูในการชวยเหลือ

นักเรียนตามสภาพความพิการ การคัดกรองนักเรียนอยางเปนระบบ โรงเรียนยังขาดบุคลากรผูที่มีความรู

ความสามารถในการคัดกรองเด็กพิการ  และการดําเนินงานคัดกรองเด็กพิการในโรงเรียน ยังไมครอบคลุมทั่วถึง  

ตอเน่ืองทุกระดับช้ัน และเด็กพิการในโรงเรียนท่ีไดรับการคัดกรองแลวยังไมไดรับการพัฒนาตามสภาพความตองการ

จําเปนของแตละประเภทความพิการอยางครอบคลุม  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จึงได

จัดทําโครงการนี้ขึ้น   

2.2 วัตถุประสงค 

  2.2.1  เพ่ือพัฒนาครูใหมีความรูความสามารถดานการคดักรองเด็กพิการในโรงเรยีน 

  2.2.2  เพื่อนิเทศ  ติดตามการบริหารและการจัดการเรียนรูสําหรับนักเรียนพิการเรียนรวมของโรงเรียนใน

สังกัด  

2.3 เปาหมาย 

 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 

    2.3.1  ครูผูสอนนักเรียนพิการเรียนรวมรอยละ 100 ไดรับวุฒิบัตรผูคัดกรองเด็กพิการ 

    2.3.2  โรงเรียนท่ีจัดการศึกษาเรยีนรวมไดรับการนิเทศรอยละ 100  

เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 

            โรงเรียนในสังกัดมีการบริหารจัดการและการจัดการเรยีนรูสาํหรับนักเรียนพิการเรียนรวมอยางเปน

ระบบ  ครูผูสอนท่ียังไมไดวุฒิบัตรผูคัดกรองเด็กพิการทุกคนไดรับความรูและวุฒิบัตรในเรื่องการคัดกรองเด็กพิการ 

 

2.4 กลุมเปาหมายผูไดรับประโยชน 

 2.4.1 ครูผูสอนท่ียังไมไดวุฒิบัตรผูคัดกรองเด็กพิการทุกคนไดรบัความรูในเรื่องการคดักรองเด็กพิการ  

 2.4.2 นักเรียนพิการเรียนรวมไดรับการพัฒนาการเรียนรูเต็มตามศักยภาพ 
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2.5 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินงบประมาณ 

 วงเงินงบประมาณท่ีดาํเนินการ  30,000  บาท 
 

 แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที ่1  

ต.ค.64-ธ.ค.64 

ไตรมาสที ่2 

ม.ค.65-มี.ค.65 

ไตรมาสที่ 3 

เม.ย.65-มิ.ย.65 

ไตรมาสที่ 4  

ก.ค.65-ก.ย.65 

วางแผนการดําเนินงาน (Plan) 

- ศึกษานโยบาย  เปาหมาย 

ของสพฐ. สพท. 

- กํ า หนด เป าหมาย ในการ

พัฒนา 

- - - - - 

การพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษาเรียนรวม  

  2.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

พัฒนาครูใหมีความรู

ความสามารถดานการคัดกรอง

เด็กพิการในโรงเรียน  

จํานวน 3 วัน - - 30,000 - 

 

 

- 

   2.2  นิเทศ ติดตามการ

บริหารและการจัดการเรียนรู

สําหรับนักเรียนพิการเรียนรวม

ของโรงเรียนในสังกัด 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

รวม 
- - 30,000 - 30,000 

 

2.6 รายละเอียดการใชงบประมาณ 
 

กิจกรรม/รายละเอียด 

การใชงบประมาณ 

งบดําเนินการ รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม  

   1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูใหมีความรู

ความสามารถดานการคัดกรองเด็กพิการในโรงเรียน  

จํานวน 3 วัน     
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กิจกรรม/รายละเอียด 

การใชงบประมาณ 

งบดําเนินการ รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

  - คาอาหาร อาหารวาง ผูเขาประชุมเชิงปฏิบัติการ

และคณะทํางาน (40 คน x 140 บาท x 3 วัน) - 16,800 - 16,800 

  -  คาตอบแทนวิทยากร บรรยาย 1 คน วันละ 6  ชม.

จํานวน 3 วัน 

    (3 วัน X 6 ชม. X 600 บาท) 10,800 - - 

 

10,800 

- คาที่พัก 2 คืน - 1,400 - 1,400 

  -  เอกสารและวัสดุการประชุม - - 1,000 1,000 

2. นิเทศ ติดตามการบริหารและการจัดการเรียนรูสําหรับ

นักเรียนพิการเรียนรวมของโรงเรียนในสังกัด     

                  รวมทั้งสิ้น 10,800 18,200 1,000 30,000 

(สามารถถัวจายไดทุกรายการ) 

2.7 ดัชนีวัดความสําเร็จ (KPIs) 

 2.7.1 เชิงปริมาณ 

 1) ครูผูสอนนักเรียนพิการเรียนรวมทุกโรงเรียน ไดรับวุฒิบัตรผูคัดกรองเด็กพิการในโรงเรียนเปาหมาย   

รอยละ 100 

          2) โรงเรียนท่ีไดรับการนิเทศติดตามการจัดการเรยีนการสอนนักเรียนพิการเรียนรวมเปาหมายรอยละ100 

2.7.2 เชิงคุณภาพ 

  1)  โรงเรียนในสังกัดมีการบริหารจัดการ และการจัดการเรยีนรูสําหรับนักเรียนพิการเรียนรวมอยางเปน

ระบบ   

  2)  ครูผูสอนนักเรียนพิการเรยีนรวมทุกคนไดรับความรูความสามารถดานการคัดกรองเด็กพิการใน

โรงเรียน และพัฒนานักเรียนพิการเรียนรวมเต็มตามศักยภาพ 

 

2.8 ผลที่คาดวาจะไดรับ 

2.8.1 ครูผูสอนนักเรียนพิการเรียนรวม ไดรับวุฒิบัตรและมีความรูในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา

นักเรียนเรียนรวมเต็มตามศักยภาพ  

2.8.2 โรงเรียนมีแนวทางการบริหารจัดการศึกษาเรียนรวมอยางมีประสิทธิภาพ 

2.8.3 โรงเรียนมกีระบวนการชวยเหลือและจัดการศึกษาใหกับนักเรียนพิการเรียนรวมอยางเปนระบบ  
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ชื่อโครงการ “นิเทศบูรณาการโดยใชพ้ืนท่ีเปนฐานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา” 

ลักษณะโครงการ      โครงการงานประจํา      โครงการใหม  โครงการตอเนื่อง 

ผูรับผิดชอบโครงการ  ชื่อ – นามสกุล นางสาวพีรพรรณพชร  วงษชมชวกร  โทรศัพท 093-6594263 

ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ   เริ่มตน 1  ตุลาคม 2564   สิ้นสุด  30  กันยายน  2565  

แผนงาน พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

งบประมาณ 30,000 บาท 

สวนที่  1  ความเช่ือมโยง ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  

             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับที่ 1) 

 1)   ยุทธศาสตรชาติ 

               (1) เปาหมาย 1. คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 

(2) ประเด็นยุทธศาสตร การปฏิรูปการเรียนรูแบบพลิกโฉม 

         การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรูใหเอ้ือตอการพัฒนาทักษะสาํหรับศตวรรษท่ี 21 

 (3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ เนื่องจากโครงการนิเทศบูรณาการโดยใชพื้นที่เปน

ฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีผลผลิตทําใหใหสถานศึกษาในสังกัดดําเนินการนิเทศภายในไดอยางมีคุณภาพ

และประสิทธิภาพครบ 108 โรงเรียน มีผลลัพธทําใหโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน มีการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ

และประเมินผล การดําเนินงาน/ โครงการ /กิจกรรม และการจัดการเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูของ

สถานศึกษา มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เปนเลิศและมีการนําผลงานเผยแพรอยางเปนรูปธรรม

และมีศักยภาพ ดังนั้นโครงการน้ีสงผลตอเปาหมาย ตามตัวชี้วัดท่ี 3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรูตลอด

ชีวิต 
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1.2  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับที่ 2) 

 1)   แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู 

(1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 

  - เปาหมายท่ี 1.คนไทยมกีารศกึษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มข้ึนมีทักษะท่ีจําเปนของโลก

ศตวรรษที่ 21 สามารถในการแกปญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัย

ใฝเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

           - การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาดําเนินการนิเทศ

ภายในไดอยางมีคณุภาพและประสิทธิภาพ เพ่ือนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การดําเนินงาน/ โครงการ 

/กิจกรรม และการจัดการเรยีนรูตามกลุมสาระการเรียนรูของสถานศึกษา เพื่อคนหาแนวทางการดาํเนินงานพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เปนเลิศและเผยแพรผลงาน 

  (2) แผนยอยของแผนแมบทฯ แผนยอยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการ

เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

  - แนวทางการพัฒนา (3) พัฒนาระบบการเรียนรูเชิงบูรณาการที่เนนการลงมือปฏิบัติ มีการ

สะทอนความคิด/ทบทวนไตรตรอง โดยเนนการเรียนการสอนท่ีเสริมสรางทักษะชีวิต และสามารถนํามาใชตอยอดใน

การประกอบอาชีพไดจริง 

  - เปาหมายของแผนยอย คนไทยไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู และ

ทักษะที่จําเปนของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเขาถึงการเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิตดีข้ึน 

         - การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ เน่ืองจากโครงการนิเทศบูรณาการโดยใชพื้นท่ี

เปนฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีผลผลิตทําใหใหสถานศึกษาในสังกัดดําเนินการนิเทศภายในไดอยางมี

คุณภาพและประสิทธิภาพครบ 108 โรงเรียน มีผลลัพธทําใหโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน มีการนิเทศ ติดตาม 

ตรวจสอบและประเมินผล การดําเนนิงาน/ โครงการ /กิจกรรม และการจัดการเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูของ

สถานศึกษา มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาท่ีเปนเลิศและมีการนําผลงานเผยแพรอยางเปนรูปธรรม

และมีศักยภาพ ดังนั้นโครงการนี้สงผลตอเปาหมายตามตัวชี้วัดสัดสวนครูผานการทดสอบสมรรถนะรายสาขาใน

ระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติ คาเปาหมายรอยละ 50 ตัวชี้วัดอัตราความแตกตางของคะแนน PISA ในแตละ

กลุมโรงเรียนลดลง คาเปาหมายลดลงรอยละ 20 ตัวชี้วัดอัตราการเขาเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนตน               

คาเปาหมายรอยละ 80 

1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 

แผนปฏิรูปประเทศ ระดับรอง 

1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ดานการศึกษา 

  2) เปาหมายรวมปรับปรุงระบบการศึกษาใหมีประสิทธิภาพของการใชทรัพยากรเพ่ิมความคลองตัว
ในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสรางเสริมธรรมาภิบาล   
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  3) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูปการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 เปาหมายรวม 

สวนที่  2 รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 

   การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปนกระบวนการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อสราง

ผลผลิต ผลลัพธใหเกิดกับผูเรียนใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป ซึ่งไดระบุสาระสําคัญเกี่ยวกับ

วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร และกลยุทธ ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่สามารถตอบสนองตอเปาหมายของการ

พัฒนาประเทศไดทั้งมิติความมั่นคง มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติการบริหารจัดการภาครัฐ ไดอยางเปนรูปธรรม 

กระบวนการจัดการศึกษาจึงมีความสําคัญภายใตการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นตามสถานการณปจจุบันของสังคมไทย 

ดังน้ัน การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา มีความรู มี

คุณธรรม และสืบทอดวัฒนธรรม สามารถดํารงชีวิตอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข สงเสริมใหประชาชนพึ่งตนเอง

ได สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป ที่ระบุคติพจนประจําชาติวา “ม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยมุงหวังให

ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลวตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การนิเทศ

การศึกษาเปนองคประกอบสําคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การนิเทศการศึกษาเปนกลไกสําคัญที่จะเรงรัด 

ปรับปรุงคณุภาพการศึกษา เพราะการนิเทศเปนกลไกสําคัญท่ีจะเรงรัด ปรบัปรุงคุณภาพ ท่ีชวยใหการจัดการเรียน 

การสอนของครมูีประสิทธิภาพและสงผลใหนักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร การนิเทศการศึกษาจะสําเร็จ

ไดผลดีเพียงไรน้ันยอมข้ึนอยูกับ ทักษะและความสามารถในการนิเทศของศึกษานิเทศก โดยการทํางานพัฒนาการ 

จัดการเรียนรูรวมกับครู เพราะ "ศึกษานิเทศก คือ ผูทําหนาที่นิเทศ-แนะนํา-ชี้นํา-กระตุนใหครูและผูบริหาร

สถานศึกษา เกิดความรู ความตระหนกั และมีทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการศกึษา รวมท้ัง

เปนท่ีปรึกษาทางวิชาการสําหรับนักบริหารระดับสูงในองคกรท่ีสังกัด ศึกษานิเทศกจึงเปนผูมีความรู ความสามารถ 

มีทักษะการพัฒนางานวิชาการ และมีความจําเปนตองไดรับการพัฒนาใหมีสมรรถนะในเชิงวิชาการอยางตอเนื่อง 

และการนิเทศการศึกษาเปนภารกิจของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่จะตองดําเนินการนิเทศโดยใชโรงเรียนและ

กลุมโรงเรียนเปนฐาน และโครงการเปนฐาน จัดทําสรุปรายงานผล และเผยแพรเทคนิคการนิเทศ และการจัด

กระบวนการเรียนรูท่ีประสบผลสําเร็จ เผยแพรการวิเคราะห วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารและการจัด

การศึกษา ซึ่งในปการศึกษา 2564 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดกําหนดจุดเนนในเรื่องของการ

นิเทศ ติดตามการยกระดับคุณภาพการศึกษา ใชกระบวนการนิเทศแบบมีสวนรวมและบูรณาการกับการนิเทศงาน

โครงการไปพรอม ๆ กัน จากการนิเทศในปการศึกษาที่ผานมา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

มี รูปแบบนิเทศท่ีมีการนิเทศแบบแยกสวน ทําใหการนิเทศไมตอเนื่อง และไมไดชวยเหลือไดตรงประเด็น สํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ไดตระหนักถึงความสําคัญในการดําเนินงานตามบทบาทของเขตพื้นที่

การศึกษา ตลอดจนการสงเสริม สนับสนุน การจัดดําเนินงานของสถานศึกษาใหสามารถบริหารจัดการไดอยางมี

ประสิทธิภาพ จึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้น  

2.2 วัตถุประสงค 

 2.2.1  เพื่อสงเสรมิสนับสนุนใหสถานศึกษาดาํเนินการนิเทศภายในไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
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 2.2.2 เพื่อนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การดาํเนินงาน/ โครงการ /กิจกรรม และการจัดการ

เรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูของสถานศึกษา  

 2.2.3 เพื่อคนหาแนวทางการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศกึษาท่ีเปนเลิศและเผยแพร

ผลงาน 

2.3  เปาหมาย 

 2.3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 

  2.3.1.1 นิเทศ ติดตามแบบบูรณาการ การจัดทําแผนงาน ระบบงาน และการจัด องคกรเพ่ือการ

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา ระดับกลุมโรงเรียนและ ระดับสถานศึกษา จํานวน 2 ครั้ง / ภาคเรียน  

  2.3.1.2 นิเทศ ติดตามแบบบูรณาการ การดําเนินงานตามนโยบายและจุดเนน หนวยงานตนสังกัด

ของโรงเรียน อยางนอย จํานวน 2 ครั้ง / ภาคเรียน  

  2.3.1.3 นิเทศ ติดตามแบบบูรณาการ การพัฒนาบุคลากรที่สอดคลองกับความ ตองการและสภาพ

ปญหา และการจัดการเรียนรูของโรงเรียนในสังกัด อยางนอย จํานวน 2 ครั้ง / ภาคเรยีน 

2.3.1.4 นิเทศ Online ตลอดปการศึกษา 

 2.3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (outcome) 

  2.3.2.1 กลุมโรงเรียนและสถานศึกษา มีแผนงาน ระบบงาน และการจัดองคกรเพื่อการพัฒนา 

คุณภาพการบริหารจัดการศึกษาอยางเปนระบบ 

    2.3.2.2 สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพบุคลากรและผูเรียนตามนโยบายและจุดเนนของ หนวยงานตน

สังกัดอยางมีประสิทธิภาพ       

    2.3.2.3 ผูรับการนิเทศมีความพึงพอใจในการไดรับการนิเทศ และสามารถนําผลการ นิเทศไปใช

เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอยางตอเนื่อง 

2.4  กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 

  2.4.1. นักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จํานวน 7,158 คน 

(ขอมูล 18 กรกฎาคม 2563) 

  2.4.2. ครผููสอนและบุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  

จํานวน 852 คน (ขอมูล 18 กรกฎาคม 2563) 

 

     2.4.3. ผูบริหารโรงเรียนในสงักัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จํานวน  

94 คน (ขอมูล 18 กรกฎาคม 2563) 

  2.4.4. บุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จํานวน 63 คน  

(ขอมูล 18 กรกฎาคม 2563) 

 

2.5  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินงบประมาณ 

  วงเงินงบประมาณที่ดําเนินการ 30,000 บาท  
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แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที ่1  

ต.ค.64-ธ.ค.64 

ไตรมาสที ่2 

ม.ค.65-มี.ค.65 

ไตรมาสที่ 3 

เม.ย.65-มิ.ย.65 

ไตรมาสที่ 4  

ก.ค.65-ก.ย.65 

1. กิจกรรมการนิเทศการ

ขับเคล่ือนคณุภาพการศึกษา 

    - ประชุมศึกษานิเทศก 

    - ประชุมศึกษานิเทศก 

และประธานกลุมโรงเรียน 

      

 

1,400 

 

1,400 

 

4,200 

 

2,660 

 

9,660 

2. กิจกรรมการจัดทําแบบ

นิเทศฯ/เครื่องมือการนิเทศฯ 

     

    - แบบนิเทศ /เครื่องมือ 

 

 

 

2,000 

 

 

 

 

2,000 

 

 

 

2,000 

 

 

 

2,000 

 

 

 

8,000 

3. กิจกรรมการนิเทศ 

ติดตาม ประเมินผล 

    

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

4. การสรุป รายงานผลการ

ดําเนินงาน 

    - ประชุมสรุปผลการนิเทศ 

    -  วัสดุ เอกสาร 

  

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

12,340 

 

 

12,340 

รวม 3,400 3,400 6,200 17,000 30,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 รายละเอียดการใชงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใชเงิน งบดําเนินงาน รวม 
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งบประมาณ คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 การนิเทศการขับเคลื่อน

คุณภาพการศึกษาตามอัตลักษณเขตพื้นที่

การศึกษา 

-ประชุม ศึกษานิเทศก 

คาอาหาร เครื่องดื่มจํานวน 10 คน x140

บาท x 5 ครั้ง (ศน.และรอง ผอ.เขต) 

- ประชุม ศึกษานิเทศก และประธานกลุม

โรงเรียน  

คาอาหาร เครื่องดื่มจํานวน 19 คน x 140 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

7,000 

 

 

 

2,660 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

7,000 

 

 

 

2,660 

รวม - 9,660 - 9,660 

2 

 

กิจกรรมที่ 2 จัดทําเครื่องมือการนเิทศ

บูรณาการโดยใชพื้นที่เปนฐาน  

 

 - คาวัสดุจัดทําแบบนิเทศ/เครื่องมือนิเทศ 

  

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

8,000 

 

 

 

8,000 

รวม  - 8,000 8,000 

3 กิจกรรมที่ 4 การนิเทศ ติดตามฯ 

ประชุมสรุปผล 

- คาอาหาร เคร่ืองด่ืม จํานวน 10 คน x140 

- คาวัสดุ เอกสารการประชุม 

 

 

- 

 

 

 

1,400 

- 

 

 

 

10,940 

 

 

 

1,400 

10,940 

รวม - 1,400 10,940 12,340 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน - 8,820 21,180 30,000 

 

 2.7  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ (KPIs) 

   2.7.1  เชิงปริมาณ 

1) ระดับความสําเร็จของแผนงาน ระบบงาน และการจัดองคกรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการ 

บริหารจัดการศึกษาของกลุมโรงเรียนและสถานศึกษา  

2) รอยละ 100 ของสถานศกึษาทีพ่ัฒนาคุณภาพบุคลากรและผูเรยีนตามนโยบายและ 

จุดเนนของหนวยงานตนสังกัด  

3) รอยละ 100 ของผูรับการนิเทศมีความพึงพอใจในการไดรับการนิเทศและสามารถนาํ 

ผลการนิเทศไปใชเพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
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     2.7.2  เชิงคุณภาพ 

1) โรงเรียนและสถานศึกษา มีแผนงาน ระบบงาน และการจดัองคกรเพื่อการพัฒนา 

คุณภาพการบริหารจัดการศึกษาอยางเปนระบบ 

   2) สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพบุคลากรและผูเรียนตามนโยบายและจุดเนนของ หนวยงาน

ตนสังกัดอยางมีประสิทธิภาพ  

   3) ผูรับการนิเทศมีความพึงพอใจในการไดรับการนิเทศ และสามารถนาํผลการนิเทศไปใช

เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอยางตอเนื่อง 

  

2.8  ผลที่คาดวาจะไดรับ 

2.8.1 สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรูและดําเนินงานโครงการตามนโยบายไดอยางมีคุณภาพ 

 2.8.2 สถานศึกษาสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาเขาสูมาตรฐาน 

 2.8.3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีขอมูลที่สามารถนํามาใชในการบริหารจัดอยางไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 2.8.4 สถานศึกษาดําเนินงานไดตามท่ีกําหนดในแผนปฏิบัติการและมีความถูกตองโปรงใส ตรวจสอบได 

 2.8.5 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีขอมูลการปฏิบัติงานท่ีเปนเลิศของสถานศึกษาและสามารถนาํไปเปน

แบบอยางแกสถานศึกษาอื่นได 
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ชื่อโครงการ “การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  

                 รอบสี่”   

ลักษณะโครงการ      โครงการงานประจํา      โครงการใหม         โครงการตอเนื่อง 

ผูรับผิดชอบโครงการ  ชื่อ – นามสกุล นายณฐพรต  เพ็งสาย   โทรศพัท  084 - 5021123 

ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ   เริ่มตน ต.ค . 2564  สิ้นสุด  ก.ย. 2565 

งบประมาณ  20.000  บาท 

สวนที่  1  ความเช่ือมโยง ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  

             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับที่ 1) 

 1)   ยุทธศาสตรชาติ   ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย 

(1) เปาหมาย  คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

       (2) ประเด็นยุทธศาสตร คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 

(3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ  การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานสอดคลองกับการ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมสภาพแวดลอม และแนวทางการจัดการความรูทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีที่เจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว เปนการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนของชาติใหสามารถเพิ่มขีด

ความสามารถในการแขงขันของประเทศ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพและมาตรฐาน

ระดับสากล สอดคลองกับประเทศไทย 4.0 โลกในศตวรรษที่ 21    

1.2  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับที่ 2) 

 1)  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู 

(1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 

  - เปาหมายท่ี  คนไทยมีการศกึษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มข้ึน มีทักษะท่ีจําเปนของโลก

ศตวรรษที่ 21 สามารถในการแกปญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัย

ใฝเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
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  - การบรรลเุปาหมายตามแผนแมบทฯ  คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน 

มีทักษะท่ีจําเปนของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแกปญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมี

ประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

  (2) แผนยอยของแผนแมบทฯ  แผนยอยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการ

เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

  - แนวทางการพัฒนา พัฒนากระบวนการเรียนรูของผูเรียนทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรม

เสริมทักษะเพ่ือพัฒนาทักษะสําหรับศตวรรษที่ 21 มีการผสมผสานเทคโนโลยีเขากับเนื้อหาและวิธีการสอน โดยใช

เทคโนโลยีสนับสนุนทฤษฎีการเรียนรูแบบใหมในการพัฒนาเนื้อหาและทักษะแบบใหม เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 ควรมีคุณลักษณะที่มีชีวิต มีพลวัต มีปฏิสัมพันธ การเชื่อมตอและมีสวนรวม 

  - เปาหมายของแผนยอย คนไทยไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู และ

ทักษะที่จําเปนของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเขาถึงการเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิตดีข้ึน 

  - การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ  ผูเรียนมีศักยภาพในการแขงขันและดํารงชีวิต

อยางสรางสรรคในประชาคมโลก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและบูรณาการกรอบหลักสูตรทองถ่ิน ซึ่งได

มีเงื่อนไขและระยะเวลาในการดําเนินการขับเคลื่อนมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดใน 3 กลุมสาระการเรียนรู

ดังกลาว นอกจากนั้นทางกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายการขับเคลื่อนเกี่ยวกับ การปรับลดเวลาเรียน โดยลดเวลา

เรียนภาควิชาการ แลวเพ่ิมเวลา และโอกาสใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงน้ันในการจัดการเรยีนการสอน(โปรดระบุวา

โครงการของทานสามารถสงผลตอการบรรลุเปาหมายในระดับแผนยอยของแผนแมบทฯ ท่ีวัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัด

ที่กําหนดไวในแตละเปาหมายอยางไร และ (ถามี) คิดเปนสัดสวนหรือรอยละเทาไหรของคาเปาหมายตาง ๆ)  

1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 

 1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ประเทศดานการศึกษา  

1.4  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

 1) วัตถุประสงคที่  ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 

 2) เปาหมายรวมที่ ปรับปรุงระบบการศึกษาใหมีประสิทธิภาพของการใชทรัพยากร เพ่ิมความคลองตัวใน
การรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสรางเสริมธรรมาภิบาล 

     

สวนที่  2  รายละเอยีดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 

 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  เปนกระบวนการที่สรางความมั่นใจแกทุกฝายวาการจัดการศึกษา

ทุกระดับมีคุณภาพและจะคงรักษาไวซึ่งมาตรฐานกระทรวงศึกษาธิการจึงใหมีการปฏิรูประบบการประเมินและ การ

ประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีนโยบายปรับปรุงมาตรฐานและตัวชี้วัดใหสะทอนถึงคุณภาพอยางแทจริงเนนการ

ประเมินตามสภาพจริง เพ่ือพัฒนาบนพื้นฐานบริบทของสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจึงเปน

จุดเริ่มตนของการพัฒนาทุนมนุษยและเปนเปาหมายสําคัญที่สุด ท่ีผูมีสวนเก่ียวของ ทุกฝายทุกคนในสถานศึกษา
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ตองรับรู และปฏิบัติงานในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบใหบรรลุถึงเปาหมายคือมาตรฐาน ท่ีสถานศึกษากําหนดและรวม

รับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษาท่ีเกิดขึ้น (accountability)  

โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายใน โดยเขตพื้นที่การศึกษาทําหนาที่สงเสริม สนับสนุน รวมพัฒนา 

และจัดทํารายงานการประเมินตนเอง(SAR) โดยตรวจสอบจากผลการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนตาม

บริบท  และนําผลการประเมินคุณภาพภายนอก เพ่ือนํามาวิเคราะหใหเกิดคุณภาพที่ดีแกนักเรียน  ผลจากการนิเทศ 

ติดตาม ตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียนในสังกัดพบวา โรงเรียนสวนใหญมีกระบวนการ

จัดทํามาตรฐานสถานศึกษาของโรงเรียนการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาแผนปฏิบัติการประจําปรายงานการประเมิน

ตนเอง(SAR) และการวางระบบบริหารระบบสารสนเทศไมสอดคลองบริบทของโรงเรียน  และไมนําผลการประเมิน

คุณภาพภายใน และนําขอชี้แนะจาการประเมินคุณภาพภายนอกมาใชในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของ

โรงเรียน เพื่อเปนการลดความเหลื่อมล้ําดานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จึงจัดทําโครงการนี้ขึ้น

เพื่อใหระบบประกันคุณภาพภายในไดระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และวางระบบเพื่อเตรียมความพรอม

ของสถานศึกษาเขารับการประเมินภายนอกรอบสี่ ไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตอไป 

  

 

 

2.2 วัตถุประสงค 

  2.2.1.เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษามีความรูความเขาใจและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน     

ที่เขมแข็ง เปนการเตรียมความพรอมของสถานศึกษาเพื่อเขารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 

  2.2.2.เพื่อใหสถานศึกษาทุกแหงไดรับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษาการศึกษาในระบบ

การประกันคุณภาพภายในจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลคุณภาพของสถานศึกษาจากหนวยงานตน

สังกัด 

2.3  เปาหมาย 

 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 

 2.3.1.สถานศึกษาในสัง กัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 รอยละ 100               

ไดรับความรูความเขาใจและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในท่ีเขมแข็ง เปนการเตรียมความพรอมของ

สถานศึกษาเพื่อเขารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี 

  2.3.2.สถานศึกษาในสังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 รอยละ 100 ดําเนินการ

กําหนดมาตรฐานตามบริบทของโรงเรยีน 

 เปาหมายเชิงผลลัพธ (outcome) 

 1.สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ทุกโรงเรียน ไดรับความรูความ

เขาใจและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่เขมแข็ง เปนการเตรียมความพรอมของสถานศึกษาอยางเต็ม

ศักยภาพ  
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2.สถานศกึษาในสังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 กําหนดมาตรฐานตามบริบท

ของสถานศึกษาและมีเปาหมายการดาํเนินการอยูในระดับดีถึงยอดเย่ียม 

 

2.4  กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 

 2.4.1 ครูผูสอนและบุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เลย 3  

 2.4.2 ผูบริหารโรงเรยีนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3   

 2.4.3 บุคลากรในสังกัดสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3            

2.5  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินงบประมาณ 

วงเงินงบประมาณที่ดําเนินการ  20,000  บาท  

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที ่1  

ต.ค.64-ธ.ค.65 

ไตรมาสที ่2 

ม.ค.65-มี.ค.65 

ไตรมาสที่ 3 

เม.ย.65-มิ.ย.65 

ไตรมาสที่ 4  

ก.ค.65-ก.ย.65 

1.วางแผนการดาํเนนิงาน 

(Plan) 

1.1 โรงเรียนทุกโรงเรียน

กําหนดเขารวมประชุม 

วางแผน อบรมสรางความรู

ความเขาใจใการดาํเนินการ

กําหนดมาตรฐานที่สอดคลอง

กับบริบท ของโรงเรียน และมี

การกําหนดเปาหมายในการ

ดําเนินงาน 

1.2 วางแผนการนิเทศ 

ติดตาม สงเสริม แนะนํา

ชวยเหลือโรงเรียน ในการ

ดําเนินงานระบบประกัน

คุณภาพภายในใหเขมแข็งเพื่อ

รองรับการประเมินภายนอก

รอบสี่ 

   

 

 

 

  

2.ดําเนินการ (Do)  

2.1. จัดอบรมใหความรูในการ

กําหนดมาตรฐานที่สอดคลอง

กับบริบทของโรงเรียน 

2.2.ใหความรูเก่ียวกับการ

 10,000   

 

 

 

 

10,000 
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แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที ่1  

ต.ค.64-ธ.ค.65 

ไตรมาสที ่2 

ม.ค.65-มี.ค.65 

ไตรมาสที่ 3 

เม.ย.65-มิ.ย.65 

ไตรมาสที่ 4  

ก.ค.65-ก.ย.65 

จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา แผนปฏิบัติงาน

ประจําป โครงการ 

2.3.การจัดทํารายงาน SAR 

ประจําป 

2.4.การนิเทศติดตาม สงเสริม 

แนะนํา ชวยเหลือโรงเรียน                   

ในการดําเนินงานระบบ

ประกันคุณภาพภายในให

เขมแข็งเพื่อรองรับการ

ประเมินภายนอกรอบสี่ 

2.5.จัดทําคูมือแนวการ

ดําเนินงานเพ่ือใหโรงเรียนได

ใชเปนแนวทางในการ

ดําเนินการ 

 

 

 

 

 

 

3.สรุปและประเมินผล 

(Check)  

3.1.การประเมินผลการ

ดําเนินการอบรมใหความรู

ความเขาใจดวยการตรวจสอบ

การกําหนดมาตรฐานระบบ

ประกันภายในของสถานศกึษา

และการกําหนดเปาหมายการ

ดําเนินงาน 

3.2.การประเมินผลการจัดทํา

แผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

แผนปฏิบัติการที่สอดคลองกับ

มาตรฐานของโรงเรียน 

3.3.การนิเทศ ติดตาม 

ตรวจสอบ แนะนํา ชวยเหลือ

จากผูทรงคุณวุฒิ 

  5,000  5,000 
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แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที ่1  

ต.ค.64-ธ.ค.65 

ไตรมาสที ่2 

ม.ค.65-มี.ค.65 

ไตรมาสที่ 3 

เม.ย.65-มิ.ย.65 

ไตรมาสที่ 4  

ก.ค.65-ก.ย.65 

4.นําผลการประเมินไป

ปรับปรุง (Act)  

4.1.การประเมินจาก SAR 

ของโรงเรียน 

4.2.การนําผลจากการ

ผูทรงคณุวุฒิท่ีมีการนิเทศ 

ติดตาม ตรวจสอบ แนะนํา 

ชวยเหลือมาพัฒนาและ

ปรับปรุง 

   

5,000 

- - 

5,000 

รวม 
- 10,000 10,000 - 20,000 

2.6 รายละเอียดการใชงบประมาณ 

 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใชเงินงบประมาณ งบดําเนินงาน รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 จัดอบรมใหความรูผูบริหาร ครู ครบทุก

โรงเรียน 1 วัน จํานวน  100  คน  

1.1 คาอาหารเท่ียง อาหารวาง 2 ม้ือ  

(100x140=14,000) 

- 14,000 - 14,000 

2 การประเมินจาก SAR ของโรงเรียน - - - - 

3 นิเทศตดิตาม ตรวจสอบ แนะนํา ชวยเหลือ - 6,000 - 6,000 

4 สรุปผลการดําเนินงาน คณะกรรมการสรปุผล

และรายงานผล 
- - - - 

รวม - 20,000 - 20,000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น - 20,000 - 20,000 

   

2.7  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ (KPIS) 

 2.7.1 เชิงปริมาณ 
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  1. รอยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดสาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

ไดรับการติดตาม ตรวจสอบ แนะนํา ชวยเหลือและประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษา 

2.7.2 เชิงคุณภาพ 

1. โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรยีนมีการกําหนดมาตรฐานท่ีสอดคลองกับบริบทของโรงเรียนและมี

ระบบประกันคุณภาพที่เขมแข็ง 

  2. สถานศึกษาดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา แผนปฏิบัติการ และ SAR 

สอดคลองกับมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา 

2.8  ผลที่คาดวาจะไดรับ 

  2.8.1 สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ทุกโรงเรียนพัฒนา

ศักยภาพทั้งดานความรูความเขาใจและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่เขมแข็ง เปนการเตรียมความพรอมของ

สถานศึกษาอยางเต็มศักยภาพ  

  2.8.2 สถานศึกษาในสังกัด สาํนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาเลย เขต 3 พัฒนาระบบประกัน

คุณภาพไดเต็มศกัยภาพและจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการ โครงการท่ีสอดคลองกับมาตรฐาน

โรงเรียน ในระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
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ชื่อโครงการ  “ขับเคลือ่นงานแนะแนวเพ่ือการศึกษาและการมีงานทํา” 

ลักษณะโครงการ      โครงการงานประจํา      โครงการใหม       โครงการตอเนื่อง 

ผูรับผิดชอบโครงการ  ชื่อ – นามสกุล นายณฐพรต  เพ็งสาย   โทรศพัท  084 - 5021123 

ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ   เริ่มตน ต.ค . 2564  สิ้นสุด  ก.ย. 2565 

งบประมาณ  20,000  บาท 

สวนที่  1  ความเช่ือมโยง ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  

             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับที่ 1) 

 1)   ยุทธศาสตรชาติ   ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย 

1) เปาหมาย  คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

 (2) ประเด็นยุทธศาสตร คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 

 (3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ  การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานสอดคลองกับการ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมสภาพแวดลอม และแนวทางการจัดการความรูทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีที่เจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว เปนการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนของชาติใหสามารถเพิ่มขีด

ความสามารถในการแขงขันของประเทศ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพและมาตรฐาน

ระดับสากล สอดคลองกับประเทศไทย 4.0 โลกในศตวรรษที่ 21    

1.2  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับที่ 2) 

 1)   แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู 

        (1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 

- เปาหมายที่  คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มข้ึน มีทักษะที่จําเปนของโลก

ศตวรรษที่ 21 สามารถในการแกปญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัย

ใฝเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

  - การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มข้ึน 

มีทักษะท่ีจําเปนของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแกปญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมี

ประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

 (2) แผนยอยของแผนแมบทฯ แผนยอยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการ

เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
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  - แนวทางการพัฒนา พัฒนากระบวนการเรียนรูของผูเรียนทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรม

เสริมทักษะเพ่ือพัฒนาทักษะสําหรับศตวรรษที่ 21 มีการผสมผสานเทคโนโลยีเขากับเนื้อหาและวิธีการสอน โดยใช

เทคโนโลยีสนับสนุนทฤษฎีการเรียนรูแบบใหมในการพัฒนาเนื้อหาและทักษะแบบใหม เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 ควรมีคุณลักษณะที่มีชีวิต มีพลวัต มีปฏิสัมพันธ การเชื่อมตอและมีสวนรวม 

  - เปาหมายของแผนยอย คนไทยไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรยีนรู และ

ทักษะที่จําเปนของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเขาถึงการเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิตดีข้ึน 

 

  - การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ ผูเรียนมีศักยภาพในการแขงขันและดํารงชีวิต

อยางสรางสรรคในประชาคมโลก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและบูรณาการกรอบหลักสูตรทองถ่ิน ซึ่งได

มีเงื่อนไขและระยะเวลาในการดําเนินการขับเคลื่อนมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดใน 3 กลุมสาระการเรียนรู

ดังกลาว นอกจากนั้นทางกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายการขับเคลื่อนเกี่ยวกับ การปรับลดเวลาเรียน โดยลดเวลา

เรียนภาควิชาการ แลวเพ่ิมเวลา และโอกาสใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงน้ันในการจัดการเรยีนการสอน(โปรดระบุวา

โครงการของทานสามารถสงผลตอการบรรลุเปาหมายในระดับแผนยอยของแผนแมบทฯ ท่ีวัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัด

ที่กําหนดไวในแตละเปาหมายอยางไร และ (ถามี) คิดเปนสัดสวนหรือรอยละเทาไหรของคาเปาหมายตาง ๆ)  

1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 

  1) เร่ือง/ประเด็นการปฏิรูป ประเทศดานการศกึษา  

1.4  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

  1) วัตถุประสงคท่ี  ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 

  2) เปาหมายรวมที่ ปรับปรุงระบบการศกึษาใหมีประสิทธิภาพของการใชทรัพยากร เพิ่มความ
คลองตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสรางเสริมธรรมาภิบาล  

1.5  นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ 

1) นโยบายความมั่นคงแหงชาติที่  มุงเนนการพัฒนาโรงเรียนควบคูกับการพัฒนาครู 

 

สวนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 

 สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงตอบรับเปนพระมหากษัตริย เมื่อวันที่ 1 

ธันวาคม 2559 ความวา “เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน และเพื่อประโยชนของประชาชนชาวไทย  ทั้งปวง กอปรกับ

พระราชปณิธานดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร คือ การสราง

คนดี สมเด็จพระเจาอยูหัวฯ จึงทรงมีพระราโชบาย  เพื่อสืบสานพระราชปณิธานแหงองคพระบรมชนกนาถในการ

สรางคนดีใหแกบานเมือง โดยทรงมุงใหการศึกษาตองสรางพื้นฐานแกนักเรียน 4 ดาน ประกอบดวย (1) การมี

ทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง (2) การมีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคง มีคุณธรรม (3) การมีงานทํา-มีอาชีพ และ (4) การเปน
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พลเมืองดี ดังนั้น เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จเถลิงถวัลยสิริราช

สมบัติเปนพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 10 แหงพระบรม ราชจักรีวงศ กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอ

พระราชทานพระบรมราชานุญาตนอมนําพระราโชบายดานการศึกษา มาเปนหลักชัยในการสรางนักเรียนเปนคนดี

และพัฒนาใหเปนคนเกง สูการปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาทอยางเปนรูปธรรม ดวยการยกระดับคุณภาพและ

มาตรฐานการจัดการศกึษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนประถมศึกษา และโรงเรียนมัธยมศึกษา 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตองเตรียมพื้นฐานศักยภาพของผูเรียน ใหรองรับเศรษฐกิจที่

ขับเคล่ือนดวยนวัตกรรม โดยปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรูจากหนวยฐานความรู เปนหนวยฐานสมรรถนะความรูท่ี

มุงเนนการเรียนรูจากกระบวนการ หรือ Active Learning พัฒนาหลักสูตร สถานศึกษาตามบริบทสภาพแวดลอม

ของชุมชน และเนนกระบวนการเรียนรูฐานวิจัยพัฒนาผลงานเชิงนวัตกรรม นําไปสูการใชแกปญหาความตองการ

ของชุมชน โดยในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนจัดหลักสูตรสถานศึกษา ในรายวิชาเพิ่มเติมเปนหนวยฐานสมรรถนะ

อาชีพระยะสั้น เพื่อใหนักเรียนไดเลือกฝกทักษะและสมรรถนะงาน ใหคนพบความถนัดของตนเอง สูการตัดสินใจวาง 

เสนทางการศึกษาตอ สูเปาหมายชีวิตที่จะประกอบอาชีพ ซึ่งการตัดสินใจเลือกจะดําเนินการรวมกับผลการวัด

บุคลิกภาพและความถนัดเลือกศึกษาตอสายอาชีพหรือสายสามัญในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งจัดทางเลือก

ออกเปนกลุมเปาหมายชีวิต ตามแผนการเรียนในรายวิชาเพิ่มเติม ตามกลุมความถนัดทางสาขาวิชาในการเรียนตอ

ระดับอุดมศึกษา และแผนการเรียนเฉพาะทางที่เนนกลุมกีฬา กลุมอาชีพ และกลุมสุนทรียภาพ สงเสริม

ความสามารถพิเศษใหกับนักเรียนใหสามารถเขาสูเสนทางเฉพาะทาง ซึ่งนักเรียนทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน

และตอนปลายจะไดเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรียนรูการเปน ผูประกอบการทําธุรกิจพอเพียง เตรียมทักษะ

ผูประกอบการ  

หลักสูตรการศึกษาแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 ไดกําหนดใหกิจกรรมแนะแนวเปนสวน

หน่ึงของกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ที่มุงเนนการสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหรูจักตนเอง รักและเห็นคุณคาในตนเองและ

ผูอื่น รูจักพึ่งตนเอง  มีทักษะแสวงหาความรูและขอมูลสารสนเทศ นํามาใชในการ วางแผนการเรียน การประกอบอาชีพ  

การดําเนินชีวิตและสังคม สามารถพัฒนาบุคลิกภาพและปรับตัวอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  มีเจตคติที่ดีตออาชีพ

สุจริต มีคานิยมท่ีดี  มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม  มีจิตสํานึกรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ  

ซึ่งการใหบริการและจัดกิจกรรมแนะแนวตามแผนพัฒนาการแนะแนว  กําหนดใหครูทุกคนตองทําหนาที่แนะแนว     

ใหคําปรึกษาดานชีวิต  การศึกษา การพัฒนาตนเองสูโลกอาชีพและการมีงานทํา การพัฒนาบุลากรท่ีเก่ียวของ อันไดแก  

ผูบริหารสถานศึกษาครูผูสอน  บุคลากรผูรับผิดชอบงานแนะแนว  ใหมีความรูความเขาในบริหารจัดการการจัดกิจกรรม

แนะแนวในสถานศึกษาตามหลักสูตร และการพัฒนารูปแบบปฏิบัติงานแนะแนวใหมีประสิทธิภาพ  เปนภารกิจสําคัญท่ี

ตองดําเนินการเพื่อใหงานแนะแนวของสถานศึกษาสามารถดําเนินกิจกรรมไดตามวัตถุประสงคและเปาหมายของ

แผนพัฒนางานแนะแนว  จึงจัดทําโครงการการขับเคลื่อนการศึกษาไทย 4.0 เพื่อการมีงานทําแหงศตวรรษที่ 21 ใน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 3 ขึ้น 

 

2.2 วัตถุประสงค 

  2.2.1. เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีวศึกษาตอสายสามัญและนโยบายการพัฒนา

ศักยภาพการแขงขันและสนับสนุนการพัฒนาประเทศอยางย่ังยืน   
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  2.2.2. เพื่อใหผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรผูรับผิดชอบงานแนะแนว มีความรู ความเขาใจและเห็น

ความสําคัญ ในการดําเนินงานแนะแนวการศึกษาตอของนักเรียน โดยเนนสายอาชีพที่เหมาะกับความสนใจหรือ

ความถนัดของผูเรยีนและผูปกครอง 

  2.2.3. เพื่อโรงเรียนขยายโอกาสทางการ ศึกษาในสังกัด สามารถบริหารจัดการงานแนะแนวการเรียนตอ

เนนสายอาชีพไดครอบคลุมกลุมเปาหมาย 

2.2.4 เพื่อพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพ สําหรับโรงเรียนขยายโอกาสทาง

การศึกษา  ในสังกัด จัดสอนสาระเพิ่มเติมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน หลากหลายวิชาชีพ โดยจัดตามความ

ตองการและความสนใจของผูเรียน อยางตอเนื่อง  

 2.2.5 เพื่อติดตาม ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพใหแกนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนตนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในสังกัดรวมกับสถาบันวิชาชีพในพื้นที่และใกลเคียง 

ตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของ ในการจัดพัฒนาแนวทางการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู สาระเพิ่มเติมดานวิชาชีพ 

การพัฒนาทักษะอาชีพในโรงเรียน และการนําแผนการจัดการเรียนรูดังกลาวไปใชอยางจริงจังและตอเนื่อง    

 

 

 

      

 

 

 

2.3  เปาหมาย 

เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 

 2.3.1 ผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรที่รบัผิดชอบงานแนะแนวนักเรียน ครูวิชาการ โรงเรียน ขยาย

โอกาสทางการศึกษาในสังกัด จํานวน 11 แหงและโรงเรียนระดับประถมศึกษา จํานวน 96 แหงไดรับการพัฒนาสู

การเปนทีมครูผูสอนทักษะอาชีพ 

  2.3.2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในสังกัด สพป.เลย เขต 3  

ทุกคนไดรวมกิจกรรมในวันแนะแนวการศึกษาตอและอาชพีในสถานศึกษา และมีID plan และ Portfolio เพื่อ

การศึกษาตอและการ ประกอบอาชีพ 

  2.3.3 โรงเรียนในสังกัดนอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของในหลวง รัชกาลท่ี 10 ( มีงานทํา        

มีอาชีพ) สูการปฏิบัติ 

  เปาหมายเชิงผลลัพธ (outcome) 

2.3.1 โรงเรียนระดับประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด สามารถบรหิารจัดการ

งานแนะแนวเสนทางการศึกษาอาชพี ไดครอบคลุมกลุมเปาหมาย 

2.3.2 โรงเรียนระดับประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด ปรบัปรุง พัฒนาเอกสาร

หลักสูตรการเรียนรู  สาํหรับจัดสอน  สาระเพิ่มเติมดานวิชาชีพ ใหแกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน หลากหลาย

วิชาชีพ โดยจัดตามความตองการและความสนใจของผูเรียนอยางตอเน่ือง    
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 2.3.3 โรงเรียนจัดการเรียนรู และบรรยากาศสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอ การพัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัด 

  2.3.4  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีทักษะการเรียนรูท่ีเชื่อมโยงสูอาชีพและ

การมีงานทํา ตามความถนัดและความตองการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ 

สามารถวางแผนชวิีตและวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมและนําไปสูการปฏิบัติได 

2.4  กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 

 2.4.1. ครูผูสอนและบุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เลย 3  

 2.4.2. ผูบริหารโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3   

 2.4.3. บุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3            

 

2.5  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินงบประมาณ 

วงเงินงบประมาณที่ดําเนินการ  20,000  บาท  

 

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที ่1  

ต.ค.64-ธ.ค.64 

ไตรมาสที ่2 

ม.ค.65-มี.ค.65 

ไตรมาสที่ 3 

เม.ย.65-มิ.ย.65 

ไตรมาสที่ 4  

ก.ค.65-ก.ย.65 

1. วางแผนการดําเนินงาน 

(Plan) 

    1.1 ประชุมวิเคราะห

สภาพ ปญหา และผลการ

ดําเนินการ 

    1.2 จัดทําโครงการ 

 

- - 3,000 

 

 

 

- 3,000 

 

2. ดําเนินการ 

กิจกรรมท่ี 1 สรางทีมครูสู

ทักษะการสอนอาชีพตนแบบ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 

1.1 จัดกิจกรรม PLC ครูแนะ

แนวและผูรับผิดชอบจัดการ

เรียนการสอนดานวิชาชีพ 

ของโรงเรียนขยายโอกาสฯ

และโรงเรียนระดับ

ประถมศึกษา รวมกับสถาบัน

วิชาชีพในพื้นที่ /จัดทาํ MOU 

1.2 จัดทําหลักสูตร

- - 15,000 - 

 

 

 

 

 

 

15,000 
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แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที ่1  

ต.ค.64-ธ.ค.64 

ไตรมาสที ่2 

ม.ค.65-มี.ค.65 

ไตรมาสที่ 3 

เม.ย.65-มิ.ย.65 

ไตรมาสที่ 4  

ก.ค.65-ก.ย.65 

สถานศกึษาเนนรายวชิา

สงเสริมอาชีพ  

1.3 ฝกทักษะอาชีพหลักสูตร

ระยะสั้น 

กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู และจัดงาน

วันแนะแนวการศึกษาตอและ

อาชีพในสถานศึกษากิจกรรม

ตางๆ 

กิจกรรมที่ 3   

-ประชุมปฏิบัติการพัฒนา

ศักยภาพครูแนะแนววิจัยและ

พัฒนาเครื่องมือวัดแวว 

-โรงเรียนดําเนินการวัดแวว

ความถนัดทางการเรียนของ

นักเรียนระดับประถมศึกษา

และมัธยมศึกษาตอนตน 

3.สรุปและประเมินผล 

(Check) -นิเทศ ติดตามผล

และประเมินผลการดําเนินงาน   

 -กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู   

 

 

 

 

   

2,000 

  

2,000 

4. นําผลการประเมินไป

ปรับปรุง (Act) สรุปผล/

รายงานผลการดาํเนินงาน 

เพื่อเปนขอมูลในการวางแผน

พัฒนาแนวทางการดาํเนินงาน

ตอไป         

   

- 

  

- 
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แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที ่1  

ต.ค.64-ธ.ค.64 

ไตรมาสที ่2 

ม.ค.65-มี.ค.65 

ไตรมาสที่ 3 

เม.ย.65-มิ.ย.65 

ไตรมาสที่ 4  

ก.ค.65-ก.ย.65 

รวม 
- - 20,000 - 20,000 

2.6 รายละเอียดการใชงบประมาณ 

 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใชเงินงบประมาณ งบดําเนินงาน รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 สรางทีมครูสูทักษะการสอน

อาชีพตนแบบ 

1.1.จัดประชุมจัดทําหลักสูตรครูผูรับผิดชอบ  

งานแนะแนวครูวิชาการและผูรบัผิดชอบ

จัดการเรียนการสอนดานวิชาชีพ ของโรงเรยีน

ขยายโอกาสฯและโรงเรียนระดับประถมศึกษา 

รวมกับสถาบันวิชาชีพในพื้นท่ี  /จัดทําMOU 

- 5,000 - 5,000 

2 กิจกรรมที่ 2  ฝกทักษะอาชีพ 

1.2. ฝกทกัษะอาชีพหลักสูตรระยะส้ัน 

รวมกับวิทยาลัยการอาชีพดานซาย 

- 5,000 - 5,000 

3 กิจกรรมที่ 3 จัดงานวันแนะแนวการศึกษาตอ

และอาชีพในสถานศึกษา 

กิจกรรมตางๆ ดังนี้ 

-บรรยาย/อภิปราย เพื่อใหความรูเก่ียวกับ

แนวทางการศึกษาตอ 

หรือการประกอบอาชีพ ขอมูลขาวสาร

ตลาดแรงงาน ขอมูลอาชีพ 

-บริการใหคําปรึกษาดานอาชพี 

-ทดสอบความพรอมทางอาชีพ 

-สาธิตอาชีพอิสระและฝกปฏิบัติ 

-จัดกิจกรรมแขงขันการตอบปญหาอาชีพ 

-จัดนิทรรศการโลกอาชีพ การสงเสริมการ

ประกอบอาชีพอิสระ 

 

- นักเรียนฝกประสบการณอาชีพ 

- 10,000 - 10,000 
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ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใชเงินงบประมาณ งบดําเนินงาน รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

รวม - 20,000 - 20,000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น - 20,000 - 20,000 

       

2.7  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ (KPIS) 

    เชิงปริมาณ 

  1.รอยละ ของสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใหสอดคลองกับ ทักษะการเรียนรู

ในศตวรรษที่ 21  

  2.รอยละของผูเรียน มี ID plan และ Portfolio เพ่ือการศึกษาตอและการ ประกอบอาชีพ 

  3.รอยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู และบรรยากาศสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอ การพัฒนาทักษะ

อาชีพตามความถนัด 

  4. รอยละของผูเรียนที่รูจักอาชีพในทองถิ่นของตนเอง อยางนอย 1 อาชีพ 

         เชิงคุณภาพ 

  1. ผูเรียนมีความรูความเขาใจและไดรับการแนะแนวการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ 

  2. นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการประกอบอาชีพ 

2.8  ผลที่คาดวาจะไดรับ 

1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรยีนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด รวม 11 แหง ได

เลือกเรียนสาระเพ่ิมเติมดานวิชาชีพ ตามความถนัดและความสนใจ   

2. นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษาใน

สังกัด รวม   ไดรับการแนะแนวการเรยีนตอสายอาชีพ มีความรู ความเขาใจ สูงข้ึน มีทศันคติท่ีดีตอการเรียนสาย

อาชีพ เห็นความสาํคัญของการศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้นในสถานศึกษาอาชีวศึกษา สามารถมองเห็นแนวทางในการ

ประกอบอาชีพของตนเอง รูจักความชอบและความถนัดของตนเอง  

3. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด รวม 11 แหง

เลือกเรียนสายอาชีพ 

  4. ผูเรียนรับรูขีดความสามารถของตนเพื่อเปนแนวทางในการประกอบอาชีพ 
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ชื่อโครงการ “พัฒนาการจัดการเรียนรูทั้งระบบสูการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการ 

                 เตรียมผูเรียนใหสอดคลองกับศตวรรษที่ 21” 
 

ลักษณะโครงการ         โครงการงานประจํา           โครงการใหม          √     โครงการตอเนื่อง 

ผูรับผิดชอบโครงการ  ชื่อ - นามสกุล. นางเพชรี  ชัยมูล  และ นางศิริพร  อุนแกว  โทรศัพท 081-9658-7257 

ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ   เริ่มตน 1 ตุลาคม  2564  ส้ินสุด 30 กันยายน  2565 

งบประมาณ  60,000 บาท 

สวนที่  1  ความเช่ือมโยง ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  

             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับที่ 1) 

 1) ยุทธศาสตรชาติ ดาน..การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย 

    (1) เปาหมาย....คนไทยเปนคนดี คนเกง  มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21    

       (2) ประเด็นยุทธศาสตร  4.3.1 การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรูใหเอื้อตอการพัฒนาทักษะสําหรับ

ศตวรรษที่ 21  

(3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ..ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย 

เนื่องจากโครงการ “พัฒนาการจัดการเรียนรูท้ังระบบสูการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนและการเตรียมผูเรียนให

สอดคลองกับศตวรรษที่ 21 มีผลผลิตเกี่ยวกับระบบการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับศตวรรษที่ 21 มีผลลัพธทําให

นักเรียนในสังกัด สพป.เลย เขต 3 จํานวน 7,158 คน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนด(เพิ่มข้ึน)และมี

ทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ดังนั้น โครงการนี้สงผลตอการบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัด 3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

และการเรียนรูตลอดชีวิต 

 2)   ยุทธศาสตรชาติ ดานความมั่นคง (รอง) (ถามี) 

(1) เปาหมาย 2.1 ประชาชนอยูดี กินดี และมีความสุข 

  (2) ประเด็นยุทธศาสตร 4.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ 4.1.2 การพัฒนาและเสริมสราง

ความจงรักภักดีตอสถาบันหลักของชาติ 

(3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ดานความมั่นคง เนื่องจากโครงการ“พัฒนาการจัดการ

เรียนรูท้ังระบบสูการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนและการเตรียมผูเรียนใหสอดคลองกับศตวรรษที่ 21 มีผลผลิต

เก่ียวกับระบบการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับศตวรรษที่ 21 มีผลลัพธทําใหนักเรียนในสังกัด สพป.เลย เขต 3 

จํานวน 7158 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนด(เพิ่มขึ้น)และมีทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ดังนั้น 

โครงการนี้สงผลตอการบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัด 3.1 ความสุขของประชากรไทย 
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1.2  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับที่ 2) 

 1)   แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 12 ประเด็น การพฒันาการเรียนรู 

        (1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 

    เปาหมายที่ 1. คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะท่ีจําเปน

ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแกปญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิผล

เพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

 

        (2) แผนยอยของแผนแมบทฯ .3.1แผนยอยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการ

เปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

  - แนวทางการพัฒนา ท่ี 1) ปรับเปล่ียนระบบการเรียนรูสําหรับศตวรรษท่ี 21 แนวทางยอยท่ี 

(1) พัฒนากระบวนการเรยีนรูในทุกระดับชั้น ตั้งแตปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา ท่ีใชฐานความรูและระบบคิดในลักษณะ

สหวิทยาการ  

  - เปาหมายของแผนยอย คนไทยไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู และ

ทักษะที่จําเปนของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเขาถึงการเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิตดีข้ึน 

  - การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ เนื่องจากโครงการ “พัฒนาการจัดการเรียนรู

ทั้งระบบสูการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผูเรียนใหสอดคลองกับศตวรรษที่ 21 มีผลผลิต

เก่ียวกับระบบการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับศตวรรษที่ 21 มีผลลัพธทําใหนักเรียนในสังกัด สพป.เลย เขต 3 

จํานวน 7158 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนด(เพิ่มขึ้น)และมีทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ดังนั้น 

โครงการนี้สงผลตอการบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัดที่ 1 สัดสวนครูผานการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตาม

มาตรฐานนานาชาติ ป 2561 – 2565 คาเปาหมายรอยละ 50 และตัวชี้วัดที่ 2 อัตราความแตกตางของคะแนน PISA ใน

แตละกลุมโรงเรียนลดลง คาเปาหมายลดลงรอยละ 20 

1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 

 1) เร่ือง/ประเด็นการปฏิรูป……แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา 

  การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

  เปาหมายรวม  การจัดการศึกษาทุกระดับใชหลักสูตรที่เปนหลักสูตรฐานสมรรถนะและแนวการ
จัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาผูเรียน  

1.4  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

 ยุทธศาสตรท่ี การเสรมิสรางและพัฒนาศักยภาพมนุษย 

 เปาหมายระดับยุทธศาสตรท่ี เปาหมายที่ 2 คนในสังคมไทยทุกชวงวัยมีทักษะความรูและ
ความสามารถเพ่ิมข้ัน 

  แนวทางการพัฒนาที่  3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 
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  -พัฒนาระบบประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ีสามารถวัดและประเมินผลคุณภาพผูเรียนท้ังดาน
ทักษะ ความรู และความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการเรยีนรูแตละระดับ 

1.5  นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ 

1) นโยบายความม่ันคงแหงชาติที่ 3 ตามมติครม. วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 

1.6  แผนระดับที่ 3 (ระบุช่ือ) 

1) แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (2563-2565) ของสพฐ. 

2) แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสพฐ. 

 

 

 

สวนที่  2  รายละเอยีดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานจะตองสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 

สภาพแวดลอม และความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว เพื่อพัฒนาและ เสริมสราง

ศักยภาพคนของชาติใหสามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดยการยกระดับ คุณภาพการศกึษา

และการเรียนรูใหมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล สอดคลองกับประเทศไทย 4.0 และ โลกในศตวรรษที่ 21 

กระทรวงศึกษาธิการโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงไดดําเนินการ ทบทวนหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยนําขอมูลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป และแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2560 -2579 มาใชประกอบ และทิศทางในการพัฒนา

หลักสูตรใหมีความเหมาะสมชัดเจนยิ่งขึ้น และเห็นควรปรับปรุงหลักสูตรในกลุมสาระ การเรียนรูคณิตศาสตร 

วิทยาศาสตร และสาระภูมิศาสตรในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ซึ่งมีความสําคัญตอ

การพัฒนาประเทศ และเปนรากสําคัญที่จะชวยใหมนุษยมีความคิดริเริ่ม สรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล เปนระบบ 

สามารถวิเคราะหปญหา หรือสถานการณไดอยางรอบครอบและถี่ถวน สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน การ

ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ใหเอื้อตอการพัฒนา สมรรถนะผูเรียนเปนรายบุคคล มีทักษะท่ี

จําเปนในศตวรรษที่ 21 นําไปสูการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทํา (Career Education) 

ดวยการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในยุคปจจุบัน ท้ังครูและนักเรียนตองพรอมกับการเปลี่ยนแปลง 

โดยเฉพาะครูถูกสังคมคาดหวังใหเปลี่ยนแปลงบทบาทเพื่อขับเคลื่อนใหเกิดพัฒนาศักยภาพนักเรียนใหเปนบุคคล

แหงศตวรรษที่ 21 เพราะนักเรียนคือทุนมนุษยที่สําคัญในการขับเคลื่อนประเทศใหกาวพนการเปนประเทศที่กําลัง

พัฒนา ครูจําตองมีนวัตกรรมทางการศึกษา มีทักษะการสอนท่ีทันสมัย สามารถตอบสนองผูเรียนที่แตกตางและ

หลากหลาย เพื่อใหสามารถพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะคิดข้ันสูงและมีพฤติกรรม ที่เปลี่ยนไปตามแคความตองการใน

ศตวรรษที่ 21 สิ่งสําคัญคือ ครูจําตองปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหนักเรียนเปน “เจาของ” การ

เรียนรู ลดการ (สั่ง) สอนมาเปนการถามและการฟงนักเรียนมากขึ้น เพื่อตอบสนองนโยบายThailand 4.0 คําวา 

“นวัตกรรมการเรียนรู” จึงสําคัญ เพราะการพัฒนานวัตกรรม ครูจําเปนตองรูลึกรูจริงและสามารถบูรณาการ
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กระบวนการ วิธี และสื่อการเรียนรู ซึ่งสิ่งเหลานี้ลวนเปนปจจัยความสําเร็จของนวัตกรรมการเรียนรูท่ีสามารถ

สงเสริมใหนักเรียนสรางความรูไดดวยตนเอง 

การปฏิรูปการเรียนรูมีวัตถุประสงคท่ีจะปรับกระบวนการเรียนการสอนใหเปนรูปแบบ Active Learning 

โดยใชแนวคิดการสอนใหนอยลง เรียนรูใหมากข้ึน (Teach less , Learn more) การปฏิรูปการเรียนรูระดับ

หองเรียน จะเปนการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อเติมเต็มศักยภาพใหนักเรียนมีทักษะ แหงศตวรรษที่ 21 ซึ่งแนวคิด

ทักษะศตวรรษท่ี 21 ตั้งอยูบนพื้นฐานความคิดที่เชื่อวา รูปแบบการศึกษา แบบด้ังเดิม ในชวงศตวรรษที่ 20 ที่เนน

ย้ําแตการเรียนและทองจําเนื้อหาในสาระวิชาหลัก ดังนั้นเพื่อปรับแนวคิดการ จัดการเรียนการสอนใหมในศตวรรษท่ี 

21 ที่ใหความสําคัญกับการปลูกฝง “ทักษะ” เพื่อใหนักเรียนมีทักษะ ที่จําเปนในการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 

ตอไป สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ไดตระหนักถึงความสําคัญดังกลาวจึงไดจัดการโครงการ

พัฒนาการจัดการเรียนรูทั้งระบบสูการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการเตรียมผูเรียนใหสอดคลองกับ

ศตวรรษที่ 21 ใหบรรลุตาม มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง 2560) ตามบริบทของสถานศึกษา/

โรงเรียน เพื่อใหสอดคลองกับการจัดการเรียนรูที่เปลี่ยนไปตามกระแสโลก นโยบายจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ 

นโยบายสํานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแผนยุทธศาสตรชาติ ประกอบกับโครงการดังกลาวนี้

สํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ไดรับคัดเลือกเปนตัวชี้วัดความสําเร็จในการดําเนินงาน

ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีเปา คือ พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีคุณลักษณะและทักษะการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ซ่ึงครูผูสอนสามารถนําไปประยุกตใชในการจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพและ 

สอดคลองตามเปาหมายของนโยบายดังกลาว  

2.2 วัตถุประสงค 

 2.2.1 เพื่อพัฒนา/ปฏิรูปการจัดการเรยีนรูท้ังระบบสูการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียม

ผูเรียนใหสอดคลองกับศตวรรษที่ 21 ในสังกัด สพป.เลย เขต 3  

   2.2.2 เพื่อผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนจัดการเรียนสอนท่ีสอดคลองกับศตวรรษท่ี 21  

          2.2.3 เพื่อนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนดและมีทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ตามชวงวัย  

   2.2.4 เพื่อพัฒนาครูผูสอนใชกระบวนการเทคนิค นวัตกรรม  ใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

          2.2.5 เพื่อสรางความรูความเขาใจและตระหนักเก่ียวกับการประเมินผลนักเรียนกับนานาชาติ(PISA 2018)  

ใหกับครูและบุคลากรทางการศึกษา   

          2.2.6 เพื่อฝกทักษะการทําขอสอบดวยคอมพิวเตอร (Computer-based Assessment)  ใหกับครูและ

บุคลากรทางการศึกษา  

2.3  เปาหมาย 

 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 

2.3.1 มีระบบการจัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล 

(1) ผูบริหารสถานศกึษาบริหารการจัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับศตวรรษท่ี 21  

(2) หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคลองกับศตวรรษท่ี 21/หลักสูตรทองถิ่น 

 กิจกรรมท่ี 1 ศึกษาขอมูลที่จําเปนเพื่อใชทบทวนหลักสูตร 
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 กิจกรรมท่ี 2 แตงตั้งคณะทํางาน 

 กิจกรรมท่ี 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําหลักสูตร 

 (3) ครูจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับศตวรรษที่ 21 

 (4) สื่อการเรียนรูที่สอดคลองกับศตวรรษท่ี 21 

 (5) รูปแบบการเรียนรูท่ีสอดคลองกับศตวรรษท่ี 21 

 (6) รูปแบบการวัดและการประเมินผลนักเรียนท่ีสอดคลองกับศตวรรษท่ี 21 

        เปาหมายเชิงผลลัพธ (outcome) 

 1. สพป.เลย เขต 3 และสถานศึกษามีระบบการจัดการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเรียนรูตามศักยภาพของ

นักเรียน 

 2. ผูบริหารและครูผูสอนมีระบบการจัดการเรียนรูท่ีสงผลตอคุณภาพการจัดการศกึษา 

 3. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑท่ีกําหนด(เพิ่มข้ึน)และมีทักษะแหงศตวรรษที่ 21 

 

2.4  กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 

 2.4.1 สพป.เลย เขต 3 และสถานศึกษา มีระบบการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับศตวรรษที่ 21 รวมท้ังสิ้น

จํานวน 108 แหง  

 2.4.2 ผูบริหารและครูผูสอนสามารถจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับศตวรรษที่ 21 รวมทั้งสิ้น จํานวน 

500 คน 

 2.4.3 นักเรียนในสังกัด สพป.เลย เขต 3 จํานวน 7,158 คน มีทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 และมีวิถีชีวิตยึด

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

2.5 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินงบประมาณ 

       วงเงินงบประมาณที่ดําเนินการ 60,000 บาท  

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที ่1  

ต.ค.64-ธ.ค.65 

ไตรมาสที ่2 

ม.ค.65-มี.ค.65 

ไตรมาสที่ 3 

เม.ย.65-มิ.ย.65 

ไตรมาสที่ 4  

ก.ค.65-ก.ย.65 

1. หลักสูตร ที่สอดคลองกับ

ศตวรรษท่ี 21 

   1.1 ศึกษาขอมูลที่จําเปน

เพื่อใชทบทวนหลักสูตร 

   1.2 จัดประชุมเชิง

ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร

ฐานสรรถนะ และจัดทํา

หลักสูตรทองถิ่น เทคนิคการ

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

13,580 

 

 

 

 

 

- 

 

36,680 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

50,260 
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แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที ่1  

ต.ค.64-ธ.ค.65 

ไตรมาสที ่2 

ม.ค.65-มี.ค.65 

ไตรมาสที่ 3 

เม.ย.65-มิ.ย.65 

ไตรมาสที่ 4  

ก.ค.65-ก.ย.65 

จัดการเรียนการสอน/

นวัตกรรมสําหรับการเรยีน

การสอน 

   1.3  จัดประชุมเชิง

ปฏิบัติการคณะทํางานเพื่อ

จัดทําหลักสูตร 

   1.4  นิเทศ ติดตามการ

จัดการเรียนรูที่สอดคลองกับ

ศตวรรษท่ี 21 

   1.5  สรุปรายงานผล   

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

-  

 

 

 

- 

 

 

- 

 

  

 

 

- 

 

 

- 

2.  การเตรียมความพรอมใน

การประเมินระดับนานาชาติ 

(PISA 2022) 

- - 9,740 - 9,740 

รวม - 13,580 46,420 - 60,000 

 

 

 

 

 

 

     

 2.6 รายละเอียดการใชงบประมาณ 

ที่ กิจกรรม/รายละเอียดการใชเงิน

งบประมาณ 

งบดําเนินงาน รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1. หลักสูตร ที่สอดคลองกับศตวรรษที่ 21 

   1.1 ศึกษาขอมูลที่จําเปนเพ่ือใชทบทวน
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ที่ กิจกรรม/รายละเอียดการใชเงิน

งบประมาณ 

งบดําเนินงาน รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

หลักสูตร   

   1.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํา

หลักสูตรทองถิ่น/หลักสูตรฐานสมรรถนะ/

เทคนิควิธีการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับ

ศตวรรษที่ 21 

        1.2.1  คาอาหาร/อาหารวาง   

(97คน×140บาท×2วัน) 

        1.2.2 วิทยากร 

        1.2.3 คาที่พัก 

        1.2.4 คาพาหนะวิทยากร 

   1.3  คณะทํางานจัดทําหลักสูตร 

         1.3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ

คณะทํางานเพื่อจัดทําหลักสูตร (คาอาหาร

15คน×140บาท×1วัน) 

       -คาวิทยากร 

      - คาที่พัก 

      - คาพาหนะ 

   1.4  นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรูท่ี

สอดคลองกับศตวรรษท่ี 21 

   1.5  สรุปรายงานผล   

 

 

 

 

 

 

 

7,200 

 

 

 

 

 

 

3,600 

 

 

 

 

 

27,160 

 

 

1,600 

4,000 

 

 

2,100 

 

 

1,600 

3,000 

 

 

 

 

 

27,160 

 

7,200 

1,600 

4,000 

 

 

2,100 

 

3,600 

1,600 

3,000 

 

 

 

 

รวม    10,800 39,460  50,260 

2. การเตรียมความพรอมในการประเมิน

ระดับนานาชาติ (PISA 2022) 

4.1  ประชุมปฏิบัติการเตรียมความพรอม

การประเมินระดับนานาชาติ (PISA 2022)  

คณะครูผูสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  3  

วิชาภาษาไทย  คณิตศาสตร  และ

คอมพิวเตอร 

      4.1.1  คาอาหาร/อาหารวาง 

 (46×1×140) 

     4.1.1 คาวัสด ุ

  

 

 

 

 

 

 

6,440 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,300 

 

 

 

 

 

 

 

6,440 

 

3,300 
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ที่ กิจกรรม/รายละเอียดการใชเงิน

งบประมาณ 

งบดําเนินงาน รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

 

 

 

4.2  นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน  

4.3  สรปุรายงานผล   

รวม    - 6,440 3,300 9,740 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 10,800 45,900 3,300 60,000 

      

          

2.7  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ (KPIs) 

 2.7.1 เชิงปริมาณ 

1) ระดับความสําเร็จในการจดัทําระบบการจัดการเรยีนรู  

                    2) รอยละ 80 ของความสําเร็จของกิจกรรมในระบบการจัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับศตวรรษที่ 21  

                    3) รอยละ 80 ของผูบริหารและครูบริหารและจัดการเรียนการสอนตามระบบการจัดการเรียนรูที่

สอดคลองกับศตวรรษที่ 21 

   4) รอยละ 80 ของนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑท่ีกําหนดและมีทักษะแหงศตวรรษ

ที่ 21 

  2.7.2 เชิงคุณภาพ 

  1) รอยละ 80 ของผูบริหารและครูบริหารและจัดการเรียนการสอนตามระบบการจัดการเรียนรูท่ี

สอดคลองกับศตวรรษที่ 21 

   2) รอยละ 80 ของนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑท่ีกําหนดและมีทักษะแหงศตวรรษ

ที่ 21 

 

2.8  ผลที่คาดวาจะไดรับ 

             2.8.1 สพป.เลย เขต 3 และสถานศึกษา มีระบบการจัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับศตวรรษที่ 21 

รวมท้ังสิ้นจํานวน 108 แหง  

  2.8.2 ผูบริหารและครูผูสอนสามารถจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับศตวรรษที่ 21 รวมทั้งสิ้น 

จํานวน 500 คน 

2.8.3 นักเรียนในสังกัด สพป.เลย เขต 3 จํานวน 7,158 คน มีทักษะแหงศตวรรษที่ 21 และมีวิถี

ชีวิตยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ชื่อโครงการ “สงเสริมการใชกระบวนการวิจัยในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา” 

ลักษณะโครงการ         โครงการงานประจํา           โครงการใหม          /  โครงการตอเนื่อง 

หนวยงานรับผิดชอบ กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศกึษา 

ผูรับผิดชอบโครงการ  ชื่อ – นามสกุล  นางเพชรี  ชัยมูล โทรศัพท 0819657257  

                               นางศิริพร  อุนแกว  โทรศัพท  

ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ   เริ่มตน 1 ตุลาคม 2564  ส้ินสุด 30 กันยายน 2565 

งบประมาณ  100,000 บาท 

สวนที่  1  ความเช่ือมโยง ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  

             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับที่ 1) 
1)   ยุทธศาสตรชาติ ดาน  ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

     (1) เปาหมาย  คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

       (2) ประเด็นยุทธศาสตร  การปฏิรปูกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง 

ในศตวรรษที่ 21 

(3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ  โครงการ“สงเสริมการใชกระบวนการวิจัยในการ

พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา”มีผลผลิตเก่ียวกับ การพัฒนาครูเก่ียวกับการใชกระบวนการวิจัย เพื่อ พัฒนา

หลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ และ

เสริมสรางศักยภาพครู การยกระดับคณุภาพสถานศึกษาตางๆ ในสังกัด ใหสามารถจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนไดเต็ม

ตามศักยภาพ ทั้งความรูดานวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค มีผลลัพธทําให

นักเรียนในสังกัด สพป.เลย เขต 3 จํานวน 7,158 คน  มีความรูดานวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต และมี

คุณลักษณะที่พึงประสงค 

1.2  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับที่ 2) 

 1)  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

(1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 

เปาหมายที่ ๒.๒ สังคมไทยมีสภาพแวดลอมที่เอ้ือและสนับสนุนตอการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต 
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การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ เนื่องจากโครงการ “สงเสริมการใชกระบวนการวิจัยในการ

พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา”มีผลผลิตเก่ียวกับ การพัฒนาครูเก่ียวกับการใชกระบวนการวิจัยการพัฒนาครู

เก่ียวกับการใชกระบวนการวิจัย เพ่ือ พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การ

พัฒนาการเรียนการสอน มีผลลัพธทําใหนักเรียนในสังกัด สพป.เลย เขต 3 จํานวน 7,118 คน ดังนั้น โครงการน้ี

สงผลตอการบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัดที่ 1ความสามารถในการแขงขันดานโครงสรางฐานทางเทคโนโลยี และดาน

โครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตรของประเทศเพิ่มสูงข้ึน การจัดอันดับโดยสภาเศรษฐกิจโลกและ สถาบันการ

จัดการนานาชาติ 

 

 

 

 

 (2) แผนยอยของแผนแมบทฯ  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ดานสังคม 

- แนวทางการพัฒนา  พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย โดยการสงเสริมการวิจัย 
พัฒนา และประยุกตใชนวัตกรรมในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษยของประเทศตลอดทุกชวงวัย (ปฐมวัย วัย
เด็ก วัยเรียน วัยแรงงาน วัยสูงอายุ) การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยท่ีหลากหลาย เพ่ือใหประชาชนไทยมี
ทักษะความรู และเปนกําลังในการพัฒนาประเทศ โดยมีประเด็นการวิจัยท่ีสําคัญ อาทิ โภชนาการและสุขภาวะ
ในชวงปฐมวัย การปลูกฝงความเปนคนดี วินัย และจิตสาธารณะในวัยเรียน การพัฒนาทักษะและสมรรถนะท่ีจําเปน
ในศตวรรษที่ ๒๑ ในวัยเรียนและวัยแรงงาน บุคลากรทางการศึกษา ครู หลักสูตรและกระบวนการสอน   

  - เปาหมายของแผนยอย คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย และความเสมอภาคทางสังคม

ไดรับการยกระดับเพ่ิมขึ้น จากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม 

- การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ   

เนื่องจากโครงการ“สงเสริมการใชกระบวนการวิจัยในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา”มี

ผลผลิตเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพครูใหมีความรูในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู มีผลลัพธทําใหนักเรียน

ในสังกัด สพป.เลย เขต 3 จํานวน 7,118 คน มีความรูดานวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต และมีคุณลักษณะที่พึง

ประสงค ดังนั้น โครงการนี้สงผลตอการบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัด คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย และ

ความเสมอภาคทางสังคมไดรับการยกระดับเพิ่มข้ึน จากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม คาเปาหมาย 

(รอยละของผลสัมฤทธิ์ในการยกระดับคุณภาพทางสังคมจากผลการวิจัยฯ) 

1.3  แผนระดับที่ 3 (ระบุช่ือ) 

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

เรื่องที่ 2 การจัดการศึกษาเพือ่เพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

2.1 เปาหมาย 
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ผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ศิลปะ ดนตร ีกีฬา ภาษา และอื่นๆ ไดรับการ
พัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ สรางความสามารถในการแขงขัน 

2.2 ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

รอยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องคความรู และสิ่งประดิษฐที่สามารถนําไปใช ประโยชนหรือ
ตอยอดเชิงพาณิชย รอยละ 80 
 2.3 แนวทางการพัฒนา 
      2.3.2 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องคความรู และสิ่งประดิษฐ เพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดกําหนดนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัด 

การศึกษาเนนการพัฒนาใหหนวยงานในสังกัดใหสามารถบริหารจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

สรางเครือขายความรวมมือและสงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาเพื่อนํานโยบายสูการ

ปฏิบัติ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ไดตระหนักถึงความสําคัญที่จะตองนํานโยบายและ

ยุทธศาสตรสูการปฏิบัติใหเปนรูปธรรม ไดกําหนดนโยบายการ พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยนํา

กระบวนการวิจัยและจัดทํางานที่วิจัยท่ีสามารถนําผลไปใชในการพัฒนา คุณภาพการจัดการศึกษา และพัฒนา

คุณภาพการจัดการเรียนรู ตามวิสัยทัศนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน คือ สรางคุณภาพทุน

มนุษยสูสังคมอนาคตที่ยั่งยืน       

   แนวทางการจัดการศึกษาที่สงเสริมการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศและนําพาเยาวชนไปสูโมเดล 

“ประเทศไทย 4.0” ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 แนวทางหนึ่งที่เหมาะสม คือ สงเสริม

ใหครูทุกคนวิจัยนวัตกรรมการเรียนรู และผูบริหาร รวมถึงบุคลากรทางการศึกษา ทุกคน วิจัยนวัตกรรมการจัด

การศึกษา  จึงจัดทําโครงการสงเสริมการใชกระบวนการวิจัยในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขึ้น       

2.2 วัตถุประสงค 

 2.2.1 เพ่ือพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

ใหมีความรูความเขาใจในกระบวนการวิจัย วิจัยในชั้นเรยีน และสามารถจัดทําวิจัยได 
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   2.2.2 เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ไดมีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการ

จัดการศึกษา โดยใชกระบวนการวิจัยและใชงานวิจัยพัฒนาคณุภาพการศึกษา 

2.3  เปาหมาย 

 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 

 2.3.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรูความเขาใจในกระบวนการจัดทํางานวิจัย 

 2.3.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีผลงานวิจัยอยางนอย 1 เรื่อง 

 เปาหมายเชิงผลลัพธ (outcome) 

 ครูและบุคลากรทางการศึกษามคีวามสามารถจัดทําวิจัยเพ่ือใชเปนแนวทางพัฒนาคุณภาพบริหารจัด

การศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2.4  กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 

ผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน จํานวน คน ประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษา 

107 คน ครู จํานวน 107 บุคลากรในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จํานวน 20 คน นักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

2.5  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินงบประมาณ 

       วงเงินงบประมาณที่ดําเนินการ 50,000 บาท  

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที ่1  

ต.ค.64-ธ.ค.65 

ไตรมาสที ่2 

ม.ค.65-มี.ค.65 

ไตรมาสที่ 3 

เม.ย.65-มิ.ย.65 

ไตรมาสที่ 4  

ก.ค.65-ก.ย.65 

1.สํารวจ วิเคราะห สภาพ

ปจจุบันเกี่ยวกับการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาในเขต

พื้นที ่-แตงตั้งคณะทํางาน

ขับเคลื่อนรูปแบบการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

TUMHOME MODEL สู 

 

 

 

11,200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

11,200 
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แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที ่1  

ต.ค.64-ธ.ค.65 

ไตรมาสที ่2 

ม.ค.65-มี.ค.65 

ไตรมาสที่ 3 

เม.ย.65-มิ.ย.65 

ไตรมาสที่ 4  

ก.ค.65-ก.ย.65 

คุณภาพ 6 Q  

-แตงคณะกรรมการวิจัยของ

เขตพื้นที่การศึกษา 

11,200 11,200 

2. พัฒนาศักยภาพดานการ

วิ จั ย ใ นชั้ น เ รี ย นสํ า หรั บ

ครูผูสอน 

 23,400   20,000 

3. ดําเนินการจัดทําวิจัย     - 

4. คัดเลือกผลงานวิจัย/

แลกเปลี่ยนเรียนรู เผยแพร

งานวิจัย 

   53,200 53,200 

5.สรุปผลรายงาน    1,000 1,000 

รวม 
11,200 23,400 11,200 54,200 100,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 รายละเอียดการใชงบประมาณ 

ที่ กิจกรรม/รายละเอียดการใชเงิน

งบประมาณ 

งบดําเนินงาน รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 สํารวจ วิเคราะห สภาพปจจบุันเก่ียวกับ

การวิจัยในเขตพื้นท่ี/แตงตั้งคณะกรรมการ

วิจัยของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

-ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทํางาน เพื่อ
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ที่ กิจกรรม/รายละเอียดการใชเงิน

งบประมาณ 

งบดําเนินงาน รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

กําหนดแนวทางและพัฒนากระบวนการ 

วิจัย ที่ใชเปนแนวทางในการพัฒนาคณุภาพ 

การจัดการศึกษา TUMHOME MODEL

จํานวน 2 ครั้ง 

 -คาอาหารวางอาหารกลางวนั 40x140x4 

คาเอกสาร 

 

 

 

 

11,200 

 

 

 

 

11,200 

2 พัฒนาศักยภาพดานการวิจัย/วิจัยในช้ัน

เรียน 

-ประชุมปฏิบัติการเก่ียวกับการพัฒนาทักษะ

เก่ียวกับกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน วิจัย

และพัฒนา ครูและ บุคลากรในสังกัด

จํานวน127 คน 

คาอาหารวางอาหารกลางวัน 100x140x1 

คาวิทยากร 

คาพาหนะ/ที่พัก 

คาวัสด ุ

-ประชุมคณะกรรมการเพื่อออกแบบรูปแบบ

การวิจัย/รูปแบบการพัฒนาคุณภาพ

การศกึษาของสพป.เลย เขต 3 

(TUMHOME MODEL) /เคาโครงวิจัย 

คาอาหารวางอาหารกลางวัน40x140x2 

 

 

 

 

 

 

 

3,600 

 

 

 

 

 

 

14,000 

 

2,800 

 

 

 

 

 

11,200 

 

 

 

 

 

 

 

3,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14,000 

6,600 

2,800 

 

 

 

 

 

11,200 

    กิจกรรมประกวดผลงานวิจัย/แลกเปลี่ยน

เรียนรู/เผยแพรผลงานวิจัย 

-ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูจัดนิทรรศการผล

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยงานวิจัย 

จํานวน 1 วัน 

วันเตรียมการ คาอาหารวางอาหารกลางวัน

50x140x2 

-คาวัสดุ ปายไวนิล/โล เกียรติบัตร 

-กิจกรรมจัดนิทรรศการคาอาหารวางอาหาร

กลางวัน 

100x140x1 

  

 

 

 

 

14,000 

 

 

 

 

14,000 

 

 

 

 

 

 

 

25,200 

 

 

 

 

 

14,000 

 

25,200 

 

 

14,000 



 
 

104 

ที่ กิจกรรม/รายละเอียดการใชเงิน

งบประมาณ 

งบดําเนินงาน รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

 

5 สรุปรายงานผล - - 1,000 1,000 

รวม 3,600 67,200 29,200 100,000 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน  

 

2.7 ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ (KPIs) 

 2.7.1 เชิงปริมาณ 

  1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเขารับการพัฒนาดานการวิจัย รอยละ50 

  2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการดําเนินการวิจัยในชั้นเรียนอยางนอยคน 1 เรื่อง 

2.7.2  เชิงคุณภาพ 

  1. บุคลากรมีความรูความเขาใจกระบวนการวิจัย และสามารถวิจัย นาํผลวิจัยไปใชเปนแนวทาง 

พัฒนาคุณภาพการศกึษาของสํานักงานเขต พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

 

2.8  ผลที่คาดวาจะไดรับ 

2.8.1 บุคลากรในสังกัดมีภาวะผูนําทางวิชาการและเปนบุคคลแหงการเรียนรู 

 2.8.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรูความเขาใจในกระบวนการวิจัย สามารถทําวิจัยและนําผลวิจัย

ไปพัฒนา การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3 

 2.8.3 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีรูปแบบในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีมี

ประสิทธิภาพ 
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ชื่อโครงการ “การยกระดับคุณภาพ ภาษาไทย (อานออก เขียนได) และคิดเลขเปน” 

ลักษณะโครงการ         โครงการงานประจํา           โครงการใหม            โครงการตอเนื่อง 

หนวยงานรับผิดชอบ กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศกึษา 

ผูรับผิดชอบโครงการ  ชื่อ - นามสกุล..นางเพชรี ชัยมูล.  โทรศัพท 0819657257  

                                 นางศิรพิร  อุนแกว และนางสาวสุมาลี  กันธุ 

ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ   เริ่มตน 1 ตุลาคม 2564. สิ้นสุด  30 กันยายน 2565 

งบประมาณ 50,000 บาท 

สวนที่  1  ความเช่ือมโยง ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  

             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับที่ 1) 

 1)   ยุทธศาสตรชาติ ดานยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย.  

(1) เปาหมาย.คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

(2) ประเด็นยุทธศาสตร. 3 การปฏิรูปการเรียนรูแบบพลิกโฉม 

3.1 การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรูใหเอ้ือตอการพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 

(3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย. 

เนื่องจากโครงการการยกระดับคุณภาพ ภาษาไทย (อานออก เขียนได) และคิดเลขเปน” มีผลผลิตเก่ียวกับการ

พัฒนาคุณภาพครู มีผลลัพธทําใหนักเรียนในสังกัด สพป.เลย เขต 3 จํานวน 7,118 คน นักเรียนใฝรู ใฝเรียน อาน

ออกเขียนได มีนิสัยรักการอานและการเรียนรู มีทักษะการคิดวิเคราะห มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร

ดังนั้น โครงการนี้สงผลตอการบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัด 2.1 คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถี

ชีวิตในศตวรรษที่ 21 

1.2  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับที่ 2) การพัฒนาการเรียนรู 

 1)   แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต.  

(1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 

  -เปาหมายที ่1 คนไทยทุกชวงวัยมีคณุภาพเพ่ิมข้ึน ไดรับการพัฒนาอยางสมดุล ท้ังดานรางกาย 

สติปญญาและคุณธรรม จริยธรรม เปนผูท่ีมีความรูและทักษะในศตวรรษท่ี 21 รักการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

  -การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ  
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    1)นักเรียนทุกคนรักการเรียนรู  

  (2) แผนยอยของแผนแมบทฯ แผนยอยการพัฒนาชวงวัยเรยีน/วัยรุน 

  - แนวทางการพัฒนา  1)จัดใหมีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะ

ทักษะดานการคิดวิเคราะห สังเคราะห ความสามารถในการแกปญหาที่ซับซอน ความคิดสรางสรรค การทํางาน

รวมกับผูอื่น 

     2)จัดใหมีการพัฒนาทักษะดานภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช

เทคโนโลยีที่สอดคลองกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ 

  - เปาหมายของแผนยอย  วัยเรียน/วัยรุน มีความรูและทักษะในศตวรรษท่ี 21 ครบถวน รูจักคิด 

วิเคราะห รักการเรียนรู มีสํานึกพลเมือ มีความกลาหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแกปญหา ปรับตัว 

สื่อสาร และทาํงานรวมผูอ่ืนไดอยางประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 

  - การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ เนื่องจากโครงการการยกระดับคุณภาพ 

ภาษาไทย (อานออก เขียนได) และคิดเลขเปน” มีผลผลิตเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพครู มีผลลัพธทําใหนักเรียนใน

สังกัด สพป.เลย เขต 3 จํานวน 7,158 คน มีความรูและทักษะในศตวรรษท่ี 21 ครบถวน รูจักคิด วิเคราะห รักการ

เรียนรู มีสํานึกพลเมือง มีความกลาหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแกปญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางาน

รวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น คาเปาหมาย ดังนั้น โครงการนี้สงผลตอการบรรลุเปาหมายตาม

ตัวชี้วัด   คะแนนความสามารถในการแขงขันการพัฒนาทุนมนุษยดานทักษะ (Skill) ของ World Economic 

Forum (WEF) คาเปาหมาย เพิ่มขึ้นรอยละ 20 และ ตัวชี้วัด คะแนน PISA ดานการอาน คณิตศาสตร และ

วิทยาศาสตร(คะแนนเฉลี่ย) 470 คะแนน อันดับขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศดานการศึกษา อันดับท่ี 

45 

1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2)ดานการศึกษา เปารวม ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 

ประเด็น  

 1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป 5.การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21  

เปาหมายรวม  1.การจัดการศึกษาทุกระดับใชหลักสูตรท่ีเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะและแนวทางการ
จัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาผูเรียน 
1.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

   1) วัตถุประสงคที่ .................................................................................................................... 

 2) เปาหมายรวมที่ ................................................................................................................... 

 3) ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพฒันาศักยภาพทุนมนุษย 

 (3.1) เปาหมายระดับยุทธศาสตรท่ี  2 คนในสังคมไทยทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู ความสามารถ
เพิ่มข้ึน 

 (3.2) แนวทางการพัฒนาที่ 3.ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 

 - พัฒนาระบบประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ีสามารถวัดและประเมินผลคุณภาพผูเรียนท้ังดานทักษะ 
ความรู ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการเรยีนรูแตละระดับการศึกษา 
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1.5  แผนระดับที่ 3  

1)  แผนปฏิบัติราชการ 2563-2565 สพฐ. 

 เรื่องที่ 3 การพัฒนาและเสรมิสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

เปาหมาย 

3.1.1 ผูเรียนเปนบุคคลแหงการเรียนรู คิดริเริ่มและสรางสรรคนวัตกรรม มีความรู มีทักษะ มี 
สมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถ 
ในการพึ่งพาํตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปนพลเมือง พลโลกท่ีดี (Global Citizen) 
พรอมกาวสูสากล นําไปสูการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
  ตัวชี้วัด รอยละของสถานศึกษาท่ีสอนในระดับม.ตน ที่ไดรบัการ เตรียมความพรอม ดานการอาน 
คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ในการประเมินระดับนานาชาตติามโครงการ PISA คาเปาหมาย รอยละ 100 
  แนวทางการพัฒนา 

  3.3.1 พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
  3.3.2 พัฒนาผูเรียนทุกชวงวัยใหมีความรู และทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษที่ 21 และพัฒนา
ศักยภาพ ตามพหุปญญา 
 

สวนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
นโยบายดานการศึกษาของรัฐบาล ไดแสดงเจตนารมณอยางชัดเจนท่ีจะสงเสริมพัฒนาการศึกษาของ

ประเทศ โดยมุงเนนการพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะสอดคลองตามบริบทสังคมในศตวรรษที่ 21 สําหรับแผนยุทธศาสตร

ชาติ 20 ป กําหนดใหนักเรียนมีความรูความสามารถในการอานและการเขียน รูจักแกปญหา มีศักยภาพการสื่อสาร 

รูจักคิดวิเคราะห มีความคิดสรางสรรค และสามารถทํางานรวมกันเปนทีม เพื่อเปนการวางรากฐานใหคนไทยท้ังปวง

ไดรับโอกาสการเรียนรูเทาเทียมกัน นําประเทศใหรอดพนจากวิกฤตเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยยึดหลักให

การศึกษาเปนประโยชนตอประชาชนท้ังปวง เนนคณุภาพ ประสิทธิภาพ ความเท่ียงธรรม ลดความเหลื่อมล้ํา และมี

การบริหารจัดการการศึกษา ทุกประเภทและทุกระดับท่ีสงเสริมและสนับสนุนใหทุกฝายรวมรับผิดชอบการจัด

การศึกษา และมีสวนรวมปฏิรูปการเรียนรู 

กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหนวยงานหลักในการพัฒนาการศึกษาของประเทศ ไดกําหนดนโยบายสําคัญ

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ใหผูเรียนอานออกเขียนได เพื่อนําไปสูการอานคลองเขียนคลอง และเพ่ือการเรียนรู

อ่ืนๆ อยางไรก็ตามผูเรียนในหนวยงานทางการศึกษาจําเปนตองไดรับโอกาสทางการศึกษา อยามีคุณภาพและเทา

เทียมกัน แตปจจุบันยังมีพื้นที่ท่ีมีผูเรียนจํานวนหนึ่งที่มีปญหาการอานและการเขียนภาษาไทยที่ตองเรงพัฒนา ใน

ปงบประมาณ 2565 กระทรวงศึกษาธิการโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน จึงเห็นความจําเปนท่ี

ตองเรงพัฒนาคุณภาพผูเรียน โดยสงเสริมพัฒนาใหนักเรียนอานออกเขียนได และตอยอดไปสูการอานคิดวิเคราะห

ในระดับที่สูงขึ้น ตามนโยบาย “เด็กไทยวิถีใหม อานออกเขียนไดทุกคน” สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเลย เขต 3 โดย ผูอํานวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีนโยบายสงเสริมพัฒนานักเรียนกลุมเปาหมายทุกคน

ใหอานออกเขียนได  คิดเลขเปน อานคลองเขียนคลอง โดยดําเนินการประเมินการอานการเขียนของนักเรียนชั้น
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ประถมศึกษาปท่ี 1–6 ทุกระยะ นิเทศติดตามและประเมินผล และเปดโอกาสใหนักเรียนทุกคนไดเรียนรูวิชา

คณิตศาสตรอยางตอเนื่องและเหมาะสมไดตลอดชีวิตและตามศักยภาพ ใหผูเรียนเปนผูเรยีนท่ีมีความรูความสามารถ

ทางคณิตศาสตรเพียงพอที่จะสามารถนําความรู  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรที่จําเปนไปพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตใหดียิ่งข้ึน  ซึ่งตองสามารถนําไปเปนเครื่องมือในการเรียนรูสิ่งตางๆ และเปนพื้นฐานสําคัญสําหรับการศึกษาตอ

ในระดับชั้นที่สูงข้ึนไปจึงไดมีโครงการสงเสริมพัฒนาการยกระดับคุณภาพภาษาไทย (อานออก เขียนได) และคิดเลข

เปนปงบประมาณ 2565 ใหมีเทคนิควิธีการสอนเพ่ือซอมเสริม ฝกทักษะภาษาไทยใหนักเรียนอานเขียนภาษาไทย ได

ตามมาตรฐานหลักสูตร 

 

2.2 วัตถุประสงค 

 2.2.1เพื่อพัฒนาครูผูสอนภาษาไทยที่  ใหมีความรูความสามารถดานการสอนอานเขียนภาษาไทย 

  2.2.2 เพื่อพัฒนาครูผูสอนภาษาไทย ป.1-3 มีความรูความสามารถดานการสอนแบบแจกลูกสะกดคํา       

และการอานจับใจความสําคญั 

2.2.3 เพื่อสงเสริมพัฒนาทักษะดานการอาน การเขียน และการสื่อสารความสามารถของผูเรียนดาน

ภาษาไทย 

2.2.4 เพื่อพัฒนาครูผูสอนคณิตศาสตรใหมีทักษะการจัดการเรียนรูดานการคิดคํานวณ 

 2.2.5 เพื่อพัฒนาสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรยีนจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน และพัฒนาหองสมุด 

ใหเช่ือมโยงกับเครือขายหองสมุดอัตโนมัติ ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดไมนอยกวารอยละ 
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2.3  เปาหมาย 

 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 

 2.3.1 ครูผูสอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษา (ป.1-3) (ป.4-6) (ม.1-3)ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเลย เขต  3  

  2.3.2 ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรชั้นประถมศึกษา (ป.1-3) (ป.4-6) (ม.1-3) ในสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาเลย เขต  3 

  2.3.2 ครูบรรณารักษหรือครูท่ีรับผิดชอบกิจกรรมสงเสริมรักการอานในโรงเรียน 

     เปาหมายเชิงผลลัพธ (outcome) 

   2.3.2.1 ครูผูสอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษา (ป.1-3 ป.4-6 ม.1-3) ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  

ประถมศึกษาเลย เขต 3 มีความรู ความสามารถ การจัดการเรียนการสอนเร่ืองการอาน การเขียน 

  2.3.2.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 6 สามารถอานออก เขียนไดทุกคน 

  2.3.2.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 มีสมรรถนะการอานขั้นสูง 

  2.3.2.4 ครูผูสอนคณิตศาสตรชั้นประถมศึกษา (ป.1-3 ป.4-6 ม.1-3) ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศกึษาเลย เขต 3 มีความรู ความสามารถ การจัดการเรียนการสอนเร่ืองการคิดการคํานวณ 

  2.3.2.5 ครู ผูบริหาร และนักเรียนในสังกัดฯ มีนสิัยรักการอานตามเปาหมายที่ สพฐ. กําหนด 

  2.3.2.6. โรงเรียนในสังกัด จัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานที่หลากหลายทุกกลุมสาระการเรียนรูและ

พัฒนาหองสมุดใหไดมาตรฐานสอดคลองกับนโยบาย ของ สพฐ.   
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2.4  กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 

   ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนทุกคนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินงบประมาณ 

       วงเงินงบประมาณที่ดําเนินการ 50,000 บาท   

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที ่1  

ต.ค.64-ธ.ค.64 

ไตรมาสที ่2 

ม.ค.65-มี.ค.65 

ไตรมาสที่ 3 

เม.ย.65-มิ.ย.65 

ไตรมาสที่ 4  

ก.ค.65-ก.ย.65 

1.การพัฒนาการจัดการเรียน

การสอนภาษาไทย 

ประชุมปฏิบัติการครูภาษาไทย 

พัฒนาศึกษานิเทศก 

แขงขันทักษะภาษาไทย 

   

 

39,000 

  

 

39,000 

2. กิจกรรมสงเสริมรักการอาน 
 5,000   5,000 

3. การพัฒนาการจัดการเรียน

การสอนคณิตศาสตรและเวท

คณิต 

  5,000  5,000 

4. นิเทศการจัดการเรยีนการ
    0 
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แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที ่1  

ต.ค.64-ธ.ค.64 

ไตรมาสที ่2 

ม.ค.65-มี.ค.65 

ไตรมาสที่ 3 

เม.ย.65-มิ.ย.65 

ไตรมาสที่ 4  

ก.ค.65-ก.ย.65 

สอนภาษาไทย/กิจกรรม

สงเสริมรักการอาน 

5. รายงานผลการดําเนินงาน 
   1,000 1,000 

รวม 
 5,000 44,000 1,000 50,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.6 รายละเอียดการใชงบประมาณ 

ที่ กิจกรรม/รายละเอียดการใชเงิน

งบประมาณ 

งบดําเนินงาน รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
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1 

 

การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการ

สอนภาษาไทย 

ประชุมปฏิบัติการจัดทํากิจกรรมการเรียน

การสอนแบบแจกลูกสะกดคํา การอานจับ

ใจความสําคญั สําหรับครูป.1-3 

-คาอาหารประชุมคณะทํางาน 30x140x2 

-คาอาหารวางอาหารกลางวันประชุม

ปฏิบัติการฯครผููสอน 140x127x1 

-คาจัดทําเอกสารแบบฝก 

กิจกรรมสงเสริมรักการอาน 

ประกวดกิจกรรมสงเสริมการอาน 

-คาวัสดุ/โล เกียรติบัตร 

การแขงขันทักษะภาษาไทย 

ป.1-ป.6 และม.1-3 ระดับเขตพื้นที่ 

นักเรียน จํานวน 104 คน คณะทํางาน 15 

คน คณะกรรมการตัดสินทักษะการแขงขัน

การอานการเขียน 35 คน รวม 154 คน 

-คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม อาหารกลางวัน 

140 x 60x1 

-คาถายเอกสารเครื่องมือประกอบการ

แขงขัน 

  

 

 

 

 

8,400 

17,780 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,200 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,620 

 

5,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,000 

 

 

 

 

 

8,400 

17.780 

 

2,620 

 

5,000 

 

 

 

 

 

 

4,200 

 

3,000 

  ศึกษานิเทศกเขาประชุมที่สพฐ.กําหนด  3,000  3,000 

4 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

คณิตศาสตรและเวทคณิต 

ประชุมปฏิบัติการเทคนิคการสอน

คณิตศาสตร เวทคณิต 

-คาอาหารวาง อาหารกลางวัน 30x140x1 

-คาวัสด ุ

  

 

 

 

4,200 

 

 

 

 

 

 

800 

 

 

 

 

4,200 

800 

5 การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน    งบกลาง 

6 รายงานผลการดําเนินงาน   1,000 1,000 

รวม  37,580 12,420 50,000 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 50,000 
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2.7  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ (KPIs) 

 2.7.1 เชิงปริมาณ 

 1) นักเรียน รอยละ 80 มีทักษะในการคิดและเขียนสามารถอาน คิดวิเคราะหสังเคราะห แสวงหาความรู

ไดดวยตนเอง 

 2) จํานวนครูผูสอนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-3 ท่ีเขารับการพัฒนาความสามารถจัดการเรยีนการสอน 

 3) นักเรียนรอยละ 100 สามารถอานออกเขียนได อานคลอง เขียนคลองสื่อสารได 

 4) รอยละ 80 ของสถานศึกษา มีการจัดกิจกรรมสงเสรมินิสัยรักการอาน และพัฒนาหองสมุดใหเปนแหลง

เรยีนรูใหไดมาตรฐาน และมีคุณภาพ มีผลสัมฤทธิ์สูงข้ึน 

2.7.2 เชิงคุณภาพ 

1) นักเรียนมีทักษะในการคดิและเขียนสามารถอาน คิดวิเคราะห สังเคราะหแสวงหาความรูไดดวยตนเอง 

2) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 อานออกเขียนได ชั้นประถมศึกษาปท่ี 2-6 อานคลองเขียนคลองและคิด

เลขเปน 

3) ครูผูสอนภาษาไทยมีความรูความเขาใจและสามารถจัดกิจกรรมเรื่องอานเขียนวรรณคดีและวรรณกรรม 

4) ครูผูสอนภาษาไทยมีความรูความเขาใจและสามารถจัดกิจกรรมการสอนแบบแจกลูกสะกดคํา  

5) โรงเรียนดาํเนินการจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานและพัฒนาหองสมุดใหเปนแหลงเรียนรูใหได

มาตรฐาน และมีคุณภาพ 

6) ครูผูสอนคณิตศาสตรสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรได 

7) ครูผูสอนคณิตศาสตรสามารถจัดกิจกรรมเวทคณิตได 

2.8  ผลที่คาดวาจะไดรับ 

2.8.1 นักเรียนอานออกเขียนได อานคลองเขียนคลองมีนิสัยรักการอาน และคิดเลขเปน 

2.8.2 ครูผูสอนภาษาไทยมีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยเพิ่มข้ึน 

2.8.3 จัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานที่หลากหลายทุกกลุมสาระการเรียนรูและพัฒนาหองสมุดใหได

มาตรฐาน สอดคลองกับนโยบาย 
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ชื่อโครงการ  “สงเสริมสนับสนุนหนวยรับตรวจใหเกิดความเขมแข็ง”        .    
ลักษณะโครงการ   โครงการงานประจํา  โครงการใหม  โครงการตอเนื่อง 

ผูรับผิดชอบโครงการ  นางพฤษภา นิกรพิทยา  / นางจีราวรรณ  คําเกษ  โทร. 0895698875 

ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ   เริ่มตน 1 ตุลาคม  2564  ส้ินสุด 30 กันยายน 2565 

งบประมาณ  10,000.-  บาท 

 

สวนที่ 1 ความเช่ือมโยง ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ ตามนยัของมติคณะรัฐมนตรี  

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

 

1.1 ยุทธศาสตรชาติ  (แผนระดับที่ 1) 

1) ยุทธศาสตรชาติ  ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารภาครฐั 

(1) เปาหมาย ภาครัฐมีความโปรงใส  ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(2) ประเด็นยุทธศาสตร  บุคลากรภาครัฐยึดม่ันในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความ 

ซื่อสัตย 

(3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ภาครัฐมีการบริหารงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 

เกิดประสิทธิผล โดยใชแผนเปนเครื่องมือในการบริหารงบประมาณ มีความโปรงใสตรวจสอบไดมีการบริหาร

จัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ โดยเฉพาะการสรางวัฒนธรรม

แยกแยะประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมของบุคลากรภาครัฐใหเกิดขึ้นรวมทั้งสรางจิตสํานึกและ

คานิยมใหทุกภาคสวนตื่นตัวและละอายตอการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ พรอมท้ังสงเสริมสนับสนุนใหภาคี

องคกรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน  และภาคีตางๆ มีสวนรวมในการสอดสอง เฝาระวังให

ขอมูลแจงเบาะแสการทุจริต  และตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

1.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับที่ 2) 

1) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

                      (1) เปาหมายท่ี ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 (2)  การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ  เนื่องจาก “ โครงการสงเสริมสนับสนุนสถานศึกษาที่

เปนหนวยรับตรวจใหเกิดความเขมแข็ง” มีผลผลิตเก่ียวกับการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุงเนนการปรับ

พฤติกรรม “คน” โดยการปลูกฝงวิธีคิดในกลุมเปาหมายเด็กและเยาวชนเพื่อปฏิรูป “คนรุนใหม” ใหมีจิตสํานึกใน

ความซื่อสัตยสุจริต  เพื่อสรางพลังรวมในการแกไขปญหาการทุจริต  เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ        

มีความโปรงใสตรวจสอบไดในทุกข้ันตอนการดําเนินงาน เทาทันพลวัตของการทุจริต ผานกระบวนการมีสวนรวม
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ของภาคประชาชนในการตรวจสอบ แจงขอมูล และชี้เบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งจะนําไปสูการลด

จํานวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการนี้สงผลตอการบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัดดัชนีการรับรูการทุจริตของ

ประเทศไทย (อันดับ/คะแนน) ตามคาเปาหมายป 2561-2565 อยูในระดับ 1 ใน 54 และ/หรือไดคะแนนไดตํ่ากวา 

50 คะแนน 

2) แผนยอยของแผนแมบทฯ การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

    (1) แนวทางการพัฒนา  สงเสริมการปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐใหมี 

ความสะอาดปราศจากพฤติกรรมท่ีสอไปในทางทุจริต / ปรบัระบบงานและโครงสรางองคกรท่ีเอื้อตอการลดการใช

ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ 

  (2) เปาหมายของแผนยอย ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตยสุจริต 

 (3) การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 

 

     เนื่องจาก “โครงการสงเสริมสนับสนุนสถานศึกษาท่ีเปนหนวยรับตรวจใหเกิดความเขมแข็ง”           

มีผลผลิตเก่ียวกับการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบเนนการปลูกฝงและหลอหลอมใหมีจิตสํานึก และพฤติกรรมยึด

มั่นในความซื่อสัตยสุจริต มีผลลัพธทําใหสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3   

ที่เปนหนวยรับตรวจปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการน้ีสงผลตอการบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัดท่ี 1  

ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย สุจริต รอยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรม คานิยมสุจริต มีทัศนคติและ

พฤติกรรมในการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบในป 2561 -2565 รอยละ 50  และรอยละของหนวยงานผาน

เกณฑการประเมิน ITA ในป 2561 – 2565 รอยละ 85 คะแนนขึ้นไป 

1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 

1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ดานการปองปราม 

2) กิจกรรม ทุกหนวยงานของรัฐตองพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในของหนวยงานใหมีประสิทธิผล

อยูเสมอและถือวาเปนภารกิจที่สําคัญ ซึ่งหัวหนาสวนราชการตองกํากับดูแล 

3) เปาหมายกิจกรรม พัฒนาระบบการตรวจสอบภายในของหนวยงานใหมีประสิทธิผลอยูเสมอและ

ถือวาเปนภารกิจที่สําคัญ ซึ่งหัวหนาสวนราชการตองกํากับดูแลดวยตนเอง 

 

สวนที่ 2 รายละเอียดโครงการ                                                                          . 

2.1  หลักการและเหตุผล 

  ตามหลักเกณฑกระทรวงการคลัง  วาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการตรวจสอบภายใน

สําหรับหนวยงานของรัฐ  พ.ศ. 2561 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2562 และฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2564 กําหนดใหหนวยงาน

ตรวจสอบภายในของสวนราชการจัดทําและเสนอแผนการตรวจสอบภายในประจําปตอหัวหนาหนวยงานของรัฐ

กอนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนสุดทายของปงบประมาณ กรณีหนวยงานของรัฐ

ไมมีคณะกรรมการตรวจสอบใหข้ึนตรงตอหัวหนาหนวยงานของรัฐไปพลางกอนและตามมาตรฐานการตรวจสอบ

ภายใน สําหรับหนวยงานของรัฐ ดานการปฏิบัติงานเรื่องการวางแผนการตรวจสอบกําหนดใหจัดทําแผนการ

ตรวจสอบภายใน  โดยนําผลการประเมินความเสี่ยงมาใชเปนขอมูลในการวางแผนการตรวจสอบประจําป ซึ่งเปน

กระบวนการสําคัญท่ีจะชวยใหการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
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  หนวยตรวจสอบภายใน มีหนาที่ความรับผิดชอบการดําเนินการตรวจสอบ ติดตามประเมิน การ

ปฏิบัติงานดานการดําเนินงาน (Operational) ดานการบริหารจัดการ (Management) ดานการเงินบัญชี 

(Financial) ดานการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี (Compliance) 

ตลอดจนสอบทานระบบการควบคุมภายในของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 และหนวยงาน

ในสังกัดใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และใหคําปรึกษา แนะนําใหความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานกิจกรรมตางๆ 

การปฏิบัติงานดานการเงิน การบัญชี การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ 

และระบบการควบคุมภายในแก ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  หนวยรับตรวจ 

บุคคลที่เก่ียวของ  รวมถึงใหคําปรึกษา  แนะนําการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในแกสถานศึกษาในสังกัด และพัฒนา

ระบบงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ  ท้ังนี้ เพื่อ

สนับสนุนภารกิจของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ใหบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายท่ี

กําหนด พรอมท้ังสรางความเขมแข็งดานการตรวจสอบภายในของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาใหสามารถ

ดําเนินการตรวจสอบไดตามมาตรฐานและหลักเกณฑท่ีกระทรวงการคลังกําหนด ซึ่งเปนปจจัยที่ชวยสนับสนุนใหการ

บริหารจัดการดานการเงินการบัญชีของสถานศึกษา ใหมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล ยิ่งขึ้น 

 

 

 

  การจัดทําแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายใน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนวยตรวจสอบ

ภายในไดวางแผนการตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งสอดคลองกับนโยบายของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  รวมทั้งครอบคลุมตามหนาที่ความรับผิดชอบ โดยยึดหลักตามมาตรฐานและ

หลักเกณฑการตรวจสอบภายในและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ เพื่อใชเปนแนวทาง

ในการปฏิบัติงาน ตลอดจน กํากับ ติดตาม การปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในใหสามารถปฏิบัติภารกิจตางๆ    

ไดอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดภายใตจํานวนบุคลากรและทรัพยากรท่ีมีจํากัด 

 

2.2 วัตถุประสงค 

  2.2.1 เพื่อสอบทานการปฏิบัติงานของสถานศึกษา วาเปนไปตามระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ 

คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กําหนด 

  2.2.2 เพื่อใหสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานไดสําเร็จบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด 

  2.2.3 เพื่อพัฒนาและสรางความเขมแข็งใหสถานศึกษาปฎิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมีการ

บริหารงานทางดานการเงิน การบัญชี และมีระบบการควบคุมการปฎิบัติงานที่เหมาะสม รัดกุมและปฎิบัติงานได

ถูกตอง    

2.3 เปาหมาย 

       เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 

1. ตรวจสอบคาสาธารณูปโภคของสวนราชการ(ตามนโยบายคณะรัฐมนตรี) สํานักงานเขต 

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  และสถานศกึษาในสังกัด จํานวน  107  แหง 

2. ตรวจสอบดานการเงิน การบัญชี / หลักฐานการจาย / การจัดซื้อจัดจาง ตามพ.ร.บ.การ 



 
 

116 

จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560 /เงินอุดหนุนที่ไดรับ

จาก อปท.(โครงการอาหารกลางวัน)/ เงนิรายไดสถานศึกษา  ของสถานศึกษาในสังกัด จํานวน 20 แหง 

ประกอบดวย ขนาดใหญ 1 แหง  ขนาดกลาง  2 แหง  ขนาดเล็ก 17 แหง 

3. ตรวจสอบโครงการเงินกูเพื่อแกไขปญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติด 

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โครงการชวยเหลือบรรเทาภาระคาใชจายดานการศึกษาในชวงการแพรระบาดของโรคโควิด 

19)  จํานวน 10 แหง  สถานศึกษากลุมเปาหมาย จํานวน  10  แหง ประกอบดวย ขนาดใหญ  1 แหง  ขนาดกลาง  

6 แหง  ขนาดเล็ก   3 แหง 

       เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 

1. บุคลากรผูปฎิบัติงานมีความรู  ปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับที่เกี่ยวของได 

ถูกตอง 

2. สถานศึกษาไมมีขอรองเรียน/ไมมีเรื่องการทุจริต 

 

2.4  กลุมเปาหมายผูไดรับประโยชน 

 สถานศึกษากลุมเปาหมาย จาํนวน 30 แหง  มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี รัดกุม  เพียงพอ

เหมาะสม  ปฏิบัติงานไดอยางถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่

กําหนด สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนด 

 

 

 

 

 

2.5 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินงบประมาณ 

      วงเงนิงบประมาณท่ีดําเนินการ  10,000.-  บาท 

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

กําหนดระยะเวลาดําเนินการ 

และแผนการใชจายเงินงบประมาณ 

 

รวม 

ไตรมาสที1่ 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที2่ 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที3่ 

(เม.ย.65-มิ.ย.65) 

ไตรมาสที4่ 

(ก.ค.65-ก.ย.65 

1. เสนอแผนงาน/โครงการ 

เพื่ออนุมัติการดําเนินการ 

 

2. แจงกลุมงานที่เก่ียวของ

และสถานศึกษาในสังกัด

ทราบพรอมจัดทําเอกสาร/ 

เครื่องมือดําเนินงาน, 

กระดาษทําการ 

 

 

 

 

5,000.- 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,000.- 
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แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

กําหนดระยะเวลาดําเนินการ 

และแผนการใชจายเงินงบประมาณ 

 

รวม 

ไตรมาสที1่ 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที2่ 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที3่ 

(เม.ย.65-มิ.ย.65) 

ไตรมาสที4่ 

(ก.ค.65-ก.ย.65 

   2.1 ตรวจสอบการเงิน 

การบัญชีของสถานศึกษาที่

เปนหนวยงานยอย 

(ครอบคลุม 10 ประเด็น) 

   2.2 การจัดซื้อจัดจาง 

ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัด

จาง พ.ศ. 2560 และ

ระเบียบกระทรวงการคลัง

วาดวยการจัดซื้อจัดจาง 

พ.ศ. 2560 

  2.3 หลักฐานการจาย 
 

3. การตรวจสอบการ

ดําเนินงาน 

  3.1 เงินอุดหนุนที่ไดรับ

จาก อปท. (เงนิโครงการ

อาหารกลางวัน) 

  3.2 เงินรายไดสถานศกึษา 
 

 4. งานตรวจสอบที่บูรณา

การรวมกับผูตรวจสอบ

ภายใน สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน 

   4.1 โครงการเงินกูเพ่ือ

แกไขปญหาเศรษฐกิจและ

สังคมจากการระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (โครงการใหความ

ชวยเหลือบรรเทาภาระ

คาใชจายดานการศึกษา
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แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

กําหนดระยะเวลาดําเนินการ 

และแผนการใชจายเงินงบประมาณ 

 

รวม 

ไตรมาสที1่ 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที2่ 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที3่ 

(เม.ย.65-มิ.ย.65) 

ไตรมาสที4่ 

(ก.ค.65-ก.ย.65 

ในชวงการแพรระบาดของ

โรคโควิด 19) 

  4.2 ตรวจสอบการใชจาย 

คาสาธารณูปโภคของสวน

ราชการ 

(ตามนโยบายคณะรัฐมนตร)ี 

5. สรุปและประเมินผลและ

รายงานผลการตรวจสอบ 

 

6. การรายงานผลการ

ตรวจสอบ 

  6.1 รายงานผลการ

ปฏิบัติงานตรวจสอบตาม

แผนปฏิบัติการ โดยจัดสงใน

ระบบ ARS  

   - รอบ 6 เดือน ภายใน

เดือน เมษายน 2565 

  -  รอบ 12 เดือน ภายใน

วันที่ 15 ตุลาคม 2565 

  6.2 รายงานผลการ

ตรวจสอบการใชจายคา

สาธารณูปโภค โดยจัดสงใน

ระบบ ARS  

 6.3 รายงายผลการ

ตรวจสอบประจําป 2565 

 

 

 
 

 

 

 

5,000.- 

 

 

 

5,000.- 
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2.6 รายละเอียดการใชงบประมาณ  

 

 

ที่ 
กิจกรรม /รายละเอียดการใชเงนิงบประมาณ 

งบดาํเนินงาน 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

1 คาวัสดุจัดทํากระดาษทําการ  

และคาจัดทํารูปเลมรายงานผล 

 

- - 10,000.- 10,000.- 

รวมทั้งสิ้น - - 10,000.- 10,000.- 

 

2.7 ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ (KPIs)  

2.7.1 เชิงปริมาณ 

1) สถานศึกษาปฏิบัติงานดานการเงิน  การบัญชีตามเกณฑประเมินแบบกระดาษทําการที่กําหนด

ครบถวน  100 % 

2) สถานศกึษาปฏิบัติงานตามผลการตรวจการดําเนินงานตามแบบกระดาษทําการท่ีกําหนดได

ครบถวน 100 % 

 

2.7.2 เชิงคุณภาพ 

    1) สถานศึกษาผานเกณฑประเมินผลการปฏิบัติงาน ระดับผลการปฏิบัติงานในระดับดีมาก 

 2) สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานไดรอยละ 100 ของขอมูลตัวเลขและรายงานทางการเงินถูกตอง  

ตามระเบียบกําหนด 

 

2.8  ผลที่คาดวาจะไดรับ 

           2.8.1 สถานศึกษากลุมเปาหมาย จํานวน 30 แหง มีระบบการควบคุมภายในที่ดี รัดกุม เพียงพอเหมาะสม 

ปฏิบัติงานไดอยางถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  และนโยบายที่กําหนด 

2.8.2  สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนด 
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ชื่อโครงการ “แผนพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพป.เลย เขต 3” 

ลักษณะโครงการ         โครงการงานประจํา         โครงการใหม      โครงการตอเนื่อง 

ผูรับผิดชอบโครงการ  ชื่อ – นามสกุล นายกฤษฎา  สูสุข, นางชลีกร  สูสุข และนางเบญจมาศ  แถวอุทุม  

โทรศพัท 0-6291-3035-4, 0-9186-4129-7 

ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ   เริ่มตน 1 ตุลาคม 2564  สิ้นสดุ 30 กันยายน 2565 

งบประมาณ 120,000  บาท 

สวนที่  1  ความเช่ือมโยง ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  

             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับที่ 1) 

1)   ยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนาและเสริมสรางทรพัยากรมนุษย  (หลัก)  

      (1) เปาหมาย 1. คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 

      (2) ประเด็นยุทธศาสตร  

(2.1) ปฏิรูปกระบวนการเรยีนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  

(2.2) สรางสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการพัฒนาและเสริมสรางศกัยภาพทรัพยากรมนุษย 

      (3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ไดจัดทําโครงการแผนพัฒนาขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ขึ้น เพื่อสอดคลองและสนอง

ยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนาและเสริมสรางทรัพยากรมนุษย  โดยมีเปาหมาย คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ 

พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 ตามประเด็นยุทธศาสตร ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการ

เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 เปนการปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรูใหเอ้ือตอการพัฒนาทักษะสําหรับศตวรรษที่ 21 

และสรางสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย โดยการพัฒนาบุคลากรตาม

ความตองการผานแพลตฟอรมดานการศึกษาตาง ๆ  

  2)   ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (รอง) 

(1) เปาหมาย เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนทองถ่ินในการพัฒนาการพ่ึงพาตนเองและการ

จัดการตนเองเพื่อสรางสังคมคุณภาพ 
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(2) ประเด็นยุทธศาสตร 3. การเสริมสรางพลังทางสังคม  

(3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ไดจัดทําโครงการแผนพัฒนาขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ขึ้น เพ่ือสอดคลองและ

สนองยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยมีเปาหมาย เพิ่มขีดความสามารถของ

ชุมชนทองถ่ินในการพัฒนา การพึ่งพาตนเองและการจัดการตนเองเพื่อสรางสังคมคุณภาพ ตามประเด็นยุทธศาสตร

ที่3. การเสริมสรางพลังทางสังคม โดยการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสรางสรรค เพ่ือรองรับ

สังคมยุคดิจิทัล สงเสริมสนับสนุนใหครเูปนผูจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 สรางแรงบันดาลใจใหครูเปนผูอํานวย

ความรู สรางแรงจูงใจเพื่อใหบุคลากรในสังกัดมีทัศนคติท่ีดีตอการเรียนรูดวยตนเองผานแพลตฟอรมทางการศึกษาที่

มีไวบริการ และมีการเสริมสรางขวัญกําลังใจใหแกบุคลากรในสังกัด  

 

 

 

 

  

1.2  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับที่ 2) 

 1)   แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู  (หลัก) 

        (1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 

  - เปาหมายท่ี 1.คนไทยมกีารศกึษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จําเปนของ

โลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแกปญหา ปรับตวั สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิผลเพิ่มข้ึน   

มีนิสัยใฝเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต 

  - การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู  ซึ่งเปาหมายระดับประเด็นของ

แผนแมบทฯ คือ เปาหมายที่ 1.คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มข้ึน มีทักษะท่ีจําเปนของโลก

ศตวรรษที่ 21 สามารถในการแกปญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัย

ใฝเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต คนไทยไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จําเปนของศตวรรษที่ 

21 สามารถเขาถึงการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตดีข้ึน สัดสวนครูผานการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูง

ตามาตรฐานนานาชาติ ป พ.ศ. 2561 – 2565 รอยละ 50 ซึ่งการที่จะใหเปาหมายดังกลาวขางตนสําเร็จได 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จึงตองดําเนินการ ดังนี้ 1) สงเสริมบุคลากรในสังกัดเรียนรู

และพัฒนาตนเองตามความตองการ ตามความสนใจ ผานระบบแพลตฟอรมทางการศึกษาที่มีไวบริการ อยางนอย 3 

หลักสูตร 2) บุคลากรในสังกัดที่เขามาเรียนรูดวยตนเองผานระบบแพลตฟอรมทางการศึกษา อยางนอยรอยละ 70 

3) สงเสริมสนับสนุน พัฒนาบุคลากรสายงานการสอนใหเปนผูจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 4) บุคลากรในสังกัดมี

ความพึงพอใจ มทีัศนคติท่ีดีตอการดําเนินงานดังกลาวของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 อยู

ในระดับมาก หรือระดับ 4 และรอยละของบุคลากรที่แสดงความพึงพอใจอยางนอยรอยละ 70 ของบุคลากรในสังกัด

ทั้งหมด   
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  (2) แผนยอยของแผนแมบทฯ แผนยอยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการ

เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

  - แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบเครือขายเทคโนโลยีดิจิทัลและดิจิทัลแฟลตฟอรม สื่อดิจิทัลเพ่ือ

การศึกษาในทุกระดับทุกประเภทการศึกษาอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

  - เปาหมายของแผนยอย  

  คนไทยไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู และทักษะที่จําเปนของโลก

ศตวรรษที่ 21 สามารถเขาถึงการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตดีข้ึน 

  การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ ยอยแผนยอยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ี

ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  ซึ่งการที่จะใหเปาหมายดังสําเร็จได สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาเลย เขต 3 จึงตองดําเนินการจัดทํา ดังน้ี 

  1. ระบบขอมูล/หลักสูตร/สื่อ เพื่อการสงเสริมการพัฒนาศักยภาพตามความถนัด ความสนใจของ

บุคลากรในสังกัดที่หลากหลาย  

  2. มีการสรางการรับรูการพัฒนาศักยภาพตามความถนัด ความสนใจของบุคลากรในสังกัด 

  3. มีรูปแบบกระบวนการเรียนรูตามหลักสูตรการอบรมท่ีสนใจผานระบบแพลตฟอรมทาง

การศึกษา  

  2)   แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม (รอง) 

 (1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 

  - เปาหมายท่ี1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานที่มุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม ตอบสนอง

ความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส 

  - เปาหมายท่ี 2 ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  - การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯประเด็น การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม ซึ่งได

ต้ังเปาหมายไว 2 เปาหมาย ดังนี้ 1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานท่ีมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม 

ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส 2. ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริต

และประพฤติมิชอบ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จึงไดกําหนดกิจกรรมตาง ๆ ให

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดมีสวนรวม  ดังนี้ กิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติ, กิจกรรมการอบรมพัฒนา

ตามความตองการ, กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการตามนโยบายเรงดวน  ซึ่งบุคลากรตองมีสวนรวมอบรมดังกลาว

ขางตนอยางนอยรอยละ 80  

(2) แผนยอยของแผนแมบทฯ ท่ี 10.1 คนไทยเปนมนุษยที่สมบูรณ มีความพรอมในทุกมิติตาม

มาตรฐานและสมดุลท้ังดานสติปญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เขาใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเขากับ

สภาพแวดลอมดีข้ึน 

 - แนวทางการพัฒนา    

1. มีการปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา  

2. มีการพัฒนาผูนําชุมชน และบุคคลใหเปนตนแบบดานคุณธรรมจริยธรรม 

- เปาหมายของแผนยอย  

1. มีหลักสูตรอบรมปลูกคานิยมใหบุคลากรเปนคนยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม มีจิต

วิญญาณที่ดี ปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมไดดี 
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2. มีการประกาศเกียรติคุณ ยกยองเชิดชูเกียรติบุคคลที่เปนเปนตนแบบดานคุณธรรม

จริยธรรมการบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ ที่ 10.1 คนไทยเปนมนุษยท่ีสมบูรณ มีความพรอมในทุก

มิติตามมาตรฐานและสมดุลท้ังดานสติปญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เขาใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเขา

กับสภาพแวดลอมดีข้ึนซึ่งไดตั้งเปาหมายไว 2 เปาหมาย ดังน้ี (1) มีหลักสูตรอบรมปลูกคานิยมใหบุคลากรเปนคนยึด

มั่นในคุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี ปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมไดดี  (2) มีการประกาศเกียรติคุณ ยกยอง

เชิดชูเกียรติบุคคลที่เปนเปนตนแบบดานคุณธรรมจริยธรรมสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จึง

ไดดําเนินกิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณสมบัติและผานการคัดเลือกให

ไดรับรางวัล “ครูดีศรีเมืองเลย” “ครดูศีรีสองรัก” ซึ่งท้ัง 2 รางวัลน้ีจะดําเนินการประกาศเกียรติคุณและมอบเกียรติ

บัตรในวันครูทุกป รวมถึงประกาศเกียรติคุณสําหรับขาราชการที่รับใชประเทศชาติมาจนถึงวันเกษียณอายุราชการ 

ซึ่งจะจัดพิธีประกาศเกียรติคุณดังกลาวใหขาราชการที่เกษียณอายุราชการในปงบประมาณ 2565 ทุกวันท่ี 30 

กันยายน ของทุกป โดยขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแสดงความพึงพอใจตอการดําเนินการเสริมสราง

ขวัญและกําลังใหแกบุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 อยูในระดับมาก ดวย

คะแนนไมนอยกวาระดับ 4 และบุคลากรในสังกัดไดมีสวนรวมแสดงความพึงพอใจอยางนอยรอยละ 70 ของ

บุคลากรในสังกัดทั้งหมด 

1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 

 1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ดานการศึกษา 

 2) ขั้นตอนการดําเนินงาน โครงการแผนพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งประกอบดวย

กิจกรรมหลัก จํานวน 3 กิจกรรม คือ (1) กิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมี

คุณสมบัติและผานการคัดเลือกใหไดรับรางวัล “ครูดีศรีเมืองเลย” “ครูดีศรีสองรัก” ซึ่งทั้ง 2 รางวัลนี้จะดําเนินการ

ประกาศเกียรติคุณและมอบเกียรติบัตรในวันครูทุกป รวมถึงประกาศเกียรติคุณสําหรับขาราชการที่รับใช

ประเทศชาติมาจนถึงวันเกษียณอายุราชการ ซึ่งจะจัดพิธีประกาศเกียรติคุณดังกลาวใหขาราชการที่เกษียณอายุ

ราชการในปงบประมาณ 2565 ทุกวันที่ 30 กันยายน ของทุกป และการจัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณตาง ๆ 

การดําเนินการคัดเลือก และสงเสริมบุคลากรในสังกัดสงผลงานเพื่อประกวดคัดเลือกตาง ๆ เชน รางวัล OBEC 

AWARD ครูดีในดวงใน ขาราชการพลเรือนดีเดน เปนตน (2) กิจกรรมการพัฒนาตนเองตามความตองการ โดยจะ

ดําเนินการสงเสริมใหบุคลากรในสังกัดพัฒนาตนเองทางแพลตฟอรมทางการศึกษา หรือหนวยงานเอกชนตาง ๆ ท่ี

จัดทําไวสําหรับผูสนใจ (3) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูในกรณีที่มีนโยบายเรงดวนท่ีจําเปนตองมีการ

ซักซอมความเขาใจและฝกปฏิบัติจริง เชน การอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศครูผูชวย การอบรมใหความรูเกี่ยวกับ

การลงโทษนักเรียน การอบรมใหความรูในการพัฒนาตนเองความกาวหนาทางวิชาชีพ การพัฒนาทักษะดาน

ภาษาอังกฤษสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน และ (4) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา (ศึกษาดูงาน) เปนตน 

 3) กิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา,กิจกรรมการพัฒนาตนเองตาม

ความตองการ, กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูในกรณีท่ีมนีโยบายเรงดวน, กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  4) เปาหมายกิจกรรม 
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      4.1) ขาราชการครูและบุคลากรในสังกัดพัฒนาตนเองตามความตองการ จากแพลตฟอรมทาง

การศึกษา และเอกชนที่มีอยางแพรหลาย อยางนอยคนละ 4 ครั้ง/ป 

     4.2) ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเขารวมอบรมตามหลักสูตรที่สํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  กําหนดอยางนอยรอยละ 80 

     4.3) จํานวนขาราชการครูและบุคลากรในสังกัดไดรับการประกาศเกียรติคุณ ยกยองเชิดชูเกียรติ 

อยางนอยรอยละ 10  

     4.4) ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเขารวมกิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติอยาง

นอยรอยละ 70  

     4.5) ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดไดรับการพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษ 

อยางนอยรอยละ 60 

1.4  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

 1) วัตถุประสงคที่ 1. เพื่อวางรากฐานใหคนไทยเปนคนที่สมบูรณ มีคุณธรรมจริยธรรมมีระเบียบวินัย 

คานิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุน ตลอดจนเปนคนเกงที่มี

ทักษะความรูความสามารถและพัฒนาตนเองไดตอเนื่องตลอดชีวิต 

 2) เปาหมายรวมที่ 1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 

     2. คนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทยที่สมบูรณ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตาม

บรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเปนพลเมืองตื่นรู มีความสามารถในการปรับตัวไดอยางรูเทาทันสถานการณ มี

ความรับผิดชอบและทําประโยชนตอสวนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถี

ชีวิตที่พอเพียง และมีความเปนไทย 

    3. ปรับปรุงระบบการศึกษาใหมีประสิทธิภาพของการใชทรัพยากร เพิ่มความคลองตัวใน

การรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสรางเสริมธรรมาภิบาล 

 3) ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ทุนมนุษยของประเทศไทยยังมีปญหาใน

ดานคุณภาพคนในแตละชวงวัย โดยผลลัพธทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนคอนขางต่ํา การพัฒนาความรูและทักษะ

ของแรงงานไมตรงกับตลาดงาน ในขณะท่ีคนไทยจํานวนไมนอยยังไมสามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมได

อยางเหมาะสม ซึ่งสงผลตอวิกฤตคานิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมในการดําเนินชีวิต การพัฒนาในระยะตอไปจึงตอง

ใหความสําคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนใหมีความสมบูรณ เพื่อใหคนไทยมีทัศนคติและพฤติกรรมตาม

บรรทัดฐานที่ดีของสังคม ไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรูดวยตนเองอยาง

ตอเน่ือง มีสุขภาวะที่ดีขึ้น คนทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู และความสามารถเพิ่มข้ึนรวมท้ังสถานบันทางสังคมมีความ

เขมแข็งและมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น 

 

  (3.1) เปาหมายระดับยุทธศาสตร ท่ี 2 คนในสังคมไทยทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู  และ

ความสามารถเพิ่มข้ึน 

  (3.2) แนวทางการพัฒนาที่1  ปรับเปล่ียนคานิยมคนไทยใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิต

สาธารณะ และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค อาทิ สงเสริมใหมีกิจกรรมการเรยีนการสอนท้ังในและนอกหองเรียนท่ี

สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ 
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  (3.3) แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะ ความรู และความสามารถในการ

ดํารงชีวิตอยางมีคุณคา อาทิ สงเสริมเด็กปฐมวัยใหมีการพัฒนาคนใหมีทักษะ ความรู และความสามารถในการ

ดํารงชีวิตอยางมีคุณคา อาทิ สงเสริมเด็กปฐมวัยใหมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทางสังคมท่ีเหมาะสม เดก็วัย

เรียนและวัยรุนมีทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบทักษะทางสมองและทางสังคมที่เหมาะสม เด็กวัยเรียนและ

วัยรุนมีทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ 

  (3.4) แนวทางการพัฒนาที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต อาทิ ปรับ

ระบบบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กใหมีการจัดทรัพยากรรวมกันใหมีขนาดและจํานวนที่เหมาะสม ปรับปรุง

แหลงเรียนรูในชุมชนใหเปนแหลงเรยีนรูเชิงสรางสรรคและมีชีวิต 

1.5  นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ 

1) นโยบายความม่ันคงแหงชาติที่ 9 เสริมสรางความม่ันคงของชาติจากภัยการทุจริต  

2) แผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ รองรับนโยบายท่ี รองรับวัตถุประสงค 3.4.5 เพ่ือพัฒนา

ศักยภาพของภาครัฐ และสงเสริมบทบาทและความเขมแข็งของทุกภาคสวน ในการรบัมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่

กระทบกับความม่ันคง 

3) เปาหมายเชิงยุทธศาสตร หนวยงานภาครัฐมีระบบปองกันและแกไขการทุจริตและประชาชนไมเพิกเฉย

ตอการทุจริตของหนวยงานภาครัฐ 

4) ตัวชี้วัด 1. ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการตอตานการทุจริต 

5) กลยุทธ รณรงคใหความรูแกทุกภาคสวนถึงภัยคุกคาม เพื่อสรางคานิยมตอตาน และปฏิเสธการทุจริต 

 

1.6  แผนระดับที่ 3 (ระบุช่ือ) 

1) แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 

2) แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

3) แผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

 

สวนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 

  ตาม ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตร

ชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต การสรางสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการพัฒนา ประเด็นการพัฒนาการ

เรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษี่ 21 และพหุปญญาของมนุษยที่หลากหลาย  กระทรวงศึกษาธิการ

ดําเนินการภารกิจหลักตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) โดยเปนเจาภาพ

ขับเคลื่อนทุกแผนยอยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู และแผนยอยที่ 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดชวง

ชีวิต รวมท้ังแผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา และนโยบายรัฐบาลทั้งในสวนนโยบายหลักดานการปฏิรูป

กระบวนการเรียนรู และการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต และนโยบายเรงดวน เรื่องการเตรีมคนไทยสูศตวรรษ

ที่ 21 นอกจากนี้ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นอ่ืน ๆ นโยบายและแผน

ระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) รวมทั้งในโยบายและแผนตาง ๆ ที่เกี่ยวของ โดย
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คาดหวังวาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชีวิต จะไดรับการพัฒนาการเรียนรูใหเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ และมี

ความพรอมรวมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ดังนั้น ในการเรงรัดการทํางานภาพรวม

กระทรวงใหเกิดผลสัมฤทธ์ิเพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับสังคม และผลักดันใหการจัดการศึกษามีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ จึงไดกําหนดนโยบาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังน้ี 

  1. ปลดลอก ปรับเปลี่ยน และเปดกวาง ระบบการบริหารจัดการและการพันากําลังคน โดยมุงปฏิรูป

องคการเพื่อหลอมรวมภารกิจและบุคลากร เชน ดานการประชาสัมพันธ ดานการตางประเทศ ดานเทคโนโลยี ดาน

กฎหมาย ฯลฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเปนเอกภาพ รวมทั้งการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาชวยในการบริหารงาน

และการจัดการศึกษา 

  2. ปลดลอก ปรบัเปลี่ยน และเปดกวาง ระบบการจัดการศึกษาแบะการเรียนรู โดยมุงใหครอบคลุมถึงการ

จัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ และการเรียนรูตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

  3. ปลดลอก ปรับเปลี่ยน เปดกวาง ที่เปนเงื่อนไขตาง ๆ เพื่อใหบรรลุผลตามนโยบายการศึกษายกกําลัง

สอง (Thailand Education Eco- System : TE2S) การสึกษาที่เขาใจ Supply และตอบโจทย Demand โดยให

ทุกหนวยงานพิจารณาวิเคราะหขอมูลรวมกันอยางรอบดาน ครบถวนรวมกันพิจารณาหาแนวทาง ขั้นตอน และ

วิธีการดําเนินการรวมกันแบบบูรณาการการทํางานทุกภาคสวน 

  จุดเนนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ที่เก่ียวของ

กับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม ขอ6) ระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร โดยรวบรวม

หลักสูตรวิชาการของแตละหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  เพื่อไมใหเกิดความซ้ําซอนในการจัดฝกอบรมให

แตละกลุมเปาหมายและใชประโยชนจากสถาบันพัฒนาท่ีมีอยูแลว เชน สถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากร

ทางการศึกษา เพื่อเปนหนวยงานกลางในการจัดฝกอบรมพัฒนาทักษะสมรรถนะใหแกบุคลากรของกระทรวงศึกษา 

(ผูบริหารหนวยงานทุกระดับ ผูบริหารสถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ครู อาจารย และบุคลากรอื่น ๆ) รวมทั้ง

พัฒนายกระดับเปนสถาบันฝกอบรมระดับนานาชาติ ขอ12) การพัฒนาครู ในสาขาวิชาตาง ๆ เพ่ือใหมาตรฐาน

วิชาชีพที่สูงขึ้น ขอ13) การศึกษากําลังสอง โดย พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูท่ีจําเปน เพื่อทําหนาท่ี

วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ 

(Human Capital Excellence Center : HCEC), จัดการเรียนรูตลอดชีวิตผานเว็บไซต www.deep.go.th โดย

ปลดลอกและเปดกวางใหภาคเอกชนสามารถเขามาพัฒนาเน้ือหา เพื่อใหผูเรียน ครู และผูบริหารทางการศึกษามี

ทางเลือกในการเรียนรูท่ีหลากหลาย และตลอดเวลาผานแพลตฟอรมดานการศึกษาเพ่ือความเปนเลิศ (Digital 

Education Excellence Platform : DEEP), ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลสูความ

เปนเลิศ (Excellence Individual Development Plan : EIDP) 

  ตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) และแผนปฏิรูปประเทศดานการศึกษา

กําหนดใหมีการพัฒนาเด็กตั้งแตปฐมวัยใหมีสมรรถนะและคุณลักษะที่ดี สมวัยทุกดานโดยการปฏิรูปกระบวนการ

เรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยที่หลากหลาย มีเปาหมาย

ใหผูเรียนทุกกลุมวัยไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จําเปนของโลกอนาคต สามารถแกไขปญหา 

ปรับตัว สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝเรียนรู อยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

รวมทั้งเปนพลเมืองท่ีรูสิทธิและหนาที่รูหนาที่ มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน มุงมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานใหเปน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม วิถีคุณภาพ” 

มุงเนนความปลอดภัยในสถานศึกษา สงเสิรมโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพอยางเทาเทียม และบริหารจัด
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การศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ ไดกําหนดนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คือ พัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ใหเปนครูยุคใหม มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติ

หนาท่ีไดดี มีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง รวมท้ังมี

จิตวิญญาณความเปนคร ู  

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จึงไดจัดทําโครงการแผนพัฒนาขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศกึษาสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ขึ้น เพื่อตอบสนองแผนแมบท

ภายใตยุทธศาสตรชาติ ( พ.ศ. 2561 – 2580) สนองนโยบายจุดเนนกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐานดังที่กลาวมาขางตน และเพื่อพัฒนาครูสูครูคุณภาพ ตามแผนการขับเคลื่อน TUMHOME 

MODEL ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

2.2 วัตถุประสงค 

  2.2.1 เพ่ือใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดไดรับการพัฒนาใหมีทักษะ ความรูท่ีจําเปน   

ใหเปนครูยุคใหม มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหนาที่ไดดี                  

มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล 

 2.2.2 เพื่อขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดไดพัฒนาตนเองจากแพลตฟอรม และแหลง

เรียนรูท่ีสนับสนุนการจัดการศึกษาตามความถนัด ความสนใจและหลากหลาย    

  2.2.3 เพื่อประกาศเกียรติคุณ ยกยองเชิดชูเกียรติบุคลากรท่ีเปนเปนตนแบบดานคุณธรรมจริยธรรม 

2.3  เปาหมาย 

 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 

  2.3.1 ขาราชการครูและบุคลากรในสังกัดพัฒนาตนเองตามความตองการ จากแพลตฟอรมทางการศึกษา 

และเอกชนที่มีอยางแพรหลาย อยางนอยคนละ 4 ครั้ง/ป 

 2.3.2 ขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเขารวมอบรมตามหลักสูตรท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศกึษาเลย เขต 3  กําหนดอยางนอยรอยละ 80 

  2.3.3 จํานวนขาราชการครูและบุคลากรในสังกัดไดรับการประกาศเกียรติคุณ ยกยองเชิดชูเกียรติ อยาง

นอยรอยละ 10  

  2.3.4 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเขารวมกิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติอยางนอยรอย

ละ 70  

  2.3.5 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดไดรบัการพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษ อยาง

นอยรอยละ 60 

       เปาหมายเชิงผลลัพธ (outcome) 

        1. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดไดรับการพัฒนาใหมีทักษะ ความรูท่ีจําเปน ใหเปนครู

ยุคใหม มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหนาท่ีไดดี มี

ความสามารถในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล 
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  2. ขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดมีประสบการณ ความรูจากการศึกษาดูงานหนวยงาน

อ่ืนมาพัฒนาองคกรไดบรรลุเปาหมายและมีประสิทธิภาพ 

2.4  กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จํานวน  830  คน 

 

 

 

 

 

 

2.5  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินงบประมาณ  

       วงเงินงบประมาณที่ดําเนินการ   120,000 บาท  

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที ่1  

ต.ค.64-ธ.ค.65 

ไตรมาสที่ 2  

ม.ค.65-มี.ค.65 

ไตรมาสที ่3 

เม.ย.65-มิ.ย.65 

ไตรมาสที ่4  

ก.ค.65-ก.ย.65 

1.กิจกรรมยกยองเชิด    

ชูเกียรติ 
16,000 16,500  13,000 45,000 

2.การอบรมพัฒนาตาม

ความตองการ 
 15,000 15,000  30,000 

3.การอบรมเชิงปฏิบัติการ

ตามนโยบายเรงดวน 
 10,000 31,200  41,200 

4.การพัฒนาศกัยภาพ

ขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา  

   3,300 3,300 

รวม 16,000 41,500 46,200 16,300 120,000 

2.6 รายละเอียดการใชงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใชเงิน

งบประมาณ 

งบดําเนินงาน รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 กิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติ 

- คาจัดสถานที่ 3 คร้ัง คร้ังละ 5,000 บาท 

- คาอาหารกลางวันพรอมเครื่องดื่ม  

  (วันครู 60 คน * 30 บาท = 7,500) 

  

15,000 

19,500 

 

 

 

 

 

45,500 
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ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใชเงิน

งบประมาณ 

งบดําเนินงาน รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

  (วันเกษียณ 200 คน*30 บาท= 6,000) 

  (มอบเครื่องราช 150 คน*30 บาท= 4,500) 

  (ประชุมคัดเลือกรางวัล 50 คน * 30บาท= 1,500  

- คาวัสดุอุปกรณ 3 ครั้ง ๆ ละ 2,000) 

- คาเดินทางไปสงผลงาน 

 

 

 

 

5,000 

 

 

 

6,000 

 

2 การอบรมพัฒนาตามความตองการ 

- คาวัสดุอุปกรณ (ครั้งละ 5,000 บาท * 2 ครั้ง) 

- คาวิทยากร (ครั้งละ 7,200 บาท * 2 ครั้ง) 

- คาอาหารกลางวันพรอมเครื่องดื่ม  

   (20 คน *140 บาท* 2 ครั้ง) 

 

 

14,400 

 

 

 

 

 

5,600 

 

 

10,000 

30,000 

3 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการตาม

นโยบายเรงดวน 

- คาอาหารกลางวันพรอมเครื่องดื่ม  

  (อบรมปฐมนิเทศครูผูชวย 50คน * 140

บาท* 2 วัน = 14,000) 

  (อบรมความรูเรื่องการลงโทษนักเรียน 20 

คน * 140บาท =2,800) 

   (อบรมใหความรูดานทักษะภาษาอังกฤษ 

* 140 บาท * 2 วัน = 2,800) 

- คาวัสดุอุปกรณ 3 ครั้ง ๆ ละ 2,000) 

- คาวิทยากร 3 ครั้ง ๆ ละ 5,200) 

 

 

 

 

 

 

 
 

15,600 

 

 

19,600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
6,000 

41,200 

4 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา (ศึกษาดูงาน) 

- คาอาหาร คาที่พัก คาจางเหมารถ 

 3,300  3,300 

รวม 30,000 68,000 22,000 120,000 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 30,000 68,000 22,000 120,000 

**สามารถถัวจายไดทุกรายการตามการใชจายจริง 

 

 2.7  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ (KPIs) 

 2.7.1 เชิงปริมาณ 

  1) ขาราชการครูและบุคลากรในสังกัดพัฒนาตนเองตามความตองการจากแพลตฟอรมทางการศกึษา และ

เอกชนท่ีมีอยางแพรหลาย อยางนอยคนละ 4 ครั้ง/ป 
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  2) ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเขารวมอบรมตามหลักสูตรท่ีสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศกึษาเลย เขต 3  กําหนดอยางนอยรอยละ 80 

  3) จํานวนขาราชการครแูละบคุลากรในสังกัดไดรับการประกาศเกียรติคุณ ยกยองเชิดชูเกียรติ อยางนอย

รอยละ 10  

  4) ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเขารวมกิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติอยางนอยรอยละ 

70  

  5) ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดไดรับการพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษ อยางนอย

รอยละ 60   

 2.7.2 เชิงคุณภาพ 

  1) ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดไดรับการพัฒนาใหมีทักษะความรูท่ีจําเปน ใหเปนครู

ยุคใหม มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหนาท่ีไดดี มี

ความสามารถในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล 

  2) ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดมีประสบการณ ความรูจากการศึกษาดูงานหนวยงาน

อ่ืนมาพัฒนาองคกรไดบรรลุเปาหมายและมีประสิทธิภาพ 

2.8  ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 2.8.1 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดไดรับการพัฒนาจนเปนครูท่ีมีคุณภาพตามแผนการ

ขับเคลื่อน TUMHOME MODEL ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

 2.8.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เปนองคกรมีความโปรงใส ปลอดการทุจริต

และประพฤติมชิอบ  

 2.8.3 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดมีประสบการณ ความรูและสามารถพัฒนาองคกรได

บรรลุเปาหมายและมีประสิทธิภาพ 

 
 

ชื่อโครงการ “พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร” 

ลักษณะโครงการ         โครงการงานประจํา           โครงการใหม            โครงการตอเนื่อง 

ผูรับผิดชอบโครงการ  ชื่อ จาเอกสุริยนต ชมภู. นายเรืองวิทย บุญชิต 

 โทรศพัท 065336374/0817101183 

ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ   เริ่มตน 1 ตุลาคม 2564. สิ้นสุด 30 กันยายน 2565. 

งบประมาณ 80,000 บาท 

สวนที่  1  ความเช่ือมโยง ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  

             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับที่ 1) 

 1)   ยุทธศาสตรชาติ ดานพัฒนาและเสริมสรางทรัพยากรมนุษย 
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     (1) เปาหมาย  1.คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี21 

     (2) ประเด็นยุทธศาสตร. 3. การปฏิรูปการเรยีนรูแบบพลิกโฉม 

     3.4 การพัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิต 

    (3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ดานพัฒนาและเสริมสรางทรัพยากรมนุษย

เนื่องจากโครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีผลผลิตทําใหสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามีคนที่มีความรูความเขาใจงานโดยเฉพาะคนท่ีมีความรูและเขาใจงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพาะในอนาคตงานที่มีในโลกแทบทุกงานจะมีการนําเอาเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใชรวมหรือชวยในการทํางานแทบทั้งหมด จึงตองมีการพัฒนาคนในงานดานนี้ใหมีความตระหนัก 

เรียนรู และเทาทันเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว มีผลลัพธทําใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามี

บุคลากรท่ีมีทักษะในการใชเครื่องมืออุปกรณและเทคโนโลยีดิจิทัลและมีประสบการณในงานดานเทคโนโลยี

สารสนเทศเปนผูออกแบบและพัฒนาระบบคอมพิวเตอรแมขายใหไดรับการบํารุงรักษาอยูในสภาพการใชงานไดดี 

ดังนั้น โครงการนี้สงผลตอการบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัดอัตราสวนของครัวเรือนที่ใชอินเทอรเน็ต (รอยละ) คา

เปาหมาย รอยละ 70 

1.2  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับที่ 2) 

  1)   แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู 

        (1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 

1. คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสารกลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จําเปนของโลก

ศตวรรษที่21 สามารถในการแกปญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอนางมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัย

ใฝเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

- การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบท  เนื่องจากโครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มีผลผลิตทําใหรอยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด มีครู ผูบริหาร และบุคลากร

ทางการศึกษาในสังกัด ไดรับการพัฒนาความรู ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และรอยละ 100 

ของกลุมงานในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนา

ความรู ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีผลลัพธทําใหครู ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษาใน

สังกัด มีความรูและทักษะในการใชเทคโนโลยีและการสื่อสาร และครู ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 

ที่ไดรับการพัฒนาฯ สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสานสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู

ไกตามศักยภาพ ดังนั้น โครงการน้ีสงผลตอการบรรลุเปาหมาย1.คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

เพิ่มข้ึน มีทักษะที่จําเปนของโลกศตวรรษที่21 สามารถในการแกปญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอ่ืนได

อยางมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต 

 (2) แผนยอยของแผนแมบทฯ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการ

เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21 
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 - แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบเครือขายเทคโนโลยีดิจิทัลและดิจิทัลแฟลตฟอรม 

สื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษาในทุกระดับทุกประเภทการศึกษาอยางทั้วถึงและมีประสิทธิภาพ 

 - เปาหมายของแผนยอย คนไทยไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ

การเรียนรู และทักษะที่จาํเปนของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเขาถึงการเรยีนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิตดีขึ้น 

 - การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ  เนื่องจากโครงการพัฒนา

โครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีผลผลิตทําใหรอยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด มีครู 

ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ไดรับการพัฒนาความรู ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร และรอยละ 100 ของกลุมงานในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีบุคลากรทาง

การศึกษาไดรับการพัฒนาความรู ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีผลลัพธทําใหครู ผูบริหาร และ

บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีความรูและทักษะในการใชเทคโนโลยีและการสื่อสาร และครู ผูบริหาร และ

บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดท่ีไดรับการพัฒนาฯ สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสานสนเทศและการสื่อสารเพื่อ

การบริหารและการจัดการเรียนรูไกตามศักยภาพ ดังนั้น โครงการนี้สงผลตอการบรรลุเปาหมาย1.คนไทยมี

การศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มข้ึน มีทักษะที่จําเปนของโลกศตวรรษท่ี21 สามารถในการแกปญหา 

ปรับตัว สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

 

1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 

  1) แผนการปฏิรูป ดานการศึกษา 

  2) เปาหมายรวม 4.ปรับปรุงระบบการศึกษาใหมีประสิทธิภาพของการใชทรัพยากร เพิ่มความ
คลองตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษาและสรางเสริมธรรมาภิบาล 

  3) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป 7.การปฏิรูปการศึกษาและการเรยีนรูโดยการพลิกโฉมดวยระบบ

ดิจิทัล   

1.4  แผนระดับที่ 3 (ระบุช่ือ) 

  แผนปฏิบัติราชการ 2563-2565 สพฐ. 

 

 

 

 

 

สวนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
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  ในปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศไดเขามามีบทบาท ในการพัฒนาในเกือบทุกๆดาน ไมวาในดานธุรกิจ 

ดานสาธารณสุข ดานการศึกษา ดานการทหารและความมั่นคง ดานโทรคมนาคมและการสื่อสาร ดังจะเห็นไดวา 

หนวยงานธุรกิจสวนใหญจําเปนตองใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนเครื่องมือสําคัญในการบริหาร การจัดการในองคกร 

อีกทั้งเพิ่มระดับความสําคัญมากข้ึนในแตละป มีการจัดสรรงบประมาณสวนหนึ่งไว เพื่อการจัดการกับขอมูล

สารสนเทศเปนการเฉพาะ มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อวางกลยุทธหาความไดเปรียบในตลาดโดยรวม อีกทั้ง

ยังเปนเครื่องมือสําคัญในการจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิต รวมถึงใชเปนชองทาง สําหรับเผยแพรสารสนเทศขององคกร

มากขึ้นดวย 

    ในสวนของการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ ก็มีบทบาทที่สําคัญในสวนของการเปนทั้งเครื่องมือหลัก และ

เคร่ืองมือสนับสนุนท่ีตองจัดหา และนํามาใชในการเรียนการสอนเพ่ือใหเปนไปตามลักษณะการศึกษา ตาม

เจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ การกําหนดทิศทางและนโยบายการจัดการศึกษาไทย จึงตอง

ดําเนินการอยางเรงดวน เพื่อใหทันตอความกาวหนาของเทคโนโลยีที่มีผลตอการกําหนดคุณสมบัติและคุณภาพของ

แรงงานในอนาคต ซึ่งปฏิเสธไมไดเลยวา เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการขนสง เทคโนโลยีการผลิต นาโน

เทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ เหลาน้ีลวนมีความกาวหนาข้ึนอยางตอเนื่อง ซึ่งเทคโนโลยีเหลานี้มีประโยชนในการ

เพิ่มศักยภาพการแขงขันของประเทศ ดังน้ันการจัดการศึกษาจึงตองมีการเพิ่มเติมความรูเก่ียวกับเทคโนโลยีใหม ๆ 

ในหลักสูตรการเรียนการสอน และปรับปรุงใหทันตอการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี จะตองประกอบดวย โครงสราง

พื้นฐานดานชองทางและสื่อ คือ 1.เทคโนโลยีโทรคมนาคม (E-communication) เทคโนโลยีโทรคมนาคม ที่สําคัญ

ไดแก การสื่อสารผานดาวเทียม เครือขายความถี่การสื่อสาร เครือขายเสนใยแกวนําแสง เครือขายคอมพิวเตอร 2.

ระบบการสอนผานจอภาพ (On -Screen Interactive Instruction) ไดแก การสอนดวยคอมพิวเตอร การสอนดวย

โทรทัศนปฏิสัมพันธ การสอนดวยการประชุมทางไกล การสอนดวยเครือขายโลก 3.ระบบสื่อตามตองการ (Media 

On Demand) เชน สัญญาณภาพตามตองการ เสียงตามตองการ บทเรียนตามตองการ และหากจะกลาวถึง

เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการศึกษาในลักษณะท่ีชัดเจนท่ีสุดน้ัน จะอยูในรูปลักษณของสื่อตางๆ ที่รวม

เรียกวา สื่อการศึกษา ซึ่งเปนที่ยอมรับกันในวงการศึกษาแลววาสื่อการศึกษา โดยเฉพาะส่ือทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ เปนสวนสําคัญในการผลักดันใหกลไกการจัดการศึกษา การเรียนรู สามารถสงผลโดยตรงใหกับผูเรียน

เขาถึงองคความรูไดอยางรวดเร็ว ไดอยางกวางขวางและเปนผลตอพัฒนาการเรียนรูไดมากท่ีสุด อาจจะสรุปไดวา

สื่อการศึกษา สามารถสงผลตอการเรียนรูและการศึกษาในดานตางๆ เชน ดานคุณภาพการเรียนรู สื่อการศึกษาจะ

สามารถชวยใหคุณภาพการเรียนรูดีขึ้น ในดานเวลาผูเรียนผานส่ือสามารถเรียนรูไดมากขึ้น การตรึงพฤติกรรมการ

เรียนรู สื่อการศึกษาสามารถสรางแรงจูงใจและเราความสนใจไดเปนอยางดี ฯลฯ  

 ดังนั้น เพื่อใหการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 3 ดําเนิน

ไปตามยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ กลุมสงเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 3 จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษาขึ้น เพ่ือใหหนวยงานในสังกัดสามารถนาํเทคโนโลยีสารสนเทศไปใชการจัดการศึกษา

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

2.2 วัตถุประสงค 
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 2.2.1 เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระดับ สถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่และระดับจังหวัด   

  2.2.2  เพื่อพัฒนาเครือขายการปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับเครือขาย 

 2.2.3  เพื่อพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา และ บุคลากรในกลุมสงเสรมิการจัดการศึกษาทางไกลฯ ใหมี

ความรูบุคลกรในการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศผานระ DMC 2022  

   2.3  เปาหมาย 

          2.3.1 อบรมเชิงปฏิบัติการ ครู ผูบริหาร จาํนวน 107 คน  

          2.3.2 อบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยากรแกนนําระดับเขตพื้นท่ี จํานวน 10 คน 

          2.3.3 พัฒนาเครือขายการปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

           

   2.4  กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 

  2.4.1 ครู ผูบริหาร และบุคลากรทางการสึกษาในสังกัด 

2.5  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินงบประมาณ 

       วงเงินงบประมาณที่ดําเนินการ 80,000 บาท 

 แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 1  

ต.ค.64-ธ.ค.64 

ไตรมาสที่ 2 

ม.ค.65-มี.ค.65 

ไตรมาสที่ 3 

เม.ย.65-มิ.ย.65 

ไตรมาสที่ 4  

ก.ค.65-ก.ย.65 

กิจกรรมที่ 1 สรางการรับรู 

ความเขาใจระบบDMC2022

ใหกับบุคลากรในสังกัด 

  40,000  40,000 

กิจกรรมที่ 2 การติดตั้งและ

พัฒนาระบบเครือขายของ

สํานักงาน 

  40,000  40,000 

รวม 
  80,000  80,000 
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2.6 รายละเอียดการใชงบประมาณ 

 

ที่ กิจกรรม/รายละเอียดการใชเงิน

งบประมาณ 

งบดําเนินงาน รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช 

ระบบ DMC 2022 

    

 -คาตอบแทนวิทยากร 1 วัน 6 ชม. ๆ ละ 

600 บาท (10 คน) 

7,200   7,200 

 -คาอาหารกลางวัน อาหารวาง 

และเคร่ืองดื่ม 140x130x1วัน 

 18,200  18,200 

 -คาวัสด ุ   14,600 14,600 

 รวม 7,200 18,200 14,600 40,000 

2 กิจกรรมที่ 2 พัฒนาระบบเครือขาย

localarea ketwork สํานักงาน 

    

 -คาวัสดุ อุปกรณ   40,000 40,000 

 รวม 7,200  54,600 40000 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน    80,000 

         

2.7  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ (KPIs) 

   2.7.1  เชิงปริมาณ 

   1) รอยละ100 ของโรงเรียนในสังกัด มีครู ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษาไดรบัการ

พัฒนาความรู 

   2) รอยละ 100 วิทยากรแกนนําระดับเขตพื้นทีไดรับการพัฒนา  

   3) สํานักงานเขตพ้ืนการศึกษามีอุปกรณท่ีทันสมยัใชในการบริหารจัดการระบบเครือขาย 

    2.7.2  เชิงคุณภาพ 

   1) ครผููบริหารและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการความรูในการนําเขาขอมูลในระบบ

DMC ไดอยางถูกตองเปนปจจุบันสามารถนําขอมูลไปใชในการพัฒนาการจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

   2) สํานักงานเขตพ้ืนการศึกษามีระบบเครือขายที่มีประสิทธิภาพในการบริหารการจัดการ 
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2.8  ผลที่คาดวาจะไดรับ 

  คร ูผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษามีทักษะในการใชโปรแกรมและสามารถนาํไปใชในการ

พัฒนาการจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  

 

ชื่อโครงการ “การจัดตั้ง จัดสรร และการบริหารงบประมาณประจําป” 

ลักษณะโครงการ         โครงการงานประจํา           โครงการใหม            โครงการตอเนื่อง 

ผูรับผิดชอบโครงการ  ชื่อ – นามสกุล   นางพัชรี ขุนมาตย            โทรศัพท 086-0730953 

ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ   เริ่มตน 1 ตุลาคม 2564           สิ้นสุด 30 กันยายน 2565 

แผนงาน    พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

งบประมาณ    47,000 บาท 

สวนที่  1  ความเช่ือมโยง ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  

             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับที่ 1) 

1)   ยุทธศาสตรชาติ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

     (1) เปาหมาย ภาครัฐมีวฒันธรรมการทํางานท่ีมุงผลสมัฤทธ์ิและผลประโยชนสวนรวม 

ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส 

     (2) ประเด็นยุทธศาสตร ภาครัฐมีบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตรชาติเปน

เปาหมายและเชื่อมโยงการพฒันาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่  

  2.1 ใหยุทธศาสตรชาติเปนกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

 (3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ  ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครฐั สํานักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีความสอดคลอง

เชื่อมโยงและเปนกลไกสําคัญในการนํายุทธศาสตรชาติสูการปฏิบัติทุกระดับ เนื่องจากโครงการจัดตั้ง จัดสรร และ

การบริหารงบประมาณประจําป มีผลผลิตเพื่อใหสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย 

เขต 3 และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ไดรับการจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน คาครุภัณฑ 

ที่ดินและสิ่งกอสราง และงบดําเนินงาน ตามความจําเปนขาดแคลน โดยพิจารณาจัดต้ังและจัดสรรงบประมาณใหมี

ประสิทธิภาพและมีคุณภาพเปนท่ียอมรับของโรงเรียน โรงเรียนแตละขนาดไดรับการพิจารณาจัดตั้งและจัดสรร

งบประมาณตามความตองการของโรงเรียน ตามบริบทแตละพื้นที่ ทุกโรงเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑไดรับการ

แกไขปญหาอยางครบถวน และเปนที่ยอมรับของผูใชบริการ มีผลลัพธเพื่อใหการจัดตั้งและเสนอของบประมาณ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของโรงเรียนในสังกัดทั้งในกรณีปกติและกรณีเรงดวน  เปนไปดวยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม 

โปรงใส  สามารถตรวจสอบได โรงเรียนและสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ไดรับการแกไขปญหาและตอบสนองตอ

ความขาดแคลนจําเปนของโรงเรียนทั้งดานอาคารสถานที่ ดานสื่ออุปกรณการเรียนการสอน ดานสิ่งอํานวยความ

สะดวกตางๆ ไดอยางย่ังยืน และเกิดภาพลักษณที่ดีตอหนวยงาน สรางขวัญกําลังใจ สรางความประทับใจ และสราง
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ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของทางราชการ นักเรียน ครู และผูมาติดตอราชการ สงผลใหการจัดการศึกษา 

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากย่ิงขึ้น ดังนั้น โครงการนี้สงผลตอการบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัด ที่ 3.2 

ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ  

1.2  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับที่ 2) 

                 1) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นท่ี 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

               (1) เปาหมายระดบัประเด็นของแผนแมบทฯ 

 - เปาหมายที ่1 บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเปนที่ยอมรับของผูใชบริการ 

 

 - การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ เนื่องจากโครงการจัดตั้ง จัดสรร และการบริหาร

งบประมาณประจําป มีผลผลิตเพื่อใหสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 และ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ไดรับการจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน คาครุภัณฑ ที่ดินและ

สิ่งกอสราง และงบดําเนินงาน ตามความจําเปนขาดแคลน โดยพิจารณาจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณใหมี

ประสิทธิภาพและมีคุณภาพเปนท่ียอมรับของโรงเรียน โรงเรียนแตละขนาดไดรับการพิจารณาจัดตั้งและจัดสรร

งบประมาณตามความตองการของโรงเรียน ตามบริบทแตละพื้นที่ ทุกโรงเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑไดรับการ

แกไขปญหาอยางครบถวน และเปนท่ียอมรับของผูใชบริการ  มีผลลัพธเพื่อใหการจัดตั้งและเสนอของบประมาณ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของโรงเรียนในสังกัดทั้งในกรณีปกติและกรณีเรงดวน  เปนไปดวยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม 

โปรงใส  สามารถตรวจสอบได โรงเรียนและสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ไดรับการแกไขปญหาและตอบสนองตอ

ความขาดแคลนจําเปนของโรงเรียนทั้งดานอาคารสถานที่ ดานสื่ออุปกรณการเรียนการสอน ดานสิ่งอํานวยความ

สะดวกตางๆ ไดอยางย่ังยืน  และเกิดภาพลักษณท่ีดีตอหนวยงาน สรางขวัญกําลังใจ สรางความประทับใจ และสราง

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของทางราชการ นักเรียน ครู และผูมาติดตอราชการ สงผลใหการจัดการศึกษามี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน ดังน้ัน โครงการนี้สงผลตอการบรรลุเปาหมายบริการของรัฐมีประสิทธิภาพ

และมีคุณภาพเปนท่ียอมรับของผูใชบริการ 

 (2) แผนยอยของแผนแมบทฯ แผนยอยการพัฒนาระบบบรหิารงานภาครัฐ 

- แนวทางการพัฒนา  

 - จัดทํางบประมาณตอบสนองตอเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ เพื่อใหงบประมาณเปน

เครื่องมือสําคัญที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ โดยสนับสนุนบทบาทภารกิจของหนวยงานทั้งภาครัฐพื้นฐาน ภารกิจ

ยุทธศาสตร ภารกิจพื้นที่  และภารกิจอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย ใหสามารถดําเนินการไดตามเปาหมายของแตละ

แผนงาน/โครงการ และเปาหมายรวมตามระยะเวลาที่กําหนดไว สอดคลองกับสถานการณและความเรงดวนในแต

ละชวงเวลา โดยใชเคร่ืองมือดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยรวมกัน เพื่อใหเกิดการพัฒนาในทุกๆมิติอยาง

ยั่งยืน  

 - เปาหมายของแผนยอย หนวยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 
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- การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ เนื่องจากโครงการจัดตั้ง จัดสรร และ

การบริหารงบประมาณประจําป มีผลผลิตเพื่อใหสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย 

เขต 3 และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ไดรับการจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน คาครุภัณฑ 

ที่ดินและสิ่งกอสราง และงบดําเนินงาน ตามความจําเปนขาดแคลน โดยพิจารณาจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณใหมี

ประสิทธิภาพและมีคุณภาพเปนท่ียอมรับของโรงเรียน โรงเรียนแตละขนาดไดรับการพิจารณาจัดตั้งและจัดสรร

งบประมาณตามความตองการของโรงเรียน ตามบริบทแตละพื้นที่ ทุกโรงเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑไดรับการ

แกไขปญหาอยางครบถวน และเปนท่ียอมรับของผูใชบริการ  มีผลลัพธเพื่อใหการจัดตั้งและเสนอของบประมาณ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของโรงเรียนในสังกัดทั้งในกรณีปกติและกรณีเรงดวน  เปนไปดวยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม 

โปรงใส  สามารถตรวจสอบได โรงเรียนและสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ไดรับการแกไขปญหาและตอบสนองตอ

ความขาดแคลนจําเปนของโรงเรียนทั้งดานอาคารสถานที่ ดานสื่ออุปกรณการเรียนการสอน ดานสิ่งอํานวยความ

สะดวกตางๆ ไดอยางย่ังยืน  และเกิดภาพลักษณท่ีดีตอหนวยงาน สรางขวัญกําลังใจ สรางความประทับใจ และสราง

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของทางราชการ นักเรียน ครู และผูมาติดตอราชการ สงผลใหการจัดการศึกษามี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน ดังนั้น โครงการน้ีสงผลตอการบรรลุหนวยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธ์ิตาม

เปาหมายยุทธศาสตรชาติ 

 

 

1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 

  1) แผนการปฏิรูปประเทศดานการศกึษา 
   2) เปาหมายรวม ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 

  3) เรื่องและประเด็นการปฏิรูป  การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา/โรงเรียนขนาดเล็กใน
พื้นท่ีหางไกลและโรงเรียนขนาดกลางที่ตองการการยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาอยางเรงดวน ไดรับการ
แกปญหาอยางเปนระบบ 

1.4  แผนระดับที่ 3 (ระบุช่ือ) 
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (2563-2565) ของ สพฐ.  

เรื่องที่ 4 การสรางโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคณุภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อม

ล้ําทางการศึกษา 

เปาหมาย : ผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ กลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมที่อยูใน

พื้นที่หางไกลทุรกันดาร ไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง เทาเทียมและมีคุณภาพ 

แนวทางการพัฒนา:  

                     - เพิ่มโอกาสในการเขาถึงการศึกษาและการเรียนรูอยางเทาเทียมและเสมอภาค  

                     - พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสาํหรับคนทุกชวงวัย  

                     - พัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพ และตอบสนองความตองการของผูเรียน  

                     - พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดเก็บเอกสาร และการแปลงขอมูลสารสนเทศ ผูสําเร็จ

การศึกษา ปพ. 3  
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สวนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 

 ปจจุบัน โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ซึ่งสวนใหญเปนโรงเรียน

ขนาดเล็ก  ตั้งอยูในพื้นที่ภูเขาสูงชัน  หางไกล  ทุรกันดาร  ยังมีอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งกอสรางอ่ืนไม

เพียงพอตามเกณฑมาตรฐานส่ิงกอสราง ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามแผนจัดชั้นเรียน  

ตามจํานวนนักเรียน  และท่ีมีอยูแลวมีอายุการใชงานมานาน มีสภาพที่ไมมั่นคงแข็งแรง บางชวงมีโรงเรียนประสบ

ภัย ระบบไฟฟา-ประปามีสภาพเกาชํารุดทรุดโทรม ถาหากไมทําการปรับปรุงซอมแซมอาจจะเกิดอันตรายตอครู 

นักเรียน และผูมาใชบริการ รวมทั้งยังขาดแคลนสื่ออุปกรณการเรียนการสอนท่ีทันสมัย จึงจําเปนอยางยิ่งที่

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จะตองพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานอาคารเรียน อาคาร

ประกอบ และสิ่งกอสรางอื่นใหกับโรงเรียนในสังกัด โดยพิจารณาตามกรอบวงเงินขอจัดตั้งงบประมาณ ตามที่

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจงจัดสรร  เพื่อพิจารณาจัดตั้งจัดสรรงบประมาณใหแกโรงเรียนใน

สังกัดใหมีอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งกอสรางอ่ืนที่เพียงพอตอความจําเปนขาดแคลน รวมถึงสื่ออุปกรณการ

เรียนการสอนที่ทันสมัย และระบบไฟฟา-ประปา  ที่สามารถใชงานไดอยางปลอดภัย  

       ดวยเหตุผลดังกลาว กลุมนโยบายและแผน ซึ่งมีภารกิจหลักที่จะตองดําเนินการในทุกๆป คือ การ

จัดตั้งและเสนอของบประมาณประจําปและทั้งในปกติและกรณีเรงดวน ใหกับโรงเรียนในสังกัดและสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษา เพื่อแกไขปญหาและตอบสนองตอความขาดแคลนจําเปนของโรงเรียนและสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาในดานอาคารสถานที่ ดานสื่ออุปกรณการเรียนการสอน และดานสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ ทั้งนี้การมี

อาคารสถานท่ีที่พรอม  มีสภาพที่มั่นคงแข็งแรง สวยงาม มีสื่ออุปกรณการเรียนการสอนที่ครบครัน รวมถึงมีสิ่ง

อํานวยการความสะดวกที่เอ้ืออํานวยตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน อันจะสงผลถึงนักเรียนซึ่งเปนผลผลิตท่ี

สําคัญของโรงเรียนและประเทศชาติ รวมทั้งเปนการสรางขวัญกําลังใจ สรางความประทับใจ และสรางความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของทางราชการ นักเรียน ครู และผูมาติดตอราชการ  

2.2. วัตถุประสงค 

2.2.1 . เพื่อดําเนินการพิจารณาจัดต้ังงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน  

คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ใหกับโรงเรียนในสังกัด และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

2.2.2   เพื่อดําเนินการจัดต้ังงบประมาณใหกับโรงเรยีนประสบภัยธรรมชาติ  

2.2.3   เพื่อดําเนินการจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณ งบดําเนินงาน ในการปรับปรุงซอมแซม

ระบบไฟฟา-ประปาใหกับโรงเรียน 

2.2.4 . เพื่อดําเนินการขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2565 

2.3  เปาหมาย 

        เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 
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   สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 และสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศกึษาเลย เขต 3 ไดรับการจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน คาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง และ

งบดําเนินงาน ตามความตองการจําเปนของโรงเรียน 

               เปาหมายเชิงผลลัพธ (outcome) 

1. การจัดตั้งและเสนอของบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของโรงเรียนในสังกัด 

เปนไปดวยความบริสุทธิ์  ยุติธรรม โปรงใส  สามารถตรวจสอบได  

2. โรงเรียนและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไดรับการแกไขปญหาและตอบสนองตอความขาด

แคลนจําเปนของโรงเรียนท้ังดานอาคารสถานท่ี ดานสื่ออุปกรณการเรียนการสอน ดานสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ 

ไดอยางย่ังยืน เพ่ือใหโรงเรียนไดมีความพรอมในการจัดการเรยีนการสอนใหมีคุณภาพ 

3. เกิดภาพลักษณท่ีดีตอหนวยงาน สรางขวัญกําลังใจ สรางความประทับใจ และสรางความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของทางราชการ นักเรียน ครู และผูมาติดตอราชการ  

2.4  กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 

  โรงเรียนในสังกัดที่เสนอขอจัดตั้งงบประมาณและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  

 

2.5  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินงบประมาณ 

       วงเงินงบประมาณที่ดําเนินการ   47,000  บาท  

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที ่1  

ต.ค.64-ธ.ค.65 

ไตรมาสที ่2 

ม.ค.65-มี.ค.65 

ไตรมาสที่ 3 

เม.ย.65-มิ.ย.65 

ไตรมาสที่ 4  

ก.ค.65-ก.ย.65 

1. วางแผนการดาํเนินงาน (Plan) 

- รับทราบนโยบายกรอบ

วงเงินงบประมาณ งบลงทุน                    

คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566       

 

 

 

    

2. ดําเนินการ (Do)  

กิจกรรมที่ 1 การจัดตั้งและเสนอ

ของบประมาณปงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 งบลงทุน คาครุภัณฑ 

ท่ีดินและสิ่งกอสรางโรงเรียน

ปกติ/โรงเรียนคุณภาพประจํา

ตําบล/โรงเรียนประชารัฐ/

โรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
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แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที ่1  

ต.ค.64-ธ.ค.65 

ไตรมาสที ่2 

ม.ค.65-มี.ค.65 

ไตรมาสที่ 3 

เม.ย.65-มิ.ย.65 

ไตรมาสที่ 4  

ก.ค.65-ก.ย.65 

- แจงโรงเรียนจัดทําคําขอ

ต้ังงบประมาณ งบลงทุน คา

ครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566           

- จัดทําเอกสารขอมูล

รายละเอียดการขอจัดตั้ง

งบประมาณ งบลงทุน คาท่ีดิน

และสิ่งกอสรางปงบประมาณ 

พ.ศ.2566 

-  แตงตั้งคณะกรรมการ

พิจารณาจัดตั้งงบประมาณ งบ

ลงทุน คาครุภัณฑ ที่ดินและ

สิ่งกอสราง ปงบประมาณ พ.ศ.

2566  

     - ประชุมพิจารณาการจัดตั้ง

งบประมาณปงบประมาณ พ.ศ.

2566  งบลงทุน คาครุภัณฑ 

ที่ดินและสิ่งกอสราง  

     - จัดทําบัญชีรายละเอียด

ประกอบการจัดทําคําขอตั้ง

งบประมาณปงบประมาณ พ.ศ. 

2566 งบลงทุน คาครุภัณฑ ที่ดิน

และสิ่งกอสราง รายงานขอมูล 

สพฐ. 

กิจกรรมที่ 2 การจัดสรร

  

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36,060 

          

           

 

 

 

 

  

 

          

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36,060 
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แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที ่1  

ต.ค.64-ธ.ค.65 

ไตรมาสที ่2 

ม.ค.65-มี.ค.65 

ไตรมาสที่ 3 

เม.ย.65-มิ.ย.65 

ไตรมาสที่ 4  

ก.ค.65-ก.ย.65 

งบประมาณปงบประมาณ พ.ศ. 

2565 งบลงทุน ที่ดินและ

สิ่งกอสรางโรงเรียน 

- แจงจัดสรรงบประมาณ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบ

ลงทุน   คาครุภัณฑ ท่ีดินและ

สิ่งกอสราง  

- ประชุมชี้แจงโรงเรียนที่

ไดรับการจัดสรรงบประมาณ 

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 

รายการคาท่ีดินและสิ่งกอสราง 

กิจกรรมที่ 3 การจัดตั้ง

งบประมาณของโรงเรียนประสบ

ภัยพิบัติทางธรรมชาต ิ

- โรงเรียนรายงานขอมูลการ

ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

แตงตั้งคณะกรรมการออก

ตรวจสอบความเสียหาย 

- โรงเรียนจัดทําประมาณการ

ราคาเพ่ือเสนอของบประมาณ 

- สํานักงานเขตพื้นที่

การศกึษาฯจัดทํารายละเอียด

การเสนอของบประมาณ 

รายงาน สพฐ. 

กิจกรรมที่ 4 การจัดตั้งและ

จัดสรร งบดําเนินงาน คา

ปรับปรุงซอมแซมระบบไฟฟา

ประปา 

 

 

 

 

 

4,900 

                 

 

                

 

 

  

 

 

 

 

 

               

               

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,900 
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แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที ่1  

ต.ค.64-ธ.ค.65 

ไตรมาสที ่2 

ม.ค.65-มี.ค.65 

ไตรมาสที่ 3 

เม.ย.65-มิ.ย.65 

ไตรมาสที่ 4  

ก.ค.65-ก.ย.65 

-   สพฐ.แจงกรอบวงเงิน

งบประมาณรายการคาปรับปรุง

ซอมแซมระบบไฟฟาประปา 

- แจงโรงเรียนจัดทําคําขอ

งบประมาณ 

- จัดทําขอมูลรายละเอียด

การของบประมาณสาํหรับการ

ประชุม 

 

- แตงตั้งคณะกรรมการ

เพื่อพิจารณาการจัดสรร

งบประมาณตามกรอบวงเงิน 

- ประชุมพิจารณาการ

จัดสรรงบประมาณ งบ

ดําเนินงาน รายการคาปรับปรงุ

ซอมแซมระบบไฟฟาประปา 

 

- แจงผลการพิจารณา

จัดสรรใหโรงเรียนและ สพฐ.

ทราบ 

กิจกรรมที่ 5 การบริหาร

งบประมาณ (โอนเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ) 

- จัดประชุมพิจารณาเงินเหลือ

จายประจาํป พ.ศ. 2565  

- จัดทําขอมูลเสนอผูวาราชการ

จังหวัดเพื่อเสนอขออนุมัติ 

 - รายงานหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,900 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3,140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,900 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3,140 

 

 

3. สรุปและประเมินผล 

(Check)  

- สรุปผลการดาํเนินงาน
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แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที ่1  

ต.ค.64-ธ.ค.65 

ไตรมาสที ่2 

ม.ค.65-มี.ค.65 

ไตรมาสที่ 3 

เม.ย.65-มิ.ย.65 

ไตรมาสที่ 4  

ก.ค.65-ก.ย.65 

โครงการรายไตรมาส 

 

 

 

4. นําผลการประเมินไป

ปรับปรุง (Act)  

- ประเมินผลการ

ดําเนินงานของโครงการ 

 

 

    

รวม 
40,960  2,900 3,140 47,000 

 

      2.6 รายละเอียดการใชงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใชเงิน

งบประมาณ 

งบดําเนินงาน รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

 กิจกรรมที่ 1 การจัดตั้งงบประมาณ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน คา

ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง  

สําหรับโรงเรียนปกติ/พื้นท่ีสูง 

คาอาหารวางและเครื่องด่ืม อาหารกลางวัน 

ในการประชุมพิจารณาการจัดตั้ง

งบประมาณปงบประมาณ 2566  งบลงทุน 

คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 20 

คน ๆละ 140 บาท เปนเงิน 2,800 บาท 

คาจัดทําเอกสารสาํหรับการประชุม  

คาทํางานลวงเวลา จํานวน 8 คน 7 วัน 

สําหรับโรงเรียนคณุภาพประจําตาํบล 

คาอาหารวางและเครื่องด่ืม อาหารกลางวัน 

ในการประชุมพิจารณาการจัดตั้ง

งบประมาณปงบประมาณ พ.ศ.2566  งบ

ลงทุน คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 

จํานวน 24 คน ๆละ 140 บาท เปนเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14,720 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,800 

 

 

 

 

 

 

 

   3,360 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,800 

 

 

 

5,500 

14,720 

 

3,360 
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ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใชเงิน

งบประมาณ 

งบดําเนินงาน รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

3,360 บาท 

คาจัดทําเอกสารสาํหรับการประชุม จาํนวน 

24 ชุด 

สําหรับโรงเรียนคณุภาพของชุมชน 

คาอาหารวางและเครื่องด่ืม อาหารกลางวัน 

ในการประชุมพิจารณาการจัดตั้ง

งบประมาณปงบประมาณ พ.ศ.2566  งบ

ลงทุน คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 

จํานวน 22 คน ๆละ 140 บาท เปนเงิน 

3,080 บาท 

คาจัดทําเอกสารสาํหรับการประชุม จาํนวน 

22 ชดุ 

กิจกรรมที่ 2 การจัดสรรงบประมาณ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

คาอาหารวาง และเคร่ืองด่ืม ในการประชุม

ชี้แจงโรงเรียนที่ไดรับการจัดสรร

งบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ.2565 

รายการคาท่ีดินและสิ่งกอสราง จํานวน 47 

โรงเรียนๆละ 2 คน รวม 94 คน + 

บุคลากรสํานักงานเขต รวมท้ังสิ้น 110 คน 

เปนเงิน 110x30 =3,300 บาท 

คาจัดทําเอกสารประกอบการประชุม 

จํานวน 110 ชุด 

กิจกรรมที่ 3 การจัดตั้งงบประมาณของ

โรงเรียนประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

กิจกรรมที่ 4 การจัดตั้งและจัดสรรงบ

ดําเนินงาน คาปรับปรุงซอมแซมระบบไฟฟา

ประปา 

คาอาหารวางและเครื่องด่ืม อาหารกลางวัน 

ประชุมพิจารณางบดาํเนินงาน จํานวน 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,080 

 

 

 

 

 

 

3,300 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,200 

 

 

 

6,000 

 

 

 

 

 

 
 

 

600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,600 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

6,000 

 

 

3,080 

 

 
 

600 

 

 
 

3,300 

 

 

 

 

 

 
 

1,600 

 

 

 

 

 

 

 

2,200 
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ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใชเงิน

งบประมาณ 

งบดําเนินงาน รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

คน ๆ ละ 110 บาท 20x110  เปนเงิน 

2,200 บาท 

คาจัดทําเอกสารประกอบการประชุม 

จํานวน 20 ชุด 

กิจกรรมที่ 5 การบริหารงบประมาณ (โอน

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ)  

คาอาหารวางและเครื่องด่ืม อาหารกลางวัน 

ประชุมพิจารณาการขอใชงบประมาณเหลือ

จาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

จํานวน 24 คน ๆ ละ 110 บาท 24x110  

เปนเงิน 2,640 บาท 

คาจัดทําเอกสารประกอบการประชุม 

จํานวน 25 ชุด 

 

 

 

 

 

2,640  

 

 

 

 
 

700 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500 

 

 
 

700 

 

 

 
 

2,640  

 

 

 

 
500 

รวม 14,720 17,380 14,900 47,000 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 14,720 17,380 14,900 47,000 

 

2.7  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ (KPIs) 

    2.7.1   เชิงปริมาณ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จัดตั้งและเสนอของบประมาณ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 ใหกับโรงเรียนท่ีมีความตองการจําเปนขาดแคลนและมีคุณสมบัติตามเกณฑ อยาง

ครบถวน  

     2.7.2  เชิงคุณภาพ 
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          1) การจัดตั้งและเสนอของบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566  ของโรงเรียนในสังกัด 

เปนไปดวยความบริสุทธิ์  ยุตธิรรม โปรงใส  สามารถตรวจสอบได  

                     2) โรงเรียนและสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ไดรับการแกไขปญหาและตอบสนองตอความขาด

แคลนจําเปนของโรงเรียนท้ังดานอาคารสถานที่ ดานสื่ออุปกรณการเรียนการสอน ดานสิง่อํานวยความสะดวกตางๆ 

ไดอยางย่ังยืน และมีความพรอมในการจัดการเรียนการสอนใหมีคณุภาพ 

                     3) เกิดภาพลักษณที่ดีของหนวยงาน สรางขวัญกําลังใจ สรางความประทับใจ และสรางความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของทางราชการ นักเรียน ครู และผูมาติดตอราชการ 

2.8  ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 2.8.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 สามารถจัดตั้งและเสนอขอ

งบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 ของโรงเรียนในสังกัดทั้งในกรณีปกติและกรณีเรงดวน  เปนไปดวย

ความบริสุทธิ์  ยุติธรรม โปรงใส  สามารถตรวจสอบได  

    2.8.2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาเลย เขต 3 และโรงเรียนในสังกัด ไดรับการแกไข

ปญหาและตอบสนองตอความขาดแคลนจําเปนของโรงเรียนทั้งดานอาคารสถานที่ ดานสือ่อุปกรณการเรียนการสอน 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ไดอยางยั่งยืน และมีความพรอมในการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ 

         2.8.3. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3และโรงเรียนในสังกัดมีภาพลักษณท่ีดี 

สรางขวัญกําลังใจ สรางความประทับใจ และสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินแกนักเรียน ครู และผูมา

ติดตอราชการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อโครงการ “การจัดทําแผนปฏิบัติการ และการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน 

                 การบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2565”  

ลักษณะโครงการ         โครงการงานประจํา           โครงการใหม          √  โครงการตอเนื่อง 

ผูรับผิดชอบโครงการ  ชื่อ – นามสกุล  นางสารภี  รับผล        โทรศพัท 084-4280499 

        นางภัคญา  ศักดาพิทักษ    โทรศัพท 087-9700128 

      นางสาวจิรชัญา  พายัพ      โทรศัพท 093-9398721 

ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ   เริ่มตน  1 ตุลาคม  2564  สิ้นสุด 30  กันยายน 2565 
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แผนงาน พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

งบประมาณ 98,000 บาท 

สวนที่  1  ความเช่ือมโยง ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  

             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับที่ 1) 

 1) ยุทธศาสตรชาติ ดานที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

       (1) เปาหมาย 1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานท่ีมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม 

ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส 

       (2) ประเด็นยุทธศาสตร 2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมาย

และเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ 

 2.1 ใหยุทธศาสตรชาติเปนกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

               (3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ  ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครฐั เนื่องจากโครงการ “แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565” มีผลผลิตเพื่อใหสาํนักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 และสถานศึกษาในสังกัด จํานวน 107 แหง มีแผนพัฒนาการศึกษาขั้น

พื้นฐาน แผนปฏิบัติการประจําป แผนพัฒนาคณุภาพการศึกษา เปนกรอบในการดําเนินงาน และการกํากับ ติดตาม 

และประเมินผลการดําเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ ยุทธศาสตร และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และ

หนวยงานที่เก่ียวของ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีผลลัพธทําใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เลย เขต 3 มีแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ท่ีสอดคลองเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติและปฏิรูป

ประเทศตามนโยบายและความตองการจําเปน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด 

และผลจากการกํากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงานการบริหารจัดการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไป

ใชเปนประโยชนในการตัดสินใจ แกไข ปรับปรุง พัฒนาการดําเนินงาน ดังน้ัน โครงการนี้สงผลตอการบรรลุ

เปาหมายตามตัวชี้วัดรอยละของโครงการที่มีผลสัมฤทธ์ิตอเปาหมายยุทธศาสตรชาติ คาเปาหมายแผนงาน/โครงการ

ภายใต 15 ประเด็นเรงดวนของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

 

1.2  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับที่ 2) 

  1) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นท่ี 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ  

        (1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 

- เปาหมายที่ 1.บริการของรฐัมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเปนที่ยอมรับของผูใชบริการ 

 

- การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ เนื่องจากโครงการ “แผนปฏิบัติการ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565” มีผลผลิตเพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 และสถานศึกษาใน

สังกัด จํานวน 107 แหง มีแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน แผนปฏิบัติการประจําป แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

เปนกรอบในการดําเนินงาน และการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ 
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ยุทธศาสตร และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และหนวยงานที่เก่ียวของ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มี

ผลลัพธทําใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2565 ท่ีสอดคลองเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติและปฏิรูปประเทศตามนโยบายและความตองการจําเปน เพื่อพัฒนา

คุณภาพการศึกษาใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด และผลจากการกํากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล

การดําเนินงานการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปใชเปนประโยชนในการตัดสินใจ แกไข ปรบัปรุง พัฒนาการ

ดําเนินงาน ดังนั้น โครงการนี้สงผลตอการบรรลุเปาหมายตามตัวช้ีวัดรอยละของโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ตอเปาหมาย

ยุทธศาสตรชาติ คาเปาหมายแผนงาน/โครงการภายใต 15 ประเด็นเรงดวนของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

 (2) แผนยอยของแผนแมบทฯ3.2 แผนยอยการบริหารจัดการการเงินการคลงั 

- แนวทางการพัฒนา 3) การจัดทํางบประมาณตอบสนองตอเปาหมายตามยุทธศาสตร

ชาติ เพ่ือใหงบประมาณเปนเครื่องมือสําคัญท่ีจะขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ โดยสนับสนุนบทบาทภารกิจของ

หนวยงานทั้งในภารกิจพื้นฐาน ภารกิจยุทธศาสตร ภารกิจพื้นท่ี และภารกิจอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมายใหสามารถ

ดําเนินการไดตามเปาหมายของแตละแผนงาน/โครงการ และเปาหมายรวมตามระยะเวลาที่กําหนดไว สอดคลองกับ

สถานการณและความเรงดวนในแตละชวงเวลา โดยใชเครื่องมือ ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยรวมกัน 

เพื่อใหเกิดการพัฒนาในทุก ๆ มิติอยางยั่งยืน 

- เปาหมายของแผนยอย หนวยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 

- การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ เนื่องจากโครงการ “แผนปฏิบัติการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565” มีผลผลิตเพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 และ

สถานศึกษาในสังกัด จํานวน 107 แหง มีแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนปฏิบัติการประจําป แผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษา เปนกรอบในการดําเนินงาน และการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน ตามแผนงาน 

โครงการ ยุทธศาสตร และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และหนวยงานที่เก่ียวของ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2565 มีผลลัพธทําใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 ที่สอดคลองเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติและปฏิรูปประเทศตามนโยบายและความตองการจําเปน เพื่อ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด และผลจากการกํากับ ติดตาม ประเมินผล และ

รายงานผลการดําเนินงานการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปใชเปนประโยชนในการตัดสินใจ แกไข ปรับปรุง 

พัฒนาการดําเนินงาน ดังนั้น โครงการนี้สงผลตอการบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัดรอยละของโครงการท่ีมีผลสัมฤทธิ์

ตอเปาหมายยุทธศาสตรชาติ คาเปาหมายแผนงาน/โครงการภายใต 15 ประเด็นเรงดวนของแผนแมบทภายใต

ยุทธศาสตรชาติ 

1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 

  1) แผนการปฏิรูปดานการศึกษา 

  2) เปาหมายรวมปรับปรุงระบบการศึกษาใหมีประสิทธิภาพของการใชทรัพยากร เพื่อความ
คลองตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษาและสรางเสริมธรรมาภิบาล 
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  3) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป 3.1) การจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 และ 3.2) การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรูโดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติฉบับใหมและกฎหมายลําดับรอง 

1.4  แผนระดับที่ 3 (ระบุช่ือ) 

แผนปฏิบัติราชการ 2563 - 2565 สพฐ. 

เรื่องที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

เปาหมาย: สาํนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
สถานศึกษา มีสมดุลในการบรหิารจัดการเชิงบูรณาการ และการรายงานผลอยางเปนระบบ ใชงานวิจัย เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

แนวทางการพัฒนา: 

- สนับสนุน สงเสริม ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลเพื่อใหสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา 
พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและองคกรตามหลักธรรมาภิบาลอยางมีประสิทธิภาพ 

- สงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา 

สวนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล  
  พระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2560 กําหนดหนาท่ีของหนวยของรัฐทุกหนวยงาน           

มีหนาท่ีดําเนินการเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ (มาตรา 5 วรรคสอง) หนวยงานของรัฐ

ที่เก่ียวของจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามแผนแมบทยุทธศาสตร รวมทั้งการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณตองสอดคลองกับแผนแมบทดวย (มาตรา 10 วรรคสาม) และใหหนวยงานของรัฐรายงานผลการ

ดําเนินการดังกลาวตอสํานักงานภายในเวลาและตามรายการท่ีสํานักงานกําหนด (มาตร 24) และตาม

พระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ 2560 กําหนดใหหนวยงานรัฐ ดําเนินการใหเปนไป

ตามแผนการปฏิรูปประเทศ เพื่อใหการปฏิรูปประเทศบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวในแผนการปฏิรูป

ประเทศ (มาตรา 6 วรรคสอง) 

  กระบวนการวางแผนเปนการกําหนดทิศทางหรือแนวทางการดําเนินงานในอนาคตขององคกร เนน

กระบวนการและจุดมุงหมายรวมที่หนวยงานหรือองคกรมุงหวังใหเกิดข้ึนในอนาคตเปนเครื่องมือที่จะชวยใหการ

บริหารและการจัดการขององคกรมีประสิทธิภาพสูงสุด การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ.2542  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ตลอดจนการปฏิรูประบบราชการตามแผนปฏิรูประบบบริหาร

ภาครัฐ  จึงไดเนนใหหนวยงานภาครัฐมีการใชแผนกลยุทธของสวนราชการและการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงาน 

เพื่อใหทุกหนวยงานมีแนวทางและทิศทางท่ีชัดเจน สามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงานได ซึ่งแผนกลยุทธดังกลาว

สามารถที่จะปรับเปลี่ยนไดตลอดเวลา เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของกระทรวง กรม และจังหวัด 

  การติดตาม (Monitoring) และประเมินผล (Evaluation)  การจัดการศึกษา ข้ันพื้นฐาน เปน

กระบวนการหนึ่งท่ีสําคัญในการบริหารงานดานการจัดการศึกษา เพื่อนําไปใชเปนประโยชนในการตัดสินใจ แกไข 

ปรับปรุงวิธีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานที่ไดวางไว ดังนั้น ระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน จึง

เปนการเก็บรวบรวมขอมูลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ โดยใชเคร่ืองมือ วิธีการท่ีมีคุณภาพ เพื่อตรวจสอบ
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การปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว จึงจําเปนที่จะตองมีขอมูล (Record) หรือการรายงาน (Report) เพื่อชวยให

ผูบริหารใชในการตัดสินใจในงานที่กําลังปฏิบัติ วาเปนไปตามที่กําหนดไวหรือไม สมควรดําเนินการตอหรือแกไข

ปรับปรุงอยางไร ประกอบกับสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กําหนดใหสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษานําขอมูลพื้นฐานโครงการ (M1 – M5) และรายงานความกาวหนาในการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการทุก

ไตรมาส ผานระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ (eMENSCR) อีกท้ัง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

โดยสํานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ผูตรวจราชการกระทรวง และหนวยงานที่เกี่ยวของ 

จะมีการตรวจ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ

สถานศึกษา เปนประจําทุกๆป ดวยวิธีการหลายรูปแบบและหลายชองทางในการติดตามและประเมินผล 

 ท้ังนี้ ในแตละปงบประมาณ หนวยงานจะตองนําแผนกลยุทธที่ทันสมัยมาแปลงไปสูการปฏิบัติ โดย

การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ เพื่อเปนการกําหนดทางเลือกหรือแนวปฏิบัติในการดําเนินงาน 

รวมท้ังการกําหนดวิธีการใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุดไวลวงหนา แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ

จะเปนเครื่องมือสําคัญในการนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ ตามแผนงาน/โครงการที่วางไว และนําไปสูเปาหมายเดียวกัน 

คือความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ และมีการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อ

กํากับ ติดตามการดําเนินงานใหเปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุตามวัตถุประสงค รวมถึงชวยใหฝายบริหารไดมี

ขอมูลใชในการพิจารณาวางแผนการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ในฐานะหนวยงานที่อยูในกํากับดูแลของ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้น เพ่ือใหหนวยงานมี

แนวทางและทิศทางท่ีชัดเจน สามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงานได 

2.2 วัตถุประสงค 

   2.2.1 เพื่อสรุปรายงานผลการดําเนินงานประจําปของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย 

เขต 3 เผยแพรประชาสัมพันธผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใหผูที่เกี่ยวของและสาธารณชน

ทราบ 

  2.2.2 เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีกรอบและแนวทางใชในการ

บรหิารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาสอดคลองกับความตองการของพ้ืนท่ีและนโยบายของหนวยเหนือ 

   2.2.3 เพ่ือกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามแผนงาน โครงการ ยุทธศาสตร และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

หนวยงานที่เกี่ยวของ และสรุปรายงานผลประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาเลย เขต 3 และโรงเรียนในสังกัด 

2.3  เปาหมาย 

        เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 

   2.3.1 รายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2564 จํานวน 40 เลม 
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  2.3.2 จัดประชุมคณะกรรมการวิเคราะห สังเคราะห ผลการดําเนินงานตามนโยบายและตาม

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และการจัดตั้งกรอบวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีผูเขารวมประชุม จํานวน 24 คน จํานวน 1 ครั้ง รวม 1 วัน 

   2.3.3 จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณารางปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี

ผูเขารวมประชุม จํานวน  48 คน จํานวน 1 ครั้ง รวม 1 วัน 

   2.3.4 จัดทําเอกสารแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเลย เขต 3 จํานวน 88 เลม 

   2.3.5 กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ ยุทธศาสตร และ

นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ หนวยงานที่เก่ียวของ และสรุปรายงานผลประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได

ครบถวน     

               เปาหมายเชิงผลลัพธ (outcome) 

              1) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีรายงานผลการดําเนินงานประจําป

งบประมาณ 2564 เพื่อใชเปนขอมูลการปรับปรุง พัฒนา ตัดสินใจในการบริหารจัดการศึกษา 

                    2) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 ที่สอดคลองเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติและปฏิรูปประเทศตามนโยบายและความตองการจําเปน เพื่อ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด 

    3) สามารถนําผลจากการกํากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงานการบริหาร

จัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปใชเปนประโยชนในการตัดสินใจ แกไข ปรับปรุง พัฒนาการบริหารจัดการศกึษา 

2.4  กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 

  นักเรียน ครู ผูบริหาร บุคลากรทางการศึกษา  

2.5  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินงบประมาณ 

       วงเงินงบประมาณที่ดําเนินการ 98,000 บาท  

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 1  

ต.ค.64-ธ.ค.64 

ไตรมาสที่ 2 

ม.ค.65-มี.ค.65 

ไตรมาสที ่3 

เม.ย.65-มิ.ย.65 

ไตรมาสที ่4  

ก.ค.65-ก.ย.65 

กิจกรรมที่ 1 การจัดทํารายงาน

ผลการดาํเนินงานประจําป

งบประมาณ 2564 

15,000 - - 15,000 

กิจกรรมที่ 2 การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

   2.1 แจงผูรับผิดชอบโครงการ

แผนปฏิบัติการในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 รายงานผลการ

ดําเนินงานโครงการ 

- - - - - 

   2.2 ประชุมคณะกรรมการ 3,360 - - - 3,360 
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แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 1  

ต.ค.64-ธ.ค.64 

ไตรมาสที่ 2 

ม.ค.65-มี.ค.65 

ไตรมาสที ่3 

เม.ย.65-มิ.ย.65 

ไตรมาสที ่4  

ก.ค.65-ก.ย.65 

วิเคราะห สังเคราะห ผลการ

ดําเนินงานตามนโยบายและ

ตามแผนปฏิบัติการ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 และ

การจัดตั้งกรอบวงเงิน

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2565 

   2.3 ประชุมคณะกรรมการ

พิจารณารางแผนปฏิบัติการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2565  

28,720 - - - 28,720 

   2.4 เสนอ (ราง)แผนปฏิบัติ

การประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 ขอความเห็นชอบจาก 

กศจ.เลย 

 

- - - - - 

   2.5 นําแผนปฏิบัติการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2565 สูการปฏิบัติ  

   2.5.1แจงกลุม/หนวย/ศูนย 

ดําเนินโครงการ กิจกรรม ตาม

แผนฯ และแจงโรงเรียนเพื่อใช

เ ป น ก รอบ แน ว ทา ง ใ น ก า ร

ดําเนินงาน 

- 20,000 - - 20,000 

   2 . 6  ร า ย ง า น ผ ล ก า ร

ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ

รายไตรมาส 

- - - - - 

   2.7 สรุป/รายงานผลการ

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

- - - 15,920 15,920 
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แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 1  

ต.ค.64-ธ.ค.64 

ไตรมาสที่ 2 

ม.ค.65-มี.ค.65 

ไตรมาสที ่3 

เม.ย.65-มิ.ย.65 

ไตรมาสที ่4  

ก.ค.65-ก.ย.65 

2564 

กิจกรรมที่ 3 การกํากับ ติดตาม 

และประเมินผลการดําเนินงาน

การบริหารจัดการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 การดําเนินงาน

แผนงาน โครงการ ตาม

ยุทธศาสตร และนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการ หนวยงาน

ที่เก่ียวของ และสรุปรายงานผล

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2565 

- - 6,900 8,100 15,000 

รวม 
32,080 35,000 6,900 24,020 98,000 

 

 

 

2.6 รายละเอียดการใชงบประมาณ 

ที่ กิจกรรม/รายละเอียดการใชเงิน

งบประมาณ 

งบดําเนินงาน รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 การจัดทํารายงานผลการดาํเนินงานประจําปงบประมาณ 2564 

2.1 คาอาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องด่ืม 

สําหรับประชุมคณะกรรมการพิจารณาราง

รา ยง านผลการดํ า เ นิ น งาน  ประจํ า ป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวน 1 ครั้ง 

(คาอาหารกลาง 80 บาท x อาหารวางและ

เคร่ืองดื่ม ม้ือละ 30 บาท วันละ 2 ม้ือ x 20 

คน x 1 วัน) 

- 2,800 - 2,800 

2.2 คาจัดทําเอกสารในการประชุม  - - 2,200 2,200 

2.3 คาจัดทําเอกสารรายงานผลการดําเนินงาน

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวน 

40 เลมๆ ละ 250 บาท 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

10,000 

 

 

10,000 
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ที่ กิจกรรม/รายละเอียดการใชเงิน

งบประมาณ 

งบดําเนินงาน รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

รวมกิจกรรมที่ 1 - 2,800 12,200 15,000 

กิจกรรมที่ 2 การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1.1 ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห สังเคราะห 

ผลการดําเนินงานตามนโยบายและตาม

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 

- คาอาหารวางและเครื่องดื่มและอาหาร

กลางวัน จํานวน 1 วัน ( 24 คน ×140บาท 

×1 วัน) 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

3,360 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

3,360 

1.2 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาราง

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ       

พ.ศ. 2565  

- คาอาหารวาง อาหารกลางวันและ

เคร่ืองดื่ม จํานวน 1วัน (140บาท x 48คน ) 

- คาจัดทําเอกสารประกอบการประชุม 

จํานวน 48 ชุด  

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

6,720 

 

- 

 

 

 

- 

 

22,000 

 

 

 

6,720 

 

22,000 

1.3 เสนอรางแผนปฏิบัติการ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ขอความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย  

- - - - 

1.4 จัดทําเอกสารเลมแผนปฏิบัติการฯ         

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565          

จํานวน 80 เลม 

- - 20,000 20,000 

1.5 กํากับ ติดตามการใชจายงบประมาณและ

รายงานผลการดําเนินงาน 

- 10,000 5,920 15,920 

รวมกิจกรรมที่ 2 - 20,080 47,920 68,000 

กิจกรรมที่ 3 การกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาํป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 การดําเนินงานแผนงาน โครงการ ตามยุทธศาสตร และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และ

หนวยงานที่เก่ียวของ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

3.1 คาอาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องด่ืม 

สําหรับประชุมชี้แจงผูรับผิดชอบตัวชี้วัด 

พิจารณารายละเอียดตัวชี้วัด และ ติดตาม

และประเมินผลความสําเร็จตัวชี้ วัดของ

- 9,800 - 9,800 
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ที่ กิจกรรม/รายละเอียดการใชเงิน

งบประมาณ 

งบดําเนินงาน รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

แผนงาน/โครงการ ตามยุทธศาสตร และ

นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และ

หนวยงานที่เก่ียวของ ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2565  จํ านวน 2 ครั้ ง (ค าอาหาร

กลางวัน 80 บาทxอาหารวางและเครื่องดื่ม 

ม้ือละ 30 บาท วันละ 2 มื้อ x 35 คน  

x 2 วัน) 

3.2 คาจัดทําเอกสารในการประชมุ จํานวน 2 

ครั้ง 

- - 4,000 4,000 

3.3 สรุปรายงานผลการติดตาม และประเมินผล - - 1,200 1,200 

รวมกิจกรรมที่ 3 - 9,800 5,200 15,000 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน - 32,680 65,320 98,000 

หมายเหตุ : คาใชจายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได 

2.7  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ (KPIs) 

    2.7.1   เชิงปริมาณ 

     1) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีแผนปฏิบัติการ มีวิสัยทัศน 

พันธกิจ เปาประสงค กลยุทธ และจุดเนนที่ครอบคลุมภารกิจการจัดการศึกษาที่ตอบสนองตอนโยบายของหนวย

เหนือ 

   2) รอยละของโครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุในแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2565 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีความสอดคลองเช่ือมโยงกับยุทธศาสตรชาติ แผน

ปฏิรูปประเทศ ตามนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเลย เขต 3 

 3) รายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสํานักงานเขตพื้นที่การ

ศึกประถมศึกษาเลย เขต 3 จํานวน 40 เลม 

  4) รอยละ 100 ของโครงการท่ีรายงานผานระบบที่เก่ียวของครบทุกตัวชี้วัด 

 

 

 

 

     2.7.2  เชิงคุณภาพ 

            1) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 และสถานศึกษาในสังกัดมี 

แผนปฏิบัติการประจําป ที่สอดคลองเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ แผนปฏิรูป นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดและความตองการจําเปน บริบทของสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศกึษาเลย เขต 3 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด 

2) มีรายงานผลการดําเนินงานชัดเจน ครอบคลุมทุกประเด็น และนําผลการดําเนินงานมา

พัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาอยางตอเนื่องไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 สามารถรายงานการ

กํากับ ติดตาม และประเมินผล การดําเนินงานการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2565 ตามแผนงาน โครงการ ยุทธศาสตร และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาเลย เขต 3 และโรงเรียนในสังกัด ได

อยางครบถวน ถูกตอง สมบูรณ 

2.8  ผลที่คาดวาจะไดรับ 

  2.8.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีรูปเลมรายงานผลการดําเนินงาน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และนําผลการดําเนินงานที่ผานมา ตลอดจนปญหา อุปสรรค และแนวทางในการ

พัฒนา มาเปนขอมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาการบริหารจัดการอยางตอเนื่อง และ

เผยแพรประชาสัมพันธผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมาใหหนวยงานการศึกษาและสาธารณชนไดรับทราบ เพ่ือ

นําขอมูลท่ีเก่ียวของมาใชประโยชนในการพัฒนาการศึกษาตอไป 

  2.8.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 สามารถใชแผนในการสงเสริม

สนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด   

  2.8.3 สํานักงานเขตพ้ืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 และสถานศึกษาในสังกัดมีความพรอมในการ

รองรับ การตรวจ ติดตาม และประเมินผล การดําเนินงานแผนงาน โครงการ ตามยุทธศาสตร และนโยบาย จาก

ผูตรวจราชการ ของสวนราชการกระทรวงศึกษาธิการ และหนวยงานที่เก่ียวของ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

และมีผลการประเมินอยูในเกณฑที่ดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

158 

 

 

  

ชื่อโครงการ “การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปงบประมาณ พ.ศ. 2565” 

ลักษณะโครงการ         โครงการงานประจํา           โครงการใหม            โครงการตอเนื่อง 

ผูรับผิดชอบโครงการ  ชื่อ – นามสกุล  นางสารภี  รับผล             โทรศัพท  084-4280499 

                               นางภัคญา  ศักดาพิทักษ  โทรศัพท 087-9700128 

ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ   เริ่มตน 1 ตุลาคม  2564  ส้ินสุด 30  กันยายน  2565 

แผนงาน พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

งบประมาณ 25,000 บาท  

สวนที่  1  ความเช่ือมโยง ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  

             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับที่ 1) 

1) ยุทธศาสตรชาติ ดานที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย  

  (1) เปาหมาย 2.2 สังคมไทยมีสภาพแวดลอมที่เอ้ือและสนับสนุนตอการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต 

  (2) ประเด็นยุทธศาสตร 4.2 การพัฒนาศักยภาพตลอดชวงชีวิต 

(3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย เนื่องจาก

โครงการ “การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก”มีผลผลิตเพื่อใหสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 

3 ปจจุบันมีโรงเรียนในสังกัดจํานวน 107 แหง และเปนโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนตั้งแต 120 คนลงมา จํานวน 

96 แหง คิดเปนรอยละ 89.71 ของจํานวนโรงเรียนทั้งหมด ซึ่งจํานวนโรงเรียนขนาดเล็กมีแนวโนมสูงขึ้นทุกป 

เนื่องจากอัตราการเกิดของประชากรลดลง ความนิยมของผูปกครองที่ตองการสงบุตรหลานไปโรงเรียนในเมือง และ

การยายถิ่นตามการประกอบอาชีพของผูปกครอง การมีโรงเรียนขนาดเล็กจํานวนมากทําใหการจัดการศึกษาไมสมา

รถสะทอนคุณภาพประสิทธิภาพได การบริหารจัดการไมคุมทุน โรงเรียนขนาดเล็กจึงกลายเปนประเด็นที่สําคัญของ

ระบบการศึกษาข้ันพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จึงไดกําหนดนโยบายแนวทาง 

มาตรการดําเนินงาน และพัฒนาคุณภาพการศึกษาตลอดจนรูปแบบการใชทรัพยากรรวมกัน เพื่อสงเสริม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก อันจะนําไปสูการลด

ความเหลื่อมล้ํา และเพิ่มโอกาสใหนักเรียนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ มีผลลัพธทําใหนักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ

มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น ดังนั้น โครงการนี้สงผลตอการบรรลุเปาหมาย

ตามตวัชี้วัด3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 

1.2  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับที่ 2) 

 1)   แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นที่ 11 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

  (1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 
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  - เปาหมายที่ คนไทยทุกชวงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ไดรับการพัฒนาอยางสมดุล ทั้งดานรางกาย 

สติปญญาและคุณธรรม จริยธรรม เปนผูท่ีมีความรูและทักษะในศตวรรษท่ี 21 รักการเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต 

  - การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบท ฯ เน่ืองจากโครงการ “การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก”

มีผลผลิตเพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ปจจุบันมีโรงเรียนในสังกัดจํานวน 107 แหง 

และเปนโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนตั้งแต 120 คนลงมา จํานวน 96 แหง คิดเปนรอยละ 89.71 ของจํานวน

โรงเรียนทั้งหมด ซึ่งจํานวนโรงเรียนขนาดเล็กมีแนวโนมสูงขึ้นทุกป เนื่องจากอัตราการเกิดของประชากรลดลงความ 

 

นิยมของผูปกครองที่ตองการสงบุตรหลานไปโรงเรียนในเมือง และการยายถิ่นตามการประกอบอาชีพของผูปกครอง 

การมีโรงเรียนขนาดเล็กจํานวนมากทําใหการจัดการศึกษาไมสมารถสะทอนคุณภาพประสิทธิภาพได การบริหาร

จัดการไมคุมทนุ โรงเรียนขนาดเล็กจึงกลายเปนประเด็นที่สําคัญของระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จึงไดกําหนดนโยบายแนวทาง มาตรการดําเนินงาน และพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาตลอดจนรูปแบบการใชทรัพยากรรวมกัน เพื่อสงเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และคุณภาพการ

จัดการเรียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก อันจะนําไปสูการลดความเหลื่อมล้ํา และเพิ่มโอกาสใหนักเรียนไดรับ

การศึกษาที่มีคุณภาพ มีผลลัพธทําใหนักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น ดังนั้น โครงการนี้สงผลตอการบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัด ดัชนีการพัฒนามนุษย (คาคะแนน) คา

เปาหมาย คาคะแนน 0.79 

  (2) แผนยอยของแผนแมบทฯ3.3การพัฒนาชวงวัยเรียน/วัยรุน 

  - แนวทางการพัฒนา 1)จัดใหมีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะ

ทักษะดานการคิดวิเคราะห สังเคราะห ความสามารถในการแกปญหาที่ซับซอน ความคิดสรางสรรค การทํางาน

รวมกับผูอื่น  

  - เปาหมายของแผนยอย วัยเรียน/วัยรุน มีความรูและทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถวน รูจักคิด 

วิเคราะห รักการเรียนรู มีสํานึกพลเมือง มีความกลาหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแกปญหา ปรับตัว 

สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 

  - การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ เนื่องจากโครงการ “การบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก”มีผลผลติเพ่ือใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ปจจุบันมีโรงเรียนในสังกัด
จํานวน 107 แหง และเปนโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนตั้งแต 120 คนลงมา จํานวน 96 แหง คิดเปนรอยละ 
89.71 ของจํานวนโรงเรียนท้ังหมด ซึ่งจํานวนโรงเรียนขนาดเล็กมีแนวโนมสูงขึ้นทุกป เนื่องจากอัตราการเกิดของ
ประชากรลดลง ความนิยมของผูปกครองที่ตองการสงบุตรหลานไปโรงเรียนในเมือง และการยายถ่ินตามการ
ประกอบอาชีพของผูปกครอง การมีโรงเรียนขนาดเล็กจํานวนมากทําใหการจัดการศึกษาไมสมารถสะทอนคุณภาพ
ประสิทธิภาพได การบริหารจัดการไมคุมทุน โรงเรียนขนาดเล็กจึงกลายเปนประเด็นที่สําคัญของระบบการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จึงไดกําหนดนโยบายแนวทาง มาตรการดําเนินงาน 
และพัฒนาคุณภาพการศกึษาตลอดจนรูปแบบการใชทรัพยากรรวมกัน เพื่อสงเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
และคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก อันจะนําไปสูการลดความเหลื่อมล้ํา และเพิ่มโอกาสให
นักเรียนไดรับการศึกษาที่ มีคุณภาพ มีผลลัพธทําให นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงาน
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คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานเพิ่มข้ึน ดังนั้น โครงการนี้สงผลตอการบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัดคะแนน
ความสามารถในการแขงขันการพัฒนาทุนมนุษยดานทักษะ (Skill)ของ World Economic Forum (WEF)         
คาเปาหมายเพิ่มขึ้นรอยละ 20  

1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
1. แผนการปฏิรูปประเทศดานการศกึษา 
2. เปาหมายรวม ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
3. เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 

1.4  แผนระดับที่ 3 (ระบุช่ือ) 

แผนปฏิบัติราชการ 2563-2565 สพฐ. 

เรื่องที่ 4 การสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคณุภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ํา
ทางการศึกษา 

เปาหมาย: ผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ กลุมชาตพิันธ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมท่ีอยูในพื้นท่ี
หางไกลทุรกันดาร ไดรับการศกึษาอยางท่ัวถึง เทาเทียม และมีคุณภาพ 

แนวทางการพัฒนา: 

- เพิ่มโอกาสในการเขาถึงการศึกษาและการเรียนรูอยางเทาเทียมและเสมอภาค 
- พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสาํหรับคนทุกชวงวัย 
- พัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพและตอบสนองความตองการของผูเรียน 
- พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดเก็บเอกสารและการแปลงขอมูลสารสนเทศผูสําเร็จ

การศึกษา ปพ.3 

 

สวนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
 ภารกิจของโรงเรียนมีความสําคัญอยางย่ิงในระบบการศึกษา โรงเรียนทุกแหงแมจะเปนโรงเรียนขนาด

เล็กยอมตองปฏิบัติงานพัฒนานักเรียนอยางมีคุณภาพภายใตทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด อยางไรก็ตาม

เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงของสังคม โครงสรางประชากรทําใหเกิดโรงเรียนขนาดเล็กจํานวนมาก ประกอบกับ

ภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ  การบริหารจัดการเรียนขนาดเล็กจําเปนตองปรับเปลี่ยน เพื่อนําไปสูคุณภาพ และ

ประสิทธิภาพ กลาวคือ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนตองตระหนักและพิจารณาวางแผนพัฒนาและ

บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กใหโรงเรียนท่ีตองดํารงอยู อยูอยางมีคณุภาพโดยไมดูดซับทรัพยากร โรงเรียนใดท่ีพึง

รวมไดควรรวม และโรงเรียนใดที่พึงเลิกก็ควรเลิก เน่ืองจากมีนักเรียนจํานวนนอยและการคมนาคมสะดวก ทั้งนี้ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีบทบาทเขมแข็งในการดูแล ชวยเหลือโรงเรียนเปนรายโรงอยางตอเนื่อง เพื่อใหการ

พัฒนาเปนไปอยางย่ังยืน 

 สภาพการดําเนินงานของโรงเรียนขนาดเล็ก ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

จากโรงเรียนทั้งหมด 107โรงเรียนในเขตพื้นที่ มีโรงเรียนขนาดเล็กท้ังหมด จํานวน 96 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 89.71 

ของโรงเรียนทั้งหมดในเขตพื้นที่ และมีจํานวนโรงเรียนที่มีนักเรียนต่ํากวา 40 คนลงมา จํานวน 54 โรงเรียน คิด

เปนรอยละ 56.84 ของโรงเรียนทั้งหมดในเขตพ้ืนท่ี โรงเรียนขนาดเล็กมีปญหาขาดแคลนครูและสื่อเทคโนโลยีท่ี
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ทันสมัย ครูไมครบชั้นเรียน งบประมาณไมเพียงพอสําหรับใชจายดานสาธารณูปโภค ประกอบกับนักเรียนสวนใหญ

มาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจน ไมสามารถสงเสริมสนับสนุนคาใชจายดานการศึกษาใหบุตรหลานได  ปญหาตาง 

ๆ เหลานี้สงผลใหโรงเรียนขนาดเล็กขาดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา นักเรยีนขาดโอกาสในการไดรับการศึกษา

อยางมีคุณภาพ  เพื่อใหโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 สามารถ

บริการการศึกษา ข้ันพื้นฐานไดอยางมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพและไดมาตรฐาน สนองเจตนารมณของ

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติการศึกษา

ภาคบังคับ พ.ศ. 2545 โดยสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จึงมีนโยบายที่จะดําเนินการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กใหมีคุณภาพสูงข้ึน 

 

 

 

2.2 วัตถุประสงค 

 2.2.1 เพ่ือสรางความเขมแข็งและยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก 

 2.2.2 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กใหไดตามเกณฑมาตรฐาน

การศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

 2.2.3 เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2.3  เปาหมาย 

        เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 

        2.3.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

  2.3.2 โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด จํานวน 96 โรง มีการบริหารจัดการเอยกระดับคุณภาพ

การศึกษาตามบริบทของพื้นที่  

               เปาหมายเชิงผลลัพธ (outcome) 

  นักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน 

2.4  กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 

  1. นักเรียน 

  2. ผูปกครอง 

  3. ชุมชน 

 

2.5  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินงบประมาณ 
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       วงเงินงบประมาณที่ดําเนินการ 25,000 บาท  

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 1  

ต.ค.64-ธ.ค.65 

ไตรมาสที่ 2 

ม.ค.65-มี.ค.65 

ไตรมาสที ่3 

เม.ย.65-มิ.ย.65 

ไตรมาสที ่4  

ก.ค.65-ก.ย.65 

1.  แตงตั้งคณะกรรมการ

วางแผนพัฒนาโรงเรียนขนาด

เล็ก 

     

2. จัดประชุมคณะกรรมการ

ผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมี

นักเรียนต่ํากวา 120 คนลงมา 

รวมกันกําหนดทิศทางในการ

ดําเนินการจัดทาํแผนบริหาร

จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

 

11,000 

    

11,000 

3.ประชุมรับฟงความคิดเห็น

จากผูมีสวนเก่ียวของและ

ดําเนินการควบรวมโรงเรยีน

ขนาดเล็ก 

  

14,000 

   

14,000 

4.นําขอมูลการจัดการเรียนรวม

เสนอขอความเ ห็นชอบจาก

ศึกษาธิการจังหวัดเลย 

     

รวม 
11,000 14,000   25,000 

      2.6 รายละเอียดการใชงบประมาณ 

ที่ กิจกรรม/รายละเอียดการใชเงิน

งบประมาณ 

งบดําเนินงาน รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 แตงตั้งคณะกรรมการวางแผนพัฒนา

โรงเรียนขนาดเล็ก 

    

2 จัดประชุมคณะกรรมการผูบริหารโรงเรียน

ขนาดเล็กที่มนีักเรียนต่ํากวา 120 คนลงมา 

รวมกันกําหนดทิศทางในการดําเนินการ

จัดทําแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (120 คน x 

30 บาท × 1วัน) 

 

  

 

 

3,600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,600 
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ที่ กิจกรรม/รายละเอียดการใชเงิน

งบประมาณ 

งบดําเนินงาน รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

 - คาถายเอกสารประกอบประชุม    

จํานวน 120 ชุด  
7,400 7,400 

3 ประชุมรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวน

เก่ียวของในการบริหารจัดการโรงเรยีน

ขนาดเล็ก (ต่ํากวา 40 คนลงมา) 

 – คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม 

  (140 บาท x 25 คน x 4 วัน) 

- ดําเนินการควบรวมโรงเรยีนขนาดเล็ก 

  

 

14,000 

 

  

 

14,000 

4 นําขอมูลการจัดการเรียนรวมเสนอขอความ

เห็นชอบจากศึกษาธิการจังหวัดเลย 
  

 

  

 

รวม  17,600 7,400 25,000 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน    25,000 

 

 

2.7  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ (KPIs) 

   2.7.1 เชิงปริมาณ 

  1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

2. รอยละ 100 ของโรงเรยีนขนาดเล็กของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

ไดรับการบริหารจัดการตามบริบทของเขตพื้นที่ 

    2.7.2  เชิงคุณภาพ 

รอยละ 100 ของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

มีการบริหารจัดการตามบริบทของพื้นที่และสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสูงข้ึน 

2.8  ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 2.8.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กตาม

บริบทของพื้นที่ 

2.8.2 นักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก มีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน 

 

 

 



 
 

164 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อโครงการ  “สํานักงานนาดู นาอยู นาทํางาน” 

ลักษณะโครงการ    โครงการงานประจํา           โครงการใหม       โครงการตอเนื่อง 

ผูรับผิดชอบโครงการ  ชื่อ – นามสกุล นางพิสมัย ทองหลา/นางสาวิตร ีพิศาลสังฆคุณ             

            โทรศัพท 0810597772/0850472426 

ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ   เริ่มตน 1 ตุลาคม 2564 สิ้นสุด 30 กันยายน 2565 

งบประมาณ 120,000  บาท 

สวนที่  1  ความเช่ือมโยง ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  

             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับที่ 1) 
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1)   ยุทธศาสตรชาติ 6.ดานการปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารภาครัฐ  

     (1) เปาหมาย  

2.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานท่ีมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม  

ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส 

     (2) ประเด็นยุทธศาสตร  

4.4 ภาครัฐมีความทันสมัย 

4.4.1 องคกรภาครัฐมีความยืดหยุนเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ 

     (3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ  

 โครงการสํานักงานนาดู นาอยู นาทํางาน สงผลใหเจาหนาที่ในสํานักงานเขต 

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีขวัญและกําลังใจไปทําหนาที่ใหบรรลุเปาหมายชาติ ตัวชี้วัด

ประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ 

1.2  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับที่ 2) 
 1)   แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (20) ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครฐั 

        (1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 

- เปาหมายที ่ 

1. บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเปนที่ยอมรับของผูใชบริการ 

- การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ  

 โครงการสํานักงานนาดู นาอยู นาทํางาน สงผลตอการมีขวัญและกําลังใจใน   

การทํางานของเจาหนาที่ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 อันสงผลตอการบรรลุเปาหมาย

ตามตัวช้ีวัดระดับความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของภาครัฐ ไมนอยกวารอยละ 85 
 

 (2) แผนยอยของแผนแมบทฯ 3.4 แผนยอยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 

 3.4.1แนวทางการพัฒนา  

1) พัฒนาหนวยงานภาครัฐใหเปน “ภาครฐัทันสมัย เปดกวาง เปนองคกร 

ขีดสมรรถนะสูง” สามารถปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ มีความคุมคา เทียบไดกับมาตรฐานสากล รองรับ

สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานท่ีมีความหลากหลายซับซอนและทันการเปลี่ยนแปลง โดยการนํานวัตกรรมและ

เทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาใหมีการนําขอมูลและขอมูลขนาดใหญมาใชในการพัฒนานโยบาย การตัดสินใจ การ

บริหารจัดการ การใหบริการและการพัฒนานวัตกรรมภาครัฐ รวมถึงการเชื่อมโยงการทํางานและขอมูลระหวาง

องคกรท้ังภายในและภายนอกภาครัฐแบบอัตโนมัติ อาทิ การสรางแพลตฟอรมดิจิทัลที่ภาครัฐสามารถใชรวมกันเพื่อ

เพิ่มโอกาสในการเขาถึงขอมูลที่สะดวกและรวดเร็วเชื่อมโยงขอมูลของหนวยงานภาครัฐใหมีมาตรฐานเดียวกันและ

ขอมูลระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของตลอดจนเพื่อใหภาคธุรกิจ ภาคเอกชน และผูประกอบการสามารถใชประโยชน

จากขอมูลในการขยายโอกาสทางการคาทั้งในประเทศและตางประเทศ 

- เปาหมายของแผนยอย  

 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเทามาตรฐานสากลและมีความคลองตัว 

- การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ  
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 โครงการสํานักงานนาดู นาอยู นาทํางาน สงผลตอการมีขวัญและกําลังใจใน   

การทํางานของเจาหนาที่ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 อันสงผลตอการบรรลุเปาหมาย

ตามตัวชี้วัด สัดสวนของหนวยงานที่บรรลุผลสัมฤทธิ์อยางสูงตามเปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 90 

1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2)  
  1.) โดยตรง แผนการปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน  

  เปาหมายรวม  

  3.จัดระบบบริหารและบริการประชาชนใหเปนดิจิทัล เพื่อความโปรงใส ทันสมัย ปรับตัวไดรวดเร็ว

และเปดโอกาสใหประชนไดมีสวนรวมในการดําเนินงานไดอยางเหมาะสม 

  ประเด็นปฏิรูป 

  1.บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็วและตอบโจทยชีวิตประชาชน 

  2.) ในระดับรอง แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา 
   เปาหมายรวม  
  4. ปรับปรุงระบบการศึกษาใหมีประสิทธิภาพของการใชทรัพยากร เพิ่มความคลองตัวในการ
รองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษาและสรางเสริมธรรมมาภิบาล 
 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรทรัพย 
 

สวนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
การทํางานเปนสิ่งสําคัญในชีวิตคนเรา โดยคนจะใชเวลาสวนใหญอยูในสถานที่ทํางาน ซึ่งสภาพแวดลอมที่

ทํางานของหนวยงานราชการเปนสถานที่ทําการที่ขาราชการและเจาหนาที่ใชเปนที่ปฏิบัติราชการ และเปนที่

ใหบริการแกครู นักเรียนและประชาชนผูมาติดตอราชการ ในสวนขาราชการและเจาหนาท่ีผูปฏิบัติตองอยูปฏิบัติ

หนาที่ราชการทั้งวัน สภาพแวดลอมมีผลตอการปฏิบัติงานและสุขภาพของผูปฏิบัติงาน ผูปฏิบัติงานท่ีทํางานใน

สภาพแวดลอมที่สะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ยอมสงผลใหผูปฏิบัติงานมีสุขภาพที่ดี มีความสุขในการทํางาน มี

ความปลอดภัยจากการทํางาน นอกจากนี้ยังสงผลทางออม ใหเกิดความสามัคคีและการทํางานเปนทีม ผูปฏิบัติงานจึง

ควรอยูในสถานที่ทํางานท่ีนาดู นาอยู นาทํางาน  เพื่อเปนการสรางบรรยากาศและทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน และ

เพื่อเปนสํานักงานท่ีพรอมปฏิบัติงานและใหบริการ  ขาราชการและเจาหนาที่สามารถปฏิบัติงานไดอยางสะดวก

รวดเร็ว สงผลใหเอ้ือตอการปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น และสรางความพึงพอใจแกครู 

นักเรียนและประชาชนผูมาติดตอราชการ  
 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ไดจัดทําโครงการสํานักงานนาดู นาอยู 

นาทํางาน เพื่อเปนการสรางบรรยากาศและทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานได อยางรวดเร็ว สงผล

ใหเอ้ือตอการปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น และสรางความพึงพอใจแกครู นักเรียนและ

ผูมาติดตอราชการ  

 
 

2.2 วัตถุประสงค 
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 2.2.1 เพื่อปรบัปรุงอาคารสถานท่ีและภูมิทัศนของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3   ใหสะอาด รม

รื่นและสวยงาม      

 2.2.2 เพื่อขวัญและกําลังใจในการทํางานของเจาหนาที่ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย 

เขต 3 ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางสะดวกรวดเร็วและมีความพรอมตอการใหบริการครู นักเรียนและผูมาติดตอ

ราชการ  
 

2.3  เปาหมาย 

 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 

2.3.1 กิจกรรม 5 ส จํานวน 12 ครั้ง    

2.3.2 กิจกรรมมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย จํานวน 12 ครั้ง 

2.3.3 กิจกรรมมาตรการประหยัดพลังงาน จํานวน  12 ครั้ง 

2.3.4 ปรับปรุงภูมิทัศนรอบอาคารสํานักงานฯ และบริเวณภายในสํานักงานฯ และอื่นๆ ท่ีเก่ียวของ 

     

  เปาหมายเชิงผลลัพธ (outcome) 

2.3.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  มีความนาดู นาอยู นาทํางานเหมาะสมกับเปน

สถานที่ปฏิบัติงาน และเปนแบบอยางที่ดีตอสถานศึกษาและชุมชน      

2.3.2 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีความพรอมตอการใหบรกิารครู บุคลากร 

ทางการศึกษา นักเรียนและผูมาติดตอราชการ  

2.4  กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 

บุคลากรภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ครู นักเรียนและผูปกครองนักเรยีน

รวมท้ังประชาชนที่มาติดตอราชการ 

2.5  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินงบประมาณ 

       วงเงินงบประมาณที่ดําเนินการ 120,000 บาท  

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที ่1  

ต.ค.64-ธ.ค.64 

ไตรมาสที ่2 

ม.ค.65-มี.ค.65 

ไตรมาสที่ 3 

เม.ย.65-มิ.ย.65 

ไตรมาสที่ 4  

ก.ค.65-ก.ย.65 

1. วางแผนการดําเนนิงาน 

(Plan) 

     1.1 ศึกษาสภาพปจจุบัน 

ปญหา ดานอาคารสถานท่ี

แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล อ ม ภ า ย ใ น

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเลย เขต 3   

     1.2 จัดทําแผนงาน/
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แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที ่1  

ต.ค.64-ธ.ค.64 

ไตรมาสที ่2 

ม.ค.65-มี.ค.65 

ไตรมาสที่ 3 

เม.ย.65-มิ.ย.65 

ไตรมาสที่ 4  

ก.ค.65-ก.ย.65 

โครงการ 
2. ดําเนินการ (Do) 

    2.1 กิจกรรม 5 ส 

 

    2.2 กิจกรรมมาตรการลด 

และคัดแยกขยะมูลฝอย 
    2.3 กิจกรรมมาตรการ

ประหยัดพลังงาน 

    2.4 กิจกรรมปรับปรุงภูมิ

ทัศนรอบอาคารสํานักงานฯ 

และบริเวณภายในสํานักงานฯ 

และอื่นๆ ที่เก่ียวของ 

 50,000.- 20,000.- 50,000.- 120,000.- 

3. สรุปและประเมินผล 

(Check) 

    ประเมินผลและสรุปผล

การดําเนินงานตามโครงการ 

     

4. นาํผลการประเมินไปปรับปรงุ 

(Act) 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาเลย เขต 3 นําผลการ

ประเมินและสรุปผลการดําเนินงาน 

ไปเป นข อมู ลในการวางแผน

ปรับปรุ ง พัฒนา เพื่อให เปน

สํานักงานนาดู นาอยู นาทํางาน 

มากยิ่งขึ้น 

     

รวม 
 50,000.- 20,000 50,000.- 120,000.- 

  

     2.6 รายละเอียดการใชงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใชเงิน

งบประมาณ 

งบดําเนินงาน รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 กิจกรรม 5 ส ทาํความดี “เขตสจุรติ จิตอาสา” 2,000 2,000 8,000 12,000 
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2 กิจกรรมลด และคัดแยกขยะมูลฝอย - 2,000 8,000 10,000 

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

4 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศนรอบอาคาร

สํานักงานฯ และบริเวณภายในสํานักงานฯ 

และอื่นๆ ที่เก่ียวของ 

- - 96,000 96,000 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 2,000 5,000 113,000 120,000 

2.7  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ (KPIs) 

  2.7.1   เชิงปริมาณ 

  1) จัดกิจกรรม 5 ส ภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ทุกวันพุธสัปดาห

แรกของเดือน จํานวน 12 ครั้ง 

  2) จัดกิจกรรมลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย 

เขต 3 โดยรายงานขอมูลปริมาณขยะรายเดือน จํานวน 12 ครั้ง 

  3) จัดกิจกรรมรณรงคมาตรการประหยัดพลังงาน จํานวน 12 ครั้ง 

  4) ปรับปรุงภูมิทัศนรอบอาคารสาํนักงานและบรเิวณภายในสาํนักงานและอ่ืน  ๆท่ีเกี่ยวของ 

  2.7.2  เชิงคุณภาพ 

  1) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีความสะอาดและเปนระเบียบเรียบรอย 

มีความพรอมตอการปฏิบัติงานและใหบริการ 

  2) สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศึกษาเลย เขต 3 สามารถลดปริมาณขยะและเปน

แบบอยางที่ดีตอผูมาติดตอราชการได 

  3) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 สามารถลดคาใชจายดานสาธารณูปโภค

และเปนหนวยงานตัวอยางที่ดี 

  4) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีสถานท่ีพรอมใหรับบรกิารและสงผลตอการมีขวัญและ

กําลังใจในการทํางานของเจาหนาที่ในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

2.8  ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 2.8.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เปนสาํนักงานท่ีนาด ูนาอยู นาทํางาน  

2.8.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีความพรอมดานสถานท่ี สิ่งแวดลอม สาธารณูปโภคใน

การอยูอาศัย มีความพรอมตอการปฏิบัติงานและใหบริการครู นักเรียนและผูมาติดตอราชการ  

2.8.3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีภาพลักษณ สภาพแวดลอมมีความปลอดภัย

ในการทํางาน บุคลากรมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี สงผลใหเอื้อตอการปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานมากยิ่งข้ึน สรางความพึงพอใจแกครู นักเรียนและประชาชนผูมาติดตอราชการ  
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ชื่อโครงการ “สรางจิตสํานึกและความรูในการผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม” 

ลักษณะโครงการ         โครงการงานประจํา        โครงการใหม           โครงการตอเนื่อง 

ผูรับผิดชอบโครงการ  ชื่อ – นามสกุล นางสุทธิพร แสงมณี โทรศพัท 0999394235 

ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ   เริ่มตน ตุลาคม 2564 สิ้นสุด กันยายน 2565 

งบประมาณ 20,000 บาท 

สวนที่  1  ความเช่ือมโยง ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  

             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับท่ี1) 

1.1 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

- ประเด็น การสรางความรอบรูดานสุขภาวะ 

1.2 เปาหมายของยุทธศาสตรชาติ  

- สังคมไทยมีสภาพแวดลอมที่เอ้ือและสนับสนุนตอการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต 

1.3 ความสอดคลองของ โครงการกับยุทธศาสตรชาติ 

ในสภาพปจจุบัน ปญหาการรับรูในดานการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

โดยเฉพาะประเด็นในเรื่องของการผลิตและบริโภคท่ียั่งยืนในภาคประชาชนยังประสบปญหาความเขาใจท่ีถูกตอง

และยังขยายองคความรูที่ชัดเจนในวงที่จํากัด จึงทําใหเปนสาเหตุหน่ึงในการขับเคลื่อนเปนไปไดชา และมีอุปสรรค

ปญหา ดังนั้นการใหการศึกษาเพื่อใหเกิดความเขาใจและความตระหนักตอการดําเนินกิจกรรมดานการผลิตและ

บริโภคเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม จะเปนแนวทางหนึ่งในการบรรเทาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

โดยเฉพาะอยางงยิ่งตอ สาธารณชนทั่วไป และเปดกวางการรับรูในการพัฒนาสูเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

2. แผนแมบทภายใต ยุทธศาสตรชาติ 
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-ประเด็น  การเสรมิสรางใหคนไทยมีสุขภาวะทีดี 

2.1 ความสอดคลองของโครงการกับ เปาหมายของแผนแมบท 

เนื่องจากการดําเนินโครงการมีเปาหมายคือบุคลากรในสํานักงาน บุคลากรในสถานศึกษา และ

นักเรียนในสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนา

คุณภาพผูเรียนบุคลากรและโรงเรียนในสังกัดใหมีความ ตระหนัก มีวินัยและมีจิตสํานึกที่ดีในการอนุรักษ ความ

หลากหลายทางธรรมชาติจึงมีสวนในการสรางคน และสรางเมืองให เปนเมอืง สิง่แวดลอมที่ย่ังยืน 

2.2 ตัวชี้วัดของแผนแมบท 

โรงเรียนในสังกัด จํานวน 107 โรงเรียนดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมศึกษา และ บุคลากรใน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 62 คนมีความรูในการผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมนําไปสูการ

พัฒนาสํานกังานเขตพื้นที่การศกึษาใหนาอยู 

3.แผนการปฏิรูปประเทศ / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ / แผนความม่ันคงแหงชาติ 

(แผนระดับที่ 2) 

3.1 มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามหลักธรรมาภิบาล และหลักนิติ

ธรรม 

3.2 มีขอมูลสารสนเทศที่ใชบริหารจัดการการเงินการคลัง การบริการในระบบสุขภาพและ

สาธารณสุข อยางมปีระสิทธิภาพเพ่ือสนับสนุนการมีสุขภาพสุขภาวะทีดี 

 

 

สวนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1 หลักการและเหตุผล  

 ในสภาพปจจุบัน ปญหาการรับรูในดานการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะ

ประเด็นในเรื่องการผลิตและบริโภคที่ย่ังยืนในภาคประชาชนยังประสบปญหาความเขาใจท่ีถูกตองและยังขยายองค

ความรูท่ีชัดเจนในวงที่จํากัด จึงทําใหเปนสาเหตุหนึ่งในการขับเคลื่อนเปนไปไดชา และมีอุปสรรคปญหา ดังนั้น การ

ใหการศึกษาเพื่อใหเกิดความเขาใจและความตระหนักตอการดําเนินกิจกรรมดานการผลิตและบริโภคเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม จะเปนแนวทางหนึ่งในการบรรเทาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ตอสาธารณชนทั่วไป และเปดกวางการรับรูในการพัฒนาสูเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพื่อสรางคุณภาพ

สิ่งแวดลอมท่ีดี ลดมลพิษขยะมูลฝอยชุมชนไดรับการจัดการอยางถูกตอง และนําไปใชประโยชน และลดผลกระทบ

ตอสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีพันธกิจหลักในการสรางประชากร หรือคนท่ีมีคุณภาพจาก

การศึกษาใหกับสังคมจากรุนสูรุน กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดยุทธศาสตรท่ี 5 การเติบโตคุณภาพชีวิตที่เปนมิตร

กับส่ิงแวดลอม สอดคลองกับนโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 เพื่อเนนใหความสําคัญในการ

ใหความรูที่ถูกตอง สรางจิตสํานึกอยางตอเนื่องและสงเสริม สนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานการผลิตและ

บริโภค ใหคํานึงถึงทรัพยากรเพื่อคนรุนตอไป เปนตนแบบที่มีคุณภาพและมีจิตสาธารณะ สูที่บานและชุมชน จึงมี
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ความสําคัญยิ่งในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม รวมถึงการขับเคลื่อนแผนนโยบายและยุทธศาสตร และเปน

แนวทางใหประสบความสําเร็จ 

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียนบุคลากรและโรงเรียนในสังกัดใหมีความตระหนัก มีวินัยและมีจิตสํานึกท่ีดีในการอนุรักษความหลากหลาย

ทางธรรมชาติ จึงไดจัดทําโครงการสรางจิตสํานึกและความรูในการผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม       

เพื่อสนองนโยบาย และเปาหมายในการสรางคน และสรางเมืองใหเปนเมืองสิ่งแวดลอมท่ีย่ังยืนตอไป 

 

2.2 วัตถุประสงค 

 1. สนับสนุนใหโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอน การจัดทําแผนการเรียนรู การมีสมรรถนะ และผลิตสื่อ

การเรียนรูตามบริบทที่สนับสนุนการจัดการขยะ  

2. สนับสนุนสงเสริมใหเขตพื้นที่การศึกษา “เลือก ลด ใช” วัสดุอุปกรณอยางคุมคา เปนแบบอยางให

โรงเรียน และชุมชน  

 

2.3 เปาหมาย 

   2.3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output)  

1) โรงเรียนในสังกัด จํานวน 107 โรงเรียนดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมศึกษา 

2) บุคลากรในสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จาํนวน 62 คนมีความรูในการผลิตและบริโภคท่ีเปน

มิตรกับสิ่งแวดลอมนําไปสูการพัฒนาสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาใหนาอยู 

  2.3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (outcome)  

1) ผูบริหารสถานศึกษา/ครผููสอน/นักเรียน ไดรับการสงเสริมความรูในการสรางจิตสํานึกและ

ความรูในการผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

2) สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาไดรับการพัฒนาเปนสํานักงานสีเขียว มีการปรับปรุงภูมิทัศน 

สะอาดรวมร่ืน เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 

 

2.4 กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 

ผูบริหารสถานศึกษา/ครูผูสอน/นักเรียน และบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  

เขต 3 มีความรูในการสรางจิตสํานึกและความรูในการผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 

2.5 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินงบประมาณ 

วงเงินงบประมาณที่ดําเนินการ 20,000 บาท 

กิจกรรม แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

ไตรมาสที่1 

ต.ค.64-ธ.ค.64 

ไตรมาสที่2 

ม.ค.65-มี.ค.65 

ไตรมาสที่3 

เม.ย65-มิ.ย.65 

ไตรมาสที่4 

ก.ค.65-ก.ย.65 

รวม 

1.วางแผนการดําเนินงาน (Plan)  - - - - 
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-แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 

2.ดําเนินการ(DO) 

1.กิจกรรมพัฒนาสํานักงานเขต 

  1.1อบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูใน

การผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม (การเลือก ลด ใช วัสดุ

อุปกรณอยางคุมคา) 

  1.2กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศนให

สะอาด รมรื่น เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ปราศจากขยะ มลพษิ 

2.กิจกรรมพัฒนาโรงเรียน 

  2.1จัดกิจกรรมการเรียนรูดาน

สิ่งแวดลอมศึกษา 

  2.2จัดทําแผนการเรียนรูดาน

สิ่งแวดลอม การลดขยะ ขยะพลาสติก  

  2.3จัดทําสื่อเพื่อเปนแบบอยางใหแก

โรงเรียนและชุมชนตอไป 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

9,000 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

11,000 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

9,000 

 

 

 

 

 

11,000 

3.สรุปและประเมินผล(Check) 

นิเทศติดตาม และสนับสนนุการ

ดําเนินงานของโรงเรียน  

- - -  - 

4.นาํผลการประเมินไปปรบัปรุง(Act) 

-ประชาสัมพันธผลการดาํเนินงาน  

-ประเมินผลและสรุปรายงานการ

ดําเนินงาน 

- - -  - 

รวม - 9,000 11,000 - 20,000 

 

 

 

 

 

2.6 รายละเอียดการใชงบประมาณ 

ที่ รายการ 
งบดําเนินการ รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
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1 1.กิจกรรมพัฒนาสํานกังานเขต 

  1.1 อบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูในการผลิต

และบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (การเลือก  

ลด ใช วัสดุอุปกรณอยางคุมคา) 

   -คาวิทยากร บรรยาย คนจํานวน 2ชม. 

   -คาอาหารวางเครื่องด่ืมอาหารกลางวัน จํานวน 

60คนๆละ 110 บาท  

  1.2 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศนใหสะอาด รมรื่น 

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมปราศจากขยะมลพิษ 

 

 

 

 

2,400 

 

 

 

 

 

 

6,600 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,400 

6,600 

 

 

2 2.กิจกรรมพัฒนาโรงเรียน 

  2.1จัดกิจกรรมการเรียนรูดานสิ่งแวดลอมศึกษา 

(กิจกรรมคนหาโรงเรียนตนแบบสิ่งแวดลอม

ศึกษา) 

  2.2จัดทําแผนการเรียนรูดานสิ่งแวดลอม การ

ลดขยะ ขยะพลาสติก  

  2.3จัดทําสื่อรณรงคเพื่อเปนแบบอยางใหแก

โรงเรียนและชุมชนตอไป 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

6,000 

 

 

- 

 

5,000 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

6,000 

 

 

- 

 

5,000 

รวมงบประมาณ 2,400 17,600 - 20,000 

 (สามารถถัวจายไดทุกรายการตามท่ีจายจริง) 

 

2.7 ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ (KPIs) 

 2.7.1 เชิงปริมาณ 

  1) โรงเรียนจาํนวน 107 โรงเรียน มีการบริหารจัดการเก่ียวกับการจัดการขยะ และสิ่งแวดลอมท่ีดี

ในโรงเรียน 

2) บุคลากรในสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีความรูในการสรางจิตสํานึก

และความรูในการผลิตและบรโิภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 2.7.2 เชิงคุณภาพ  

สถานศึกษาและสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไดรับการพัฒนาเปนสํานักงานสีเขียว มีการปรับปรุง

ภูมิทัศน สะอาดรวมรื่น เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 

2.8 ผลที่คาดวาจะไดรับ 

2.8.1 สถานศึกษา ไดรับการสงเสรมิความรูในการสรางจิตสาํนึกและความรูในการผลิตและบริโภคท่ีเปน

มิตรกับสิ่งแวดลอม 

2.8.2 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาไดรับการพัฒนาเปนสาํนักงานสีเขียว มีการปรับปรุงภูมิทัศน สะอาดรม

รื่น เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
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ชื่อโครงการ “พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยใหกับผูเรียน สพป.เลย 3” 

ลักษณะโครงการ         โครงการงานประจํา           โครงการใหม            โครงการตอเนื่อง 

ผูรับผิดชอบโครงการ  ชื่อ – นามสกุล : นางสาวจารุณี  สมศรีแกว  โทรศัพท 0850090807 

ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ   เริ่มตน 1 กรกฎาคม 2565  สิ้นสุด 30 กันยายน 2565 

งบประมาณ 30,000บาท 

สวนที่  1  ความเช่ือมโยง ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  

             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับที่ 1) 

1) ยุทธศาสตรชาติ : ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

  (1) เปาหมาย : คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

   (2) ประเด็นยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

   (3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ   

เนื่องจากโครงการพัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยใหกับผูเรียน มีการพัฒนา

ระบบดูแลความปลอดภัยใหกับผูเรียน จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ และมีเปาหมายใหผูเรียนทุกกลุมวัย

ไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จําเปนของโลกอนาคต สามารถแกปญหา ปรับตัว สื่อสาร และ

ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิผล มีนิสัยใฝเรียนรู อยางตอเนื่องตลอดชีวิต รวมท้ังเปนพลเมืองที่รูสิทธิและ

หนาท่ี มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 

1.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับที่ 2) 

 1) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น : การพัฒนาการเรียนรู 

        (1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ : คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอม

สําหรับวิถีชีวิตในสตวรรษท่ี 21 

- เปาหมายท่ี : 1 คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น  มีทักษะ

จําเปนของโลกศตวรรษที่ 21สามารถในการแกปญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี

ประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

- การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ                                         

เนื่องจากโครงการพัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยใหกับผูเรียน มีการ

พัฒนาระบบดูแลความปลอดภัยใหกับผูเรียน จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ และมีเปาหมายใหผูเรียนทุก

กลุมวัยไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะท่ีจําเปนของโลกอนาคต สามารถแกปญหา ปรับตัว 
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สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิผล มีนิสัยใฝเรียนรู อยางตอเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเปนพลเมืองท่ี

รูสิทธิและหนาที่ มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 

(2) แผนยอยของแผนแมบทฯ : แผนยอยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอ

การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

-แนวทางการพัฒนา  : พัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิต 

 

- เปาหมายของแผนยอย : คนไทยไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะการ

เรียนรู และทักษะที่จําเปนของโลกสตวรรษที่ 21 สามารถเขาถึงการเรียนรูอยางตอเนื่อง 

- การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ  

เนื่องจากโครงการพัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยใหกับผูเรียน มีการ

พัฒนาระบบดูแลความปลอดภัยใหกับผูเรียน จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ และมีเปาหมายใหผูเรียนทุก

กลุมวัยไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะท่ีจําเปนของโลกอนาคต สามารถแกปญหา ปรับตัว 

สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิผล มีนิสัยใฝเรียนรู อยางตอเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเปนพลเมืองท่ี

รูสิทธิและหนาที่ มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 

ท้ังนี้ สงผลใหมีระบบและกลไกในการใหความชวยเหลือกลุมเปาหมายที่ตองการความ

ชวยเหลือเปนพิเศษไดครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 

  1) เร่ือง/ประเด็นการปฏิรปู : แผนปฏิรูปดานการศกึษา 

  2) ขั้นตอนการดําเนินงาน : การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 

  3) กิจกรรม : ปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการจัดการเรยีนการสอนเพื่อสงเสริมคณุธรรม 
จริยธรรมใหแกผูเรียน 

  4) เปาหมายกิจกรรม : รูปแบบ กิจกรรม และสาระการเรยีนการสอนมีการปรับปรุงเพ่ือ
เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมใหแกผูเรียน        
         

สวนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 

ตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ.2561-2580) และแผนปฏิรูปประเทศดานการศึกษากําหนดให

มีการพัฒนาเด็กต้ังแตระดับปฐมวัยใหมีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี สมวัยทุกดาน โดยการปฏิรูปกระบวนการ

เรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21 ตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยที่หลากหลาย มีเปาหมายให

ผูเรียนทุกกลุมวัยไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จําเปนของโลกอนาคต สามารถแกปญหา 

ปรับตัว สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝเรียนรู อยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

รวมท้ังเปนพลเมืองท่ีรูสิทธิและหนาที่ มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ  
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สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน มุงมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานใหเปน การศกึษาขั้น

พื้นฐานวิถีใหม วิถีคุณภาพ มุงเนนความปลอดภัยในสถานศึกษา สงเสริมโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอยางเทา

เท่ียม และบริหารจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ ไดกําหนดนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2565 ดานความปลอดภัย เพื่อพัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัย

ใหกับผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัด

สภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการมีสุขภาวะที่ดีสามารถปรับตัวตอโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซํ้า สํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เห็นถึงปญหาและความสําคัญดังกลาว จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาระบบและ

กลไกในการดูแลความปลอดภัยใหกับผูเรียน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

 

 

2.2 วัตถปุระสงค 

 2.2.1 เพื่อใหสถานศึกษามีความรูความเขาใจถึงความเสี่ยง ผลกระทบ จากภัยพิบัติและภัยคุกคาม             

ทุกรูปแบบที่เกิดข้ึน  

 2.2.2 เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูอยางมีความสุขและปลอดภัยจากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ  

 2.2.3 เพื่อใหสถานศึกษาไดมีมาตรการในการรองรับ ความปลอดภัยจากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุก

รูปแบบที่อาจจะเกิดขึ้นกับนักเรียน  

2.3  เปาหมาย 

   2.3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 

 โครงการพัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยใหกับผูเรียน ประจําปงบประมาณ 2565 

ในครั้งน้ี มีเปาหมายในการดําเนินกิจกรรมหลัก จํานวน 2 กิจกรรมคือ 

  1) การอบรมใหความรูสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

จํานวน 107 โรงเรียน ในการพัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยใหกับผูเรียน  

   2) นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศกึษามีความปลอดภัยจากภัยพิบัติและภัยคกุคามทุกรูปแบบ       

   2.3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (outcome) 

นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัยจากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ 

ผูเรียนไดรับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี สมวัยทุกดาน 

           

2.4 กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 

นักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ทุกระดับชั้นไดรับการดูแล

ชวยเหลือและคุมครองอยางท่ัวถึง 

2.5  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินงบประมาณ 

       วงเงินงบประมาณที่ดําเนินการ 30,000 บาท  
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แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 1  

ต.ค.64-ธ.ค.64 

ไตรมาสที่ 2 

ม.ค.65-มี.ค.65 

ไตรมาสที่ 3 

เม.ย.65-มิ.ย.65 

ไตรมาสที่ 4  

ก.ค.65-ก.ย.65 

1. วางแผนการดําเนินงาน 

- แตงตั้งคณะกรรมการ

ดําเนินงาน 

0 0 0 0 0 

2. ดําเนินการ 

2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ

สถานศกึษา 

2.2 จัดดําเนินการสราง

เครือขายทีมสหวิชาชีพในการ

ดูแลชวยเหลือนักเรียน 

0 0 0  

15,000 

 

 

15,000 

 

15,000 

 

 

15,000 

3. สรุปและประเมินผล 
 0 0 0 0 

4. นําผลการประเมินไป

ปรับปรุง 

0 0 0 0 0 

รวม 
0 0 0 30,000 30,000 

 

2.6รายละเอียดการใชงบประมาณ 

 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใชเงิน

งบประมาณ 

งบดําเนินงาน รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 

 
กิ จ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ ชุ ม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร

สถานศกึษา 

 -คาวิทยากร บรรยาย คน จํานวน 6 ชม. 

 -คาอาหารวางเครื่องด่ืมอาหารกลางวัน 

จํานวน 107 คน คนละ 140 บาท 

 

 

 

 

7,200 

 

 

 

 

14,980 

  

 

 

7,200 

14,980 

2 กิจกรรมสรางเครือขายทีมสหวิชาชีพในการ

ดูแลชวยเหลือนักเรียน 

 -คาอาหารวางเครื่องด่ืมอาหารกลางวัน 

  

 

2,800 

 

 

 

 

 

2,800 
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จํานวน 20 คน คนละ 140 บาท 

 -จัดทําสื่อพัฒนาระบบและกลไกในการ

ดู แลความปลอดภัย ใหกั บผู เ รี ยนและ

สถานศกึษา   

 

 

 

5,020 

 

 

5,020 

3 สรุป รายงานผล     

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 7,200 17,780 5,020 30,000 

 

 

 

 

 

 

2.7 ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ (KPIs) 

  2.7.1  เชิงปริมาณ 

   สถานศึกษาในสังกัดมีระบบพัฒนาความปลอดภัยจากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ จํานวน 

107 โรงเรียน    

 2.7.2  เชิงคุณภาพ 

   นักเรียนไดรับการดูแลดานความปลอดภัยจากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ นักเรียนรูจักการ

ปองกันเอาตัวรอดจากทุกสถานการณ และสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 

2.8  ผลที่คาดวาจะไดรับ 

        นักเรียนไดรับการดูแลคุมครอง มีความปลอดภัยจากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ 

สถานศึกษามีมาตรการตาง ๆ ในการปองกัน และเปนการสรางเครือขายความรวมมือและความเขาใจรวมกัน

ระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
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ชื่อโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางสมรรถนะหนวยตรวจทางดานการเงิน การบัญชี 

                 และพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565.                                                                  

ลักษณะโครงการ   โครงการงานประจํา  โครงการใหม  โครงการตอเนื่อง 

ผูรับผิดชอบโครงการ  หนวยตรวจสอบภายใน / กลุมบรหิารงานการเงินและสินทรัพย 

ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ   เริ่มตน 1 มกราคม 2565  สิ้นสุด 30 กันยายน 2565 

งบประมาณ  100,000.-  บาท 

 

สวนที่ 1  ความเช่ือมโยง  ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ  ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 4 

ธันวาคม  2560                                                                                     .  

1.1 ยุทธศาสตรชาติ  (แผนระดับที่ 1) 

2) ยุทธศาสตรชาติ  ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารภาครฐั 

(3) เปาหมาย ภาครัฐมีความโปรงใส  ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(4) ประเด็นยุทธศาสตร บุคลากรภาครัฐยึดม่ันในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซ่ือสัตย 
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(5) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ภาครัฐมีการบริหารงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 

เกิดประสิทธิผล โดยใชแผนเปนเครื่องมือในการบริหารงบประมาณ มีความโปรงใสตรวจสอบได  มีการบริหาร

จัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ โดยเฉพาะการสรางวัฒนธรรม

แยกแยะประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมของบุคลากรภาครฐัใหเกิดข้ึน รวมท้ังสรางจิตสํานึกและคานิยม

ใหทุกภาคสวนต่ืนตวัและละอายตอการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ พรอมทั้งสงเสริม สนับสนุน ใหภาคีองคกร

ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน  และภาคีตางๆ มีสวนรวมในการสอดสอง เฝาระวัง ใหขอมูลแจง

เบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

1.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับที่ 2) 

1) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

                      (1) เปาหมายท่ี ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 (2)  การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ  เนื่องจาก “ โครงการสงเสริมสนับสนุนสถานศึกษาท่ี

เปนหนวยรับตรวจใหเกิดความเขมแข็ง” มีผลผลิตเก่ียวกับการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุงเนนการปรับ

พฤติกรรม “คน” โดยการปลูกฝงวิธีคิดในกลุมเปาหมายเด็กและเยาวชนเพื่อปฏิรูป “คนรุนใหม” ใหมีจิตสํานึกใน

ความซื่อสัตยสุจริต เพื่อสรางพลังรวมในการแกไขปญหาการทุจริต เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ มี

ความโปรงใสตรวจสอบไดในทุกขั้นตอนการดําเนินงาน เทาทันพลวัตของการทุจริต ผานกระบวนการมีสวนรวมของ

ภาคประชาชนในการตรวจสอบ แจงขอมูล และชี้เบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งจะนําไปสูการลดจํานวน

คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการนี้สงผลตอการบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัดดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศ

ไทย (อันดับ/คะแนน) ตามคาเปาหมายป 2561-2565 อยูในระดับ 1 ใน 54 และ/หรือไดคะแนนไดต่ํากวา 50 

คะแนน 

2) แผนยอยของแผนแมบทฯ การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

    (1) แนวทางการพัฒนา  สงเสริมการปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการและเจาหนาท่ีของรฐัใหมี 

ความสะอาดปราศจากพฤติกรรมท่ีสอไปในทางทุจริต / ปรบัระบบงานและโครงสรางองคกรท่ีเอื้อตอการลดการใช

ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ 

  (2) เปาหมายของแผนยอย  ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตยสุจริต 

 

 

 

 (3) การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 

     เนื่องจาก “โครงการสงเสริมสนับสนุนสถานศึกษาที่เปนหนวยรับตรวจใหเกิดความเขมแข็ง”   

มีผลผลิตเก่ียวกับการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบเนนการปลูกฝงและหลอหลอมใหมีจิตสํานึก และพฤติกรรมยึด

มั่นในความซื่อสัตยสุจริต มีผลลัพธทําใหสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  

ที่เปนหนวยรับตรวจปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการน้ีสงผลตอการบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัดท่ี 1  

ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย สุจริต  รอยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรม คานิยมสุจริต มีทัศนคติ

และพฤติกรรมในการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในป 2561 -2565 รอยละ 50 และรอยละของหนวยงาน

ผานเกณฑการประเมิน ITA ในป 2561 – 2565 รอยละ 85 คะแนนขึ้นไป 
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1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 

1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ดานการปองปราม 

2) กิจกรรม ทุกหนวยงานของรัฐตองพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในของหนวยงานใหมีประสิทธิผลอยู

เสมอและถือวาเปนภารกิจท่ีสําคัญ  ซึ่งหัวหนาสวนราชการตองกํากับดูแล 

  3) เปาหมายกิจกรรม พัฒนาระบบการตรวจสอบภายในของหนวยงานใหมีประสิทธิผลอยูเสมอและถือวา

เปนภารกิจที่สําคัญ ซึ่งหัวหนาสวนราชการตองกํากับดูแลดวยตนเอง 

 

สวนที่ 2 รายละเอียดโครงการ                                                                       . 

2.1  หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 กําหนดใหโรงเรียนในสังกัด  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีฐานะเปนนิติบุคคล ซึ่งตองรับผิดชอบตอการดําเนินการตามนิติ

กรรมที่เกิดข้ึนภายในโรงเรียนตามกฎหมาย  จึงตองเรงสรางความเขมแข็งในการปฏิบัติงานการเงินการบัญชีและ

พัสดุใหโรงเรียน ซ่ึงนอกจากการจัดวางระบบการควบคุมภายในแลว การตรวจสอบภายในก็เปนอีกวิธีหนึ่งที่เตรียม

ความพรอมใหโรงเรียนพรอมรับการประเมินผล  และการตรวจสอบจากภายนอก และกระทรวงการคลังกําหนด

ระบบบัญชีหนวยงานยอยใหกับสวนราชการที่มิไดเปนสวนราชการผูเบิกตามระเบียบการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน 

การจายเงิน การเก็บรักษาเงินและนําเงินสงคลัง พ.ศ.2562 แตมีการจัดเก็บและนําสงเงินรายไดแผนดิน และมีการ

เบิกเงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณจากสวนราชการผูเบิกไปใชจาย โดยมิไดเบิกตรงกับกรมบัญชีกลางและ

สํานักงานคลัง และสั่งการใหถือปฏิบัติตามระบบการควบคุมการเงินของหนวยงานยอย พ.ศ. 2544 โดยมี

วัตถุประสงครวบรวมใบสําคัญสงสวนราชการผูเบิก และเพ่ือไมใหเปนภาระในการทําบัญชีกับหนวยงานยอยมากนัก 

ระบบการควบคุมการเงนิของหนวยงานยอย พ.ศ. 2544 เปนระบบท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดข้ึนเพ่ือใหหนวยงานยอย

ที่มีขนาดเล็กใชสําหรับควบคุมเงินประเภทตาง ๆ ท่ีอยูในความรับผิดชอบ โดยระบบไดลดภาระทางบัญชีจากเดิม

ตามคูมอืการบัญชีสําหรับหนวยงานยอย พ.ศ. 2515 ที่ตองบันทึกขอมูลการรับจายเงินทั้งบัญชีขั้นตน ใหเหลือเพียง

บันทึกรายการรับจายเงินประเภทตางๆ ในทะเบียนคุมเทานั้น และเก็บยอดคงเหลือจากทะเบียนคุมตางๆ แสดงใน

รายงานทางการเงิน  เพื่อใหทราบฐานะการเงินคงเหลือของสถานศึกษา  

 การปฏิบัติงานดานการเงิน การบัญชีและพัสดุ ตามระบบควบคุมการเงินของหนวยงานยอย พ.ศ. 2544 

และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย

การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีขั้นตอนการปฏิบัติ ซ่ึงหนวยรับตรวจและผูรับผิดชอบงาน

การเงิน การบัญชีและพัสดุตองถือปฏิบัติและดําเนินการใหถูกตองตามกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับ

ตางๆที่เกี่ยวของ ดวยความระมัดระวัง รอบคอบ  เพื่อมิใหเกิดผลเสียหายแกทางราชการ รวมถึงเพื่อมิใหเกิดการ

ปฏิบัติงานที่ผิดพลาดจากที่กําหนดไว  การเสริมสรางสมรรถนะหนวยรับตรวจใหมีความรู ความเขาใจในการ

ปฏิบัติงานดานการเงิน การบัญชี และพัสดุ อยางมีประสิทธิภาพเปนเรื่องหนึ่งท่ีมีความสําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ผูบริหารสถานศึกษา  เจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานดานการเงิน การบัญชีและพัสดุของโรงเรียน เปนปจจัยสําคัญของ

การบริหารงานของสถานศึกษา ใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวการดําเนินงานตองโปรงใสและถูกตองตาม

กฎหมายและระเบียบตางๆ ที่มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลารวมท้ังกระบวนการตางๆ จําเปนตองการ

บริหารงานอยางเปนระบบและมีประสทิธิภาพ ท้ังน้ีเพื่อใหการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจเปนไปอยางถูกตองตาม
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ระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายท่ีกําหนด สอดคลองกับสภาวการณในปจจุบัน

อันมีรายละเอียดวิธีปฎิบัติ และขอตรวจพบจากการตรวจสอบภายในตามแผนปฏิบัติการประจําปที่ผานมา ผูบริหาร

สถานศึกษา เจาหนาที่ผูรับผิดชอบดานการเงิน การบัญชีและพัสดุของโรงเรียน จึงมีความจําเปนตองไดรับการ

เสริมสรางสรางสมรรถนะ การปฏิบัติงานดานการเงิน การบัญชีและพัสดุโรงเรียน และเพื่อรับการประเมินทางดาน

การเงิน การบัญชีและพัสดุของสถานศึกษาที่เปนหนวยงานยอย ครอบคลุม 10 ประเด็น 

 จากความสาํคัญและสภาพปญหาที่ตรวจพบขางตน จึงไดจดัทําโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสราง

สมรรถนะหนวยรับตรวจทางดานการเงิน การบัญชีและพสัดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

                                 

2.2 วัตถุประสงค 

 2.2.1 เพื่อใหผูบริหารสถานศึกษา และผูรับผิดชอบงานดานการเงิน การบัญชีและงานพัสดุโรงเรียนในสังกัด 

มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการเงิน การบัญชี  ตามระบบควบคุมการเงินของหนวยงานยอย พ.ศ.2544 และ

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ

จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   

 2.2.2 เพื่อใหสถานศึกษาในสังกัด  สามารถปฏิบัติงานดวยความเชื่อมั่น มีประสิทธิภาพและสําเร็จบรรลุ

ตามเปาหมายที่กําหนด 

 2.2.3 เพื่อพัฒนาและสรางความเขมแข็งใหสถานศึกษาในสงักัด มีการบริหารงานทางดานการเงิน การบัญชี 

และพัสดุใหมีระบบการควบคุมที่ดี รัดกุม  เพียงพอและเหมาะสม 

 2.2.4 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ ประสบการณในการปฏิบัติงานและสามารถเสนอแนะปญหา  

อุปสรรคและแนวทางแกไขการปฏิบัติงานดานการเงิน การบัญชีและพัสดุ อันจะเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน

ตอไป 

2.3 เปาหมาย 

       เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 

1. ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด  จํานวน 107 คน 

2. ผูรับผิดชอบงานดานการเงนิ การบัญชีและงานพัสดโุรงเรยีนในสังกัด จํานวน 214  คน 

 

       เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 

1. ผูบริหารสถานศึกษา และผูรับผิดชอบงานดานการเงิน การบัญชีและพัสดุโรงเรียนในสังกัด     

มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการเงิน บัญชีตามระบบควบคุมการเงินของหนวยงานยอย พ.ศ.2544 และ

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ

จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560    

2. สถานศกึษาในสังกัด มีการบริหารงานทางดานการเงิน การบัญชี และพัสดุ และมีระบบ 

การควบคุมที่ดี รัดกุม  เพียงพอและเหมาะสม 
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2.4   กลุมเปาหมายผูไดรับประโยชน 

ผูบริหารสถานศึกษา และผูรบัผิดชอบงานดานการเงิน การบัญชีโรงเรียนในสังกัด จํานวน 107 แหง  มี

ระบบการควบคุมภายในที่ดี รัดกุม เพียงพอเหมาะสม ปฏิบัติงานไดอยางถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ 

คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กําหนด สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายที่กําหนด 

 

2.5 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินงบประมาณ 
 

      วงเงนิงบประมาณท่ีดําเนินการ  100,000.-  บาท 
 

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

กําหนดระยะเวลาในการดําเนินการและ 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

 

รวม 

ไตรมาสที1่ 

ต.ค.64-ธ.ค.64 

ไตรมาสที2่ 

ม.ค.65-มี.ค.65 

ไตรมาสที3่ 

เม.ย.65-มิ.ย.65 

ไตรมาสที ่4 

ก.ค.65-ก.ย.65 

1.วางแผนการดําเนินงาน 

(Plan) 

   - เสนอขอนุมัติดําเนินการ 

   - ขออนุมัติโครงการ 

   - แตงตั้งคณะกรรมการ

ดําเนินงาน 

 

2. ดําเนินการ (DO) 

- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

เสริมสรางสมรรถนะหนวยรับ

ตรวจทางดานการเงิน 

การบัญชและพัสดุ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 

3. สรุปและประเมินผล

โครงการ (Check) 

- สรุปและประเมินผลการ

ดําเนินงานโครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการฯ 

  

 

 

 

 

 

100,000.- 

 

 

 

 

 

 

 

  

4. นําผลการประเมินไป      
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ปรับปรงุ (Act) 

- ตรวจสอบรายงานทางการ

เงินประจําเดือน 

- ตรวจสอบการเงิน  

การบัญชี พัสดุของ

สถานศึกษา 

- ติดตามและประเมินผลการ

ดําเนินงานของสถานศึกษา   

 

 

 

 

 

 

2.6 รายละเอียดการใชงบประมาณ  
 

 

ที่ 
กิจกรรม /รายละเอียดการใชเงินงบประมาณ 

งบดําเนินงาน 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

1 คาอาหาร อาหารวางและเครือ่งด่ืม  

ผูบริหารสถานศึกษา 140 บาท * 107 คน 

 14,980.-  14,980.- 

2 คาอาหาร อาหารวางและเครือ่งด่ืม  

ผูรับผิดชอบ งานการเงนิการบัญชีโรงเรียน  

140 บาท * 107 คน 

 14,980.-  14,980.- 

3 คาอาหาร อาหารวางและเครือ่งด่ืม  

ผูรับผิดชอบ งานพัสดุโรงเรียน   

140 บาท * 107 คน 

 14,980.-  14,980.- 

4 คาอาหาร อาหารวางและเครือ่งด่ืม  

คณะวิทยากรและคณะทํางาน 

140 บาท * 10  คน * 5 วัน 

 7,000.-  7,000.- 

5 คาจัดทําเอกสารประกอบการฝกอบรม 

งานการเงินการบัญชโีรงเรียน 110 เลม 

  20,530.- 20,530.- 

7 คาจัดทําเอกสารประกอบการฝกอบรม 

งานพัสดุโรงเรียน  110 เลม 

  20,530.- 20,530.- 

8 คาสถานที่  5 กลุมเครือขาย 

(500 บาท* 4 กลุมเครือขาย  

+ 3,000 บาท * 1 กลุมเครือขาย) 

  5,000.- 5,000.- 

9 คาจัดทําปายไวนิล   2,000.- 2,000.- 

รวมทั้งสิ้น  51,940.- 48,060.- 100,000.- 
 

หมายเหตุ :  รายการทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจายได 

2.7 ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ (KPIs)  
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    2.7.1 เชิงปริมาณ 

  1) สถานศึกษาในสังกัด สามารถปฏิบัติงานดานการเงิน  การบัญชีและพัสดุ ตามระบบการควบคุมการเงิน

ของหนวยงานยอย พ.ศ.2544  และพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  และ

ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบรหิารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   และไดอยางถูกตอง 

   2) สถานศึกษาในสังกัด สามารถจัดทํารายงานทางการเงนิ รายงานเงินคงเหลือประจําวัน ไดอยางถูกตอง  

เชื่อถือไดและเปนปจจุบัน 

2.7.2 เชิงคุณภาพ 

1) สถานศึกษาในสักกัด สามารถจัดทําทะเบียนคุมเงินประเภทตางๆที่เก่ียวของ              

ไดอยางถูกตอง มีหลักฐานการจายเงิน และบันทึกบัญชีครบถวนถูกตองทุกรายการ        

2) สถานศึกษาในสังกัด  สามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจางถูกตองตามระเบียบที่กําหนดมีหลักฐานการเบิก

จายเงินถูกตอง ครบถวน  

 

 

 

 

2.8  ผลที่คาดวาจะไดรับ 

          2.2.1 ผูบริหารสถานศึกษา และผูรับผิดชอบงานดานการเงิน การบัญชีและพสัดุโรงเรียน ในสังกัดมีความรู

ความเขาใจเก่ียวกับการเงนิ บัญชีตามระบบควบคุมการเงินของหนวยงานยอย พ.ศ.2544 และพระราชบัญญัติการ

จัดซื้อจัดจางและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   

2.2.2 สถานศึกษาในสังกัด  สามารถปฏิบัติงานดวยความเชือ่มั่น และมีประสิทธิภาพ สาํเร็จบรรลุตาม

เปาหมายที่กําหนด 

 2.2.3 สถานศึกษาในสังกัด มีการพัฒนาและมีความเขมแข็งในการบริหารงานทางดานการเงินการบัญชี 

และพัสดุ  และมีระบบการควบคุมท่ีดี รดักุม  เพียงพอและเหมาะสม 

 2.2.4  ผูบริหารสถานศึกษา ผูรับผิดชอบงานดานการเงิน การบัญชีและงานพัสดุโรงเรียน ในสังกัดมีการ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ ประสบการณในการปฏิบัติงานและสามารถเสนอแนะปญหา อุปสรรคและแนว

ทางแกไขการปฏิบัติงานดานการเงิน การบัญชีและพัสดุ อันจะเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานตอไป 
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ชื่อโครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพกลุมโรงเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน” 

ลักษณะโครงการ         โครงการงานประจํา        โครงการใหม         โครงการตอเนื่อง 

ผูรับผิดชอบโครงการ  ชื่อ – นามสกุล นางสาวสุพัตรา  สิงหสถิตย โทรศัพท 0872323176 

ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ   เริ่มตน ตุลาคม 2564 สิ้นสุด กันยายน 2565 

งบประมาณ 50,000 บาท 

สวนที่  1  ความเช่ือมโยง ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  

             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับที่ 1) 

1) ยุทธศาสตรชาติ ดานการพฒันาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

     (1) เปาหมาย  

 2.1 คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21           

 2.2 สังคมไทยมีสภาพแวดลอมที่เอ้ือและสนับสนุนตอการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต 

     (2) ประเด็นยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  
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 4.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต  

 4.2.2 ชวงวัยเรียน/วันรุน ปลกูฝงความเปนคนดี มีวินยั พัฒนาทักษะความสามารถการ

เรียนรูท่ีสอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21  

 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

  4.3.3 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 

จัดใหมีมาตรฐานข้ันต่ําของโรงเรยีนในทุกระดับ จัดโครงสรางการจัดการศึกษาเพื่อสรางความรับผิดชอบตอผลลัพธ

และใหเอ้ือตอการเขาถึงการศึกษาอยางเสมอภาค ท่ัวถึง และใชทรพัยากรไดอยางมีประสทิธิภาพ 

     (3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย 

เนื่องจากโครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพกลุมโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน” มีผลผลิตเกี่ยวกับ

การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต และปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 

21 โดยมีผลลัพธทําให นักเรียน ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เปนคนดีมีวินัย พัฒนา

ทักษะความสามารถการเรียนรูท่ีสอดรบักับทักษะในศตวรรษที่ 21 และเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา

ในทุกระดับ จัดใหมีมาตรฐานข้ันต่ําของโรงเรียนในทุกระดับ โดยการสนับสนุนเงินงบประมาณ ใหกับกลุมโรงเรียน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาผูเรียน สงผลใหนักเรียนในโรงเรียนคุณภาพประจําตําบลทั้งหมด 21 โรงเรียน 

เปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 และโรงเรียนมีสภาพแวดลอมที่เอื้อและสนับสนุน

ตอการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต 

 

 

 

  

1.2  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับที่ 2) 

 1)  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู 

        (1) เปาหมายระดบัประเด็นของแผนแมบทฯ 

       - เปาหมายที่ 1. คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จําเปน

ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถใชในการแกปญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิผล

เพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

 - การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ 

โครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพกลุมโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน” โดยการสนับสนุน

เงินงบประมาณใหกับกลุมโรงเรียน เพื่อใชในการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาการเรียนรูของโรงเรียนในกลุม สงผล

ใหนักเรียนในโรงเรียน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีทักษะท่ีจําเปนของโลกศตวรรษท่ี 21 
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สามารถใชในการแกปญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝเรียนรู

อยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

 (2) แผนยอยของแผนแมบทฯ  

3.1 แผนยอยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  

- แนวทางการพัฒนา  

1) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรูสําหรับศตวรรษที่ 21 ไดแก 1) พัฒนากระบวนการ

เรียนรูในทุกระดับชั้น ตั้งแตปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา โดยมีการจัดทํารายงานประจําปที่เปดเผยตอสาธารณะเกี่ยวกับ

การนิเทศ การติดตาม ประเมินผลและการปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะ  

 3) เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท ประกอบดวย    

1) ปฏิรูปโครงสรางองคกรดานการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ โดยเนนการสรางความรับผิดชอบตอผลลัพธ ตั้งแตระดับ

บนสุดไปจนถึงระดับโรงเรียน รวมถึงมีโครงสรางแรงจูงใจและความรับผิดชอบของหนวยงานและบุคลากรทางการ

ศึกษาทั้งระบบที่เหมาะสม 2) จัดใหมีมาตรฐานขั้นต่ําของโรงเรียนในทุกระดับ เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น  

- เปาหมายของแผนยอย คนไทยไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการ

เรียนรูและทักษะที่จําเปนของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเขาถึงการเรยีนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิตดีข้ึน 

- การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ      

   โครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพกลุมโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน” โดยการ

สนับสนุนเงินงบประมาณใหกับกลุมโรงเรียน เพื่อใชในการเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาการเรียนรูของโรงเรียนใน

กลุม สงผลใหนักเรียนในโรงเรียน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีทักษะที่จําเปนของโลก

ศตวรรษท่ี 21 สามารถใชในการแกปญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น       

มีนิสัยใฝเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต                                               

 

 

 

สวนที่  2  รายละเอยีดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
 ยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนาและเสริมสรางทรัพยากรมนุษย ระบุไววา ทรัพยากรมนุษยเปนปจจัย

ขับเคลื่อนสําคัญในการยกระดับการพัฒนาประเทศในทุกมิติไปสูเปาหมายการเปนประเทศที่พัฒนาแลวที่ขับเคลื่อน

โดยภูมิปญญาและนวัตกรรมในอีก 20 ปขางหนา ดังน้ัน จําเปนตองมีการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

อยางเปนระบบ  
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 กระทรวงศึกษาธิการ เล็งเห็นความสําคัญของการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีนโยบายให            

ทุกหนวยงานท่ีเกี่ยวของใหความสําคัญกับการจัดการศึกษาที่มีระบบ เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนไปสู ความเปน

พลเมืองท่ีพรอมสมบูรณสามารถดํารงตนในสังคมไดอยางปกติสุขนอกจากนี้การศึกษาเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนา

ประชากรของประเทศใหมีคุณภาพอันนาไปสูการพัฒนาประเทศใหมีความเขมแข็งในทุกดาน การปูพื้นฐานในระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 จึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง ประเทศที่เจริญแลวและมี

ความกาวหนาอยางม่ันคงในทุกดานใหความสําคัญกับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยเฉพาะระดับชั้นประถมศึกษา

ในชวงชั้นแรก รัฐบาลชุดปจจุบันจึงกําหนดเปนนโยบายโดยคณะกรรมการพัฒนานโยบายและพัฒนาการศึกษา             

วาในระยะเรงดวน ปการศึกษา 2560 เด็กที่จบชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ตองอานออกเขียนได ดวยเหตุน้ี สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงไดจัดทายุทธศาสตรปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2560ข้ึน โดย

กําหนดเปนนโยบายเรงดวน ขอท่ี 1 ที่วา “เด็กที่จบช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ตองอานออกเขียนได และตองมีระบบ

การประเมินที่เปนรูปธรรม” และเดินหนานโยบายการอานออกเขียนได นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ตองอาน

ออกเขียนได 

การพัฒนาคุณภาพผูเรียนที่ประสบผลสําเร็จ ตองใชขอมูลจากสภาพปญหาและความตองการของ

สถานศึกษาเปนหลักอาศัยการรวมมือรวมพลังจากบุคลากรทุกฝาย โดยจําเปนตองมีการสรางวัฒนธรรมการใชขอมูล

ใหเกิดขึ้นในสถานศึกษาและเนนจุดที่ควรพัฒนาอยูท่ีคุณภาพของผูเรียนเปนสําคัญการพัฒนาคุณภาพผูเรียน โดย

สถานศึกษาและกลุมเครือขายการศึกษา ซึ่งเปนผูท่ีมีความใกลชิดกับผูเรียนรูสภาพปญหาและความตองการในการ

พัฒนาคุณภาพผูเรียนที่แทจริง  จึงเปนวิธีการที่เหมาะสมและตรงกับความตองการที่แทจริง จากความสําคัญ

ดังกลาว  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จึงจัดทําโครงการนี้ขึ้น     

  

2.2 วัตถุประสงค 

 2.2.1 เพื่อสนับสนุน สงเสริมการพัฒนาคุณภาพผูเรยีนตามแนวทางของกลุมเครือขายการศึกษา 

 2.2.2 เพ่ือนิเทศ ติดตาม การดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพผูเรียนตามแนวทางของกลุมเครือขายการศึกษา 

 

2.3  เปาหมาย 

 2.3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 

  1) กลุมโรงเรียน 10  กลุมโรงเรียน ไดรับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

            2) โรงเรียนในกลุมโรงเรียนทุกโรงเรียนไดรับการนิเทศ ติดตามการดาํเนินงานพัฒนาคณุภาพตาม

แนวทางของแตละกลุมโรงเรียน  

   2.3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (outcome) 

  1) กลุมโรงเรียนสามารถดําเนนิการพัฒนาคุณภาพนักเรียนไดอยางประสิทธิภาพ ตามแนวทางการ

พัฒนาคุณภาพการศกึษาของกลุมโรงเรยีน 

 

 

                    2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 อานออกเขียนได นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 -6 อานคลอง

เขียนคลอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 เรื่องการอานพัฒนาการเขียนเรียงความและการเขียนเรียงความ 
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  3) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ประถมศึกษาปท่ี 6 มัธยมศึกษาปท่ี 3 มีผลสอบระดับชาติสูงขึ้น   

2.4  กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 

 2.4.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 6 ในกลุมโรงเรียนประถม 9 กลุมโรงเรียน 

 2.4.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 3 ในกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 1 กลุมโรงเรียน 

2.5  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินงบประมาณ 

       วงเงินงบประมาณท่ีดําเนินการ 50,000 บาท  

 

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที ่1  

ต.ค.64-ธ.ค.65 

ไตรมาสที ่2 

ม.ค.65-มี.ค.65 

ไตรมาสที่ 3 

เม.ย.65-มิ.ย.65 

ไตรมาสที่ 4  

ก.ค.65-ก.ย.65 

1. ประชุมประธานกลุม

โรงเรียน เพื่อช้ีแจงการ

ดําเนินงาน  

     

2. จัดสรรงบประมาณใหกลุม

โรงเรียนดําเนินการพัฒนา

คุณภาพนักเรียนตามสภาพ

ปญหาของกลุมโรงเรยีน 

 

 

 
  
 

50,000 

 

 

 

 

 

 

 

50,000 

3. การนิเทศ กํากับและ

ติดตามการดําเนินงาน

เก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียน 

  

 

 

   

รวม 
 50,000   50,000 

  

2.6 รายละเอียดการใชงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใชเงินงบประมาณ 
งบดําเนินการ 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

1. ประชุมประธานกลุมโรงเรียน เพื่อชี้แจงการดําเนินงาน 

รวมกิจกรรมท่ี 1 0 0 0 0 

2. จัดสรรงบประมาณใหกลุมโรงเรียนดําเนินการพัฒนา

คุณภาพนักเรียนตามสภาพปญหาของกลุมโรงเรยีน  

กลุมโรงเรียนประถม จํานวน 9 โรงเรียน และกลุม

โรงเรียนมัธยมจํานวน 1 โรงเรียน  50,000   
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ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใชเงินงบประมาณ 
งบดําเนินการ 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

รวมกิจกรรมท่ี 2 0 50,000 0 0 

3. การนิเทศ กํากับและติดตามการดาํเนินงานเกี่ยวกับ

การพัฒนาคุณภาพผูเรียน     

รวมกิจกรรมท่ี 3 0 0 0 0 

รวมทั้งสิ้น 0 50,000 0 50,000 

 

2.7 ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1. รอยละ 100 ของกลุมโรงเรียนทุกกลุมไดรับ

สนับสนุนงบประมาณและดาํเนินการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 

สาํรวจ แบบสํารวจ 

2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 อานออก

เขียนได นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 -6 อาน

คลองเขียนคลอง นักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-

3  เรื่องการอานพัฒนาการเขียนเรียงความและ

การเขียนเรียงความ  

ทดสอบ/ผลการทดสอบ

ระดับชาต ิ

แบบทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาต ิ

3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  ประถมศึกษา

ปที่ 6  มัธยมศึกษาปที่  3 มีผลสอบระดับชาติ

สูงขึ้น   

ทดสอบ/ผลการทดสอบ

ระดับชาต ิ

แบบทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาต ิ

4. รอยละ 100 ของโรงเรียนทุกในกลุม

โรงเรียนไดรับการนิเทศ ติดตามการดําเนินงาน

พัฒนาคุณภาพการศกึษา 

การนิเทศฯ   แบบรายงานการนิเทศฯ 

 

2.8  ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 2.8.1 คุณภาพผูเรียนดานการอานและการเขียนสูงขึ้น    

 2.8.2 คุณภาพผูเรียนระดับชาติ (NT , O-NET)  สูงขึ้นตามเปาหมาย  

 2.8.3  โรงเรียนแตละกลุมโรงเรียน จัดการเรียนการสอนอยางเตม็ที่และสรางกระบวนการเรียนรูอยางมี

คุณคาใหเกิดคุณภาพตอนักเรียนอยางแทจริง 
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ภาคผนวก 

 
 

 

 

 

 



 
 

174 

 

แผนดําเนินการเบิกจายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ที ่ โครงการ 
ไตรมาสที่ 1      

ต.ค.64-ธ.ค.65 

ไตรมาสที่ 2      

ม.ค.65-มี.ค.65 

ไตรมาสที่ 3     

เม.ย.65-มิ.ย.65 

ไตรมาสที่ 4      

ก.ค.65-ก.ย.65 
งบประมาณ 

1 การเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผล

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ

ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

 

3,960 

 

10,960 

 

3,960 

 

51,120 

 

70,000 

2 การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจํา

ตําบล สาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเลย เขต 3 

 

 

4,400 

 

6,800 

 

4,400 

 

4,400 

 

20,000 

3 การพฒันาครูผูสอนภาษาอังกฤษ 

 

 

 

1,400 

 

1,400 

 

22,200 

 

5,000 

 

30,000 

4 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

เรียนรวม 

 

 

0 

 

0 

 

30,000 

 

0 

 

30,000 

5 นิเทศบูรณาการโดยใชพื้นท่ีเปนฐาน

เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

 

3,400 

 

3,400 

 

6,200 

 

17,000 

 

30,000 

6 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ      
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ที ่ โครงการ 
ไตรมาสที่ 1      

ต.ค.64-ธ.ค.65 

ไตรมาสที่ 2      

ม.ค.65-มี.ค.65 

ไตรมาสที่ 3     

เม.ย.65-มิ.ย.65 

ไตรมาสที่ 4      

ก.ค.65-ก.ย.65 
งบประมาณ 

ภายในเพื่อรองรับการประกัน

คุณภาพภายนอกรอบสี่ 

 

0 10,000 0 10,000 20,000 

7 การขับเคลื่อนงานแนะแนวเพื่อ

การศึกษาและการมีงานทาํ 

 

 

0 

 

0 

 

20,000 

 

0 

 

20,000 

8 พัฒนาการจัดการเรียนรูท้ังระบบสู

การ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนและการเตรียมผูเรียนให

สอดคลองกับศตวรรษที่ 21 

 

0 

 

13,580 

 

46,420 

 

0 

 

60,000 

9 สงเสริมการใชกระบวนการวิจัยใน

การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

 

 

11,200 

 

23,400 

 

11,200 

 

54,200 

 

100,000 

10  การยกระดับคุณภาพภาษาไทย 

(อานออก เขียนได) และคิดเลขเปน 

 

 

0 

 

5,000 

 

44,000 

 

1,000 

 

50,000 

11 สงเสริมสนับสนุนหนวยรับตรวจให

เกิดความเขมแข็ง 

 

0 

 

 

5,000 

 

0 

 

5,000 

 

10,000 

12 แผนพัฒนาขาราชการครูและ      
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ที ่ โครงการ 
ไตรมาสที่ 1      

ต.ค.64-ธ.ค.65 

ไตรมาสที่ 2      

ม.ค.65-มี.ค.65 

ไตรมาสที่ 3     

เม.ย.65-มิ.ย.65 

ไตรมาสที่ 4      

ก.ค.65-ก.ย.65 
งบประมาณ 

บุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพป.

เลย เขต 3 

16,000 41,500 46,200 16,300 120,000 

13 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 

 

0 

 

0 

 

 

40,000 

 

40,000 

 

80,000 

14  การจัดตั้ง จัดสรร และการบริหาร

งบประมาณประจําป 

 

 

40,960 

 

0 

 

2,900 

 

3,140 

 

47,000 

15  การจัดทําแผนปฏิบัติการ และการ

กํากับ ติดตามและประเมินผลการ

ดําเนินงานการบริหารจัดการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน ประจาํปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 

 

 

32,080 

 

 

35,000 

 

 

6,900 

 

 

24,020 

 

 

98,000 

16 การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

 

 

 

11,000 

 

14,000 

 

0 

 

0 

 

25,000 

17 สํานักงาน นาดู  นาอยู นาทํางาน 

 

 

 

0 

 

50,000 

 

20,000 

 

50,000 

 

120,000 

18 สรางจิตสํานึกและความรูในการผลิต      
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ที ่ โครงการ 
ไตรมาสที่ 1      

ต.ค.64-ธ.ค.65 

ไตรมาสที่ 2      

ม.ค.65-มี.ค.65 

ไตรมาสที่ 3     

เม.ย.65-มิ.ย.65 

ไตรมาสที่ 4      

ก.ค.65-ก.ย.65 
งบประมาณ 

และบริโภคทีเปนมิตรกับสิง่แวดลอม 

 

0 9,000 11,000 0 20,000 

19 พัฒนาระบบและกลไกในการดูแล

ความปลอดภัยใหกับผูเรียน สพป.

เลย 3 

 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

30,000 

 

30,000 

20 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสราง
สมรรถนะหนวยรับตรวจ.ทางดาน
การเงิน การบัญชแีละพัสดุ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565                    

 

0 

 

100,000 

 

0 

 

0 

 

100,000 

21 เพ่ิมประสิทธิภาพกลุมโรงเรียนเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพผูเรยีน 

 

0 

 

 

 

50,000 

 

0 

 

0 

 

50,000 

รวมทั้งสิ้น 21 โครงการ       1,130,000 
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แบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาเลย  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     ใหม       ตอเนื่อง        งานประจาํ 
 

2.2    แกไขใหม/ปรับปรงุ      พัฒนา       นโยบาย 
 

3. ผลสําเร็จของการดําเนินงาน 
 

 3.1 วัตถุประสงค        ครบ/ตรงตามวัตถุประสงค 
 

                                       ไมครบ/ไมตรงตามวัตถุประสงค เพราะ………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 3.2 เปาหมาย  
 

แผนกําหนดไว ผลการดาํเนินงาน 

1.  

2.  

3.  
  
 

กรณีดําเนินการไดตํ่ากวาเปาหมายที่กําหนด เพราะ…………………………………………………………………………………. 
 

.............................................................................................................................................................................. 
 

 3.3 กิจกรรมการดําเนินงาน 
 

แผนกําหนดไว ผลการดําเนินงาน 

1.  

2.  

3.  
  
 

กรณีดําเนินการไดตํ่ากวาเปาหมายที่กําหนด เพราะ…………………………………………………………………………………. 
 

 3.4 งบประมาณ 
 

แผนกําหนดไว ผลการดาํเนินงาน 



 
 

 

183 

1.  

2.  

3.  
  

สามารถประหยัดงบประมาณได จํานวน.........................................บาท 

 

 

 3.5 ผลสาํเรจ็ที่ไดรับจากกิจกรรมการดําเนินงาน 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ แผนกําหนดไว ผลการดาํเนนิงาน 

1.   

2.   

3.   

 

4. ปญหา/อุปสรรค 

................................................................................................................................................................................. 
 

................................................................................................................................................................................. 
 

................................................................................................................................................................................ 

 

5. แนวทางแกไข/ขอเสนอแนะ 
 

................................................................................................................................................................................. 
 

................................................................................................................................................................................. 
 

................................................................................................................................................................................ 
 

 

(ลงชื่อ)       ผูรายงาน/รับผิดชอบโครงการ 

       (...............................................) 
 

(ลงชื่อ)                 รองฯ/ผอ.กลุม/หรือผูควบคุม 

            (................................................) 

 

การประเมินผล(Evaluation) 
 

 การประเมินผล (Evaluation) เปนกระบวนการในการเก็บรวมรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลของการ

ดําเนินโครงการและพิจารณาบงชี้ใหทราบถึงจุดเดนหรือจุดดอยของโครงการอยางมีระบบแลวตัดสินใจวาจะ
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ปรับปรุงแกไขโครงการ เพื่อการดําเนินงานตอไป หรือจะยุติการดําเนินงาน การประเมินผลโครงการอยางมีระบบ 

ยอมจะมีสวนชวยใหผูบริหารโครงการ ไดตระหนักถึงคุณภาพของโครงการที่กําหนดไววาจะสามารถใหมีความ

ถูกตองและเหมาะสมซ่ึงจะตองสงผลใหโครงการนั้นดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงคท่ี

กําหนดไว หรือ 
 

 การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง กระบวนการตัดสินคุณคาของสิ่งหน่ึงตามตัวชี้วัด โดยการ

เปรียบเทียบกับเกณฑหรือมาตรฐานที่กําหนดไว ดังนั้น การประเมินโครงการจึงหมายถึง การตัดสินคุณคาของ

โครงการ 

 

 

 

 
 

แบบประเมินโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

******************************* 

 

1. ชื่อโครงการ........................................................... 

2. กลยุทธ........................................จุดเนน............................ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ................................................................................... 

3. ระยะเวลาดําเนินงาน/โครงการ........................................................ 

4. ผูรับผิดชอบงาน/โครงการ...................................................... 

5. ผลการดําเนินการ งาน/โครงการ 

     5.1 ดานปจจัย 

 5.1.1 ระยะเวลาดาํเนินการ 

  (  ) ตรงตามท่ีกําหนดในแผน   (  ) เร็วกวาท่ีกําหนดในแผน  (  ) ชากวาท่ีกําหนดในแผน 

 5.1.2 สถานที่ท่ีใชดําเนินการมีความเหมาะสม 

  (  ) มาก    (  ) ปานกลาง      (  ) นอย 

 5.1.3 ความเหมาะสมของโครงการกับสภาพการดาํเนินการจริง 

  (  ) เหมาะสม.......................................... 

  (  ) ไมเหมาะสม  เพราะ................................................ 

 5.1.4 จํานวนเครื่องมือและอุปกรณท่ีใชการดําเนินการ 

  (  )  มีเพียงพอ 

  (  ) ไมเพียงพอ อุปกรณ/ เครื่องมือท่ีขาด คือ............................. 
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 5.1.5 คุณภาพของเครื่องมือและอุปกรณท่ีใชในการดําเนินการ 

  (  )  ดีมาก  (  ) พอใช  (  ) ตองปรับปรุง 

 5.1.6 จํานวนของบุคลากรหรือผูดําเนินงาน 

  (  ) มากเกินไป  (  ) เพียงพอ  (  ) นอยเกินไป 

 5.1.7 ความรวมมือในการดําเนินการของผูรวมงาน / ผูเก่ียวของ 

  (  ) ไดรับความรวมมือดีมาก  (  ) ไดรับความรวมมือพอสมควร 

  (  ) ไดรับความรวมมือนอย 

 5.1.8 การใชจายงบประมาณ 

  (  ) มากกวางบประมาณที่กําหนดไวในแผน 

  (  ) พอดีกับงบประมาณที่กําหนดไวในแผน 

  (  ) นอยกวางบประมาณที่กําหนดไวในแผน 

 

 

 

 

     5.2 ดานผลการดาํเนินงาน 

  5.2.1 ผลสัมฤทธ์ิของงาน/ โครงการ เปรียบเทียบกับวัตถุประสงคที่กําหนดไว 

  (  ) สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงคทุกขอ 

  (  ) สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงคบางขอ 

  (  ) ไมไดผลตามวัตถุประสงค เพราะ........................................................ 

  5.2.2 ผลการดําเนินการ เปรียบเทียบกับเปาหมายดานปรมิาณ 

  (  ) สูงกวาเปาหมาย (  ) เทากับเปาหมาย  (  ) ต่าํกวาเปาหมาย 

 5.2.3 ผลการดําเนินการ เปรยีบเทียบกับเปาหมายดานคุณภาพ 

  (  ) พอใจมาก  (  ) พอใจ  (  ) ยังตองปรับปรุง 

    5.3 ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ (ตอบไดมากวา 1 ขอ) 

 (  ) 5.3.1 งาน/โครงการไมสอดคลองกับความตองการหรือปญหาของกลุมเปาหมาย 

 (  ) 5.3.2 งาน โครงการไมสามารถตอบสนองนโยบาย/กลยุทธ/จุดเนน/ตัวชี้วัดความสาํเรจ็ท่ีระบุไวในแผน 

 (  ) 5.3.3 ขาดการประสานงานระหวางคณะดําเนินงานหรอืผูเก่ียวของ 

 (  ) 5.3.4 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของงาน/โครงการบางกิจกรรมไมสามารถปฏิบัติได 

 (  ) 5.3.5 กิจกรรมของงาน/โครงการบางกิจกรรมไมสามารถปฏิบัติได 

  ไดแกกิจกรรม................................................................................................................... 

  สาเหตุเพราะ.................................................................................................................... 

 (  ) 5.3.6 ข้ันตอนการใชเงนิงบประมาณ ลาชา หรือไมตรงตามแผนที่กําหนดไว สาเหตุเพราะ 
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  ..................................................................................................................................... 

 (  ) 5.3.7 เกิดผลกระทบหรือผลขางเคียงจากการดําเนินงาน/โครงการ 

  (ถามีโปรดระบุ)..................................................................................................... 

     5.4 ขอเสนอแนะและแนวทางปรับปรงุแกไข สําหรับการดาํเนินการงาน / โครงการตอไป 

 

 

 

 

(ลงชื่อ).............................................................ผูประเมิน 

(............................................................) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   คณะผูจัดทํา 
 

 

 

 
1. นายปญจพล  แสงคําไพ    ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

2. นายปรีชา ทัพใหญ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

3. นายนิสิต  สายโยค รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

4. นางญาณิศา  อยูงาน รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

5. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา 

6. ประธานบริหารกลุมโรงเรียนทุกกลุม 

ที่ปรึกษา 
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7. ผูอํานวยการกลุม/หนวย  สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

 

 

 

 

 

 

1.  นางสารภี       รับผล      ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน 

2.  นางภัคญา    ศักดาพิทักษ     นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ 

3.  นางสุพรรณ     พรมภักดี นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ 

4. นางสาวจิรัชญา  พายัพ     นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ 

5.  นางพัชร ี        ขุนมาตย นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ     

6.  นายศรายุทธ      วินทะไชย ลูกจางช่ัวคราว (นายชางโยธา) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะทํางาน 



 
 

188 

 

 

 

 

 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
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