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1 

ส่วนที ่1 
       บทน า 

 
 

1.1 สภาพทั่วไป 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง   
ประกาศปรับปรุงแก้ไขการก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษา และก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ิมเติม พ.ศ. 2551 เมื่อ
วันที ่ 18 มกราคม 2551 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2551 เดิมตั ้งอยู ่บริเวณ
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ต าบลด่านซ้าย อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย  ปัจจุบันส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3 ตั้งอยู่เลขที่ 439 หมู่ที่ 1 ต าบลโคกงาม อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย มีเขตบริการ
ครอบคลุมพ้ืนที่ 3 อ าเภอ ของจังหวัดเลย ประกอบด้วย อ าเภอด่านซ้าย อ าเภอภูเรือ และอ าเภอนาแห้ว                 
มีโรงเรียนทั้งสิ้น 107 โรงเรียน   

 
 

1.2 สภาพภูมิศาสตร์ 
 

ลักษณะทั่วไปพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงร้อยละ 80 มีพ้ืนที่ราบร้อยละ 20 ของพ้ืนที่ทั้งหมดมีอาณาเขต
ติดต่อดังนี้ 
 - ด้านทิศตะวันออก  ติดต่อกับอ าเภอเมืองเลย  อ าเภอท่าลี่  อ าเภอภูหลวง จังหวัดเลย  
 - ด้านทิศตะวันตก    ติดต่อกับอ าเภอนครไทย อ าเภอชาติตระการ  จังหวัดพิษณุโลก   
 - ด้านทิศเหนือ        ติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีน้ าเหือง เป็นแนวเขต                                     
                              พรมแดน 
 - ด้านทิศใต้    ติดต่อกับอ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

2 

อ าเภอด่านซ้าย ตั้งอยุ่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอ าเภอข้างเคียงดังต่อไปนี้ 
- ทิศเหนือ ติดต่อกับแขวงไชยบุรี (ประเทศลาว) 
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอภูเรือ อ าเภอวังสะพุง และอ าเภอภูหลวง 
- ทิศใต้ ติดต่อกับอ าเภอหล่มเก่า อ าเภอเขาค้อ (จังหวัดเพชรบูรณ์) และอ าเภอนครไทย (จังหวัด

พิษณุโลก) 
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอนครไทย (จังหวัดพิษณุโลก) และอ าเภอนาแห้ว 

 

 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

 

3 

อ าเภอภูเรือ  ตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอ าเภอข้างเคียง ดังนี้ 
- ทิศเหนือ ติดต่อกับแขวงไชยบุรี (ประเทศลาว) และอ าเภอท่าลี่ 
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอเมืองเลยและอ าเภอวังสะพุง 
- ทิศใต้ ติดต่อกับอ าเภอภูหลวงและอ าเภอด่านซ้าย 
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอด่านซ้าย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 

4 

อ าเภอนาแห้ว  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอ าเภอข้างเคียง ดังนี้ 
- ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอชาติตระการ (จังหวัดพิษณุโลก) และแขวงไชยบุรี (ประเทศลาว) 
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับแขวงไชยบุรี (ประเทศลาว) และอ าเภอด่านซ้าย 
- ทิศใต้ ติดต่อกับอ าเภอนครไทย (จังหวัดพิษณุโลก) 
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอนครไทยและอ าเภอชาติตระการ (จังหวัดพิษณุโลก 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

5 

1.3 โครงสร้างการบริหารงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2545 และมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 โดยมีผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
เป็นผู้บริหาร และแบ่งงานออกเป็น 9 กลุ่ม 1 หน่วย ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วน
ราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. 2560 และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ดังนี้ 
 
 

 

 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

 
                               ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

    กลุม่ 

   อ านวย 

     การ 

 กลุม่นิเทศตดิตาม
และประเมินผล
การจดัการศกึษา 

      กลุม่   
 บรหิารงาน 

     บคุคล 

    กลุม่    
  นโยบาย 

 และแผน 

คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ของเขตพื้นที่การศึกษา 

กลุม่บรหิาร 
งานการเงิน 

และสนิทรพัย ์

กลุม่สง่เสรมิ
การจดั
การศกึษา 

กลุม่โรงเรยีน 

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

 กลุม่พฒันาครู
และบคุลากร
ทางการศกึษา 

กลุม่สง่เสรมิ
การศกึษา
ทางไกลฯ 

กลุ่มกฎหมายและคดี คณะกรรมการบริหารส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมเลย เขต 3 
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1.4 อ านาจหน้าที่   

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เป็นหน่วยงานระดับเขตพื้นที่การศึกษาอยู่ภายใต้
การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ด าเนินการให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่ 2)  พ.ศ. 2545 และ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ข้อ 3 และข้อ 4 ประกอบกับค าแนะน า
ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุม ครั้งที่ 2/2560 
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงออกประกาศไว้ ให้มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้         
 1. จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย 
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 
 2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษา 
และแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับ ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
 3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 4. ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม  สนับสนุนการจัดและ
พัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดรูปแบบที่
หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 9. ด าเนินการและประสาน  ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 10. ประสาน ส่งเสริม การด าเนินงานของคณะกรรมการ อนุกรรมการ และคณะท างานด้านการศึกษา 
 11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
          12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย  
  

การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2561 

  

 การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่ง
ส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2561  ดังต่อไปนี้ 
  (1)  กลุ่มอ านวยการ 
  (2)  กลุ่มนโยบายและแผน 
  (3)  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  (4)  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
  (5)  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
  (6)  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  (7)  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
  (8)  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

(9)  กลุ่มกฎหมายและคดี 
(10) หน่วยตรวจสอบภายใน 
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1.5 คณะกรรมการในการบริหารจัดการ 
  

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เกิดจากการที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ได้
ก าหนดว่า การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ยึดเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยค านึงถึงปริมาณสถานศึกษา 
จ านวนประชากร วัฒนธรรม และความเหมาะสมด้านอ่ืนด้วย เว้นแต่การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมายว่า
ด้วยการอาชีวศึกษา ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของสภาการศึกษาแห่งชาติ มีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

 การบริหารจัดการ ให้มีผู้อ านวยการเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ
ส านักงานให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง ในกรณีที่มีกฎหมายอ่ืนก าหนด
อ านาจหน้าที่ของผู้อ านวยการไว้เป็นการเฉพาะ การใช้อ านาจและการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายดังกล่าวให้ค านึงถึง
นโยบายที่คณะรัฐมนตรีก าหนดหรือนุมัติแนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวงด้วย  ในส านักงานตาม
วรรคหนึ่งจะให้มีรองผู้อ านวยการเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการรองจากผู้อ านวยการเพ่ือช่วยปฏิบัติราชการก็ได้ โดย
รองผู้อ านวยการหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนในส านักงาน มีอ านาจหน้าที่ตามที่ผู้อ านวยการก าหนดหรือ
มอบหมาย 
 
1.5.1 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา 
 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิ เทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) มีอ านาจหน้าที่              
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา 
พ.ศ. 2560 ข้อ 25 และข้อ 26 ดังนี้ 
 (1) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการน ามาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาก าหนดเป็นแนวทางในการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการบริหารและการด าเนินการของหน่วยงานและสถานศึกษา ในสังกัดเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
 (2) ก าหนดแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหารและการด าเนินการของหน่วยงานและ   
สถานศึกษา ในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 (3) พิจารณาแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลและนิเทศการศึกษา โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 (4) ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการบริหารและการด าเนินการตามแผนที่ก าหนด  
 (5) รับทราบผลการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการบริหารและการด าเนินการตามแผน                  
และให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 (6) ส่งเสริมให้มีการประสานงานการติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษากับคณะกรรมการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 (7) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษาตามความจ าเป็น 
 (8) ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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1.5.2 คณะกรรมการบริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
  คณะกรรมการบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีอ านาจหน้าที่ดังนี้  

1) ร่วมบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3   
2) ก ากับ ดูแล ส่งเสริม สนับสนุนและติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปในทิศทางการพัฒนา 

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 และมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

3) ก าหนดมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาเลย เขต 3 ตามคู่มือการปฏิบัติงาน 

4) ก ากับ ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาเลย เขต 3 ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

1.5.3  คณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียน 
คณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียน มีอ านาจหน้าที่ตามระเบียบส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

เลย เขต 3 ว่าด้วยกลุ่มโรงเรียน พ.ศ. 2560 ดังนี้ 
 

(1) จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องกับนโยบายของกลุ่ม
โรงเรียนและหน่วยงานต้นสังกัด 

 

(2) พิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามแผนงาน โครงการ ด้านบริหารวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคลด้าน
บริหารงานงบประมาณ และด้านบริหารงานทั่วไป ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี
ของกลุ่มโรงเรียน 

 

(3) ประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุน ร่วมมือ ในการด าเนินการพัฒนางานด้านวิชาการ ด้าน
งบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป ร่วมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพตามเปูาหมาย ยกระดับคุณภาพการศึกษาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสู่มาตรฐานสากล 

 

(4) ให้ความร่วมมือภายในกลุ่มโรงเรียนและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา พัฒนาหลักสูตร มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การจัดการเรียนการ
สอน การนิเทศการศึกษา และการประเมินผลเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 

(5) ประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนที่จัดรูปแบบ                     
ที่หลากหลายในเขตบริการของกลุ่มโรงเรียน 

 

(6) ระดมทรัพยากรในด้านต่างๆ ในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษา ในกลุ่มโรงเรียน 
(7) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน ร่วมมือ ในการด าเนินงานของคณะกรรมการ เขตพ้ืนทีการศึกษา 

คณะกรรมการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษา คณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ และคณะท างานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องในระดับสถานศึกษาและกลุ่มโรงเรียน 

(8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน จัดการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการ กีฬาและกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนของกลุ่มโรงเรียน 

 

(9) จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน และรายงานประจ าปีของกลุ่มโรงเรียนต่อหน่วยงานต้นสังกัด  
 

(10) เสนอแนะปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการด าเนินงานทั้ง 4 งานของกลุ่มโรงเรียนต่อ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
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1.6 ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 
 

ตารางท่ี 1  ข้อมูลจ านวนโรงเรียนแยกตามอ าเภอ 
 

 

ที ่ อ าเภอ 
จ านวนโรงเรียน 

ประถมศึกษา ขยายโอกาสทางการศึกษา รวม 
1 ด่านซ้าย 53 10 63 
2 ภูเรือ 27 1 28 
3 นาแห้ว 16 -  16 

รวม 96 11 107 

ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 
 

ตารางท่ี 2  ข้อมูลจ านวนโรงเรียนแยกตามขนาดโรงเรียน 
 

ขนาดโรงเรียน เกณฑ์จ านวนนักเรียน จ านวนโรงเรียน 
ขนาดเล็ก    นักเรียนไม่เกิน  120  คน 96 
ขนาดกลาง    นักเรียน 121 - 600  คน 10 
ขนาดใหญ่    นักเรียน  601 – 1,500 คน 1 

รวม  107 

ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 
 
 

ตารางท่ี 3  ข้อมูลจ านวนโรงเรียนขนาดเล็ก 
 

 

จ านวนนักเรียน จ านวนโรงเรียน 
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 
 

คิดเป็นร้อยละ 89.71 จากโรงเรียนทั้งหมด 107 โรงเรียน 
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 
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ตารางท่ี 4  ข้อมูลจ านวนนักเรียนและห้องเรียน  จ าแนกเป็นรายชั้น 
 

 

ชั้นเรียน 
จ านวนนักเรียน จ านวนห้องเรียน 

ชาย หญิง 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 
ประถมศึกษาปีที่ 1 418 410 828 108 
ประถมศึกษาปีที่ 2 411 382 793 102 
ประถมศึกษาปีที่ 3 524 438 962 110 
ประถมศึกษาปีที่ 4 457 422 879 104 
ประถมศึกษาปีที่ 5 399 420 819 106 
ประถมศึกษาปีที่ 6 454 435 889 103 

รวมประถมศึกษา 2,663 2,507 5,170 633 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 104 91 195 13 
มัธยมศึกษาปทีี่ 2 103 94 197 12 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 113 89 202 13 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 320 274 594 38 
รวมทั้งสิ้น 3,662 3,456 7,118 842 

ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 
ตารางท่ี 5  ข้อมูลบุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 และสถานศึกษาในสังกัด                              
 

บุคลากร สพป.ลย. 3 
จ านวน  
(คน) 

ข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษา 
จ านวน  
(คน) 

 ผอ.สพป. 1 ผู้อ านวยการโรงเรียน 87 
 รอง ผอ.สพป. 3 รองผู้อ านวยการโรงเรียน 2 
 บุคลากรทางการศึกษา 38ค.(2) 34 ครูผู้สอน 444 
 ศึกษานิเทศก ์ 7 พนักงานราชการ 28 
 พนักงานราชการ 1 ลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน) 95 
 ลูกจ้างประจ า 2 ลูกจ้างประจ า (นักการภารโรง) 19 
 ลูกจ้างชั่วคราว 14 ลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง) 53 
  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 35 
  ครูวิทย์-คณิต 5 
  ครูอัตราจ้างรายเดือนขั้นวิกฤต 20 

  ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน      3 
รวม 61 รวม 791 

 
 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 
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1.7 สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
 โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ได้ด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564  และมีผลการด าเนินการ ดังนี้ 
 

 1.ด้านคุณภาพการศึกษา 
   (1) การเปรียบเทียบผลการทดสอบวัดความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test 
: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563  ระดับประเทศและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 
3 

 

ด้าน ระดับประเทศ 
ระดับเขตพ้ืนที่

การศึกษา 
 เพ่ิม/ลด 

 
หมายเหตุ 

ด้านคณิตศาสตร์ 
(Mathematics) 

40.47 40.60 +0.13  

ด้านภาษาไทย 
(Thai Language) 

47.46 46.04 -1.42  

รวมความสามารถทั้ง 2 ด้าน 43.97 43.32 -0.65  
 

จากตารางการเปรียบเทียบผลการทดสอบวัดความสามารถพ้ืนฐานของผู้ เรียนระดับชาติ 
(NationalTest : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ระดับประเทศและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3 ภาพรวม พบว่า ต่ ากว่า -0.65 ส่วนรายด้าน พบว่า ความสามารถด้านค านวณเพ่ิมขึ้น              
+0.13 และความสามารถด้านภาษาต่ ากว่า - 1.42   

 
(2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบวัดความสามารถพ้ืนฐานผู้เรียนระดับชาติ(NT)ชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 3 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา  2563  

 

ด้าน 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 

ปีการศึกษา 2562 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 

ปีการศึกษา 2563 
 เพ่ิม/ลด 

 
หมายเหตุ 

ด้านคณิตศาสตร์ 
(Mathematics) 

       44.78 40.60 -4.18 
 

ด้านภาษาไทย 
(Thai Language) 

        44.89 46.04 1.15 
 

รวมความสามารถทั้ง 2 ด้าน  44.83     43.32 -1.51  
 

จากตารางการเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษาปีการศึกษา 2562  และปีการศึกษา  2563  ภาพรวม  พบว่า  ลดลง (-1.51)  ส่วนรายด้าน  พบว่า  
ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ลดลง (-4.18)  ส่วนความสามารถด้านภาษาไทยเพ่ิมขึ้น (+1.15) 
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(3) ผลการเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   
ปีการศึกษา 2563  ระดับประเทศและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

สมรรถนะ 

ระดับประเทศ ระดับเขตพ้ืนที่ 
คะแนนเฉลี่ย

สูงกว่า/ 
ต่ ากว่า 

 
สรุป 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คะแนน 
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การอ่านออกเสียง 74.14 13.60 73.68 13.41 0.46 ต่ ากว่า 
ระดับคุณภาพ     ดี -     ดี - -  
การอ่านรู้เรื่อง 71.86 9.45 69.98        9.53 1.88 ต่ ากว่า 
ระดับคุณภาพ     ดี -     ดี - -  

รวม 2 ด้าน 73.02 21.18 71.87 21.13 1.15 ต่ ากว่า 
ระดับคุณภาพ ดี  ดี - -  

 
จากตารางผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษา  ปีที่ 1 ปี

การศึกษา 2563 เปรียบเทียบระดับประเทศและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา พบว่า ในภาพรวม 2 สมรรถนะ ผู้เรียนมี
ความสามารถ ในการอ่านอยู่ในระดับดีคิดเป็นร้อยละ 71.87 ต่ ากว่าระดับประเทศ -1.15 และเมื่อพิจารณาในราย
สมรรถนะ พบว่า ความสามารถ การออกเสียงและการอ่านรู้เรื่องอยู่ในระดับดีโดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ73.68 และ
69.98 ตามล าดับ ต่ ากว่าระดับประเทศ -0.46และ -1.15  

 
(4) ผลการเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ปีการศึกษา 2562 กับปีการศึกษา 2563 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

สมรรถนะ 
 
ปีการศึกษา 

 
การอ่านออกเสียง 

 
การอ่านรู้เรื่อง 

 
รวม 2 สมรรถนะ 

2562 65.10 71.36 68.23 
2563 73.68 69.98 71.84 
ผลต่าง +8.58 -1.38 +3.64 
สรุป เพิ่มข้ึน ลดลง เพิ่มข้ึน 

 
จากตาราง ผลการเปรียบเทียบผลการประเมิน ปีการศึกษา 2562 กับปีการศึกษา 2563ภาพรวม

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละทั้ง 2 สมรรถนะเพ่ิมข้ึน (+3.64) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า     
ทั้งด้านการอ่านออกเสียง มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเพ่ิมข้ึน 8.58  และด้านการอ่านรู้เรื่อง มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละลดลง-
1.38 
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2.ด้านการบริหารจัดการการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ตามตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติราชการ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

   
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 

กลยุทธ์ที่ 1 กการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและของ
ประเทศชาติ 

  

ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุน ในการ
สร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ใน
ทุกรูปแบบ 

ร้อยละ 85 บรรลุ 

กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคม และสติปัญญา 

ร้อยละ 80  บรรลุ 

ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

เพ่ิมข้ึน - 

ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 70 บรรลุ 

ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการ
พัฒนาทางด้านภาษา(CEFR) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ร้อยละ 100 ไม่บรรลุ 

ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับ ม.ต้น ที่ได้รับการเตรียม
ความพร้อม ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ในการประเมินระดับ
นานาชาติตามโครงการ PISA 

ร้อยละ 100 ไม่บรรลุ 

ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ หรือ
ทักษะอาชีพในด้านต่างๆ เพ่ือการประกอบอาชีพ การด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างสอดคล้องตามสภาพความต้องการและบริบทของแต่ละพ้ืนที่ 
ตลอดจนความท้าทายที่เป็นพลวัตรของโลกในศตวรรษที่ 21 

  

     ตัวชี้วัดที่ 14.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  ร้อยละ 80  บรรลุ 
     ตัวชี้วัดที่ 14.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ร้อยละ 80  บรรลุ 
     ตัวชี้วัดที่ 14.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 -6 ร้อยละ 80  
กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มี
มาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

  

ตัวชี้วัดที่ 15 อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษาต่อประชากร
กลุ่มอายุ 

  

     ตัวชี้วัดที่ 15.1 ประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ    
เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  

ร้อยละ 100 ไม่บรรลุ 

     ตัวชี้วัดที่ 15.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ที่จบหลักสูตรในปีการศึกษา
2563 ได้ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ร้อยละ 100 บรรลุ 
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ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 

     ตัวชี้วัดที่ 15.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จบหลักสูตรในปีการศึกษา 
2563 ได้ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่า 

ร้อยละ 100 - 

     ตัวชี้วัดที่ 15.4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบหลักสูตรในปีการศึกษา 
2563 ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

ร้อยละ 78 - 

กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

  

ตัวชี้วัดที่ 19 ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ 80  บรรลุ 

 
   
แหล่งที่มาของข้อมูล  หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ ศธ 04003/812                       
ลงวันที่  2  พฤศจิกายน  2564 
 

3.ด้านการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ในระบบ KRS (KPI Report system) 

 ผลการด าเนินงานตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
(มาตรา44) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 อยู่ในระดับ
คุณภาพ สรุปดังนี้ 

ค่าคะแนนเฉลี่ยแบบถ่วงน้ าหนัก เท่ากับ 4.57245 

ตัวช้ีวัด ค่าคะแนน 
การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ 

4.57245 

1. ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) 

1.00000 

2. ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการส่ง เสริมผู้ เรียนให้มี
คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 

5.00000 

3. ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกจาก 
สมศ.ระดับ “ดี” ขึ้นไป (ยกเลิกตัวชี้วัด) 
 

- 

4. ระดับความส าเร็จในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลรายบุคคลที่อ้างอิงจากเลขที่
บัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก  

4.19700 

5. การลดพลังงาน 5.00000 
6. การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ 5.00000 
7. การก ากับดูแลการทุจริต 4.00000 
8. ภาวะผู้น า 4.00000 
9. ระบบติดตามการปฏิบัติงานเพื่อการบริหารงานขององค์การ 5.00000 
10. การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์การ 4.66667 
11. การสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์การ 4.84000 
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ตัวช้ีวัด ค่าคะแนน 
12. ความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีต่อผู้บังคับบัญชา 5.0000 
การด าเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ส าหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต(Business 
Continuuty) Plan:BCP) (การด าเนินการนี้ไม่ได้น ามาเป็นคะแนน
ตัวช้ีวัดการประเมินส่วนราชการฯของสพท. 

- 

การด าเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องส าหรับ
การบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuuty) 
Plan:BCP) (การด าเนินการนี้ไม่ได้น ามาเป็นคะแนนตัวชี้วัดการประเมิน
ส่วนราชการฯของสพท. 
 

- 

รวม (น้ าหนัก) 
 

4.57245 

 
 

 
  ระดับคุณภาพ (91.45) 
  ระดับมาตรฐานขั้นสูง  
  ระดับมาตรฐานขั้นต้น 
  ระดับปรับปรุง  

 
จากตาราง พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.57245 เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า 

ตัวชี้วัดที่ได้ค่าคะแนนมากที่สุด คือ ตัวชี้วัดที่ 2.ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 ค่าคะแนน 5.00000 ตัวชี้วัดที่ 5.การลดพลังงาน ค่าคะแนน 
5.00000 ตัวชี้วัดที่ 6. การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ค่าคะแนน 5.00000 ตัวชี้วัดที่ 12.ความ
คิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีต่อผู้บังคับบัญชา ค่าคะแนน 5.00000 รองลงมา ตัวชี้วัดที่ 11.การสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมในองค์การ ค่าคะแนน 4.84000 ตัวชี้วัดที่ 10.การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์การค่าคะแนน 
4.66667 ตัวชี้วัดที่ 4. ระดับความส าเร็จในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลรายบุคคลที่อ้างอิงจากเลขที่บัตรประจ าตัว
ประชาชน 13 หลัก ค่าคะแนน 4.19700 ตัวชี้วัดที่ 8.ภาวะผู้น า  ค่าคะแนน 4.00000 ตัวชี้วัดที่ 7.การก ากับดูแล 
การทุจริต  ค่าคะแนน 4.00000 และที่ได้ค่าคะแนนน้อยที่สุด คือ ตัวชี้วัด 1.ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ค่าคะแนน 1.00000  
 
แหล่งที่มาของข้อมูล  หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุดที่ ศธ 04011/ว3              
ลงวันที่ 9 มกราคม 2564 
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 4. สรุปผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา       
ตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา (พ.ศ. 2560) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งข้ี/ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ  
ตัวบ่งช้ีที1่ การบริหารจัดการที่ดี 4 
     ประเด็นการพิจารณาท่ี 1 ภาวะผู้น าของผู้บริหารในการน าองค์การไปสู่เปูาหมาย 4 
     ประเด็นการพิจารณาที่ 2 การใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารและการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

4 

     ประเด็นการพิจารณาที่ 3 การใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารและการจัด
การศึกษา 

3 

     ประเด็นการพิจารณาที่ 4 การสร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบ         
ในการบริหารและการจัดการศึกษา 

5 

     ประเด็นการพิจารณาที่ 5 การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอก
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

4 

     ประเด็นการพิจารณาที่ 6 การน าผลการด าเนินงานมาพัฒนาการบริหารและการจัด
การศึกษา 

3 

ตัวบ่งช้ีที่ 2 การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ 2 
     ประเด็นการพิจารณาที่ 2 การส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้ (Knowledge 
Management : KM) และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(Professional 
Learning Community : PLC) และน าองค์ความรู้มาพัฒนาตนเอง พัฒนางานและ
พัฒนาองค์การ โดยใช้กระบวนการวิจัย 

2 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3 การกระจายอ านาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและ          
การจัดการศึกษา 

4 

     ประเด็นการพิจารณาที่ 3 การส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานของบุคคล ครอบครัว เอกชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน 

4 

สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 1 4=ดีมาก 
มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  
ตัวบ่งชี้ท่ี 1 การบริหารงานด้านวิชาการ 3 
     ประเด็นการพิจารณาที่ 6 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแล ติดตาม และ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

3 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2 การบริหารงานด้านงบประมาณ 4 
     ประเด็นการพิจารณาที่1 การวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ สอดคล้อง
กับนโยบายปัญหาและความต้องการ 

4 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3 การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล 3 
   ประเด็นการพิจารณาท่ี 3 การพัฒนาส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติ และบุคลากร
ทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพสอดคล้องกับปัญหาความต้องการจ าเป็นและส่งเสริม
ความก้าวหน้าในวิชาชีพของครูและบุคลการทางการศึกษา 

3 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4 การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป 4 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งข้ี/ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ 
   ประเด็นการพิจารณาท่ี 1 การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 4 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5  การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ 

3 

สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 2 3=ดี 
มาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ตัวบ่งชี้ท่ี 1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความส าเร็จและเป็นแบบอย่าง
ได้ 

3 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษา          
ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา 

5 

     2.1 ระดับปฐมวัย 5 
     2.2 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 5 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพตาม
หลักสูตร 

3 

     ประเด็นการพิจารณาที่ 2 ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ
(National Test : NT) 

1 

     ประเด็นการพิจารณาที่ 4 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

 

             4.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 5 
             4.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 4 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4  ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่า
เทียมกัน ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน หรือมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 

5 

     ประเด็นการพิจารณาที่ 4 ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความต้องการพิเศษ
ได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ 

 

          4.1 เด็กพิการเรียนรวม 5 
          4.2 เด็กด้อยโอกาส 4 
          4.3 เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ 5 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้าง           
ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีผลงานเชิงประจักษ์ ตามเกณฑ์
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 

3 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6  ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหารและ
การจัดการศึกษารวมทั้งการให้บริการ 

5 

สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 3 4=ดีมาก 
คะแนนรวมของภาพรวม(3มาตรฐาน) 4=ดีมาก 

 
แหล่งที่มา  หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ ศธ 04003/1358                                  
ลงวันที่  23  พฤศจิกายน  2563 
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5. ด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ออนไลน์(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

ตารางผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ออนไลน์(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ล าดับที่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา คะแนน ITA ปี2564 
94 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 94.62 

ตารางเปรียบเทียบผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปุงใสในการด าเนินงานของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา คะแนนการประเมิน/ระดับความโปร่งใสฯ 

ปี 2563 ปี 2564 ผลต่าง(+/-) 

สพป.เลย เขต 3 92.93 94.62 +1.69 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 3 โดยเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยร้อยละปี 2563 และปี 2564 พบว่า มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.69  

 
แหล่งที่มาของข้อมูล  หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04008/ว1348        
ลงวันที่ 1 กันยายน  2564 
 
สภาพปัจจุบันปัญหา  
 จากการวิเคราะห์องค์กรในการปฏิบัติงานในปี 2564 พบว่าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย 
เขต 3 มีสภาพปัจจุบันปัญหา ดังนี้ 

1. ด้านการบริหารวิชาการ 
1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ต่ ากว่าระดับประเทศ   
2) นักเรียนส่วนหนึ่งอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ 
3) ครูไม่ได้ด าเนินการวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

  2. ด้านการบริหารงานบุคคล 
 1) โรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่มีครูไม่ครบชั้น ไม่ครบวิชาเอก   
 2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีการโยกย้าย ท าให้การท างานขาดความต่อเนื่อง 

                  3) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบางส่วนขาดทักษะด้านเทคโนโลยีด้านดิจิทัล 
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3. ด้านการบริหารงบประมาณ 
1) ครูผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุของโรงเรียนบางโรงเรียน ยังขาดความรู้ความเข้าใจใน

การปฏิบัติงาน  
    2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตัดลดงบประมาณของเขตพ้ืนที่การศึกษา    
         ท าให้การบริหารงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่ก าหนด 

  4. ด้านการบริหารทั่วไป 
1) การสนับสนุนส่งเสริมทรัพยากรด้านต่างๆ จากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกค่อนข้างน้อย 
2) โรงเรียนขนาดเล็กได้รับการจัดสรรงบประมาณน้อยท าให้ไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ 
3) การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ยังไม่บรรลุตามแผนควบรวม 
4) โรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่ขาดแคลนสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน  
5) ระบบสื่อและเทคโนโลยียังไม่ครอบคลุม 
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ส่วนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้วิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนในระดับต่าง ๆ ตามมติ

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ในการแบ่งแผนออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่  
แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเปูาหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้

เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกัน ไปสู่เปูาหมาย
ดังกล่าว  

แผนระดับที่ 2 หมายถึง แผนซึ่งเป็นแนวทางการขับเคลื่อนประเทศในมิติตา่งๆ เพื่อบรรลุตามเปูาหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ และถ่ายทอดไปสู่แนวทางในการปฏิบัติในแผนระดับที่ 3 ซึ่งประกอบไปด้วย แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนการปฏิรูปประเทศ และนโยบายและแผนระดับชาติว่า
ด้วยความม่ันคงแห่งชาติ  

แผนระดับที่ 3 คือ แผนที่จัดท าขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐ เพ่ือถ่ายทอดเปูาหมายและประเด็นการพัฒนาของ
แผนระดับที่ 1 และ 2 ไปสู่การปฏิบัติ หรือจัดท าขึ้นตามพันธกรณีหรืออนุสัญญาระหว่าง ประเทศ ซึ่งรวมถึง 
แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนปฏิบัติการด้าน... แผนปฎิบัติราชการ... แผนปฏิบัติการประจ าปี  

ซึ่งวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนทั้ง 3 ระดับท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ดังนี้  
 

2.1 แผนระดับท่ี 1 
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 

 2.1.1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์(หลัก)  
2.1.1.1 เป้าหมาย  
  1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
  2. สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
2.1.1.2 ประเด็นยุทธศาสตร์  
  1. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  
  2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
  3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
  4. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
2.1.1.3 การบรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีวิสัยทัศน์คือการสร้างคุณภาพทุนมนุษย์            

สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนี้ยัง
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งในระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับ 6 ก่อนประถมศึกษา ระดับ
การศึกษาภาคบังคับ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้เรียนพิการ ผู้เรียนด้อยโอกาส ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ มี
การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การ
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ และเสริมสร้างศักยภาพครู การยกระดับคุณภาพสถานศึกษาต่าง ๆ ใน
ทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ ให้สามารถจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ ทั้งความรู้ด้านวิชาการ ทักษะอาชีพ 
ทักษะชีวิต และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
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2.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (รอง)  
2.1.2.1 เป้าหมาย 
          สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิต ิ 
2.1.2.2 ประเด็นยุทธศาสตร์  
          การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิต ิ 
2.1.2.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาต ิ 
         ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

ด้วยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในรายการพ้ืนฐาน           
5 รายการ ได้แก่ 1) ค่าจัดการเรียนการสอน 2) ค่าหนังสือเรียน 3) ค่าอุปกรณ์การเรียน 4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
และ 5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งการสนับสนุนค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็น การสร้างความเป็นธรรมในการ
เขา้ถึงบริการการศึกษา ส าหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศ รวมทั้งการสร้างโอกาสและลดความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษาในระดับพ้ืนที่พิเศษ ได้แก่ โรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนพ้ืนที่เกาะแก่ง และ
โรงเรียนในพ้ืนที่ข้างเคียงโครงการพัฒนาดอยตุง อันเนื่องมาจากพระราชด าริให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและมีคุณภาพและการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา โดยการส่งเสริมการจัดการศึกษา
ด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) เพ่ือสร้าง
ความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในการเขา้ถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ  

2.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง (รอง) 
 2.1.3.1 เป้าหมาย  

บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
 2.1.3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์  

การปูองกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง  
 2.1.3.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาต ิ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐานมีแผนการพัฒนาการศึกษา และ          
แผนการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้การจัดการศึกษาพ้ืนที่ดังกล่าว
สอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิต วัฒนธรรม อาชีพให้เกิดความสมานฉันท์ และรู้รักสามัคคี 7 มีความเข้าใจซึ่งกันและ
กัน อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานอย่างทั่วถึง บุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
และแผนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันปูองกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและ
เยาวชนมิให้เป็นผู้เสพรายใหม่ พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแลช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีปัญหายา
เสพติด สร้างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดี สู่สังคม เสริมสร้างมาตรฐานในการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาในกลุ่มเปาูหมาย ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทย มีความม่ันคงในระยะยาวต่อไป  

2.1.4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (รอง)  
2.1.4.1 เป้าหมาย  

1.ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  

2. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
2.1.4.2 ประเด็นยุทธศาสตร์  

1. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่าง 
สะดวกรวดเร็ว โปร่งใส  
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2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายและเชื่อมโยง การ
พัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่  

3. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
2.1.4.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาต ิ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนในการบริหารจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล ทันสมัย มีการน านวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานมีการพัฒนา
นวัตกรรมเทคนิคการเรียนการสอนการปูองกันและปราบปรามการทุจริตส าหรับนักเรียนพัฒนาผู้น าเยาวชนต่อต้าน
การทุจริต พัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม ในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนาผู้บริหารครู 
และบุคลกรทางการศึกษา มีการบริหารงานทีม่ีธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์สุจริตและปูองกันการทุจริตทุกรูปแบบ  

 
2.2 แผนระดับท่ี 2 (เฉพาะท่ีเกี่ยวข้อง)  
     2.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ(พ.ศ. 2561 - 2580)  

2.2.1.1 ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้(หลัก)  
1. เปูาหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท  
 เป้าหมายท่ี 1 คนไทยมีการศึกษาที่มีมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลก ศตวรรษที่ 

21 สามารถแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัย ใฝุเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต  

เป้าหมายที่ 2 คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุ
ปัญญาดีขึ้น  

การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการด าเนินการ              
ให้บรรลุเปูาหมาย รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ให้ผู้เรียน           
ทุกระดับและทุกกลุ่ม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งมี
ทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศการขับเคลื่อนการพัฒนา
การศึกษาที่ยั่งยืน ที่พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ที่หลากหลาย รวมถึงแนวโน้ม
ของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศและพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครู เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูให้มีความพร้อมในการจัดการเรียน
การสอน สอดรับกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 การจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็นเพ่ือพัฒนาระบบการศึกษาในด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยใช้หลักสูตรการเรียนการสอนที่มีคุณภาพแบบประเทศญี่ปุุน 
(หลักสูตรสถาบันโคเซ็น) ในการสร้างวิศวกร ปฏิบัติการ (Practical Engineers) และนวัตกรคุณภาพ ที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ การยกระดับคุณภาพโรงเรียนโดยเฉพาะในระดับต าบล 

 2. แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
แนวทางการพัฒนา 1) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21 2) เปลี่ยนโฉม บทบาท 

“คร”ูให้เป็นครูยุคใหม่ 3) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 4) พัฒนาระบบการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต และ 5) สร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการ ระดับนานาชาติ  

เป้าหมายของแผนย่อย  คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้และ
มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเขา้ถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น                

การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการด าเนินการให้บรรลุ
เปูาหมาย รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลให้ผู้เรียนทุกระดับและทุก
กลุ่ม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งมีทักษะและศักยภาพ
ในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ที่พัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ที่หลากหลายรวมถึงแนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
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และสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพครู เพื่อพัฒนาศักยภาพครูให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนสอดรับกับทักษะที่จ าเป็น
ในศตวรรษท่ี 21 การยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล เพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียนเข้าถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพให้โรงเรียนมีความพร้อมในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยการส่งเสริมด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ทั้งอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ และวัสดุ อุปกรณ์ 
ด้านจัดการศึกษา ทั้งบุคลากร หลักสูตรและกิจกรรม และด้านการมีส่วนร่วมของเอกชน บ้าน วัด/ศาสนสถานอ่ืน ๆ 
รัฐ และโรงเรียน เพ่ือผลิตผู้เรียน ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง และชุมชน ตลอดจนโรงเรียนเป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน 

 3. แผนย่อยการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย  
แนวทางการพัฒนา 1) พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา 2) สร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อม การ

ท างาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสมส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ  
เป้าหมายของแผนย่อย ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพ่ือการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ ตามพหุ

ปัญญา เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศกัยภาพเพ่ิมข้ึน  
การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการด าเนินการ ให้บรรลุ

เปูาหมาย รวมถึง การมีแผนการพัฒนา /แนวทาง/ รูปแบบ / เครื่องมือ/ฐานข้อมูลระบบ อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการ
ส ารวจแววนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษตามหลักพหุปัญญา แบบสอบถาม ความคิดเห็นผู้บริหาร ครู 
ศึกษานิเทศก์ นักเรียนและพ่อ แม่ ผู้ปกครองนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ การวิจัย และพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ผู้มีความสามารถพิเศษตามหลักพหุปัญญา ติดตามเชิงลึก พร้อมทั้งให้ค าปรึกษา แนะน าและเป็นพ่ีเลี้ยง การ
พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ให้ผู้เรียนทุกระดับและทุกกลุ่ม ทั้ง ได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพสอดคล้องกับศักยภาพ พร้อมทั้ง มีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่เหมาะสม              
การส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ การพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย การ
พัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี และกีฬา การพัฒนาศูนย์โอลิมปิกวิชาการ การจัดตั้ง
สถาบันไทยโคเซ็น เพ่ือพัฒนาระบบการศึกษาในด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยใช้หลักสูตร
การเรียนการสอนที่มีคุณภาพแบบประเทศญี่ปุุน (หลักสูตรสถาบันโคเซ็น) ในการสร้างวิศวกรปฏิบัติการ และนวัตกร
คุณภาพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 

 2.2.1.2 ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (รอง)  
1. เปูาหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
 เป้าหมาย คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย 

สติปัญญา และคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพัฒนาผู้เรียน ตั้งแต่ระดับก่อน

ประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 2. แผนย่อยการพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย  
 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษาที่มีคุณภาพ  
เป้าหมายของแผนย่อย เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพมีการพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มี

คุณภาพมากข้ึน  
การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการด าเนินการให้บรรลุ

เปูาหมาย รวมถึงการสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษาในพ้ืนที่การด าเนินโครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย  
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3. แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น  
แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ และ

มัธยมศึกษาตอนปลาย  
เป้าหมายของแผนย่อย วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด

วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว 
สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น  

การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการด าเนินการ ให้บรรลุ
เปูาหมาย รวมถึง การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายให้เอ้ือต่อ การเรียนรู้ตลอด
ชีวิต การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การจ้างครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียน
ประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางและเล็กที่ประสบปัญหาขาด
แคลนครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การพัฒนาระบบการประเมินและการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา การขับเคลื่อนงานแนะแนวในสถานศึกษาและสร้างเสริมสมรรถนะผู้เรียนระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการศึกษาต่อ และการมีงานท า การขับเคลื่อนนักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าเขตพ้ืนที่
การศึกษา การขับเคลื่อนการดูแล ช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษา 

 2.2.1.3 ประเด็นที่ 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (รอง) 
 1. เปูาหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท  
เป้าหมาย คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมข้ึน  
การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีระบบให้ความช่วยเหลือ 

ผู้เรียนกลุ่มเปูาหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 
 2. แผนย่อยมาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเปูาหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม  
แนวทางการพัฒนา จัดให้มีระบบสนับสนุนช่วยเหลือผู้เรียน โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการความ

ช่วยเหลือเป็นพิเศษ 
 เป้าหมายของแผนย่อย มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปูาหมายที่ต้องการความ

ช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งข้ึน  
 การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด

การศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพ เด็กพิการ ในโรงเรียน
เฉพาะความพิการ ในศูนย์การศึกษาพิเศษ จัดการศึกษาส าหรับเด็กด้อยโอกาส ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ใน
โรงเรียนเรียนร่วม ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานักเรียนในพ้ืนที่พิเศษ ได้แก่ โรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียน
พ้ืนที่เกาะแก่ง และโรงเรียนในพ้ืนที่ข้างเคียงโครงการพัฒนาดอยตุง อันเนื่องมาจากพระราชด าริให้ได้รับโอกาสทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และ
เทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  

2.2.1.4 ประเด็นที่ 1 ความม่ันคง (รอง) 
 1. เปูาหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท  
เป้าหมาย ประเทศชาติมีความม่ันคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น  
การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้

เกิดความสมานฉันท์ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ปูองกันเด็กและเยาวชนจากยาเสพติด และแก้ไขปัญหาช่วยเหลือเด็กที่
ติดยาเสพติดให้กลับตัวและกลับคืนสู่สังคม  
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2. แผนย่อยการปูองกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง 
 แนวทางการพัฒนา  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พัฒนาการจัดการศึกษา ให้

สอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิต วัฒนธรรม ให้เกิดความสมานฉันท์ และรู้รักสามัคคี มีความเข้าใจ ซึ่งกันและกันอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข มีคุณภาพตามมาตรฐาน และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันปูองกันยาเสพติด ในกลุ่มเด็กและเยาวชน 
พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแลช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีปัญหายาเสพติด สร้างและพัฒนาระบบ
รองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสู่สังคม เสริมสร้างมาตรฐานในการปูองกันและแก้ไขปัญหาในกลุ่มเปูาหมาย  

เป้าหมายของแผนย่อย 
 1) ภาคใต้มีความสงบสุขร่มเย็น  
2) ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหาร และ

พัฒนาประเทศ  
การบรรลุเป้าหมาย  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการพัฒนาการศึกษา 

และแผนการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือสันติสุขในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้การจัดการศึกษาพ้ืนที่
ดังกล่าวสอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิต วัฒนธรรม อาชีพให้เกิดความสมานฉันท์ และรู้รักสามัคคี มีความเข้าใจซึ่ง
กันและกัน อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและมีขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน และแผนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันปูองกันยาเสพติดในกลุ่ม
เด็กและเยาวชนมิให้เป็นผู้เสพรายใหม่ พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มี
ปัญหายาเสพติด สร้างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสู่สังคม เสริมสร้างมาตรฐานในการปูองกันและ
แก้ไขปัญหา ในกลุ่มเปาูหมาย ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีความม่ันคงต่อไป 

 2.1.1.5 ประเด็นที่ 10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม (รอง) 
 1. เปูาหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท  
เปูาหมาย คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก และภูมิใจ ในความเป็นคน

ไทย น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต สังคมไทยมีความสุข และเป็นที่ยอมรับของนานา
ประเทศ  

การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมให้นักเรียน ครู 
ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้  เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่า               
แห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการท าความดี สร้างเครือข่าย ชุมชน
องค์กรแห่งคุณธรรม  

2. แผนย่อยการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะ และการเป็น
พลเมืองที่ด ี

 แนวทางการพัฒนา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมให้มีการปลูกฝัง 
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะ และการเป็นพลเมืองที่ดี แก่ผู้เรียน และบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง  

เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐาน และ
สมดุลทั้งดา้นสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับ สภาพแวดล้อมดี
ขึ้น 
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 การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการส่งเสริมให้นักเรียน 
ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลซึมซับคุณค่าแห่ง
คุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติและสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการท าความดี อีกทั้งสร้างเครือข่าย
ชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรที่ท างานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม  

2.2.1.6 ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอง)  
1. เปูาหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท  
เป้าหมาย ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้

เกี่ยวกับวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
 2. แผนย่อยการปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 แนวทางการพัฒนา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมให้มีการปลูกฝัง 

วัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต  
เป้าหมายของแผนย่อย ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต  
การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการพัฒนานวัตกรรม เทคนิค

การเรียนการสอนการปูองกันและปราบปรามการทุจริตส าหรับนักเรียน พัฒนาผู้น าเยาวชน ต่อต้านการทุจริต 
พัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือขา่ยและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต และพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีการบริหารงานที่มีธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์สุจริต และปูองกันการทุจริตทุกรูปแบบ  

 
2.2.1.7 แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19          

พ.ศ. 2564 – 2565 
 แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ มีเปูาหมายส าคัญ คือ “คนสามารถยังชีพ อยู่ได้มี

งานท า กลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง สร้างอาชีพและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น เศรษฐกิจ ประเทศฟ้ืนตัว
เขา้สู่ภาวะปกติ และมีการวางรากฐานเพ่ือรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่” โดยได้ ระบุประเด็นการพัฒนา 
4 ประการ ที่ควรให้ความส าคัญเป็นพิเศษในระยะ 2 ปีข้างหน้า เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการฟ้ืนฟูและขับเคลื่อน
ประเทศให้สามารถ “ล้มแล้วลุกไว หรือ Resilience” โดย 4 ประเด็น การพัฒนา ประกอบด้วย 

 - การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ (Local Economy) เพ่ือลด
ความเสี่ยงในการพึ่งพาต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจ ไปยังระดับท้องถิ่น 
ผ่านการส่งเสริมการจ้างงานโดยเฉพาะในระดับพ้ืนที่และชุมชน ร่วมกับการให้ ความช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพ
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้สามารถปรับตัวสู่ธุรกิจใหม่ที่มีแนวโน้มความต้องการมากขึ้นใน
อนาคต เพ่ือให้เศรษฐกิจฐานรากเป็นก าลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 

 - การยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพ่ือรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว 
(Future Growth) โดยมุ่งเน้นด้านการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของเครื่องยนต์ทาง
เศรษฐกิจหลัก ที่ประเทศไทยมีโอกาสและมีศักยภาพภายใต้ภูมิทัศน์ของเศรษฐกิจโลกแบบใหม่ ได้แก่ อุตสาหกรรม
และบริการทางการแพทย์ครบวงจร การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และเน้นคุณภาพ การเกษตรมูลค่าสูง อุตสาหกรรม
อาหาร และอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 

 - การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนให้เป็นก าลังหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศ (Human Capital) โดยการยกระดับและปรับทักษะแรงงานให้สนับสนุนอุตสาหกรรม และบริการ
เปูาหมายที่ประเทศไทยมีโอกาสและมีศักยภาพตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและโครงสร้าง
เศรษฐกิจที่ปรับเปลี่ยนไป พร้อมทั้งเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤต และจัดสวัสดิการทางสังคมให้
เหมาะสม เพียงพอกับความจ าเป็นในการด ารงชีวิตโดยเฉพาะในด้านรายได้และสุขภาพ 



 
 

 

 

27 

 - การปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานเพ่ือส่งเสริมการฟ้ืนฟูและพัฒนาประเทศ (Enabling 
Factors) ให้สอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อศักยภาพของประเทศ อาทิ การเร่งรัดพัฒนา
และใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญ การปรับปรุงกฎหมาย และการด าเนินงานของภาครัฐให้ทันสมัย  
การพัฒนาและประยุกต์ใช้องค์ความรู้และนวัตกรรม การเสริมสร้างความมั่นคงและศักยภาพในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง รวมถึงการส่งเสริมการมีร่วม จากภาคีเครือข่ายการพัฒนาต่าง ๆ เพ่ือลดอุปสรรค ข้อจ ากัด และส่งเสริม
การฟื้นฟูและพัฒนาประเทศ ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  

โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับภารกิจของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา             
ขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายของแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ตามที่ก าหนดในระยะเวลา 2 ปี 
(พ.ศ. 2564 - 2565) แนวทางการพัฒนาที่ต้องมุ่งเน้นในแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผล
สืบเนื่องโดยตรงจากสถานการณ์โควิด-19 จะต้องให้ความส าคัญกับการเร่งด าเนินการในมิติต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงไปถึง
การบรรลุค่าเปูาหมายตามที่ก าหนดไว้ บนหลักการพ้ืนฐานของแนวคิดในการพัฒนาศักยภาพของประเทศด้านการ
พร้อมรับ ปรับตัว และเปลี่ยนแปลงเพ่ือพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน (Cope, Adapt,Transform: CAT) โดยมีแนว
ทางการพัฒนาที่ส าคัญและเกี่ยวข้องกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยสรุป ดังนี้ 

 การพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของคน ( Human capital) ด้วยการยกระดับ
ทักษะ (Upskill) ปรับทักษะ (Reskill) และส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือรองรับอุตสาหกรรม และบริการที่จะเป็น
เครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจหลักทั้ง 5 สาขาตามที่ระบุไว้ในประเด็นการพัฒนาที่ 2) Future Growth ข้างต้น ร่วมกับ
การขยายและพัฒนาระบบประกันสังคม เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรทุกสาขาอาชีพและทุกช่วงวัย 
ตลอดจนการส่งเสริมความม่ันคงทางสุขภาพ เพื่อให้คนให้เป็นก าลังหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได้อย่าง
ยั่งยืน ดังนี้  

1) การยกระดับทักษะ ปรับทักษะ และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการส่งเสริมแรงงานที่อยู่ใน ภาคการ
ผลิตและบริการที่ได้รับผลกระทบ ให้ได้รับการฝึกอบรมยกระดับทักษะ และปรับศักยภาพแรงงาน ให้เหมาะสมกับ
รูปแบบธุรกิจ และโครงสร้างเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน ของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานโดย
การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ส่งเสริมการเขา้ถึงเทคโนโลยีดิจิทัล ที่จ าเป็นส าหรับการเรียนการสอน และการเรียนรู้
ด้วยตนเอง และการพัฒนาทักษะอาชีพ พร้อมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของแรงงานเพ่ือให้แรงงานมีความ
ยืดหยุ่นพร้อมปรับตัว ตลอดจนมุ่งเน้นการผลิตก าลังคนที่มีคุณภาพในระยะยาว เป็นต้น  

2) การขยายและพัฒนาระบบหลักประกันทางสังคม ด้วยการช่วยเหลือเยียวยา และชดเชยคน
ยากจน กลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบ โดยค านึงถึงระดับของปัญหาและความต้องการที่แตกต่างกันของ
กลุ่มเปูาหมาย พร้อมทั้งผลักดันให้แรงงานเข้าสู่ระบบประกันสังคมมากขึ้น พัฒนาระบบและกลไกการช่วยเหลือ
กลุ่มเปูาหมายเพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่มให้ตรงจุด และพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้เหมาะสมสอดคล้อง
กับรูปแบบตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงมีการบูรณาการตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระบบข้อมูลในการ
ตรวจสอบและติดตามประเมินผล เป็นต้น 

 
 2.2.2 แผนการปฏิรูปประเทศ  

2.2.2.1 แผนการปฏิรูปด้านการศึกษา 
       1. เรื่องการปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 

 1.1 ประเด็นการพัฒนาระบบดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้เด็กปฐมวัย ได้รับ
การพัฒนารา่งกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย 



 
 

28 

 1.2 กิจกรรมและเปูาหมายกิจกรรม : การสนับสนุนการยกระดับคุณภาพ การจัดการ
ศึกษาก่อนประถมศึกษาในพ้ืนที่ การด าเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย เพ่ือจัดการศึกษาให้
นักเรียนในระดับก่อนประถมศึกษา 

       2. เรื่องการปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
2.1 ประเด็น 
 1) การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลพิการ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ และบุคคลที่มีความ

ต้องการจ าเป็นพิเศษ  
2) การด าเนินการเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
3) การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพ้ืนที่ห่างไกล หรือ สถานศึกษา ที่ต้องมีการยกระดับ

คุณภาพอย่างเร่งด่วน  
2.2 กิจกรรมและเปูาหมายกิจกรรม 
 1) การจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการ ในโรงเรียนเฉพาะความพิการในศูนย์

การศึกษาพิเศษ ในโรงเรียนเรียนร่วม เพื่อให้เด็กพิการได้รับการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพ 
 2) การจัดการศึกษาส าหรับเด็กด้อยโอกาส ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ เพ่ือให้เด็กด้อยโอกาส

ได้รับการศึกษา  
3) การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
4) การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานักเรียนในพ้ืนที่พิเศษ ได้แก่ โรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร 

โรงเรียนพ้ืนที่เกาะแก่ง และโรงเรียนในพ้ืนที่ข้างเคียงโครงการพัฒนาดอยตุง อันเนื่องมาจากพระราชด าริให้ได้รับ
โอกาสทางการศกึษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  

5) การส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยี
ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  

2.3 เปูาหมายกิจกรรม : จัดการศึกษาให้นักเรียนในระดับก่อนประถมศึกษาจนจบการศึกษา     
ขั้นพ้ืนฐาน  

3. เรื่องการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู และอาจารย ์ 
3.1 ประเด็นการพัฒนาวิชาชีพครู 

  3.2กิ จกร รมและ เปู าหมายกิ จกร รม  กา ร พัฒนาคุณภาพการ เ รี ยนการสอน 
ภาษาต่างประเทศและพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครู เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูให้มีความพร้อม ในการจัดการเรียน
การสอน สอดรับกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  

4. เรื่องการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21  
4.1 ประเด็น 

   1) การปรับหลักสูตร พร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมิน
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ  

2) ระบบการประกัน การประเมิน และการรับรองคุณภาพการศึกษา  
3) ระบบความปลอดภัย และระบบสวัสดิภาพของผู้เรียน 
 4) การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 

 4.2 กิจกรรมและเปาูหมายกิจกรรม 
 1) การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

เพ่ือให้ผู้เรียนและประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง พร้อม
ทั้งมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
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 2)การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน การพัฒนาคุณภาพ สถานศึกษา 
ทั้งโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ ภาคตะวันออก การจ้างครู
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ที่หลากหลาย รวมถึงแนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
และสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ  

3)การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพ่ือสร้าง ภูมิคุ้มกัน
ปูองกัน ยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนมิให้เป็นผู้เสพรายใหม่ พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแลช่วยเหลือ
กลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีปัญหายาเสพติด สร้างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดี สู่สังคม เสริมสร้าง
มาตรฐานในการปูองกันและแก้ไขปัญหาในกลุ่มเปูาหมาย ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทย มีความม่ันคง  

4) การเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม เพ่ือให้ นักเรียน ครู 
ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่า แห่ง
คุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติและสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการท าความดี อีกทั้ง สร้างเครือข่าย
ชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรที่ท างาน ด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม 

 5. เรื่องการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล  
5.1 ประเด็นการปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ ด้วยดิจิทัล

แห่งชาติ  
5.2 กิจกรรมและเปูาหมายกิจกรรม การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือ

การศึกษา เพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  

 
2.2.2.2 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ  

1. เรื่องการปูองกันและเฝูาระวัง  
1.1 ประเด็นการเร่งสร้างการรับรู้และจิตส านึกของประชาชนในการต่อตา้นการทุจริตและประพฤติ

มิชอบ โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
 1.2 กิจกรรมและเปูาหมายกิจกรรม การพัฒนานวัตกรรมเทคนิคการเรียนการสอนการปูองกัน

และปราบปรามการทุจริตส าหรับนักเรียน พัฒนาผู้น าเยาวชนต่อต้านการทุจริต พัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่าย
และการมีส่วนร่วมในการต่อตา้นการทุจริตและพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  

 
2.2.3 กิจกรรมปฏิรูปท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอยา่งมีนัยส าคัญ (Big Rock) 

 2.2.3.1กิจกรรมปฏิรูปท่ี 1 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย 
  1. เป้าหมาย  

1. เด็กปฐมวัยในช่วงก่อนวัยเรียน (3 - 5 ปี) ทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ขาดแคลนทุน
ทรัพย์ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการจากสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และได้รับโอกาสทางการศึกษาทั้งในและนอกระบบการศึกษา รวมถึง
ระบบการศึกษาซึ่งจัดการโดยครอบครัวหรือกลุ่มของครอบครัวจนส าเร็จการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือระดับสูงกว่า
อย่างเสมอภาคตามศักยภาพและความถนัด  

2.เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา กลับเข้าศึกษาต่ออย่างน้อยจนจบ การศึกษาภาค
บังคับ และได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัดและมีศักยภาพที่จะพ่ึงพาตนเอง ในการ ด ารงชีวิตได้  
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3.ประชากรวัยแรงงานมีทักษะด้านการอ่านและคณิตศาสตร์ (Literacy & Numeracy 
Competency) ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการท างานและการใช้ชีวิตในโลกยุคปัจจุบัน  

 4.เกิดระบบหลักประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปฐมวัย
ด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ภาคเอกชน 

 2. ตัวชี้วัด 
 1. อัตราการเขา้เรียนสุทธิ (Net Enrollment Ratio) ระดับก่อนวัยเรียนไม่น้อยกว่า ร้อย

ละ 80 ระดับประถมศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ร้อยละ 35 
ในปี 2565  

2. สัดส่วนประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาในระดับการศึกษา ภาคบังคับระดับ
ประถมศึกษา ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (อายุ 6 - 14 ปี) ไม่เกินร้อยละ 5 ในปี 2565  

3. มีระบบการบูรณาการ การจัดการข้อมูลสารสนเทศขนาดใหญ่ (Big Data) ของเด็ก
เยาวชนด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก งบประมาณ ตัวชี้วัด และนโยบายตั้งแต่ระดับปฐมวัย ระหว่าง
กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาคเอกชนเพ่ือส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา
และความเสมอภาคทางการศึกษาแก่ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส  

4. มีการพัฒนาเครื่องมือส ารวจความพร้อมของเด็กปฐมวัยในการเข้าสู่การศึกษา ระดับ
ประถมศึกษา และเครื่องมือการประเมินศักยภาพด้านการอ่านและคณิตศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
ประชากรวัยแรงงาน รวมทั้งมีการจัดเก็บและรายงานข้อมูลต่อสาธารณะทุก 3 ปี 

  2.2.3.2 กิจกรรมปฏิรูปท่ี 2การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

1. เป้าหมาย  
1. ผู้เรียนทุกระดับเป็นผู้มีความรู้ ทักษะ และใฝุเรียนรู้ มีทักษะในการด ารงชีวิต ในโลกยุคใหม่ 

รู้เทา่ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก เป็นพลเมืองที่ตื่นรู้ มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ  
2. ครู/อาจารย์มีสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย การออกแบบ การเรียนรู้ การจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ มีจิตวิทยาการเรียนรู้ สื่อและการใช้สื่อ เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและ การเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง มีความศรัทธาในวิชาชีพและความเป็นคร ู

 3. ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษามีสมรรถนะในการบริหารงาน วิชาการ และการ
นิเทศการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย ด้านหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง การนิเทศการจัดการเรียนรู้ มีภาวะผู้น าทางวิชาการ มีจิตวิทยาใน
การส่งเสริมและสร้างขวัญก าลังใจในการจัดการเรียนรู้ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการร่วมมือกับบุคคล หน่วยงาน
และชุมชนในการส่งเสริมและสร้างระบบนิเวศ การเรียนรู้ที่ปลอดภัยส าหรับผู้เรียน  

 2. ตัวชี้วัด  
1. มีหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามแบบหลักสูตรฐานสมรรถนะในทุกระดับการศึกษา  
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ แบบ Active 

Learning ผ่านการพัฒนาการคิดขั้นสูงเชิงระบบ  
3. ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาสมถรรนะผู้เรียนแบบถักทอความรู้ ทักษะ และเจตคติค่านิยม 

และคุณลักษณะผู้เรียนเข้าด้วยกันแบบ Active Learning ในทุกระดับการศึกษา  
4. ระบบการประเมินผลลัพธ์ผู้เรียนให้มีความหลากหลาย เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นรายบุคคล 

(Personalized learning)และสามารถสะท้อนสมรรถนะของผู้เรียนได้ตามบริบทของ สถานศึกษา ลดสัดส่วนของ
การน าผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในระดับชาติ มาใช้ในการพิจารณาประเมินผล ของครูและผู้บริหารสถาบันการศึกษา  
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5. มีแพลตฟอร์มการเรียนรู้อัจฉริยะ ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อการ
สอนคุณภาพสูง และการประเมินและพัฒนาผู้เรียน เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล (personalized 
learning) ส าหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย  

 
2.2.3.3 กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร ทาง

การศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน  
1. เปูาหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป  

1.1 กลไกและระบบการผลิต คัดกรองครูและบุคลากรทางการศึกษาและ อาจารย์ให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ  

1.1.1 มีรูปแบบ กระบวนการคัดเลือกนิสิต/นักศึกษาครู ที่มีประสิทธิภาพ 
เที่ยงตรง และลดความเหลื่อมล้ า  

1.1.2มีหลั กสู ตรการผลิ ตครู ที่ เ ป็ น เลิ ศและมี รู ปแบบกระบวนก ารฝึ ก 
ประสบการณ์วิชาชีพครู ตามความต้องการและความจ าเป็นตามบริบทของสาขาวิชาและพ้ืนที่  

1.1.3 มีกรอบมาตรฐานและตัวชี้วัดสมรรถนะอาจารย์สถาบันผลิตครู และครูพ่ี
เลี้ยงในโรงเรียนหรือสถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิชาชีพครู เพ่ือน าไปสู่การประเมิน มาตรฐานการปฏิบัติงาน
และสมรรถนะ และการวิเคราะห์และพัฒนาสมรรถนะอาจารย์สถาบันผลิตครู และครูพ่ีเลี้ยงตามความต้องการ
จ าเป็น  

1.2 กลไกและระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายสามัญศึกษา และสาย
อาชีวศึกษา ให้มีคุณภาพประสิทธิภาพและมีความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ 

 1.2.1 มีกรอบมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพครูทั้งสายสามัญศึกษาและ สาย
อาชีวศึกษา ที่เน้นให้ครูมีความพร้อมทั้งทางด้านวิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณ ความ
เป็นครู เพ่ือน าไปสู่การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานและสมรรถนะ และการวิเคราะห์และพัฒนา สมรรถนะครู
และบุคลากรทางการศึกษาตามความต้องการจ าเป็น 

 1.2.2 มีระบบกลไกให้ครูและผู้บริหารมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพ               
อย่างต่อเนื่อง อาทิ PLC & CPD (Professional Learning Community & Continuous Professional 
Development) และให้ความส าคัญกับการนิเทศและติดตามช่วยเหลือครูใหม่/ครูที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษา 

 1.3 มีการปรับปรุงระบบกลไกการเลื่อนวิทยฐานะของครู โดยน าผลการประเมิน 
สมรรถนะไปเป็นส่วนส าคัญในการเลื่อนวิทยฐานะและการปรับปรุงค่าตอบแทนที่เหมาะสม 

 
 2.2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  

2.2.4.1 วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดี มี

จิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้
ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  

2. เพ่ือให้คนไทยมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากร
และบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 

3. เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืนสร้างความเข้มแข็ง ของฐาน
การผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้นสร้างความเข้มแข็ง ของเศรษฐกิจ
ฐานราก และสร้างความม่ันคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า  
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4. เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถ สนับสนุนการเติบโต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  

5. เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการท างาน            
เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 

 2.2.4.2 เปูาหมายรวม  
1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัด ฐานที่ดี

ของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบ
และท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงาม ทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง 
และมีความเป็นไทย  

2. ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคม ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม กลุ่มที่มีรายได้ต่ าสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 15  

3. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม 
มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า โดยเพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศเพ่ือรักษาความ
สมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ภายในปี 2563 
เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
เพ่ิมข้ึน และรักษาคุณภาพน้ าและคุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤตให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

4. มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพ่ิมความ
เชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง ปัญหาอาชญากรรม
ลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้าและค้ามนุษย์ลดลง มีความพร้อมที่ปกปูอง
ประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีส่วนร่วม ในการ ก าหนดบรรทัดฐานระหว่าง
ประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนส่ง โลจิสติกส์ ห่วงโซ่มูลค่า เป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ส าคัญ ในอนุภูมิภาค ภูมิภาค 
และโลก และอัตราการเติบโตของมูลค่าการลงทุน และการส่งออกของไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น  

5. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย    
อ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการ ซึ่งภาคเอกชนด าเนินการแทนได้ดีกว่า ลดลง 
เพ่ิมการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององค์กร ปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีอิสระมากข้ึน โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดท าโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ และอันดับความยาก
ง่ายในการด าเนินธุรกิจในประเทศดีข้ึน การใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกว้างขึ้น 
และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้ ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัล
เพ่ิมข้ึน  

2.2.4.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสรา้งและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
เปูาหมายระดับยุทธศาสตร์  
1. คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพ่ิมข้ึน 
2. คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน  
3. คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ ด้วยตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง 
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 แนวทางการพัฒนา  
1. ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึง

ประสงค ์ 
2. พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถ ในการด ารงชีวิต อย่างมีคุณค่า  
3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 
 1. ลดปัญหาความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคม ที่แตกต่างกัน 

และแก้ไขปัญหาความยากจน  
2. เพ่ิมโอกาสการเขา้ถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ  
แนวทางการพัฒนา  
1. เพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเปาูหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุดให้สามารถ เข้าถึงบริการที่

มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ  
2. ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส ทางการศึกษา

อย่างต่อเนื่องโดยไม่ถกูจ ากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พ้ืนที่ และสภาพร่างกาย  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่ง และ

ยั่งยืน 
 เปูาหมายระดับยุทธศาสตร์  
1. ปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ  
2. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสในการศึกษา

และการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมข้ึน  
แนวทางการพัฒนา  
การรักษาความม่ันคงภายในเพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลัก ของชาติ โดย

น าแนวทางพระราชด าริไปเผยแพร่และพัฒนา และด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ พระราชด าริ รวมถึง
ปูองกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต ้ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรร

มาภิบาลในสังคมไทย  
เปูาหมายระดับยุทธศาสตร์  
เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น 
 แนวทางการพัฒนา  
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง  
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2.2.5 นโยบายและแผนระดับชาติวา่ด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 
 2.2.5.1 นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 3 ปูองกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัด ชายแดนภาคใต ้
  1. แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ 7 ประเด็นการปูองกัน และแก้ไข

ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต ้ 
2. เปูาหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิต และ

ทรัพย์สิน และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
  3. ตัวชี้วัด จ านวนนักเรียน นักศึกษา และเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ศึกษาต่อ สถาบัน

ของรัฐในทุกระดับชั้น  
4. กลยุทธ์ พัฒนาการศึกษาให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับตลาดแรงงานในพ้ืนที่ และเสริมสร้าง

ความมั่นคงของชาติ โดยเร่งแก้ปัญหาพ้ืนฐานที่ส่งผลกระทบต่อการศึกษาของเยาวชน ในพ้ืนที่ รวมทั้งส่งเสริมการ
เรียนรู้ในลักษณะทวิภาษา (มลายูถิ่น-ไทย)  

 
2.2.5.2 นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 8 เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความม่ันคงภายใน  

1. แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ 10 ประเด็นการปูองกัน และ
ปราบปรามยาเสพติด  

2. เปูาหมายเชิงยุทธศาสตร์ การแพร่ระบาดของยาเสพติดในสังคมไทยลดลง  
3. ตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
4. กลยุทธ์ รณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงาน และประชากรกลุ่มเสี่ยง ตระหนักรู้ถึงโทษ ของยา

เสพติดเพ่ือปูองกันการเสพยา โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  
 
2.2.5.3 นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที9่ เสริมสร้างความม่ันคงของชาติจากภัยการทุจริต 
 1. แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ 11 ประเด็นการเสริมสร้าง ความ

มั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต  
2. เปูาหมายเชิงยุทธศาสตร์ หน่วยงานภาครัฐมีระบบปูองกันและแก้ไขการทุจริต และประชาชนไม่

เพิกเฉยต่อการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ  
3. ตัวชี้วัด ดัชนีชี้วัดการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย  
4. กลยุทธ์ รณรงค์ให้ความรู้แก่ทุกภาคส่วนถึงภัยทุจริต เพ่ือสร้างค่านิยมต่อต้าน และปฏิเสธการ

ทุจริต  
 

2.3 แผนระดับท่ี 3  
2.3.1 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
 เป็นแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาระยะยาว โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถ เข้าถึงโอกาส

และความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาก าลังคน
ให้มีสมรรถนะในการท างานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน และการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้น าไปเป็นกรอบและแนวทาง การพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ส าหรับพลเมืองทุก
ช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคม ของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัตร เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มี
รายได้ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ได้ก าหนดส า
ระส าคัญส าหรับบรรลุเปูาหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา 
(Access) ความเท่าเทียม ทางการศึกษา (Equity) คุณภาพการศึกษา (Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และ
ตอบโจทย์บริบท เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 20 ปีขา้งหน้า และมียุทธศาสตร์6 ประการ คือ 1) การจัดการ
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ศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคม และประเทศชาติ 2) การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคม แห่งการเรียนรู้ 
4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 5) การจัดการศึกษา เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา และแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้ก าหนดประเด็นการพัฒนาไว้ 23 ประเด็น มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง กับการศึกษาโดยเฉพาะ คือ 
ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 

 
2.3.2 แผนปฏิบัติการด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย ของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563 – 2565)  

กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย และพิจารณาเห็นว่า สถานการณ์ใน
ปัจจุบัน มีปัจจัยและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยมากขึ้น ทั้งในด้านกฎหมาย ด้านโย
บายและแผน รวมถึงบริบทอ่ืนที่กล่าวมาข้างต้น เพ่ือให้การด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยของ
กระทรวงศึกษาธิการ มีกรอบทิศทางและเปูาหมายการด าเนินงานที่ชัดเจน เป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมาย 
สอดคล้องกับแนวนโยบายและเปูาหมายการพัฒนาของยุทธศาสตร์ซาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ แผนปฏิรูป
ประเทศด้านการศึกษา แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และแผนอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้ง เพ่ือเป็นการรวมพลังในการผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการให้เด็กปฐมวัยได้รับ การดูแล และพัฒนาให้มีพัฒนาการสมวัย มีความพร้อม
ส าหรับการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพตามเปูาหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ผ่านการขับเคลื่อน 
6 ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ 1 ) สร้างโอกาส ในการเขา้ถึงบริการการศึกษาปฐมวัยอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม 2) 
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย 3) ส่งเสริม และพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชนในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก
ปฐมวัย 4) ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ สื่อ นวัตกรรมการจัดการศึกษาปฐมวัย 5) 
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย 6) จัดระบบข้อมูลและสารสนเทศการศึกษาปฐมวัย และ 7) 
ปรับปรุงกฎหมาย กฏ ระเบียบที่เก่ียวข้องให้เอ้ือต่อการจัดการศึกษาปฐมวัย  

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

กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยความมั่นคง 
เพ่ือให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการซึ่งมี
สาระส าคัญ 5 เรื่อง ได้แก่ 1) การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 2) การผลิตและพัฒนา
ก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3) การพัฒนาศักยภาพคน  
ทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 4) การสร้างโอกาสความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
และ 5) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

  
2.3.4 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา                
ขั้นพื้นฐาน  

ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ส านักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ที่สอดคล้องเชื่อมโยง กับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 
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2564) นโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยความม่ันคง และแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของ
กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท า
แผนปฏิบัติการ แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และแผนอ่ืน ๆ ในปี พ.ศ. 2563 ถึง 2565 ซึ่งมีส าระส าคัญ 6 เรื่อง 
ได้แก่ 1) การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 2) การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและ 
นวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3) การพัฒนาศักยภาพคน ทุกช่วงวัย และการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ 4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 5) การจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบ บริหารจัดการศึกษา โดยมี
เปูาหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา แผนงาน/โครงการส าคัญในแผนปฏิบัติราชการแต่ละเรื่องดังกล่าว 

 เนื่องด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการปรับเปลี่ยนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เดิมในแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ของ    
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดส าระส าคัญไว้ 6 เรื่อง ตามนโยบายและจุดเน้นเดิมของ
กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป กระทรวงศึกษาธิการมีประกาศนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี 2564-
2565 และนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีการปรับเปลี่ยน จึงมีการปรับแผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) มาสู่แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2564-2565ซึ่งก าหนดสาระส าคัญ
ไว้4 เรื่อง ที่สอดคล้องกับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีการบูรณาการ เปูาหมาย 
ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา และแผนงาน/โครงการส าคัญ เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานของประเทศต่อไป 

  
2.3.5 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2564 - 2565) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2564 - 
2565) เพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทางในการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้บรรลุ เปูาหมายที่ก าหนดไว้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 
2563 - 2565) กระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)  ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 และ
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 รวมทั้ง ใช้เป็นแนวทางใน
การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน ซึ่งมีส าระส าคัญ  4 เรื่อง ได้แก่ 1) ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียน 
มีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 2) สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียน ทุกคน 
3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 4) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัด
การศึกษา โดยมีเปูาหมาย จ านวน 14 เปูาหมาย ตัวชี้วัด จ านวน 18 ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนา จ านวน 49 
แนวทาง เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของประเทศต่อไป 
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2.4 นโยบายท่ีเกี่ยวข้อง  
2.4.1 นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)  
ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) แถลงต่อรัฐสภา                

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดยรัฐบาลได้ก าหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน จ าแนก เป็น 
นโยบายหลัก 12 ด้าน และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ซึ่งนโยบายหลัก 12 ด้าน ประกอบด้วย 1) การปกปูอง และ
เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 2) การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศและความสงบสุข ของ
ประเทศ 3) การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 4) การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 5) การพัฒนา
เศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 6) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจาย ความเจริญสู่
ภูมิภาค 7) การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 8) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพ
ของคนไทยทุกช่วงวัย 9) การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม  10) การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 11) การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 12) การปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม และ นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ได้แก่     
1) การแก้ไขปัญหาในการด ารงชีวิตของประชาชน 2) การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 3) มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวน ของเศรษฐกิจโลก 4) การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและ
พัฒนานวัตกรรม 5) การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 6) การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต   
7) การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 8) การแก้ไข ปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝุายการเมือง
และฝุายราชการประจ า 9) การแก้ไขปัญหา ยาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ 10) การ
พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 11) การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย 12) การสนับสนุนให้มี
การศึกษา การรับฟังความเห็น ของประชาชน และการด าเนินการเพื่อแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 

 
 2.4.2 นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565  
        นโยบายการจัดการศึกษา 12 ข้อ ดังนี้  

ข้อ 1 การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลง ของโลก
ในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับบริบท
สังคมไทย 

  ข้อ 2 การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
อาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพ่ือให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ ทั้งด้านการ
จัดการเรียนรู้ ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัย และมีความรับผิดชอบ
ต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาที่เกิดกับผู้เรียน  

ข้อ 3 การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (NDLP) และ
การส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจ าวัน เพ่ือให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนา แพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วย
ดิจิทัลแห่งชาติ ที่สามารถน าไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้ อย่างกว้างขวาง
ผ่านระบบออนไลน์ และการน าฐานข้อมูลกลางทางการศึกษามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
และการจัดการศึกษา 
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  ข้อ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุน 
สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้ จังหวัดเป็น
ฐาน โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุงเพ่ือก าหนดให้มีระบบ บริหารและการ
จัดการ รวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ สถานศึกษาให้มีความเป็น
อิสระและคล่องตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน มีระบบการบริหารงานบุคคลโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล  

ข้อ 5 การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัดทดสอบวัดความรู้ 
และทักษะที่จ าเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพ่ือให้ระบบการประเมินผล
การศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย ตอบสนองผลสัพธ์ทาง
การศึกษาได้อย่างเหมาะสม  

ข้อ 6 การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเปูาหมาย รวมถึงการระดม ทรัพยากร
ทางการศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพ่ือให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษา มีความเป็นธรรมและสร้าง
โอกาสให้กลุ่มเปูาหมายได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอ่ืนๆ กระจายทรัพยากรทั้งบุคลากรทาง
การศึกษา งบประมาณ และสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง  

ข้อ 7 การน ากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) สู่การปฏิบัติ 
เป็นการผลิตและการพัฒนาก าลังคนเพ่ือการพัฒนาประเทศโดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เชื่อมโยงระบบการศึกษา
และการอาชีพโดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิตและการจัดท ามาตรฐานอาชีพในสาขาที่
สามารถอ้างอิงอาเชียนได้ 

  ข้อ 8 การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพ่ือพัฒนา ร่างกาย 
จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการ การพัฒนาเด็กปฐมวัย
ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒ สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไป
เป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ  

ข้อ 9 การศึกษาเพ่ืออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือให้ผู้จบ
การศึกษาระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพและคุณภาพชีวิตที่ดีมีส่วน
ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้ 

  ข้อ 10 การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการ
จัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา เพ่ือให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งน านวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่ทันสมัยมาใช้ในการ
จัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล  

ช้อ 11 การเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ทางการศึกษา 
และผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มี คุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
ทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  

ข้อ 12 การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยืดหลักการเรียนรู้ ตลอดชีวิต
และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
ทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
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 นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 1. ความปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแล ช่วยเหลือ

นักเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกปูองคุ้มครอง ความปลอดภัยทั้ง
ด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเอง จากภัยอันตรายต่าง ๆ 
ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม 

 2. หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเนันการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถ ของผู้เรียน
เป็นหลัก และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมถรรนะที่ต้องการ 

 3. ฐานข้อมูล Big Data พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซ้ าช้อน เพ่ือให้ได้ ข้อมูล
ภาพรวมการศึกษาของประเทศที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถน ามาใช้ ประโยชน์ได้
อย่างแท้จริง 

 4. ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนุนการ   
ด าเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเป็นเลิศของแต่ละสถานศึกษา
และตามบริบทของพ้ืนที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนมีการจัดการ
เรียนการสอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยสอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน 

 5. พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เนันพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน            
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ท่ีเหมาะสม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

6. การศึกษาตลอดชีวิต การจัดเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพ และ
มาตรฐาน ประชาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสมและเต็มตาม
ศักยภาพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเขา้สู่สังคมผู้สูงวัย  

7. การจัดการศึกษาส าหรับผู้ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้ผู้ที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สามารถด ารงชีวิตในสังคม อย่างมีเกียรติศักดิ์ศรีเท่าเทียม
กับผู้อ่ืนในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

 
2.4.3 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564- พ.ศ. 2565  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตระหนักถึงนโยบายด้านการศึกษา ซึ่งถือเป็นส่วน
ส าคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศให้บรรลุเปูาหมายอย่างยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในทุกด้าน ดังนั้น เพ่ือให้การ
ด าเนินการเกิดผลสัมฤทธิ์และสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ โดยเฉพาะกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอยา่งมีนัยส าคัญ (Big Rock) ที่มีความส าคัญ เร่งด่วน และสามารถด าเนินการและ
วัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมในช่วงปี พ.ศ. 2564 – พ.ศ. 2565 ซึ่งเกี่ยวข้องกับ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ได้แก่ (1) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย (2) การพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และ (3) การสร้างระบบ
การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ จึงก าหนดนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – พ.ศ. 2565 ดังนี้  

1) ด้านความปลอดภัย 
 พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและ

สถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ การมีสุขภาวะที่ดีสามารถ
ปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า  
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2) ด้านโอกาส  
2.1 สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ 

สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย  
2.2ด าเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมีคุณภาพตาม

มาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ ตรงตาม
ศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ สู่ความเป็นเลิศเพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือปูองกัน ไม่ให้
ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างเท่า
เทียมกัน 

 2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะใน
การด าเนินชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 3) ด้านคุณภาพ 
 3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็น ของโลกใน

ศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

 3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเลือก
ศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า 

 3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จ าเป็น              
ในแต่ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุล ทุกด้าน 
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ  

3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการ
พัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้มีจิตวิญญาณความเป็นคร ู 

4) ด้านประสิทธิภาพ  
4.1พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบน

ฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้องทันสมัยและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียน

ที่สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบท ของพ้ืนที ่ 
4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -3 

น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน  
4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษา  

ที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ 
 4.5 สนับสนุนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา  และการ

เพ่ิมความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
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โดยสรุปแล้ว ความสอดคล้องของแผนในระดับต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับภารกิจของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ ที่เป็นเปูาหมายการพัฒนาประเทศ อย่างยั่งยืน โดยมี
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องหลักในด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร ส่วนแผน ระดับที่ 2 ซึ่งเป็นแนว
ทางการขับเคลื่อนประเทศในมิติต่างๆ เพ่ือบรรลุตามเปูาหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งประกอบไปด้วย แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 
2564 – 2565 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และนโยบายและ
แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง แห่งชาติ และแผนระดับที่ 3 เป็นแผนที่จัดท าขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐ เพ่ือ
ถ่ายทอดเปูาหมายและประเด็น การพัฒนาของแผนระดับที่ 1 และ 2 ไปสู่การปฏิบัติ โดยมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 แผนปฏิบัติการด้านการจัดการศึกษา
ปฐมวัย ของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563 – 2565) แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของ
กระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2564 - 2565) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นอกจากนี้ 
ยังพิจารณานโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 และนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 - พ.ศ. 2565 ในการ จัดท าแผนปฏิบัติการดังกล่าว เช่นเดียวกับ แผนปฏิบัติราชการอีกด้วย 
 
2.5 นโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ได้ก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ                 
กลยุทธ์ เปูาประสงค์  และแนวทางในการด าเนินการดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์ 
สร้างคุณภาพผู้เรียน สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน 

 
พันธกิจ 
 

1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียน ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 
 2. พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนอัจฉริยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ และได้รับโอกาสในการแข่งขันในทุกระดับ   
 3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
 4. ส่งเสริมสนับสนุนระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 5. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและ
เท่าเทียม 

6. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามศาสตร์พระราชา และน้อมน า
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาไปใช้ในการด ารงชีวิต 
 7. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคน
ไทย 12 ประการ 
 8. ส่งเสริมผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
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ค่านิยม 
 

 คุณภาพคู่คุณธรรม เป็นองค์กรชั้นน าในการจัดการศึกษา 
 
เป้าประสงค์                

  1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 
  2. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศ และได้รับโอกาสในการแข่งขันทุกระดับ 
  3. ผู้เรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
  4. มีระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
  5. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 
  6. ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามศาสตร์พระราชา และน้อมน าพระ
บรมราโชบายด้านการศึกษาไปใช้ในการด ารงชีวิต 
  7. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย 12 
ประการ 
  8. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพ 
 

โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ในการด าเนินงาน 6 ยุทธศาสตร์  ได้แก่  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ

ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
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2.6 แนวทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย 
เขต 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. ก าหนดนโยบายการเร่งรัดการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็นทุกระดับชั้น อย่างต่อเนื่อง 
2. ก าหนดนโยบายและมาตรการให้สถานศึกษายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น 
3. ก าหนดนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้รูปแบบตุ้มโฮม (TumHome model) 
4. ส่งเสริมและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษาในการเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษา                 

ทั้งจากภายในและภายนอกอย่างมีระบบ            
5. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และทักษะการด ารงชีวิตในสังคมท่ีเปลี่ยนแปลง 
6. ให้ความช่วยเหลือผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษให้มีการพัฒนาการศึกษาตามความเหมาะสมและ

เต็มตามศักยภาพ 
7. ก าหนดนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก จัดท าแผนบริหารจัดการและพัฒนา

คุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก  
8. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 

          9. นิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผล อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
        10. ส่งเสริมพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชีและพัสดุของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
        11. ส่งเสริมให้หน่วยงานและสถานศึกษามีการระดมทุนและทรัพยากรเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา        
จากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก 
 
 
2.7 การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาโดยใช้ (TUMHOME MODEL) 
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2.8 มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (The 
Educational Service Area office Standards) มีจ านวน 3 มาตรฐาน 14 ตัวบ่งชี้ ประเด็น
พิจารณา 56 ข้อ ประกอบด้วย 
 

มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 3 ตัวบ่งช้ี 14 ประเด็นการพิจารณา ดังนี้ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1    การบริหารจัดการที่ดี    ประเด็นพิจารณา   6   ข้อ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2    การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้   ประเด็นพิจารณา   4   ข้อ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3    การกระจายอ านาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษา 
         ประเด็นพิจารณา   4   ข้อ 
 

มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 5 ตัวบ่งชี้ 25 ประเด็นการพิจารณา ดังนี้ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1     การบริหารงานด้านวิชาการ    ประเด็นพิจารณา   9   ข้อ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2     การบริหารงานด้านงบประมาณ   ประเด็นพิจารณา   4   ข้อ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3     การบริหารงานด้านบริหารงานบุคคล   ประเด็นพิจารณา   4   ข้อ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 4     การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป   ประเด็นพิจารณา   7   ข้อ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5     การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  
         ประเด็นพิจารณา   1   ข้อ 
 

มาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 6 ตัวบ่งชี ้ 5 ประเด็นการ
พิจารณา   ดังนี้ 
 

 ตัวบ่งชี้ที่ 1     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีผลงานที่แสดงความส าเร็จและเป็นแบบอย่างได้ 
         ประเด็นพิจารณา   1   ข้อ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2     สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
                             เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา   ประเด็นพิจารณา   1   ข้อ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3     ผู้เรียนระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร 
         ประเด็นพิจารณา   7   ข้อ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 4     ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเท่าเทียมกัน ศึกษาต่อ 
                   ในระดับท่ีสูงขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ  

ประเด็นพิจารณา   6   ข้อ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5     ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างในส านักงานเขต 
          พ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ ได้รับการยกย่อง 
          เชิดชูเกียรติ     ประเด็นพิจารณา   1   ข้อ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 6     ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา    
           รวมทั้งการให้บริการ    ประเด็นพิจารณา   1   ข้อ
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ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการและงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

3.1  สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ไดก้ าหนดกรอบวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวนทั้งสิ้น 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) แยกตามประเภทรายจ่าย
ดังนี้  

 

รายการ จ านวน 
 

ประเภทรายจ่าย 
หมายเหตุ 

ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค 
1. งบประจ า  
2. งบพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตาม
ยุทธศาสตร์/ภารกิจ 
3. งบกลาง 

2,600,000 
1,130,000 

 
 

270,000 

2,186,800 413,200  

รวม  4,000,000    
 

3.1.1.  แผนการใช้จ่ายงบประจ า      งบประมาณ  2,600,000  บาท 
 

ที ่ รายการ งบประมาณ 

1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  
    1) ค่าตอบแทนท าการนอกเวลา 100,000 
    2) ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พัก พาหนะ 200,000 
    3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 80,000 
    4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 25,000 
    5) ค่าวัสดุส านักงาน/งานบ้านงานครัว 300,000 
    6) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 200,000 
    7) ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 25,000 
    8) ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 25,000 
    9) กิจกรรมวันส าคัญ 20,000 
   10) ค่าใช้จ่ายในการประชุม 130,000 
   11) ค่าจ้างอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน (8อัตรา) 1,081,800 

2 ค่าสาธารณูปโภค  
 1) ค่าไฟฟูา 350,000 
    2) ค่าโทรศัพท์ 20,000 
    3) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ สพป.เลย เขต 3 23,200 
    4) ค่าไปรษณีย์ 20,000 
 รวมงบประจ า 2,600,000 
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3.1.2  สรุปงบประมาณโครงการตามตัวช้ีวัด/นโยบายของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
งบประมาณ  1,130,000 บาท 
 

ที ่ โครงการ 
ตาม 

ยุทธศาสตร์ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 
การอนุมัติ ผู้รับผิดชอบ กลุ่มที่

รับผิดชอบ 

1 การเพ่ิมประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา 

การพัฒนา
และ

เสริมสร้าง
ศักยภาพ
มนุษย์ 

ด้าน
การศึกษา 

70,000 นางสาวสุมาลี  กันธุ กลุม่นิเทศ 
ติดตาม
และ

ประเมินผล
การจัด

การศึกษา 
2 การพัฒนาโรงเรียน

คุณภาพประจ าต าบล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย 
เขต 3 

การพัฒนา
และ

เสริมสร้าง
ศักยภาพ
มนุษย์ 

ด้าน
การศึกษา 

20,000 นางสาวสุพัตรา  สิงห์สถิตย ์ กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม
และ

ประเมินผล
การจัด

การศึกษา 
3 การพัฒนาครูผู้สอน

ภาษาอังกฤษ 
การพัฒนา
และ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
มนุษย์ 

ด้าน
การศึกษา 

30,000 นางสาวพีรพรรณพชร          
วงษ์ชมชวกร 

กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม
และ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา 

4 การพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาเรียนรวม 

การพัฒนา
และ

เสริมสร้าง
ศักยภาพ
มนุษย์ 

ด้าน
การศึกษา 

30,000 นางศิริพร  อุ่นแก้ว กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม
และ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา 

5 นิเทศบูรณาการโดยใช้
พ้ืนที่เป็นฐานเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
 

การพัฒนา
และ

เสริมสร้าง
ศักยภาพ
มนุษย์ 

 
 

ด้าน
การศึกษา 

30,000 นางสาวพีรพรรณพชร          
วงษ์ชมชวกร 

กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม
และ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา 



 
 

 

47 

ที ่ โครงการ 
ตาม 

ยุทธศาสตร์ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 
การอนุมัติ ผู้รับผิดชอบ กลุ่มที่

รับผิดชอบ 

6 การพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในเพ่ือรองรับ
การประกันคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่ 
 

การพัฒนา
และ

เสริมสร้าง
ศักยภาพ
มนุษย์ 

 

ด้าน
การศึกษา 

20,000 นายณฐพรต  เพ็งสาย กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม
และ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา 

7 การขับเคลื่อนงานแนะแนว
เพ่ือการศึกษาและการมี
งานท า 
 

การพัฒนา
และ

เสริมสร้าง
ศักยภาพ
มนุษย์ 

ด้าน
การศึกษา 

20,000 นายณฐพรต  เพ็งสาย กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม
และ

ประเมินผล
การจัด

การศึกษา 
8 พัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้ง

ระบบสู่การ ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และการเตรียมผู้เรียนให้
สอดคล้องกับศตวรรษที่ 
21 
 

การพัฒนา
และ

เสริมสร้าง
ศักยภาพ
มนษุย์ 

ด้าน
การศึกษา 

60,000 นางเพชรี  ชัยมูล             
นางศิริพร  อุ่นแก้ว 

กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม
และ

ประเมินผล
การจัด

การศึกษา 

9 ส่งเสริมการใช้
กระบวนการวิจัยในการ
พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 

การพัฒนา
และ

เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากร

มนุษย์ 

ด้าน
การศึกษา 

100,000 นางเพชรี  ชัยมูล          
นางศิริพร  อุ่นแก้ว 

กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม
และ

ประเมินผล
การจัด

การศึกษา 
10  การยกระดับคุณภาพ

ภาษาไทย (อ่านออก เขียน
ได้) และคิดเลขเป็น 

การพัฒนา
และ

เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากร

มนุษย์ 

ด้าน
การศึกษา 

50,000 นางเพชรี  ชัยมูล          
นางศิริพร  อุ่นแก้ว 

กลุ่มนเิทศ 
ติดตาม
และ

ประเมินผล
การจัด

การศึกษา 
11 ส่งเสริมสนับสนุนหน่วยรับ

ตรวจให้เกิดความเข้มแข็ง 
การปรับ

สมดุลและ
พัฒนาระบบ
การบริหาร

จัดการ

ด้านการ
ปูองปราม 

10,000 นางพฤษภา นิกรพิทยา 
นางสาวจิรวดี ศิริภักดิ์ 

หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 
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ที ่ โครงการ 
ตาม 

ยุทธศาสตร์ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 
การอนุมัติ ผู้รับผิดชอบ กลุ่มที่

รับผิดชอบ 

ภาครัฐ 

12 แผนพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
สังกัด สพป.เลย เขต 3 

การพัฒนา
และ

เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากร

มนุษย์ 

ด้าน
การศึกษา 

120,000 นางชลีกร  สู่สุข                
นายกฤษฎา สูสุ่ข              

นางเบญจมาศ แถวอุทุม 

กลุ่มพัฒนา
ครู 

13 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 
 
 

การพัฒนา
และ

เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากร

มนุษย์ 

ด้าน
การศึกษา 

80,000 จอ.สุริยนต์  ชมภ ู กลุ่ม
ส่งเสริม
การจัด

การศึกษา
ทางไกล 

14  การจัดตั้ง จัดสรร และ
การบริหารงบประมาณ
ประจ าปี 

การปรับ
สมดุลและ

พัฒนาระบบ
การบริหาร

จัดการ
ภาครัฐ 

ด้าน
การศึกษา 

47,000 นางพัชรี  ขุนมาตย์ กลุ่ม
นโยบาย
และแผน 

15  การจัดท าแผนปฏิบัติการ 
และการก ากับ ติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงาน
การบริหารจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

การปรับ
สมดุลและ

พัฒนาระบบ
การบริหาร

จัดการ
ภาครัฐ 

ด้าน
การศึกษา 

98,000 นางสารภี  รับผล 
นางภัคญา  ศักดาพิทักษ์ 
นางสาวจิรัชญา  พายัพ              

กลุ่ม
นโยบาย
และแผน 

16  การบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก 

การพัฒนา
และ

เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากร

มนุษย์ 

ด้าน
การศึกษา 

25,000 นางสารภี  รับผล 
นางภัคญา  ศักดาพิทักษ์ 
นางสาวจิรัชญา  พายัพ              

กลุ่ม
นโยบาย
และแผน 
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ที ่ โครงการ 
ตาม 

ยุทธศาสตร์ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 
การอนุมัติ ผู้รับผิดชอบ กลุ่มที่

รับผิดชอบ 

17 ส านักงาน น่าดู  น่าอยู่ น่า
ท างาน 

การปรับ
สมดุลและ

พัฒนาระบบ
การบริหาร

จัดการ
ภาครัฐ 

ด้านการ 
บริหาร
ราชการ
แผ่นดิน 

120,000 นางพิสมัย  ทองหล้า กลุ่ม
อ านวยการ 

18 สร้างจิตส านึกและความรู้
ในการผลิตและบริโภคที
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

การพัฒนา
และ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากร
มนุษย์ 

ด้าน
การศึกษา 

20,000 นางสุทธิพร แสงมณี กลุ่ม
ส่งเสริม
การจัด

การศึกษา 

19 พัฒนาระบบและกลไกใน
การดูแลความปลอดภัย
ให้กับผู้เรียน  สพป.เลย 3 

ด้านการ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากร
มนุษย์ 

ด้าน
การศึกษา 

30,000 นางสาวจารุณี  สมศรี
แก้ว   

กลุ่ม
ส่งเสริม
การจัด

การศึกษา 

20 อบรมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างสมรรถนะหน่วย
รับตรวจ.ทางด้านการเงิน 
การบัญชีและพัสดุ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2565                     

ด้านการปรับ
สมดุลและ

พัฒนาระบบ
การบริหาร

ภาครัฐ 

ด้านการ
ป้องปราม 

100,000 หน่วยตรวจสอบภายใน 
/ กลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย์ 

หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน / 

กลุ่ม
บริหารงาน

การเงิน
และ

สินทรัพย์ 
21 เพ่ิมประสิทธิภาพกลุ่ม

โรงเรียนเพ่ือพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

ด้านการ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากร
มนุษย์ 

ด้าน
การศึกษา 

50,000 นางสาวสุพัตรา  สิงห์
สถิตย์ 

กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม
และ

ประเมินผล
การจัด

การศึกษา 
รวมทั้งสิ้น 21 โครงการ    1,130,000     
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ชื่อโครงการ “การเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล  
                และนิเทศการศึกษา” 
ลักษณะโครงการ         โครงการงานประจ า           โครงการใหม่            โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  ชื่อ – นามสกุล  นางสาวสุมาลี  กันธุ     โทรศัพท์   084-866-4780 
ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ   เริ่มต้น   1 ตุลาคม 2564    สิ้นสุด   30 กันยายน  2565 
งบประมาณ    70,000   บาท 
 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์   
  (1) เปูาหมาย  
                           1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 

  (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 
     (3) การบรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

เนื่องจากโครงการการเพ่ิมประสิทธิภาพประสิทธิผลคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล
และนิเทศการศึกษา มีผลผลิตท าให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพโดยมุ่งเน้นการมีส่วน
ร่วมและความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินการ มีข้อมูลสารสนเทศ ผลการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุง
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นโครงการนี้ส่งผลต่อการบรรลุเปูาหมาย  ตามตัวชี้วัด 3.2 
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
 1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาการเรียนรู้         
          (1) เปูาหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
  - เปูาหมายที่ 1. คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของ
โลกศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน          
มีนิสัยใฝุเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  - การบรรลุเปูาหมายตามแผนแม่บทฯ 
    เนื่องจากโครงการการเพ่ิมประสิทธิภาพประสิทธิผลคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล
และนิเทศการศึกษา มีผลผลิตท าให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพโดยมุ่งเน้นการมีส่วน
ร่วมและความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินการ มีข้อมูลสารสนเทศ ผลการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุง
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นโครงการนี้ส่งผลต่อการบรรลุเปูาหมายตามตัวชี้วัดคะแนน PISA 
ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (คะแนนเฉลี่ย) ค่าเปูาหมายเฉลี่ย 470 คะแนน 
  (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
  - แนวทางการพัฒนา (2) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัด
กิจกรรมเสริมทักษะเพ่ือพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 มีการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับเนื้อหาและวิธีการสอน 
โดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุนทฤษฎีการเรียนรู้แบบใหม่ในการพัฒนาเนื้อหาและทักษะแบบใหม่ เทคโนโลยีเพ่ือการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ควรมีคุณลักษณะที่มีชีวิต มีพลวัต มีปฏิสัมพันธ์ การเชื่อมต่อและมีส่วนร่วม 
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  - เปูาหมายของแผนย่อย……คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ 
และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
  - การบรรลุเปูาหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
  เนื่องจากโครงการการเพ่ิมประสิทธิภาพประสิทธิผลคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล
และนิเทศการศึกษา มีผลผลิตท าให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพโดยมุ่งเน้นการมีส่วน
ร่วมและความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินการ มีข้อมูลสารสนเทศ ผลการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3 ที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุง
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นโครงการนี้ส่งผลต่อการบรรลุเปูาหมายตามตัวชี้วัดสัดส่วนครู
ผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติ ค่าเปูาหมายร้อยละ 50 
1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 
 1) แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 
 2) เปูาหมายรวม 1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา   
 3) เรื่องและประเด็นปฏิรูป……………………………………………………… 
  5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
   5.4 การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา 
                     6. การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพ่ือบรรลุเปูาหมายในการปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนและยกระดับ คุณภาพของการจัดการศึกษา 
   6.1 สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา 
                     7. การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล (Digitalization for 
Educational and Learning Reform) 

                          7.2 ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษา (Big Data for Education 
 

 
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
2.1  หลักการและเหตุผล 

การปฏิรูปการศึกษามีความมุ่งหมายที่จะจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นคนดีมี
ความสามารถและอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข  การด าเนินการให้บรรลุเปูาหมายอย่างมีพลังและมีประสิทธิภาพ  
จ าเป็นที่จะต้องมีการกระจายอ านาจและให้ทุกฝุายมีส่วนร่วม ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 43 ที่ก าหนดให้บุคคลย่อมมีเสรีภาพเสมอกันในการรับการศึกษาไม่
น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  การจัดการศึกษาอบรมของรัฐต้อง
ค านึงถึงการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโดยที่มาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ก าหนดให้มีการตรวจราชการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการประกอบกับค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่  19/2560 ลงวันที่ 3 
เมษายน 2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ก าหนดให้มีการก ากับ เร่งรัด 
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ และสอดคล้องกับการบริหารราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการ จึงเห็นสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตรวจ ติดตามประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา พ.ศ. 2549 
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 ในหมวด 2 ส่วนที่ 4 ข้อ 25 ก าหนดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ระดับเขต
พ้ืนที่ การติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย นิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการด าเนินการ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขต
พ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเตรียมการรับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลจากหน่วยงานภายนอกดังนั้น เพ่ือให้การติดตาม  
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือติดตามผลการด าเนินงานบริหารการศึกษา
ของเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 โดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงต้องจัดประชุมเพ่ือทราบความก้าวหน้าการจัดการศึกษา  
ตลอดจนพิจารณาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงก าหนดให้มีการ
ประชุมคณะกรรมการจึงก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
ของเขตพ้ืนที่การศึกษา อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ดังนั้นการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานจึงเป็นเรื่องส าคัญและมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่ง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต  3 ตระหนักและเห็นความส าคัญ จึงได้
จัดท าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาขึ้น 
 
2.2 วัตถุประสงค์ 

  2.2.1 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
การศึกษาท้ัง 4 ด้าน 
 2.2.2 เพ่ือให้มีการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลฯทั้ง 4 ด้านอย่างเป็นระบบ 
 2.2.3 เพ่ือประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด 

  2.2.4 เพ่ือให้องค์คณะบุคคลบุคคลได้ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษาอย่างเข้มแข็ง 
2.3  เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

1. ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. จ านวน 5 ครั้ง/ป ี
2. ประชุมคณะอนุกรรมการ อ.ก.ต.ป.น. จ านวน 3 ครั้ง/ป ี
3. โรงเรียนในสังกัดได้รับการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษาอย่างน้อยโรงเรียนละ 2 

ครั้ง ทุกโรงเรียน 
           เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (outcome) 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบ
ต่อผลการด าเนินการ มีระบบการนิเทศเร่งรัดติดตาม ประเมินผลสถานศึกษาและครูที่เข้มแข็ง  

2. โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีข้อมูลสารสนเทศ ผลการติดตาม ตรวจสอบ

ประเมินผลและนิเทศการศึกษาโรงเรียนในสังกัดที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการของ
โรงเรียนให้เกิดคุณภาพ 

 
2.4  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
 ผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย 
เขต 3 
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2.5  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
           วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ    70,000  บาท  

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
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. วางแผนการด าเนินงาน 
(Plan) 
กิจกรรมที่ 1 การขับเคลื่อน
การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดย ก.ต.ป.น. 
- ค่าพาหนะเดินทาง 
การประชุม ก.ต.ป.น. 5 ครั้ง   
- ค่าอาหารว่าง 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 
 
 

 
2.ด าเนินการ (Do)  
  - แต่งตั้ง อ.ก.ต.ป.น. 
  - ประชุม อ.ก.ต.ป.น.
ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลการบริหารจัด
งานของโรงเรียน ด้าน
งบประมาณ  บริหารงาน
บุคคล งานบริหารวิชาการ 
งานบริหารทั่วไป 9 กลุ่ม
โรงเรียน 
-ค่าอาหารว่าง อาหาร
กลางวัน140x50x2 
การประชุม
คณะอนุกรรมการ           
อ.ก.ต.ป.น. 2 ครั้ง   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7,000 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7,000 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

14,000 
 

 

3. สรุปและประเมินผล 
(Check)                               
   ประชุมวิเคราะห์และ
สรุปผลการนิเทศติดตาม
ด าเนินงานของสถานศึกษา 
โดย อ.ก.ต.ป.น.   
- ค่าอาหารว่าง อาหาร
กลางวัน140x50 

 
 

 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
 
0 

 
 

 
 
 
 
0 

 

 
 
 
 
 
 

7,000 
 

 
 

 
 
 
 

7,000 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
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 
4. ผลการประเมินไป
ปรับปรุง (Act) 
  สรุปรายงานผล/
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก.ต.ป.น. 
   - ประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การด าเนินงาน ของ 
ก.ต.ป.น. 
นอกสถานที่ 
   - จัดท าเอกสารสรุปผล
การด าเนินงานของ         
ก.ต.ป.น. 

 
 
 
 
 
0 

 
0 

 
 
 
 
 
0 

 
0 

 
 
 
 
 
0 
 
0 

 
 
 
 
 

28,600 
 

600 

 
 
 

 
 

28,600 
 

600 

รวม 3,960 10,960 3,960 51,120 70,000 
  
2.6 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงินงบประมาณ 
งบด าเนินงาน 

รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 
 
 
 

 

กิจกรรมที่ 1 การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
- ค่าพาหนะเดินทางการประชุม ก.ต.ป.น. 5 ครั้ง   
- ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน (140 บาทx 20 
คน x 5 ครั้ง) 

 
 

 
 

 

 
 

5,800 
14,000 

 
 
 
 

 

 
 

5,800 
14,000 

 

2 การด าเนินการ 
- ค่าใช้จ่ายในการ ประชุม อ.ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 1  
ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน (50คนx140 บาท) 
- ค่าใช้จ่ายในการ ประชุม อ.ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 2  
ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน (50คนx140 บาท) 
- ค่าประชุมวิเคราะห์และสรุปผลการนิเทศ
ติดตามด าเนินงานของสถานศึกษา อ.ก.ต.ป.น.   
ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน (50 คน x 140 
บาท) 

  
7,000 

 
7,000 

 
7,000 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
7,000 

 
7,000 

 
7,000 

 

3 สรุปรายงานผล/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก.ต.ป.น. 
การด าเนินงาน ของ ก.ต.ป.น. นอกสถานที่ 
  - ค่าท่ีพัก จ านวน 9 ห้อง x 1,200 บาท 
  - ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 240 บาท x 20 คน 

  

 
10,800 
4,800 

 
 
 
 
 

 

 
10,800 
4,800 
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ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงินงบประมาณ 
งบด าเนินงาน 

รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
  - ค่าอาหารกลางวัน 
  - ค่าห้องประชุม 
  - น้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลางจ านวน 2 คัน 
 -  ค่าจัดท าเอกสารสรุปผลการด าเนินงาน 

3,000 
5,000 
5,000 

 

 
 
 

600 

3,000 
5,000 
5,000 
600 

รวม  69,400 600 70,000 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 70,000 

   
  
2.7  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
 2.7.1  เชิงปริมาณ 

1) ร้อยละของโรงเรียนที่ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ตามคู่มือโรงเรียน
คุณภาพ 

2) มีแผนการขับเคลื่อนห้องเรียนคุณภาพสู่โรงเรียนคุณภาพ   
3) ก.ต.ป.น. มีผลงานดีเด่นได้รับเกียรติบัตร  

 2.7.2  เชิงคุณภาพ   
1) สถานศึกษาในสังกัดจ านวน 107 โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีรูปแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

2.8  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
2.8.1 การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 2.8.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีระบบการติดตามตรวจสอบที่ประสิทธิภาพ 
 2.8.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีวิธีการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการ
บริหารแบบมีส่วนร่วม 
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ชื่อโครงการ “การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
                เลย เขต 3” 
ลักษณะโครงการ         โครงการงานประจ า        โครงการใหม่           โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  ชื่อ – นามสกุล นางสาวสุพัตรา  สิงห์สถิตย์ โทรศัพท ์0872323176 
ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ   เริ่มต้น ตุลาคม 2564 สิ้นสุด กันยายน 2565 
งบประมาณ 20,000 บาท 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 

 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

(1) เป้าหมาย  

2.1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21           
 2.2 สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์ 

4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

4.3.2 การเปลี่ยนโฉมบทบาท “คร”ู ให้เป็นครูยุคใหม่  

โดยปรับบทบาทจาก “ครูสอน” เป็น “โค้ช” หรือ “ผู้อ านวยการเรียนรู้” ท าหน้าที่กระตุ้น สร้าง
แรงบันดาลใจ แนะน าวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรมและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้
ให้ผู้เรียน และมีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน   

(3) การบรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ 

เนื่องจากโครงการ “การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3” มีผลผลิตเกี่ยวกับการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 โดยมีผลลัพธ์ท าให้ ครู ในโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ทั้ง 21 โรงเรียน ในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เป็นครูยุคใหม่ปรับบทบาทจาก “ครูสอน” เป็น “โค้ช” หรือ “ผู้อ านวยการ
เรียนรู้” ท าหน้าที่กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะน าวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรม
และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน สามารถจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และมี
บทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โดยการจัดอบรม ประชุมทางวิชาการ และ
การน าเสนองานวิจัยให้กับครูในโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ส่งผลให้นักเรียนในโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล
ทั้งหมด 21 โรงเรียน เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

2)  ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

         (1) เป้าหมาย  

 2.1 สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ 
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      (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
 4.1 การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ  
 4.1.7 สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขและการศึกษา โดยเฉพาะส าหรับผู้มี

รายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส  

ด้านการศึกษาเน้นการสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพที่เป็นมาตรฐานเสมอกัน 
โดยเฉพาะในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดารและยากจนและกลุ่มเปูาหมายที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษ การจัดให้มีมาตรการ
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา การสนับสนุนกลไกความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาการศึกษาใน
ระดับจังหวัด การใช้เทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ความรู้และนวัตกรรมของคนทุก
กลุ่ม รวมถึงระบบการติดตามสนับสนุนและประเมินผลเพ่ือสร้างหลักประกันสิทธิการศึ กษาที่มีคุณภาพของ
ประชาชน  

(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

เนื่องจากโครงการ “การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3” มีผลผลิตเกี่ยวกับการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในการศึกษาโดยเฉพาะ
ในโรงเรียนในพ้ืนที่ห่างไกล เน้นการสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพที่เป็นมาตรฐานเสมอกัน การ
สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ความรู้และนวัตกรรมของคนทุกกลุ่ม 
รวมถึงระบบการติดตามสนับสนุนและประเมินผลเพ่ือสร้างหลักประกันสิทธิการศึกษาที่มีคุณภาพของประชาชน 
โดยการจัดการประชุมผู้บริหาร การท าแผนการนิเทศ ติดตามโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ทั้ง 21 โรงเรียน อย่าง
น้อย โรงเรียนละ 3 ครั้ง เพื่อสนับสนุนและประเมินผลการจัดการศึกษา สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา 

1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 

 1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
(1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

  - เป้าหมายที่ 1. คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มข้ึน มีทักษะที่จ าเป็นของ
โลกศตวรรษท่ี 21 สามารถใช้ในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น 
มีนิสัยใฝุเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

  - การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 

  โครงการ “การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 3” ตามตัวชี้วัด โดยการเปลี่ยนครูให้ เป็นครูยุคใหม่ปรับบทบาทจาก “ครูสอน” เป็น “โค้ช” หรือ 
“ผู้อ านวยการเรียนรู้” ท าหน้าที่กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะน าวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ 
ออกแบบกิจกรรมและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน ส่งผลให้นักเรียนในโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลทั้งหมด 
21 โรงเรียน มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถใช้ในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝุเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

  (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 4.3 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  

4.3.2 การเปลี่ยนโฉมบทบาทครู ให้เป็นครูยุคใหม่ 
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- แนวทางการพัฒนา  

  1) เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ คือ (3) ส่งเสริมสนับสนุนระบบการพัฒนา
ศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการในสาขาที่ตนเองสอน มีความรู้ ทักษะ และสามารถสร้างสมรรถนะที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพให้แก่ผู้เรียน 

  - เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้
และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

  - การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ      

  โครงการ “การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 3” ตามตัวชี้วัด โดยการเปลี่ยนโฉมบทบาทครูให้เป็นครูยุคใหม่ มีความรู้ทักษะ ด้วยการจัดงบประมาณให้
ครูอบรมเพ่ิมเติม เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภทด้วยการจัดอบรมครูเกี่ยวกับ
การใช้เทคโนโลยีในการจัดการการเรียนรู้ ส่งผลให้คนไทยนักเรียนในโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ในส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่
จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
                                               

1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 

 1) แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 

 2) เป้าหมายรวม 

  2.1) ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 

  2.2) ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

 3) เรื่องและประเด็นปฏิรูป 

  3.1) การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  

  - เด็ก เยาวชน และประชาชน ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส ทุกคนมีความเสมอภาคใน
โอกาสพัฒนาตนเองตามศักยภาพและเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ รวมถึงเสริมสร้างพัฒนาครูและสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและคุณภาพ ตลอดจนวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ที่น าไปใช้ได้จริงเพ่ือยกระดับความสามารถของคนไทยได้
อย่างยั่งยืน 
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ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาได้รับมอบหมาย
นโยบายจากนายกรัฐมนตรีให้ด าเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  (1ต าบล 1โรงเรียน
คุณภาพ) โดยมุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามบริบทของตนเอง สร้างโอกาสให้นักเรียนใน
พ้ืนที่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่เกิดความเท่าเทียมและครอบคลุมทั่วประเทศ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าด้านการจัด
การศึกษาของประเทศ โดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลางของชุมชน เป็นต้นแบบโรงเรียนที่มีคุณภาพ โดยโรงเรียน
สามารถให้บริการการศึกษาอย่างมีคุณภาพ มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนมีอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความ
สะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ผู้บริหารและครูมีความพร้อมด้านสมรรถนะ ศักยภาพและความสามารถในการบริหาร
จัดการให้มคีุณภาพ สร้างการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการบริหารการจัดการสถานศึกษาของ
เอกชน บ้าน วัด รัฐ โรงเรียน เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ซึ่งถือเป็นหลักประกันกับชุมชนว่า โรงเรียนคุณภาพเหล่านี้จะส่งเสริม
และสนับสนุนให้นักเรียนได้รับความรู้ กระบวนการและทักษะที่จ าเป็นต่อการธ ารงตน ด ารงชีวิตในการเป็นพลเมือง
ที่ดีของประเทศ ตลอดจนเป็นศูนย์รวมหรือเป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน ให้ชุมชนมีส่วนร่วมและเกิดความรู้สึกเป็น
เจ้าของ สร้างความเชื่อม่ันและศรัทธาในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน น าไปสู่การ
ลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง โรงเรียน และชุมชน ร่วมกันจัดกิจกรรมทางการศึกษาที่เป็นประโยชน์ เชื่อมโยง
ความสัมพันธ์กับชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ   

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  ได้รับมอบหมายนโยบายจากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการด าเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล สพฐ. ให้บรรลุตาม
เปูาหมาย  โดยเร่งด าเนินการโครงการให้เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรในโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล รวมถึงชุมชนได้มีส่วนรับรู้ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาและขับเคลื่อนโครงการอย่างยั่งยืน จึง
จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

2.2วัตถุประสงค์ 
2.2.1 เพ่ือส่งเสริมให้ครูในโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย 

เขต 3 เป็นครูที่มคีวามพร้อมด้านสมรรถนะ ศักยภาพ เป็นครูยุคใหม่ที่ปรับบทบาทจาก “ครูสอน” เป็น “โค้ช” หรือ 
“ผู้อ านวยการเรียนรู้” และสามารถสร้างนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยได้ 

2.2.3 เพ่ือนิเทศ ติดตาม สนับสนุนและประเมินผลการจัดการศึกษา การด าเนินงานโครงการโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เพ่ือสร้างความเป็นธรรมและลด
ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  

 
2.3  เป้าหมาย 

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

21 โรงเรียน  มีนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน อย่างน้อยโรงเรียนละ 1 นวัตกรรม พร้อมงานวิจัย 
       2) ครูในโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลแต่ละโรงเรียน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

เลย เขต 3 จ านวน 21 โรงเรียน ร้อยละ 50  มีความพร้อมด้านสมรรถนะ ศักยภาพและเป็นครูยุคใหม่ที่ปรับบทบาท
จาก “ครูสอน” เป็น “โค้ช” หรือ “ผู้อ านวยการเรียนรู้”  

 3) โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3จ านวน 
21 โรงเรียน ได้รับการนิเทศ ติดตาม การด าเนินงานทุกโรงเรียน  
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2.3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (outcome) 
  1) โรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 3 มีนวัตกรรมในการพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน  
                    2) โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลทุกโรงเรียน มีการพัฒนาความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานด้าน
ส่งเสริมการศึกษาและด้านการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

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

 2.4.2 นักเรียนในโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
จ านวน 21 โรงเรียน 
 2.4.3 ครูและนักเรียนในโรงเรียนอ่ืน ๆ ในพื้นที่ใกล้เคียงโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

2.5  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

     วงเงินงบประมาณท่ีด าเนินการ 20,000 บาท  
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที ่1  
ต.ค.64-ธ.ค.64 

ไตรมาสที่ 2 
ม.ค.65-มี.ค.65 

ไตรมาสที่ 3 
เม.ย.65-มิ.ย.65 

ไตรมาสที ่4  
ก.ค.65-ก.ย.65 

1. ประชุมผู้บริหาร
โรงเรียนคุณภาพ 
   - ครั้งที่ 1 เพ่ือชี้แจงการ
ด าเนินโครงการ และ
รายงานผลการด าเนิน
โครงการปีที่ผ่านมา  
   - ครั้งที่ 2 เพ่ือติดตาม
ผลการด าเนินโครงการ  
   - ครั้งที่ 3 เพ่ือสรุปผล
การด าเนินโครงการ
ปีงบประมาณ 2565 

 
 
 

4,400 

 
 

 
 
 
 
 

4,400 

 
 
 
 
 
 
 
 

4,400 

 
 
 
 
 
 
 
 

13,200 

2. ครูคุณภาพโรงเรียน
คุณภาพ 

- จัดอบรมการใช้
เทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนรู้ ผ่านระบบออนไลน์  
3. การนิเทศ ก ากับและ
ติดตามการด าเนินงาน 
Coaching and 
Mentoring  

 
 

 
 

 
  
 

6,800 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

6,800 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที ่1  
ต.ค.64-ธ.ค.64 

ไตรมาสที่ 2 
ม.ค.65-มี.ค.65 

ไตรมาสที่ 3 
เม.ย.65-มิ.ย.65 

ไตรมาสที ่4  
ก.ค.65-ก.ย.65 

- นิเทศ ติดตามท่ีโรงเรียน 
ทั้ง 21 โรงเรียน อย่างน้อย 
โรงเรียนละ 3 ครั้ง 

รวม 
4,400 6,800 4,400 4,400 20,000 

  

2.6 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงินงบประมาณ 
งบด าเนินการ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ประชุมผู้บริหารโรงเรียนคุณภาพ 
   1.1 ครั้งที่ 1 เพ่ือชี้แจงการด าเนินโครงการ และ
รายงานผลการด าเนินโครงการปีที่ผ่านมา  
    - ค่าอาหารและอาหารว่าง ผู้เข้าประชุม  (40 คน x 
110 บาท x 1 วัน)      
   1.2 ครั้งที่ 2 เพ่ือติดตามผลการด าเนินโครงการ  
    - ค่าอาหารและอาหารว่าง ผู้เข้าประชุม  (40 คน x 
110 บาท x 1 วัน)      
   1.3 ครั้งที่ 3 เพ่ือสรุปผลการด าเนินโครงการ
ปีงบประมาณ 2565 
    - ค่าอาหารและอาหารว่าง ผู้เข้าประชุม  (40 คน x 
110 บาท x 1 วัน)       

 
 

4,400 
 
 

4,400 
 
 

4,400 

 
 
 
  

รวมกิจกรรมที่ 1 0 13,200 0 13,200 
2. ครูคุณภาพโรงเรียนคุณภาพ 

2.1  จัดอบรมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 
ผ่านระบบออนไลน์ 
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการเตรียมการอบรม 
- ค่าวิทยากร จ านวน 2 คน คนละ 3 ชั่วโมง (2 คน x 
600 บาท x 3 ชั่วโมง) 
- ค่าอาหารและอาหารว่าง คณะท างาน จ านวน 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 
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ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงินงบประมาณ 
งบด าเนินการ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

3.1 นิเทศ ติดตามที่โรงเรียน ทั้ง 21 โรงเรียน อย่าง
น้อย โรงเรียนละ 3 ครั้ง   

    
รวมกิจกรรมที่ 4 0 0 0 0 
รวมทั้งสิ้น 3,600 14,880 1,520 20,000 

 
2.7 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีนวัตกรรมการ
สอน (1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม 1 งานวิจัย) 

ตรวจสอบการรายงาน
นวัตกรรม งานวิจัย 

แบบรายงานนวัตกรรม 
เล่มวิจัย 

2. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีครูที่เข้าร่วม
อบรม ประชุมวิชาการ และน าเสนอผลงาน 

ตรวจสอบจากการรายงาน
การเข้ารับการพัฒนาตนเอง 

แบบรายงาน 
SAR 

3. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนได้รับการนิเทศ
ติดตามอย่างน้อย 3 ครั้ง 

การออกนิเทศ ติดตาม  แบบรายงานการนิเทศติดตาม 
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 

 

2.8  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
2.8.1 โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีนวัตกรรม

การเรียนการสอนที่ดีมีคุณภาพโรงเรียนละ 1 นวัตกรรม 
2.8.2  ครูโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีความ

พร้อมด้านสมรรถนะ ศักยภาพและเป็นครูยุคใหม่ที่ปรับบทบาทจาก “ครูสอน” เป็น “โค้ช” หรือ “ผู้อ านวยการ
เรียนรู้” 

2.8.3  โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลทุกโรงเรียน ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
ได้รับการนิเทศ ติดตาม การด าเนินงานที่เป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
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ชื่อโครงการ “การพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ” 
ลักษณะโครงการ         โครงการงานประจ า           โครงการใหม่        โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  ชื่อ – นามสกุล นางสาวพีรพรรณพชร  วงษ์ชมชวกร  โทรศัพท์ 093-6594263 
ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ   เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2564  สิ้นสุด 30 กันยายน  2565 
แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
งบประมาณ 30,000 บาท 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 

 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

   (1) เปูาหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

   (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

(3) การบรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ เนื่องจากโครงการ“การพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ” 
มีผลผลิตท าให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษโรงเรียนในสังกัดได้รับการพัฒนาเทคนิคในการจัดกิจกรรมการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษครบ 107 โรงเรียน มีผลลัพธ์ท าให้ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษมีความตระหนัก เข้าใจ และมีเทคนิคในการ
สอนภาษาอังกฤษครบทั้ง 4  ทักษะ ซึ่งท าให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษขั้นพ้ืนฐานเพ่ิมขึ้น ดังนั้น
โครงการนี้ส่งผลต่อการบรรลุเปูาหมายตามตัวชี้วัด 3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 

  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 

(1) เปูาหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

  - เปูาหมายที่ คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลก
ศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัย
ใฝุเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

การบรรลุเปูาหมายตามแผนแม่บทฯ เนื่องจากโครงการ“การพัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษ” มี
ผลผลิตท าให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษโรงเรียนในสังกัดได้รับการพัฒนาเทคนิคในการจัดกิจกรรมการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษครบ 107 โรงเรียน มีผลลัพธ์ท าให้ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษมีความตระหนัก เข้าใจ และมีเทคนิคในการ
สอนภาษาอังกฤษครบทั้ง 4 ทักษะ ซึ่งท าให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษขั้นพ้ืนฐานเพ่ิมขึ้น ดังนั้น
โครงการนี้ส่งผลต่อการบรรลุเปูาหมายตามตัวชี้วัด อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา 
ค่าเปูาหมายอันดับที่ 45 

  (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

  - แนวทางการพัฒนา จัดให้มีระบบการศึกษาและระบบฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพสูง
และยืดหยุ่น 
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  - เปูาหมายของแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และ
ทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

  - การบรรลุเปูาหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

  เนื่องจากโครงการ“การพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ” มีผลผลิตท าให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
โรงเรียนในสังกัดได้รับการพัฒนาเทคนิคในการจัดกิจกรรมการเรียนวิชาภาษาอังกฤษครบ 107 โรงเรียน มีผลลัพธ์
ท าให้ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษมีความตระหนัก เข้าใจ และมีเทคนิคในการสอนภาษาอังกฤษครบทั้ง 4 ทักษะ ซึ่งท าให้
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษขั้นพ้ืนฐานเพ่ิมขึ้น ดังนั้นโครงการนี้ส่งผลต่อการบรรลุเปูาหมายตาม
ตัวชี้วัด สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงมาตรฐานนานาชาติ ค่าเปูาหมายร้อยละ 50  
  

1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 

 แผนการปฏิรูปประเทศ โดยตรง 

  1) แผนการปฏิรูปประเทศ.....ด้านการศึกษา  

 2) เปูาหมายรวม ……ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 

 3) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป  การจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
เปูาหมายรวม  

 แผนการปฏิรูปประเทศ ระดับรอง 

 1) แผนการปฏิรูปประเทศ.....ด้านสังคม 

 2) เปูาหมายรวม ……สังคมเป็นสังคมแห่งโอกาสและไม่แบ่งแยก 

 3) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูปที่ 5 การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม 

 

1.4  แผนระดับที่ 3 (ระบุชื่อ)การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 

1) ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทุกช่วงวัย 

2) มุ่งเน้นการพฒันาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
 ปัจจัยที่ส าคัญที่สุดในกระบวนการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาการเรียนรู้ก็คือ “ครู” ครูเป็นผู้ที่มี
ความหมายและส าคัญมากท่ีสุดในห้องเรียน และเป็นผู้ที่มีความส าคัญต่อคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้เพราะ คุณภาพของ
ผู้เรียนขึ้นอยู่กับคุณภาพของครู ที่มีความส าคัญท่ีสุดในโรงเรียนที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนมากที่สุด การเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ ของประเทศไทยในปัจจุบันมีการใช้รูปแบบการสอนที่หลากหลาย มีการน าสื่อเทคโนโลยีต่าง 
ๆ เป็นสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนเพ่ือที่จะกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถน าภาษาอังกฤษไปใช้ในการ
สื่อสารได้ โดยนักเรียนได้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา ตามสภาพความ
เป็นจริงแล้ว นักเรียนส่วนใหญ่ยังไม่สามารถน าภาษาอังกฤษไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้จริง ซึ่งอาจมาจากสาเหตุหลาย 
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ด้าน ขึ้นอยู่กับสภาพของท้องถิ่น การพัฒนาความรู้ความสามารถ ในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ส าหรับ
สภาพการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีสองนั้น ครูผู้สอนในโรงเรียนจ าเป็นต้องฝึกฝนให้ผู้เรียนมีความสามารถทั้ง 4 
ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ซึ่งทักษะดังกล่าวต้องได้รับการฝึกฝนไปพร้อมกัน จนกระทั่ง
สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และน าไปเป็นเครื่องมือค้นคว้า หาความรู้ ใหม่ได้อย่างแท้จริง 
กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินงานโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน
ของครู ซึ่งเป็นความพยายามในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของประเทศ ที่ชัดเจนด้วยการเน้นการ
พัฒนาครูทั้งพ้ืนที่การศึกษาการสนับสนุนเรื่องสื่อการสอนทั้งที่เป็นหนังสือและสื่อทางไกลรวมทั้งจัดกิจกรรมเพ่ือ
เสริมสร้างบรรยากาศ การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตามการด าเนินการดังกล่าวไม่พียงพอที่จะแก้ปัญหาทั้ง
ระบบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จึงพยายามหาแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะในปัจจุบันการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับเด็ก
และเป็นการสร้างความคุ้นเคยกล้าแสดงออก และสร้างความมั่นใจในการเรียนรู้ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
ระดับประถม มุ่นเน้นให้เด็กมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
โดยการเรียนรู้ของเด็กนั้นไม่จ าเป็นต้องเรียนรู้เฉพาะในห้องเรียนหรือในหนังสือ การดูภาพ การอ่านข้อความหรือ
บทความจากบอร์ด นิทรรศการ แผ่นปูายก็สามารถช่วยปลูกฝังให้เด็กเป็นคนรักการอ่าน รู้จักแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง มีคณุลักษณะตรงตามมาตรฐานการศึกษา บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเด็กสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
โดยผ่านการเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมการใช้ภาษาได้อย่างสนุกสนานและเกิดความรู้  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนภาษาอังกฤษระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-3 มีค่าเฉลี่ยต่ า ท าให้เกิดปัญหาในการเรียนรู้ในช่วงชั้นที่ 2 จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพ
การจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  

2.2 วัตถุประสงค์ 
  2.2.1 เพ่ือให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ได้รับการพัฒนาเทคนิคในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การอ่าน การพูด การเขียน อย่างเข้าใจและมี
ประสิทธิภาพ 
  2.2.2 เพ่ือให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3 มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
  2.2.3 เพ่ือให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3 มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษขั้นพ้ืนฐานเพิ่มขึ้น 
   2.2.4 เพ่ือนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนภาษาอังกฤษใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

2.3  เป้าหมาย 

 2.3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
   2.3.1.1 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ได้รับการพัฒนาเทคนิคในการจัดกิจกรรมการเรียนวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ 
คือ การฟัง การอ่าน การพูด การเขียน อย่างเข้าใจ และมีประสิทธิภาพ รอ้ยละ 100  

   2.3.1.2 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3 มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
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   2.3.1.3 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3 มีความรู้และเข้าใจและมีทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษขั้นพ้ืนฐานเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 100 

   2.3.1.4 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ได้รับการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษขั้นพ้ืนฐาน 
ร้อยละ 100 

               2.3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (outcome) 
    2.3.2.1 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 มีเทคนิคในการจัดกิจกรรมการ

เรียนวิชาภาษาอังกฤษครบทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การอ่าน การพูด การเขียน อย่างมีประสิทธิภาพ 
   2.3.2.2 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาเลย เขต 3 มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
   2.3.2.3 เพ่ือให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ิมข้ึน 

      2.3.2.4 ครผูู้สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนในสังกัดส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ได้รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษขั้นพ้ืนฐานทุกคน  

2.4  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 

 2.4.1 ครผูู้สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3    

  2.4.2 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษาเลย เขต 3 

2.5 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

       วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ 30,000บาท  

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที ่1  
ต.ค.64-ธ.ค.64 

ไตรมาสที่ 2 
ม.ค.65-มี.ค.65 

ไตรมาสที่ 3 
เม.ย.65-มิ.ย.65 

ไตรมาสที ่4  
ก.ค.65-ก.ย.65 

กิจกรรมอบรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษ 
- ประชุมคณะท างานเพ่ือ
วางแผนการด าเนินการ 
- ค่าวัสดุการอบรมฯ 
- อบรมเชิงปฏิบัติการครู
สอนภาษาอังกฤษ 
- นิเทศ ติดตาม 
ประเมินผลสรุปรายงานผล 

 
 
 

1,400 
 

- 
- 

 
 
 

1,400 
 

- 
- 

 
 
 
- 

 
4,600 
17,600 

 
- 

 
 
 
- 

 
- 
- 

 
5,000 

 
 
 

2,800 
 

4,600 
17,600 

 
5,000 

รวม 
1,400 1,400 22,200 5,000 30,000 
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2.6 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

 

ที ่
กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงิน

งบประมาณ 

งบด าเนินงาน 
รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 จัดท าโครงการ 

- ประชุมคณะท างานเพ่ือวางแผนการ
ด าเนินการ 

 

- 

 

2,800 

 

- 

 

2,800 

รวม - 2,800 - 2,800 

2 จัดท าเอกสาร วัสดุการอบรม 

- ค่าวัสดุฝึกอบรม 

 

- 

 

- 

 

4,600 

 

4,600 

รวม - - 4,600 4,600 

3 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 
- ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง      
เช้า-บ่าย คนละ 140 บาท/คน จ านวน 100 
คน จ านวน 1 วัน เป็นเงิน 14,000 บาท 

- ค่าวิทยากร  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 

- ค่าเอกสาร เครื่องมือนิเทศ ติดตาม 

- ค่าอาหารว่าง 

 

- 

 

1,400 

 

 

 

1,400 

รวม 3,600 1,400 3,600 5,000 

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

หมายเหตุ : ถัวจ่ายทุกรายการ 
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2.7  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
 2.7.1   เชิงปริมาณ 
   2.7.1.1) ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ได้รับการพัฒนาเทคนิคในการจัดกิจกรรมการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ทั้ง 4 ทักษะ 
คือ การฟัง การอ่าน การพูด การเขียน อย่างเข้าใจ และมีประสิทธิภาพ รอ้ยละ  100  
   2.7.1.2) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3 มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 100 
   2.7.1.3) เพ่ือให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษขั้นพ้ืนฐานเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 100 
   2.7.1.4) ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ได้รับการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษขั้นพ้ืนฐาน 
ร้อยละ 100 

 2.7.2  เชิงคุณภาพ 
   2.7.2.1) ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 มีเทคนิคในการจัดกิจกรรมการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษครบทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การอ่าน การพูด การเขียน อย่างมีประสิทธิภาพ 
   2.7.2.2) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3 มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ      
   2.7.2.3) ) เพ่ือให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษขั้นพ้ืนฐานเพ่ิมขึ้น 

   2.7.2.4) ครผูู้สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ได้รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษขั้นพ้ืนฐานทุกคน  

 

2.8  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 2.8.1 สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษขั้นพ้ืนฐานให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1- 3 ได้อย่างมีปรสิทธิภาพ 
 2.8.2 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ได้รับการพัฒนาเทคนิคในการจัดกิจกรรมการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การอ่าน การพูด การเขียน อย่างเข้าใจ และมีประสิทธิภาพ 
 2.8.3 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 3 มีทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
  2.8.4 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 3 มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษขั้นพ้ืนฐานเพ่ิมขึ้น 
  2.8.5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีข้อมูลครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ที่มีการปฏิบัติงานเป็น
เลิศในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เป็นแบบอย่างได้ 
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√
√
√
√ 

ชื่อโครงการ “การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม” 
ลักษณะโครงการ         โครงการงานประจ า           โครงการใหม่      √     โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางศิริพร  อุ่นแก้ว  โทรศัพท์  08– 4945 -6663 , นางสาวสุพัตรา  สิงห์สถิตย์                   
08-7232-3176 
ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ เริ่มต้น ตุลาคม พ.ศ. 2564 สิ้นสุด กันยายน พ.ศ.2565 
งบประมาณ 30,000  บาท 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 

 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของมนุษย์ 

(1) เปูาหมาย  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพพร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

(2) ประเด็นยุทธศาสตร์   

ประเด็น  การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม  

     (2.1) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 

(3)  การบรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  เด็กพิการเรียนรวมได้รับสิทธิและโอกาสที่เท่าเทียม
กันในการได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในรูปแบบที่เหมาะสมอย่างเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคลได้รับบริการ สื่อ สิ่ง
อ านวยความสะดวกเพ่ือเข้าถึงการศึกษาพัฒนาศักยภาพ ทักษะการด ารงชีวิตและพ้ืนฐานอาชีพเพ่ือพ่ึงตนเองได้ 

2)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาการเรียนรู้  

(1) เปูาหมาย คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลก
ศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัย
ใฝุเรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 

 1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาการเรียนรู้ 

(1) เปูาหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

  เปูาหมายที่1 เด็กพิการเรียนรวมได้รับสิทธิและโอกาสที่เท่าเทียมกันในการได้รับการพัฒนาการ
เรียนรู้ในรูปแบบที่เหมาะสมอย่างเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคล ได้รับบริการ สื่อ สิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือเข้าถึง
การศึกษาพัฒนาศักยภาพ ทักษะการด ารงชีวิตและพ้ืนฐานอาชีพเพ่ือพ่ึงตนเองได้ 

  (2) แผนย่อยของแผนแม่บทการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 

           แนวทางการพัฒนา (3) พัฒนาการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติ มีการสะท้อน
ความคิด/ทบทวน ไตร่ตรอง โดยเน้นการเรียนการสอนที่เสริมสร้างทักษะชีวิต และสามารถน ามาใช้ต่อยอดในการ
ประกอบอาชีพได้จริง 
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เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และ
ทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

  การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บท 

  เด็กพิการเรียนรวมได้รับสิทธิและโอกาสที่เท่าเทียมกันในการได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในรูปแบบ
ที่เหมาะสมอย่างเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคล ได้รับบริการ สื่อ สิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือเข้าถึงการศึกษาพัฒนา
ศักยภาพ ทักษะการด ารงชีวิตและพ้ืนฐานอาชีพเพ่ือพ่ึงตนเองได้ 

1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 

 1. แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 

 2. เปูาหมายรวม ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 

 3. เรื่องและประเด็นปฏิรูป การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

ความสอดคล้องกับนโยบาย  สพฐ. 
       นโยบายที่ 4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา  
       กลยุทธ์ข้อ 3  สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  
        ตวัชี้วัดข้อ 1  ร้อยละของสถานศึกษาที่มีข้อมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษที่เชื่อมโยงกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ   

       ตวัชี้วัดข้อ 3 ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดมีความพร้อมทั้งระบบ เพ่ือสามารถจัดการศึกษา
แบบเรียนรวม  

 
ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ 
 
2.1 หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ.2551  เรื่อง สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา มาตรา 5 
กล่าวว่า  คนพิการมีสิทธิได้รับการศึกษาท่ีมีมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งจัดหลักสูตรกระบวนการ
เรียนรู้ การทดสอบทางการศึกษาที่เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของคนพิการแต่ละประเภท  
และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดนโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เกี่ยวกับการจัด
การศึกษาของนักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ได้แก่  การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  
มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา โดยมีกลยุทธ์คือ สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษา
ส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ซึ่งมีภารกิจในการสนับสนุน ส่งเสริมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาส าหรับ
เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ผ่านการให้บริการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือเด็กพิการและผู้ด้อยโอกาสทั้งระบบ
ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ มีทักษะชีวิตที่ดี สามารถพ่ึงตนเองได้ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีศักดิ์ศรี  
มีคุณภาพชีวิตที่ดีพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และในมาตรา 19 ของพระราชบัญญัติการจัดการศึกษา
ส าหรับคนพิการ พ.ศ.2551  ก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีหน้าที่ด าเนินการจัดการศึกษาโดยเฉพาะการ
จัดการเรียนรวม การนิเทศ ก ากับ ติดตาม เพ่ือให้คนพิการได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามที่กฎหมาย
ก าหนด  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงก าหนดให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งจัดการศึกษาส าหรับ 
คนพิการในรูปแบบการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม  เพ่ือเปิดโอกาสให้เด็กพิการทุกคนได้เข้าเรียนและเรียนใน
โรงเรียนใกล้บ้าน    
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 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  มีนักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  (พิการทาง
การศึกษา)  ในประเภทต่าง ๆ ทั้ง  9 ประเภท กระจายอยู่ตามโรงเรียนในสังกัด ซึ่งโรงเรียนจะต้องมีการบริหาร
จัดการให้นักเรียนเหล่านี้ให้ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ โดยครูจะต้องด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามสภาพความ
พิการและศักยภาพของแต่ละบุคคล  หากโรงเรียนไม่ได้ดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ หรือดูแลนักเรียนไม่
ครอบคลุมทุกเปูาหมายแล้วย่อมส่งผลให้นักเรียนเหล่านี้ไม่สามารถเรียนให้จบตามหลักสูตรได้การส่งเสริมสนับสนุน
ให้ทุกโรงเรียนในสังกัดมีความพร้อมทั้งระบบ  เพ่ือสามารถด าเนินการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม โดยการสร้าง
ความเข้มแข็งให้โรงเรียนที่จัดการเรียนรวมในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับสภาพความพิการในแต่
ละประเภท  โดยมีโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวมที่มีรูปแบบการพัฒนาระบบบริการสนับสนุนและช่วยเหลือบุคคลที่
มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (Student Support Services :SSS)  ในทุกอ าเภอเป็นศูนย์รวมสื่อการเรียนรู้ 
นวัตกรรม  Best practice  และแหล่งเรียนรู้  (Resource  Center)  ทั้งด้านหลักสูตรการเรียนการสอนและการ
วัดผลเด็กพิการ ฯลฯ ให้กับโรงเรียนทั่วไปที่มีเด็กพิการเรียนรวม และพัฒนาโรงเรียนที่จัดการเรียนรวมที่เหลือให้
เป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนรวมเพ่ือรองรับเด็กพิการเข้าเรียนในโรงเรียนใกล้บ้าน ซึ่งการพัฒนาครูในการช่วยเหลือ
นักเรียนตามสภาพความพิการ การคัดกรองนักเรียนอย่ างเป็นระบบ โรงเรียนยังขาดบุคลากรผู้ที่มีความรู้
ความสามารถในการคัดกรองเด็กพิการ  และการด าเนินงานคัดกรองเด็กพิการในโรงเรียน ยังไม่ครอบคลุมทั่วถึง  
ต่อเนื่องทุกระดับชั้น และเด็กพิการในโรงเรียนที่ได้รับการคัดกรองแล้วยังไม่ได้รับการพัฒนาตามสภาพความต้องการ
จ าเป็นของแต่ละประเภทความพิการอย่างครอบคลุม  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จึงได้
จัดท าโครงการนี้ขึ้น   

2.2 วัตถุประสงค ์
  2.2.1  เพ่ือพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถด้านการคัดกรองเด็กพิการในโรงเรียน 
  2.2.2  เพ่ือนิเทศ  ติดตามการบริหารและการจัดการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนพิการเรียนรวมของโรงเรียนใน
สังกัด  

2.3 เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

    2.3.1  ครูผู้สอนนักเรียนพิการเรียนรวมร้อยละ 100 ได้รับวุฒิบัตรผู้คัดกรองเด็กพิการ 
    2.3.2  โรงเรียนที่จัดการศึกษาเรียนรวมได้รับการนิเทศร้อยละ 100  

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
            โรงเรียนในสังกัดมีการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนพิการเรียนรวมอย่างเป็น
ระบบ  ครูผู้สอนที่ยังไม่ได้วุฒิบัตรผู้คัดกรองเด็กพิการทุกคนได้รับความรู้และวุฒิบัตรในเรื่องการคัดกรองเด็กพิการ 
 
2.4 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์ 
 2.4.1 ครูผู้สอนที่ยังไม่ได้วุฒิบัตรผู้คัดกรองเด็กพิการทุกคนได้รับความรู้ในเรื่องการคัดกรองเด็กพิการ  
 2.4.2 นักเรียนพิการเรียนรวมได้รับการพัฒนาการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ 
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2.5 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 วงเงินงบประมาณท่ีด าเนินการ  30,000  บาท 
 

 แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

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 

ไตรมาสที ่4  
ก.ค.65-ก.ย.65 

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

- ก าหนด เปู าหมายในการ
พัฒนา 

- - - - - 

การพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาเรียนรวม  
  2.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาครูให้มีความรู้
ความสามารถด้านการคัดกรอง
เด็กพิการในโรงเรียน  
จ านวน 3 วัน - - 30,000 - 

 
 

- 

   2.2  นิเทศ ติดตามการ
บริหารและการจัดการเรียนรู้
ส าหรับนักเรียนพิการเรียนรวม
ของโรงเรียนในสังกัด 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

รวม 
- - 30,000 - 30,000 

 
2.6 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

กิจกรรม/รายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

งบด าเนินการ รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม  
   1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูให้มีความรู้
ความสามารถด้านการคัดกรองเด็กพิการในโรงเรียน  
จ านวน 3 วัน     

  - ค่าอาหาร อาหารว่าง ผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ
และคณะท างาน (40 คน x 140 บาท x 3 วัน) - 16,800 - 16,800 

  -  ค่าตอบแทนวิทยากร บรรยาย 1 คน วันละ 6  ชม.
จ านวน 3 วัน 

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

10,800 
- ค่าท่ีพัก 2 คืน - 1,400 - 1,400 

  -  เอกสารและวัสดุการประชุม - - 1,000 1,000 
2. นิเทศ ติดตามการบริหารและการจัดการเรียนรู้ส าหรับ     
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กิจกรรม/รายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

งบด าเนินการ รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

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

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 

2.7 ดัชนีวัดความส าเร็จ (KPIs) 

 2.7.1 เชิงปริมาณ 
 1) ครูผู้สอนนักเรียนพิการเรียนรวมทุกโรงเรียน ได้รับวุฒิบัตรผู้คัดกรองเด็กพิการในโรงเรียนเปูาหมาย   
ร้อยละ 100 
          2) โรงเรียนที่ได้รับการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนนักเรียนพิการเรียนรวมเปูาหมายร้อยละ100 

2.7.2 เชิงคุณภาพ 
  1)  โรงเรียนในสังกัดมีการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนพิการเรียนรวมอย่างเป็น
ระบบ   
  2)  ครูผู้สอนนักเรียนพิการเรียนรวมทุกคนได้รับความรู้ความสามารถด้านการคัดกรองเด็กพิการใน
โรงเรียน และพัฒนานักเรียนพิการเรียนรวมเต็มตามศักยภาพ 
 
2.8 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

2.8.1 ครูผู้สอนนักเรียนพิการเรียนรวม ได้รับวุฒิบัตรและมีความรู้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
นักเรียนเรียนรวมเต็มตามศักยภาพ  

2.8.2 โรงเรียนมีแนวทางการบริหารจัดการศึกษาเรียนรวมอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.8.3 โรงเรียนมีกระบวนการช่วยเหลือและจัดการศึกษาให้กับนักเรียนพิการเรียนรวมอย่างเป็นระบบ  
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ชื่อโครงการ “นิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา” 
ลักษณะโครงการ      โครงการงานประจ า      โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  ชื่อ – นามสกุล นางสาวพีรพรรณพชร  วงษ์ชมชวกร  โทรศัพท์ 093-6594263 
ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ   เริ่มต้น 1  ตุลาคม 2564   สิ้นสุด  30  กันยายน  2565  
แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
งบประมาณ 30,000 บาท 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 

 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ 

               (1) เปูาหมาย 1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 

         การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 

 (3) การบรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ เนื่องจากโครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนที่เป็น
ฐานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีผลผลิตท าให้ให้สถานศึกษาในสังกัดด าเนินการนิเทศภายในได้อย่างมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพครบ 108 โรงเรียน มีผลลัพธ์ท าให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน มีการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผล การด าเนินงาน/ โครงการ /กิจกรรม และการจัดการเรี ยนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นเลิศและมีการน าผลงานเผยแพร่อย่างเป็นรูปธรรม
และมีศักยภาพ ดังนั้นโครงการนี้ส่งผลต่อเปูาหมาย ตามตัวชี้วัดที่ 3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 

1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 

 1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 

(1) เปูาหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

  - เปูาหมายที่ 1.คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้นมีทักษะที่จ าเป็นของโลก
ศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัย
ใฝุเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

           - การบรรลุเปูาหมายตามแผนแม่บทฯ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาด าเนินการนิเทศ
ภายในได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การด าเนินงาน/ โครงการ 
/กิจกรรม และการจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของสถานศึกษา เพื่อค้นหาแนวทางการด าเนินงานพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นเลิศและเผยแพร่ผลงาน 

  (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

  - แนวทางการพัฒนา (3) พัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติ มีการ
สะท้อนความคิด/ทบทวนไตร่ตรอง โดยเน้นการเรียนการสอนที่เสริมสร้างทักษะชีวิต และสามารถน ามาใช้ต่อยอดใน
การประกอบอาชีพได้จริง 
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  - เปูาหมายของแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และ
ทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

         - การบรรลุเปูาหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ เนื่องจากโครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนที่
เป็นฐานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีผลผลิตท าให้ให้สถานศึกษาในสังกัดด าเนินการนิเทศภายในได้อย่างมี
คุณภาพและประสิทธิภาพครบ 108 โรงเรียน มีผลลัพธ์ท าให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน มีการนิเทศ ติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผล การด าเนินงาน/ โครงการ /กิจกรรม และการจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นเลิศและมีการน าผลงานเผยแพร่อย่างเป็นรูปธรรม
และมีศักยภาพ ดังนั้นโครงการนี้ส่งผลต่อเปูาหมายตามตัวชี้วัดสัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาใน
ระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติ ค่าเปูาหมายร้อยละ 50 ตัวชี้วัดอัตราความแตกต่างของคะแนน PISA ในแต่ละ
กลุ่มโรงเรียนลดลง ค่าเปูาหมายลดลงร้อยละ 20 ตัวชี้วัดอัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น               
ค่าเปูาหมายร้อยละ 80 

1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 

แผนปฏิรูปประเทศ ระดับรอง 

1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ด้านการศึกษา 

  2) เปูาหมายรวมปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรเพ่ิมความคล่องตัว
ในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล   

  3) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูปการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 เปูาหมายรวม 

ส่วนที่  2 รายละเอียดโครงการ 
2.1  หลักการและเหตุผล 
   การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือสร้าง
ผลผลิต ผลลัพธ์ให้เกิดกับผู้เรียนให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ซึ่งได้ระบุสาระส าคัญเกี่ยวกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่สามารถตอบสนองต่อเปูาหมายของการ
พัฒนาประเทศได้ทั้งมิติความมั่นคง มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติการบริหารจัดการภาครัฐ ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
กระบวนการจัดการศึกษาจึงมีความส าคัญภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามสถานการณ์ปัจจุบันของสังคมไทย 
ดังนั้น การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้ มี
คุณธรรม และสืบทอดวัฒนธรรม สามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ส่งเสริมให้ประชาชนพ่ึงตนเอง
ได้ สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ระบุคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยมุ่งหวังให้
ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การนิเทศ
การศึกษาเป็นองค์ประกอบส าคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การนิเทศการศึกษาเป็นกลไกส าคัญที่จะเร่งรัด 
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา เพราะการนิเทศเป็นกลไกส าคัญท่ีจะเร่งรัด ปรับปรุงคุณภาพ ที่ช่วยให้การจัดการเรียน 
การสอนของครูมีประสิทธิภาพและส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร การนิเทศการศึกษาจะส าเร็จ
ได้ผลดีเพียงไรนั้นย่อมขึ้นอยู่กับ ทักษะและความสามารถในการนิเทศของศึกษานิเทศก์ โดยการท างานพัฒนาการ 
จัดการเรียนรู้ร่วมกับครู เพราะ "ศึกษานิเทศก์ คือ ผู้ท าหน้าที่ นิเทศ-แนะน า-ชี้น า-กระตุ้นให้ครูและผู้บริหาร
สถานศึกษา เกิดความรู้ ความตระหนัก และมีทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการศึกษา รวมทั้ง
เป็นที่ปรึกษาทางวิชาการส าหรับนักบริหารระดับสูงในองค์กรที่สังกัด ศึกษานิเทศก์จึงเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ 
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มีทักษะการพัฒนางานวิชาการ และมีความจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะในเชิงวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
และการนิเทศการศึกษาเป็นภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่จะต้องด าเนินการนิเทศโดยใช้โรงเรียนและ
กลุ่มโรงเรียนเป็นฐาน และโครงการเป็นฐาน จัดท าสรุปรายงานผล และเผยแพร่ เทคนิคการนิเทศ และการจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่ประสบผลส าเร็จ เผยแพร่การวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารและการจัด
การศึกษา ซึ่งในปีการศึกษา 2564 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดจุดเน้นในเรื่องของการ
นิเทศ ติดตามการยกระดับคุณภาพการศึกษา ใช้กระบวนการนิเทศแบบมีส่วนร่วมและบูรณาการกับการนิเทศงาน
โครงการไปพร้อม ๆ กัน จากการนิเทศในปีการศึกษาท่ีผ่านมา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
มี รูปแบบนิเทศที่มีการนิเทศแบบแยกส่วน ท าให้การนิเทศไม่ต่อเนื่อง และไม่ได้ช่วยเหลือได้ตรงประเด็น ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการด าเนินงานตามบทบาทของเขตพ้ืนที่
การศึกษา ตลอดจนการส่งเสริม สนับสนุน การจัดด าเนินงานของสถานศึกษาให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น  
2.2 วัตถุประสงค์ 

 2.2.1  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาด าเนินการนิเทศภายในได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
 2.2.2 เพ่ือนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การด าเนินงาน/ โครงการ /กิจกรรม และการจัดการ
เรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของสถานศึกษา  
 2.2.3 เพ่ือค้นหาแนวทางการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นเลิศและเผยแพร่
ผลงาน 
2.3  เป้าหมาย 

 2.3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

  2.3.1.1 นิเทศ ติดตามแบบบูรณาการ การจัดท าแผนงาน ระบบงาน และการจัด องค์กรเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา ระดับกลุ่มโรงเรียนและ ระดับสถานศึกษา จ านวน 2 ครั้ง / ภาคเรียน  
  2.3.1.2 นิเทศ ติดตามแบบบูรณาการ การด าเนินงานตามนโยบายและจุดเน้น หน่วยงานต้นสังกัด
ของโรงเรียน อย่างน้อย จ านวน 2 ครั้ง / ภาคเรียน  
  2.3.1.3 นิเทศ ติดตามแบบบูรณาการ การพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับความ ต้องการและสภาพ
ปัญหา และการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัด อย่างน้อย จ านวน 2 ครั้ง / ภาคเรียน 

2.3.1.4 นิเทศ Online ตลอดปีการศึกษา 
 2.3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (outcome) 

  2.3.2.1 กลุ่มโรงเรียนและสถานศึกษา มีแผนงาน ระบบงาน และการจัดองค์กรเพ่ือการพัฒนา 
คุณภาพการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ 
    2.3.2.2 สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพบุคลากรและผู้เรียนตามนโยบายและจุดเน้นของ หน่วยงานต้น
สังกัดอย่างมีประสิทธิภาพ       
    2.3.2.3 ผู้รับการนิเทศมีความพึงพอใจในการได้รับการนิเทศ และสามารถน าผลการ นิเทศไปใช้
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

2.4  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 

  2.4.1. นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จ านวน 7,158 คน 
(ข้อมูล 18 กรกฎาคม 2563) 

  2.4.2. ครูผู้สอนและบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  
จ านวน 852 คน (ข้อมูล 18 กรกฎาคม 2563) 
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     2.4.3. ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จ านวน  
94 คน (ข้อมูล 18 กรกฎาคม 2563) 

  2.4.4. บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จ านวน 63 คน  
(ข้อมูล 18 กรกฎาคม 2563) 
 
2.5  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

  วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ 30,000 บาท  

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที ่1  
ต.ค.64-ธ.ค.64 

ไตรมาสที่ 2 
ม.ค.65-มี.ค.65 

ไตรมาสที่ 3 
เม.ย.65-มิ.ย.65 

ไตรมาสที ่4  
ก.ค.65-ก.ย.65 

1. กิจกรรมการนิเทศการ
ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
    - ประชุมศึกษานิเทศก์ 
    - ประชุมศึกษานิเทศก์ 
และประธานกลุ่มโรงเรียน 
      

 
1,400 

 
1,400 

 
4,200 

 
2,660 

 
9,660 

2. กิจกรรมการจัดท าแบบ
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
ด าเนินงาน 
    - ประชุมสรุปผลการนิเทศ 
    -  วัสดุ เอกสาร 
  

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 

12,340 

 
 

12,340 

รวม 3,400 3,400 6,200 17,000 30,000 
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2.6 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่
กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงิน

งบประมาณ 
งบด าเนินงาน 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 การนิเทศการขบัเคลื่อน
คุณภาพการศึกษาตามอัตลักษณ์เขตพื้นที่
การศึกษา 
-ประชุม ศึกษานิเทศก์ 
ค่าอาหาร เครื่องดื่มจ านวน 10 คน x140
บาท x 5 ครั้ง (ศน.และรอง ผอ.เขต) 
- ประชุม ศึกษานิเทศก์ และประธานกลุ่ม
โรงเรียน  
ค่าอาหาร เครื่องดื่มจ านวน 19 คน x 140 
 

 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
 
 

7,000 
 
 

 
2,660 

 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 

7,000 
 
 

 
2,660 

รวม - 9,660 - 9,660 
2 
 

กิจกรรมที่ 2 จัดท าเครื่องมือการนิเทศ
บูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน  
 
 - ค่าวัสดุจัดท าแบบนิเทศ/เครื่องมือนิเทศ 
  

 
 
 

- 

 
 
 
- 
 

 
 
 

8,000 

 
 

 
8,000 

รวม  - 8,000 8,000 
3 กิจกรรมที่ 4 การนิเทศ ติดตามฯ 

ประชุมสรุปผล 
- ค่าอาหาร เครื่องดื่ม จ านวน 10 คน x140 
- ค่าวัสดุ เอกสารการประชุม 
 

 
- 
 

 
 

1,400 
- 

 
 
 

10,940 
 

 
 

1,400 
10,940 

รวม - 1,400 10,940 12,340 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น - 8,820 21,180 30,000 

 
 2.7  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 

   2.7.1  เชิงปริมาณ 
1) ระดับความส าเร็จของแผนงาน ระบบงาน และการจัดองค์กรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการ 

บริหารจัดการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนและสถานศึกษา  
2) ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่พัฒนาคุณภาพบุคลากรและผู้เรียนตามนโยบายและ 

จุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัด  
3) ร้อยละ 100 ของผู้รับการนิเทศมีความพึงพอใจในการได้รับการนิเทศและสามารถน า 

ผลการนิเทศไปใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 
 
 



 
 

 

79 

     2.7.2  เชิงคุณภาพ 
1) โรงเรียนและสถานศึกษา มีแผนงาน ระบบงาน และการจัดองค์กรเพ่ือการพัฒนา 

คุณภาพการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ 
   2) สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพบุคลากรและผู้เรียนตามนโยบายและจุดเน้นของ หน่วยงาน
ต้นสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพ  

   3) ผู้รับการนิเทศมีความพึงพอใจในการได้รับการนิเทศ และสามารถน าผลการนิเทศไปใช้
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
  
2.8  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

2.8.1 สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้และด าเนินงานโครงการตามนโยบายได้อย่างมีคุณภาพ 
 2.8.2 สถานศึกษาสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาเข้าสู่มาตรฐาน 
 2.8.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีข้อมูลที่สามารถน ามาใช้ในการบริหารจัดอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.8.4 สถานศึกษาด าเนินงานได้ตามที่ก าหนดในแผนปฏิบัติการและมีความถูกต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 2.8.5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีข้อมูลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของสถานศึกษาและสามารถน าไปเป็น
แบบอย่างแก่สถานศึกษาอ่ืนได้ 
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ชื่อโครงการ “การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  
                 รอบสี”่   
ลักษณะโครงการ      โครงการงานประจ า      โครงการใหม่         โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  ชื่อ – นามสกุล นายณฐพรต  เพ็งสาย   โทรศัพท์  084 - 5021123 
ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ   เริ่มต้น ต.ค . 2564  สิ้นสุด  ก.ย. 2565 
งบประมาณ  20.000  บาท 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 

 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ   ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

(1) เปูาหมาย  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

       (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 

(3) การบรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมสภาพแวดล้อม และแนวทางการจัดการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เป็นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนของชาติให้สามารถเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
ระดับสากล สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 โลกในศตวรรษที่ 21    

1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 

 1)  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 

(1) เปูาหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

  - เปูาหมายที่  คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลก
ศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัย
ใฝุเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

  - การบรรลุเปูาหมายตามแผนแม่บทฯ  คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น 
มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝุเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

  (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

  - แนวทางการพัฒนา พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรม
เสริมทักษะเพ่ือพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 มีการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับเนื้อหาและวิธีการสอน โดยใช้
เทคโนโลยีสนับสนุนทฤษฎีการเรียนรู้แบบใหม่ในการพัฒนาเนื้อหาและทักษะแบบใหม่ เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ควรมีคุณลักษณะที่มีชีวิต มีพลวัต มีปฏิสัมพันธ์ การเชื่อมต่อและมีส่วนร่วม 

  - เปูาหมายของแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และ
ทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
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  - การบรรลุเปูาหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  ผู้เรียนมีศักยภาพในการแข่งขันและด ารงชีวิต
อย่างสร้างสรรค์ในประชาคมโลก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและบูรณาการกรอบหลักสูตรท้องถิ่น ซึ่งได้
มีเงื่อนไขและระยะเวลาในการด าเนินการขับเคลื่อนมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ดังกล่าว นอกจากนั้นทางกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายการขับเคลื่อนเกี่ยวกับ การปรับลดเวลาเรียน โดยลดเวลา
เรียนภาควิชาการ แล้วเพ่ิมเวลา และโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงนั้นในการจัดการเรียนการสอน(โปรดระบุว่า
โครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเปูาหมายในระดับแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัด
ที่ก าหนดไว้ในแต่ละเปูาหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่าเปูาหมายต่าง ๆ)  

1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 

 1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ประเทศด้านการศึกษา  

1.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

 1) วัตถุประสงค์ท่ี  ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 

 2) เปูาหมายรวมที่ ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัวใน
การรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 

     

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  เป็นกระบวนการที่สร้างความมั่นใจแก่ทุกฝุายว่าการจัดการศึกษา
ทุกระดับมีคุณภาพและจะคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานกระทรวงศึกษาธิการจึงให้มีการปฏิรูประบบการประเมินและ การ
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีนโยบายปรับปรุงมาตรฐานและตัวชี้วัดให้สะท้อนถึงคุณภาพอย่างแท้จริงเน้นการ
ประเมินตามสภาพจริง เพ่ือพัฒนาบนพ้ืนฐานบริบทของสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจึงเป็น
จุดเริ่มต้นของการพัฒนาทุนมนุษย์และเป็นเปูาหมายส าคัญที่สุด ที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ทุกฝุายทุกคนในสถานศึกษา
ต้องรับรู้ และปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้บรรลุถึงเปูาหมายคือมาตรฐาน ที่สถานศึกษาก าหนดและร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาท่ีเกิดข้ึน (accountability)  

โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายใน โดยเขตพ้ืนที่การศึกษาท าหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ร่วมพัฒนา 
และจัดท ารายงานการประเมินตนเอง(SAR) โดยตรวจสอบจากผลการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนตาม
บริบท  และน าผลการประเมินคุณภาพภายนอก เพ่ือน ามาวิเคราะห์ให้เกิดคุณภาพท่ีดีแก่นักเรียน  ผลจากการนิเทศ 
ติดตาม ตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียนในสังกัดพบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่มีกระบวนการ
จัดท ามาตรฐานสถานศึกษาของโรงเรียนการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาแผนปฏิบัติการประจ าปีรายงานการประเมิน
ตนเอง(SAR) และการวางระบบบริหารระบบสารสนเทศไม่สอดคล้องบริบทของโรงเรียน  และไม่น าผลการประเมิน
คุณภาพภายใน และน าข้อชี้แนะจาการประเมินคุณภาพภายนอกมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของ
โรงเรียน เพื่อเป็นการลดความเหลื่อมล้ าด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น
เพ่ือให้ระบบประกันคุณภาพภายในได้ระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และวางระบบเพ่ือเตรียมความพร้อม
ของสถานศึกษาเข้ารับการประเมินภายนอกรอบสี่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อไป 
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2.2 วัตถุประสงค์ 
  2.2.1.เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน     
ที่เข้มแข็ง เป็นการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพ่ือเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
  2.2.2.เพ่ือให้สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษาการศึกษาในระบบ
การประกันคุณภาพภายในจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลคุณภาพของสถานศึกษาจากหน่วยงานต้น
สังกัด 
2.3  เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
 2.3.1 .สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ร้อยละ 100                
ได้รับความรู้ความเข้าใจและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง เป็นการเตรียมความพร้อมของ
สถานศึกษาเพ่ือเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
  2.3.2.สถานศึกษาในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ร้อยละ 100 ด าเนินการ
ก าหนดมาตรฐานตามบริบทของโรงเรียน 

 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (outcome) 
 1.สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ทุกโรงเรียน ได้รับความรู้ความ
เข้าใจและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง เป็นการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาอย่างเต็ม
ศักยภาพ  

2.สถานศึกษาในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ก าหนดมาตรฐานตามบริบท
ของสถานศึกษาและมีเปูาหมายการด าเนินการอยู่ในระดับดีถึงยอดเยี่ยม 
 

2.4  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
 2.4.1 ครูผู้สอนและบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เลย 3  

 2.4.2 ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3   
 2.4.3 บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3            

2.5  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ  20,000  บาท  

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที ่1  
ต.ค.64-ธ.ค.65 

ไตรมาสที่ 2 
ม.ค.65-มี.ค.65 

ไตรมาสที่ 3 
เม.ย.65-มิ.ย.65 

ไตรมาสที ่4  
ก.ค.65-ก.ย.65 

1.วางแผนการด าเนินงาน 
(Plan) 
1.1 โรงเรียนทุกโรงเรียน
ก าหนดเข้าร่วมประชุม 
วางแผน อบรมสร้างความรู้
ความเข้าใจใการด าเนินการ
ก าหนดมาตรฐานที่สอดคล้อง
กับบริบท ของโรงเรียน และมี
การก าหนดเปูาหมายในการ
ด าเนินงาน 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที ่1  
ต.ค.64-ธ.ค.65 

ไตรมาสที่ 2 
ม.ค.65-มี.ค.65 

ไตรมาสที่ 3 
เม.ย.65-มิ.ย.65 

ไตรมาสที ่4  
ก.ค.65-ก.ย.65 

1.2 วางแผนการนิเทศ 
ติดตาม ส่งเสริม แนะน า
ช่วยเหลือโรงเรียน ในการ
ด าเนินงานระบบประกัน
คุณภาพภายในให้เข้มแข็งเพ่ือ
รองรับการประเมินภายนอก
รอบสี่ 
2.ด าเนินการ (Do)  
2.1. จดัอบรมให้ความรู้ในการ
ก าหนดมาตรฐานที่สอดคล้อง
กับบริบทของโรงเรียน 
2.2.ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา แผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี โครงการ 
2.3.การจัดท ารายงาน SAR 
ประจ าปี 
2.4.การนิเทศติดตาม ส่งเสริม 
แนะน า ช่วยเหลือโรงเรียน                   
ในการด าเนนิงานระบบ
ประกันคุณภาพภายในให้
เข้มแข็งเพ่ือรองรับการ
ประเมินภายนอกรอบสี่ 
2.5.จัดท าคู่มือแนวการ
ด าเนินงานเพื่อให้โรงเรียนได้
ใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินการ 

 10,000   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10,000 

3.สรุปและประเมินผล 
(Check)  
3.1.การประเมินผลการ
ด าเนินการอบรมให้ความรู้
ความเข้าใจด้วยการตรวจสอบ
การก าหนดมาตรฐานระบบ
ประกันภายในของสถานศึกษา
และการก าหนดเปูาหมายการ
ด าเนินงาน 

  5,000  5,000 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที ่1  
ต.ค.64-ธ.ค.65 

ไตรมาสที่ 2 
ม.ค.65-มี.ค.65 

ไตรมาสที่ 3 
เม.ย.65-มิ.ย.65 

ไตรมาสที ่4  
ก.ค.65-ก.ย.65 

3.2.การประเมินผลการจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานของโรงเรียน 

3.3.การนิเทศ ติดตาม 
ตรวจสอบ แนะน า ช่วยเหลือ
จากผู้ทรงคุณวุฒิ 
4.น าผลการประเมินไป
ปรับปรุง (Act)  
4.1.การประเมินจาก SAR 
ของโรงเรียน 
4.2.การน าผลจากการ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีการนิเทศ 
ติดตาม ตรวจสอบ แนะน า 
ช่วยเหลือมาพัฒนาและ
ปรับปรุง 

   
5,000 

- - 
5,000 

รวม 
- 10,000 10,000 - 20,000 

2.6 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงินงบประมาณ งบด าเนินงาน รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 จัดอบรมให้ความรู้ผู้บริหาร ครู ครบทุก
โรงเรียน 1 วัน จ านวน  100  คน  
1.1 ค่าอาหารเที่ยง อาหารว่าง 2 มื้อ  
(100x140=14,000) 

- 14,000 - 14,000 

2 การประเมินจาก SAR ของโรงเรียน - - - - 

3 นิเทศติดตาม ตรวจสอบ แนะน า ช่วยเหลือ - 6,000 - 6,000 

4 สรุปผลการด าเนินงาน คณะกรรมการสรุปผล
และรายงานผล 

- - - - 

รวม - 20,000 - 20,000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น - 20,000 - 20,000 
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2.7  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIS) 
 2.7.1 เชิงปริมาณ 
  1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ แนะน า ช่วยเหลือและประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษา 

2.7.2 เชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนมีการก าหนดมาตรฐานที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและมี

ระบบประกนัคุณภาพท่ีเข้มแข็ง 
  2. สถานศึกษาด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการ และ SAR 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

2.8  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  2.8.1 สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ทุกโรงเรียนพัฒนา
ศักยภาพทั้งดา้นความรู้ความเข้าใจและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง เป็นการเตรียมความพร้อมของ
สถานศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ  
  2.8.2 สถานศึกษาในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพได้เต็มศักยภาพและจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการ โครงการที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
โรงเรียน ในระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
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ชื่อโครงการ  “ขับเคลื่อนงานแนะแนวเพ่ือการศึกษาและการมีงานท า” 
ลักษณะโครงการ      โครงการงานประจ า      โครงการใหม่       โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  ชื่อ – นามสกุล นายณฐพรต  เพ็งสาย   โทรศัพท์  084 - 5021123 
ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ   เริ่มต้น ต.ค . 2564  สิ้นสุด  ก.ย. 2565 
งบประมาณ  20,000  บาท 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 

 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ   ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

1) เปูาหมาย  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

 (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 

 (3) การบรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมสภาพแวดล้อม และแนวทางการจัดการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เป็นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนของชาติให้สามารถเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
ระดับสากล สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 โลกในศตวรรษที่ 21    

1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 

 1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 

        (1) เปูาหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

- เปูาหมายที่  คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลก
ศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัย
ใฝุเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

  - การบรรลุเปูาหมายตามแผนแม่บทฯ คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น 
มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝุเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

  - แนวทางการพัฒนา พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรม
เสริมทักษะเพ่ือพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 มีการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับเนื้อหาและวิธีการสอน โดยใช้
เทคโนโลยีสนับสนุนทฤษฎีการเรียนรู้แบบใหม่ในการพัฒนาเนื้อหาและทักษะแบบใหม่ เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ควรมีคุณลักษณะที่มีชีวิต มีพลวัต มีปฏิสัมพันธ์ การเชื่อมต่อและมีส่วนร่วม 

  - เปูาหมายของแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และ
ทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
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  - การบรรลุเปูาหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ผู้เรียนมีศักยภาพในการแข่งขันและด ารงชีวิต
อย่างสร้างสรรค์ในประชาคมโลก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและบูรณาการกรอบหลักสูตรท้องถิ่น ซึ่งได้
มีเงื่อนไขและระยะเวลาในการด าเนินการขับเคลื่อนมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ดังกล่าว นอกจากนั้นทางกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายการขับเคลื่อนเกี่ยวกับ การปรับลดเวลาเรียน โดยลดเวลา
เรียนภาควิชาการ แล้วเพ่ิมเวลา และโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงนั้นในการจัดการเรียนการสอน(โปรดระบุว่า
โครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเปูาหมายในระดับแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัด
ที่ก าหนดไว้ในแต่ละเปูาหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่าเปูาหมายต่าง ๆ)  

1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 

  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ประเทศด้านการศึกษา  

1.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

  1) วัตถุประสงค์ท่ี  ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 

  2) เปูาหมายรวมที่ ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพิ่มความ
คล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล  

1.5  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 

1) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่  มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู 

 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
2.1  หลักการและเหตุผล 

 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงตอบรับเป็นพระมหากษัตริย์ เมื่อวันที่ 1 
ธันวาคม 2559 ความว่า “เพ่ือสืบสานพระราชปณิธาน และเพ่ือประโยชน์ของประชาชนชาวไทย  ทั้งปวง กอปรกับ
พระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร คือ การสร้าง
คนดี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จึงทรงมีพระราโชบาย  เพ่ือสืบสานพระราชปณิธานแห่งองค์พระบรมชนกนาถในการ
สร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง โดยทรงมุ่งให้การศึกษาต้องสร้างพ้ืนฐานแก่นักเรียน 4 ด้าน ประกอบด้วย (1) การมี
ทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง (2) การมีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม (3) การมีงานท า-มีอาชีพ และ (4) การเป็น
พลเมืองดี ดังนั้น เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จเถลิงถวัลย์สิริราช
สมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 แห่งพระบรม ราชจักรีวงศ์ กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตน้อมน าพระราโชบายด้านการศึกษา มาเป็นหลักชัยในการสร้างนักเรียนเป็นคนดี
และพัฒนาให้เป็นคนเก่ง สู่การปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาทอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในโรงเรียนประถมศึกษา และโรงเรียนมัธยมศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต้องเตรียมพ้ืนฐานศักยภาพของผู้เรียน  ให้รองรับเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โดยปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้จากหน่วยฐานความรู้ เป็นหน่วยฐานสมรรถนะความรู้ที่
มุ่งเน้นการเรียนรู้จากกระบวนการ หรือ Active Learning พัฒนาหลักสูตร สถานศึกษาตามบริบทสภาพแวดล้อม
ของชุมชน และเน้นกระบวนการเรียนรู้ฐานวิจัยพัฒนาผลงานเชิงนวัตกรรม น าไปสู่การใช้แก้ปัญหาความต้องการ
ของชุมชน โดยในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจัดหลักสูตรสถานศึกษา ในรายวิชาเพ่ิมเติมเป็นหน่วยฐานสมรรถนะ
อาชีพระยะสั้น เพ่ือให้นักเรียนได้เลือกฝึกทักษะและสมรรถนะงาน ให้ค้นพบความถนัดของตนเอง สู่การตัดสินใจวาง 
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เส้นทางการศึกษาต่อ สู่เปูาหมายชีวิตที่จะประกอบอาชีพ ซึ่งการตัดสินใจเลือกจะด าเนินการร่วมกับผลการวัด
บุคลิกภาพและความถนัดเลือกศึกษาต่อสายอาชีพหรือสายสามัญในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งจัดทางเลือก
ออกเป็นกลุ่มเปูาหมายชีวิต ตามแผนการเรียนในรายวิชาเพ่ิมเติม ตามกลุ่มความถนัดทางสาขาวิชาในการเรียนต่อ
ระดับอุดมศึกษา และแผนการเรียนเฉพาะทางที่เน้นกลุ่มกีฬา  กลุ่มอาชีพ และกลุ่มสุนทรียภาพ ส่งเสริม
ความสามารถพิเศษให้กับนักเรียนให้สามารถเข้าสู่เส้นทางเฉพาะทาง  ซึ่งนักเรียนทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
และตอนปลายจะได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรียนรู้การเป็น ผู้ประกอบการท าธุรกิจพอเพียง เตรียมทักษะ
ผู้ประกอบการ  

หลักสูตรการศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 ได้ก าหนดให้กิจกรรมแนะแนวเป็นส่วน
หนึ่งของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รักและเห็นคุณค่าในตนเองและ
ผู้อืน่ รู้จักพ่ึงตนเอง  มีทักษะแสวงหาความรู้และข้อมูลสารสนเทศ น ามาใช้ในการ วางแผนการเรียน การประกอบอาชีพ  
การด าเนินชีวิตและสังคม สามารถพัฒนาบุคลิกภาพและปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
สุจริต มีค่านิยมที่ดี  มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม  มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ  
ซึ่งการให้บริการและจัดกิจกรรมแนะแนวตามแผนพัฒนาการแนะแนว  ก าหนดให้ครูทุกคนต้องท าหน้าที่แนะแนว     
ให้ค าปรึกษาด้านชีวิต  การศึกษา การพัฒนาตนเองสู่โลกอาชีพและการมีงานท า การพัฒนาบุลากรที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่  
ผู้บริหารสถานศึกษาครูผู้สอน  บุคลากรผู้รับผิดชอบงานแนะแนว  ให้มีความรู้ความเข้าในบริหารจัดการการจัดกิจกรรม
แนะแนวในสถานศึกษาตามหลักสูตร และการพัฒนารูปแบบปฏิบัติงานแนะแนวให้มีประสิทธิภาพ  เป็นภารกิจส าคัญที่
ต้องด าเนินการเพ่ือให้งานแนะแนวของสถานศึกษาสามารถด าเนินกิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายของ
แผนพัฒนางานแนะแนว  จึงจัดท าโครงการการขับเคลื่อนการศึกษาไทย 4.0 เพ่ือการมีงานท าแห่งศตวรรษที่ 21 ใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 3 ขึ้น 
 

2.2 วัตถุประสงค ์
  2.2.1. เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายการเพ่ิมสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีวศึกษาต่อสายสามัญและนโยบายการพัฒนา
ศักยภาพการแข่งขันและสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน   
  2.2.2. เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรผู้รับผิดชอบงานแนะแนว มีความรู้ ความเข้าใจและเห็น
ความส าคัญ ในการด าเนินงานแนะแนวการศึกษาต่อของนักเรียน โดยเน้นสายอาชีพที่เหมาะกับความสนใจหรือ
ความถนัดของผู้เรียนและผู้ปกครอง 
  2.2.3. เพ่ือโรงเรียนขยายโอกาสทางการ ศึกษาในสังกัด สามารถบริหารจัดการงานแนะแนวการเรียนต่อ
เน้นสายอาชีพได้ครอบคลุมกลุ่มเปูาหมาย 

2.2.4 เพ่ือพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพ ส าหรับโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา  ในสังกัด จัดสอนสาระเพ่ิมเติมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หลากหลายวิชาชีพ โดยจัดตามความ
ต้องการและความสนใจของผู้เรียน อย่างต่อเนื่อง  
 2.2.5 เพ่ือติดตาม ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพให้แก่นั กเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในสังกัดร่วมกับสถาบันวิชาชีพในพ้ืนที่และใกล้เคียง 
ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดพัฒนาแนวทางการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ สาระเพ่ิมเติมด้านวิชาชีพ 
การพัฒนาทักษะอาชีพในโรงเรียน และการน าแผนการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวไปใช้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง    
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2.3  เป้าหมาย 
เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

 2.3.1 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรที่รับผิดชอบงานแนะแนวนักเรียน ครูวิชาการ โรงเรียน ขยาย
โอกาสทางการศึกษาในสังกัด จ านวน 11 แห่งและโรงเรียนระดับประถมศึกษา จ านวน 96 แห่งได้รับการพัฒนาสู่
การเป็นทีมครูผู้สอนทักษะอาชีพ 
  2.3.2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในสังกัด สพป.เลย เขต 3  
ทุกคนได้ร่วมกิจกรรมในวันแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพในสถานศึกษา และมีID plan และ Portfolio เพ่ือ
การศึกษาต่อและการ ประกอบอาชีพ 
  2.3.3 โรงเรียนในสังกัดน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง รัชกาลที่ 10 ( มีงานท า        
มีอาชีพ) สู่การปฏิบัติ 
  เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (outcome) 

2.3.1 โรงเรียนระดับประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด สามารถบริหารจัดการ
งานแนะแนวเส้นทางการศึกษาอาชีพ ได้ครอบคลุมกลุ่มเปูาหมาย 

2.3.2 โรงเรียนระดับประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด ปรับปรุง พัฒนาเอกสาร
หลักสูตรการเรียนรู้  ส าหรับจัดสอน  สาระเพ่ิมเติมด้านวิชาชีพ ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หลากหลาย
วิชาชีพ โดยจัดตามความต้องการและความสนใจของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง    
 2.3.3 โรงเรียนจัดการเรียนรู้ และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อ การพัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัด 
  2.3.4  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและ
การมีงานท า ตามความถนัดและความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
สามารถวางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปสู่การปฏิบัติได้ 

2.4  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
 2.4.1. ครูผู้สอนและบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เลย 3  

 2.4.2. ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3   
 2.4.3. บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3            

 

2.5  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ  20,000  บาท  
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที ่1  
ต.ค.64-ธ.ค.64 

ไตรมาสที่ 2 
ม.ค.65-มี.ค.65 

ไตรมาสที่ 3 
เม.ย.65-มิ.ย.65 

ไตรมาสที ่4  
ก.ค.65-ก.ย.65 

1. วางแผนการด าเนินงาน 
(Plan) 
    1.1 ประชุมวิเคราะห์
สภาพ ปัญหา และผลการ
ด าเนินการ 
    1.2 จัดท าโครงการ 
 

- - 3,000 
 
 
 

- 3,000 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที ่1  
ต.ค.64-ธ.ค.64 

ไตรมาสที่ 2 
ม.ค.65-มี.ค.65 

ไตรมาสที่ 3 
เม.ย.65-มิ.ย.65 

ไตรมาสที ่4  
ก.ค.65-ก.ย.65 

2. ด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 1 สร้างทีมครูสู่

ทักษะการสอนอาชีพต้นแบบ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 จัดกิจกรรม PLC ครูแนะ
แนวและผู้รับผิดชอบจัดการ
เรียนการสอนด้านวิชาชีพ 
ของโรงเรียนขยายโอกาสฯ
และโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษา ร่วมกับสถาบัน
วิชาชีพในพ้ืนที่ /จัดท า MOU 
1.2 จัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาเน้นรายวิชา
ส่งเสริมอาชีพ  
1.3 ฝึกทักษะอาชีพหลักสูตร
ระยะสั้น 
กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดงาน
วันแนะแนวการศึกษาต่อและ
อาชีพในสถานศึกษากิจกรรม
ต่างๆ 
กิจกรรมที่ 3   
-ประชุมปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพครูแนะแนววิจัยและ
พัฒนาเครื่องมือวัดแวว 
-โรงเรียนด าเนินการวัดแวว
ความถนัดทางการเรียนของ
นักเรียนระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาตอนต้น 

- - 15,000 - 
 
 
 
 
 
 

15,000 

3.สรุปและประเมินผล 
(Check) -นิเทศ ติดตามผล
และประเมินผลการด าเนินงาน   
 -กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้   
 
 
 
 

   
2,000 

  
2,000 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที ่1  
ต.ค.64-ธ.ค.64 

ไตรมาสที่ 2 
ม.ค.65-มี.ค.65 

ไตรมาสที่ 3 
เม.ย.65-มิ.ย.65 

ไตรมาสที ่4  
ก.ค.65-ก.ย.65 

4. น าผลการประเมินไป
ปรับปรุง (Act) สรุปผล/
รายงานผลการด าเนินงาน 
เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผน
พัฒนาแนวทางการด าเนินงาน
ต่อไป         

   
- 

  
- 

รวม 
- - 20,000 - 20,000 

2.6 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงินงบประมาณ งบด าเนินงาน รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 สร้างทีมครูสู่ทักษะการสอน
อาชีพต้นแบบ 
1.1.จัดประชุมจัดท าหลักสูตรครูผู้รับผิดชอบ  
งานแนะแนวครูวิชาการและผู้รับผิดชอบ
จัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ ของโรงเรียน
ขยายโอกาสฯและโรงเรียนระดับประถมศึกษา 
ร่วมกับสถาบันวิชาชีพในพ้ืนที่  /จัดท าMOU 

- 5,000 - 5,000 

2 กิจกรรมที่ 2  ฝึกทักษะอาชีพ 
1.2. ฝึกทักษะอาชีพหลักสูตรระยะสั้น 
ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย 

- 5,000 - 5,000 

3 กิจกรรมที่ 3 จัดงานวันแนะแนวการศึกษาต่อ
และอาชีพในสถานศึกษา 
กิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
-บรรยาย/อภิปราย เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
แนวทางการศึกษาต่อ 
หรือการประกอบอาชีพ ข้อมูลข่าวสาร
ตลาดแรงงาน ข้อมูลอาชีพ 
-บริการให้ค าปรึกษาด้านอาชีพ 
-ทดสอบความพร้อมทางอาชีพ 
-สาธิตอาชีพอิสระและฝึกปฏิบัติ 
-จัดกิจกรรมแข่งขันการตอบปัญหาอาชีพ 
-จดันิทรรศการโลกอาชีพ การส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพอิสระ 

- 10,000 - 10,000 
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ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงินงบประมาณ งบด าเนินงาน รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

 
- นักเรียนฝึกประสบการณ์อาชีพ 

รวม - 20,000 - 20,000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น - 20,000 - 20,000 

       

2.7  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIS) 
    เชิงปริมาณ 

  1.ร้อยละ ของสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับ ทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21  
  2.ร้อยละของผู้เรียน มี ID plan และ Portfolio เพ่ือการศึกษาต่อและการ ประกอบอาชีพ 
  3.ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อ การพัฒนาทักษะ
อาชีพตามความถนัด 
  4. ร้อยละของผู้เรียนที่รู้จักอาชีพในท้องถิ่นของตนเอง อย่างน้อย 1 อาชีพ 
         เชิงคุณภาพ 
  1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและได้รับการแนะแนวการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
  2. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ 

2.8  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด รวม 11 แห่ง ได้

เลือกเรียนสาระเพ่ิมเติมด้านวิชาชีพ ตามความถนัดและความสนใจ   
2. นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาใน

สังกัด รวม   ได้รับการแนะแนวการเรียนต่อสายอาชีพ มีความรู้ ความเข้าใจ สูงขึ้น มีทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนสาย
อาชีพ เห็นความส าคัญของการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในสถานศึกษาอาชีวศึกษา สามารถมองเห็นแนวทางในการ
ประกอบอาชีพของตนเอง รู้จักความชอบและความถนัดของตนเอง  

3. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด รวม 11 แห่ง
เลือกเรียนสายอาชีพ 
  4. ผู้เรียนรับรู้ขีดความสามารถของตนเพ่ือเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 
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ชื่อโครงการ “พัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียนและการ 
                 เตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21” 
 

ลักษณะโครงการ         โครงการงานประจ า           โครงการใหม่          √     โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  ชื่อ - นามสกุล. นางเพชรี  ชัยมูล  และ นางศิริพร  อุ่นแก้ว  โทรศัพท์ 081-9658-7257 
ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ   เริ่มต้น 1 ตุลาคม  2564  สิ้นสุด 30 กันยายน  2565 
งบประมาณ  60,000 บาท 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 

 1) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน..การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
    (1) เปูาหมาย....คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง  มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที ่21    
       (2) ประเด็นยุทธศาสตร์  4.3.1 การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะส าหรับ
ศตวรรษที ่21  

(3) การบรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ..ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
เนื่องจากโครงการ “พัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้
สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 มีผลผลิตเกี่ยวกับระบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 มีผลลัพธ์ท าให้
นักเรียนในสังกัด สพป.เลย เขต 3 จ านวน 7,158 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนด(เพ่ิมขึ้น)และมี
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ดังนั้น โครงการนี้ส่งผลต่อการบรรลุเปูาหมายตามตัวชี้วัด 3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 2)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความม่ันคง (รอง) (ถ้ามี) 

(1) เปูาหมาย 2.1 ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข 
  (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 4.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ 4.1.2 การพัฒนาและเสริมสร้าง
ความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ 

(3) การบรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง เนื่องจากโครงการ“พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 มีผลผลิต
เกี่ยวกับระบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 มีผลลัพธ์ท าให้นักเรียนในสังกัด สพป.เลย เขต 3 
จ านวน 7158 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนด(เพ่ิมขึ้น)และมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ดังนั้น 
โครงการนี้ส่งผลต่อการบรรลุเปูาหมายตามตัวชี้วัด 3.1 ความสุขของประชากรไทย 

1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 

 1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 12 ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 

        (1) เปูาหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
    เปูาหมายที่ 1. คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มข้ึน มีทักษะที่จ าเป็น

ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล
เพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝุเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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        (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ .3.1แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

  - แนวทางการพัฒนา ที่ 1) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21 แนวทางย่อยที่ 
(1) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา ที่ใช้ฐานความรู้และระบบคิดในลักษณะ
สหวิทยาการ  
  - เปูาหมายของแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และ
ทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
  - การบรรลุเปูาหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ เนื่องจากโครงการ “พัฒนาการจัดการเรียนรู้
ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 มีผลผลิต
เกี่ยวกับระบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 มีผลลัพธ์ท าให้นักเรียนในสังกัด สพป.เลย เขต 3 
จ านวน 7158 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนด(เพ่ิมขึ้น)และมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ดังนั้น 
โครงการนี้ส่งผลต่อการบรรลุเปูาหมายตามตัวชี้วัดที่ 1 สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตาม
มาตรฐานนานาชาติ ปี 2561 – 2565 ค่าเปูาหมายร้อยละ 50 และตัวช้ีวัดที่ 2 อัตราความแตกต่างของคะแนน PISA ใน
แต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลง ค่าเปูาหมายลดลงร้อยละ 20 

1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 

 1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป……แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 

  การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

  เปูาหมายรวม  การจัดการศึกษาทุกระดับใช้หลักสูตรที่เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะและแนวการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน  

1.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

 ยุทธศาสตร์ที่ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 

 เปูาหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ เปูาหมายที่ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้และ
ความสามารถเพ่ิมขั้น 

  แนวทางการพัฒนาที่  3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

  -พัฒนาระบบประเมินคุณภาพมาตรฐานที่สามารถวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียนทั้งด้าน
ทักษะ ความรู้ และความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละระดับ 

1.5  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 

1) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 3 ตามมติครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.6  แผนระดับที่ 3 (ระบุชื่อ) 

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

2) แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสพฐ. 
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ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะต้องสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม  

สภาพแวดล้อม และความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เพ่ือพัฒนาและ เสริมสร้าง
ศักยภาพคนของชาติให้สามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการยกระดับ คุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 และ โลกในศตวรรษที่ 21 
กระทรวงศึกษาธิการโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงได้ด าเนินการ ทบทวนหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยน าข้อมูลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 -2579 มาใช้ประกอบ และทิศทางในการพัฒนา
หลักสูตรให้มีความเหมาะสมชัดเจนยิ่งขึ้น และเห็นควรปรับปรุงหลักสูตรในกลุ่มสาระ  การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ซึ่งมีความส าคัญต่อ
การพัฒนาประเทศ และเป็นรากส าคัญที่จะช่วยให้มนุษย์มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ 
สามารถวิเคราะห์ปัญหา หรือสถานการณ์ได้อย่างรอบครอบและถี่ถ้วน  สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน การ
ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ให้เอ้ือต่อการพัฒนา สมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีทักษะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 น าไปสู่การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า (Career Education) 

ด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน ทั้งครูและนักเรียนต้องพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง 
โดยเฉพาะครูถูกสังคมคาดหวังให้เปลี่ยนแปลงบทบาทเพ่ือขับเคลื่อนให้เกิดพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้เป็นบุคคล
แห่งศตวรรษที่ 21 เพราะนักเรียนคือทุนมนุษย์ที่ส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวพ้นการเป็นประเทศที่ก าลัง
พัฒนา ครูจ าต้องมีนวัตกรรมทางการศึกษา มีทักษะการสอนที่ทันสมัย สามารถตอบสนองผู้เรียนที่แตกต่างและ
หลากหลาย เพ่ือให้สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะคิดขั้นสูงและมีพฤติกรรม ที่เปลี่ยนไปตามแค่ความต้องการใน
ศตวรรษที่ 21 สิ่งส าคัญคือ ครูจ าต้องปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้นักเรียนเป็น “เจ้าของ” การ
เรียนรู้ ลดการ (สั่ง) สอนมาเป็นการถามและการฟังนักเรียนมากขึ้น เพ่ือตอบสนองนโยบายThailand 4.0 ค าว่า 
“นวัตกรรมการเรียนรู้” จึงส าคัญ เพราะการพัฒนานวัตกรรม ครูจ าเป็นต้องรู้ลึกรู้จริงและสามารถบูรณาการ
กระบวนการ วิธี และสื่อการเรียนรู้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยความส าเร็จของนวัตกรรมการเรียนรู้ที่สามารถ
ส่งเสริมให้นักเรียนสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง 

การปฏิรูปการเรียนรู้มีวัตถุประสงค์ที่จะปรับกระบวนการเรียนการสอนให้เป็นรูปแบบ Active Learning 
โดยใช้แนวคิดการสอนให้น้อยลง เรียนรู้ให้มากขึ้น (Teach less , Learn more) การปฏิรูปการเรียนรู้ระดับ
ห้องเรียน จะเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือเติมเต็มศักยภาพให้นักเรียนมีทักษะ แห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งแนวคิด
ทักษะศตวรรษที่ 21 ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความคิดที่เชื่อว่า รูปแบบการศึกษา แบบดั้งเดิม ในช่วงศตวรรษที่ 20 ที่เน้น
ย้ าแต่การเรียนและท่องจ าเนื้อหาในสาระวิชาหลัก ดังนั้นเพื่อปรับแนวคิดการ จัดการเรียนการสอนใหม่ในศตวรรษที่ 
21 ที่ให้ความส าคัญกับการปลูกฝัง “ทักษะ” เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะ ที่จ าเป็นในการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 
ต่อไป ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าวจึงได้จัดการโครงการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับ
ศตวรรษที่ 21 ให้บรรลุตาม มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง 2560) ตามบริบทของสถานศึกษา/
โรงเรียน เพ่ือให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ที่เปลี่ยนไปตามกระแสโลก นโยบายจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
นโยบายส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และแผนยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบกับโครงการดังกล่าวนี้
ส านักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้รับคัดเลือกเป็นตัวชี้วัดความส าเร็จในการด าเนินงาน
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีเปูา คือ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการ
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เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งครูผู้สอนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ 
สอดคล้องตามเปูาหมายของนโยบายดังกล่าว  

2.2 วัตถุประสงค์ 
 2.2.1 เพ่ือพัฒนา/ปฏิรูปการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียม
ผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 ในสังกัด สพป.เลย เขต 3  
   2.2.2 เพ่ือผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนจัดการเรียนสอนที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21  
          2.2.3 เพ่ือนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนดและมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ตามช่วงวัย  
   2.2.4 เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนใช้กระบวนการเทคนิค นวัตกรรม  ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
          2.2.5 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักเกี่ยวกับการประเมินผลนักเรียนกับนานาชาติ(PISA 2018)  
ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา   
          2.2.6 เพ่ือฝึกทักษะการท าข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer-based Assessment)  ให้กับครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  

2.3  เป้าหมาย 

 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
2.3.1 มีระบบการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล 

(1) ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21  
(2) หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21/หลักสูตรท้องถิ่น 
 กิจกรรมที่ 1 ศึกษาข้อมูลที่จ าเป็นเพื่อใช้ทบทวนหลักสูตร 
 กิจกรรมที่ 2 แต่งตั้งคณะท างาน 
 กิจกรรมที่ 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าหลักสูตร 
 (3) ครูจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 
 (4) สื่อการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 
 (5) รูปแบบการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 
 (6) รูปแบบการวัดและการประเมินผลนักเรียนที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 

        เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (outcome) 
 1. สพป.เลย เขต 3 และสถานศึกษามีระบบการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเรียนรู้ตามศักยภาพของ
นักเรียน 
 2. ผู้บริหารและครูผู้สอนมีระบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษา 
 3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนด(เพ่ิมข้ึน)และมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

 

2.4  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
 2.4.1 สพป.เลย เขต 3 และสถานศึกษา มีระบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 รวมทั้งสิ้น

จ านวน 108 แห่ง  
 2.4.2 ผู้บริหารและครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 รวมทั้งสิ้น จ านวน 
500 คน 

 2.4.3 นักเรียนในสังกัด สพป.เลย เขต 3 จ านวน 7,158 คน มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 และมีวิถีชีวิตยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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2.5 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

       วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ 60,000 บาท  

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

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. หลักสูตร ที่สอดคล้องกับ
ศตวรรษท่ี 21 
   1.1 ศึกษาข้อมูลที่จ าเป็น
เพ่ือใช้ทบทวนหลักสูตร 
   1.2 จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร
ฐานสรรถนะ และจัดท า
หลักสูตรท้องถิ่น เทคนิคการ
จัดการเรียนการสอน/
นวัตกรรมส าหรับการเรียน
การสอน 
   1.3  จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการคณะท างานเพ่ือ
จัดท าหลักสูตร 
   1.4  นิเทศ ติดตามการ
จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
ศตวรรษท่ี 21 
   1.5  สรุปรายงานผล   

 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

 
 
- 
 

13,580 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 

 
 
- 
 

36,680 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
-  

 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 

 
 
 
 

50,260 
 
 
 
  
 
 
- 
 
 
- 

2.  การเตรียมความพร้อมใน
การประเมินระดับนานาชาติ 

(PISA 2022) 

- - 9,740 - 9,740 

รวม - 13,580 46,420 - 60,000 

 

 

 

 

 

 

     



 
 

98 

 2.6 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงิน
งบประมาณ 

งบด าเนินงาน รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

1. หลักสูตร ที่สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 
   1.1 ศึกษาข้อมูลที่จ าเป็นเพ่ือใช้ทบทวน
หลักสูตร   
   1.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า
หลักสูตรท้องถิ่น/หลักสูตรฐานสมรรถนะ/
เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
ศตวรรษท่ี 21 
        1.2.1  ค่าอาหาร/อาหารว่าง   
(97คน×140บาท×2วัน) 
        1.2.2 วิทยากร 
        1.2.3 ค่าท่ีพัก 
        1.2.4 ค่าพาหนะวิทยากร 
   1.3  คณะท างานจัดท าหลักสูตร 
         1.3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
คณะท างานเพ่ือจัดท าหลักสูตร (ค่าอาหาร
15คน×140บาท×1วัน) 
       -ค่าวิทยากร 
      - ค่าท่ีพัก 
      - ค่าพาหนะ 
   1.4  นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับศตวรรษที่ 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. การเตรียมความพร้อมในการประเมิน

ระดับนานาชาติ (PISA 2022) 
4.1  ประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อม
การประเมินระดับนานาชาติ (PISA 2022)  
คณะครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  
วิชาภาษาไทย  คณิตศาสตร์  และ
คอมพิวเตอร์ 
      4.1.1  ค่าอาหาร/อาหารว่าง 
 (46×1×140) 
     4.1.1 ค่าวัสดุ 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

6,440 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,300 

 
 
 
 
 
 
 

6,440 
 

3,300 
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ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงิน
งบประมาณ 

งบด าเนินงาน รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

4.2  นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน  
4.3  สรุปรายงานผล   

รวม    - 6,440 3,300 9,740 

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

      
          

2.7  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
 2.7.1 เชิงปริมาณ 

1) ระดับความส าเร็จในการจัดท าระบบการจัดการเรียนรู้  
                    2) ร้อยละ 80 ของความส าเร็จของกิจกรรมในระบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21  
                    3) ร้อยละ 80 ของผู้บริหารและครูบริหารและจัดการเรียนการสอนตามระบบการจัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 
   4) ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนดและมีทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ 21 
  2.7.2 เชิงคุณภาพ 
  1) ร้อยละ 80 ของผู้บริหารและครูบริหารและจัดการเรียนการสอนตามระบบการจัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 
   2) ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนดและมีทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ 21 
 
2.8  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

             2.8.1 สพป.เลย เขต 3 และสถานศึกษา มีระบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 
รวมทัง้สิ้นจ านวน 108 แห่ง  
  2.8.2 ผู้บริหารและครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 รวมทั้งสิ้น 
จ านวน 500 คน 

2.8.3 นักเรียนในสังกัด สพป.เลย เขต 3 จ านวน 7,158 คน มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และมีวิถี
ชีวิตยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ชื่อโครงการ “ส่งเสริมการใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา” 
ลักษณะโครงการ         โครงการงานประจ า           โครงการใหม่          /  โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  ชื่อ – นามสกุล  นางเพชรี  ชัยมูล โทรศัพท์ 0819657257  
                               นางศิริพร  อุ่นแก้ว  โทรศัพท์  
ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ   เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2564  สิ้นสุด 30 กันยายน 2565 
งบประมาณ  100,000 บาท 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

     (1) เปูาหมาย  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 

       (2) ประเด็นยุทธศาสตร์  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 

ในศตวรรษท่ี 21 
(3) การบรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  โครงการ“ส่งเสริมการใช้กระบวนการวิจัยในการ

พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา”มีผลผลิตเกี่ยวกับ การพัฒนาครูเกี่ยวกับการใช้กระบวนการวิจัย เพ่ือ พัฒนา
หลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ และ
เสริมสร้างศักยภาพครู การยกระดับคุณภาพสถานศึกษาต่างๆ ในสังกัด ให้สามารถจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้เต็ม
ตามศักยภาพ ทั้งความรู้ด้านวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีผลลัพธ์ท าให้
นักเรียนในสังกัด สพป.เลย เขต 3 จ านวน 7,158 คน  มีความรู้ด้านวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต และมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 

 1)  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

(1) เปูาหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
เปูาหมายที่ ๒.๒ สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
การบรรลุเปูาหมายตามแผนแม่บทฯ เนื่องจากโครงการ “ส่งเสริมการใช้กระบวนการวิจัยในการ

พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา”มีผลผลิตเกี่ยวกับ การพัฒนาครูเกี่ยวกับการใช้กระบวนการวิจัยการพัฒนาครู
เกี่ยวกับการใช้กระบวนการวิจัย เพ่ือ พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  การ
พัฒนาการเรียนการสอน มีผลลัพธ์ท าให้นักเรียนในสังกัด สพป.เลย เขต 3 จ านวน 7,118 คน ดังนั้น โครงการนี้
ส่งผลต่อการบรรลุเปูาหมายตามตัวชี้วัดที่ 1ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างฐานทางเทคโนโลยี และด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเพ่ิมสูงขึ้น การจัดอันดับโดยสภาเศรษฐกิจโลกและ สถาบันการ
จัดการนานาชาติ 
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 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสังคม 

- แนวทางการพัฒนา  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยการส่งเสริมการวิจัย 
พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของประเทศตลอดทุกช่วงวัย (ปฐมวัย วัย
เด็ก วัยเรียน วัยแรงงาน วัยสูงอายุ) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย เพ่ือให้ประชาชนไทยมี
ทักษะความรู้ และเป็นก าลังในการพัฒนาประเทศ โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ โภชนาการและสุขภาวะ
ในช่วงปฐมวัย การปลูกฝังความเป็นคนดี วินัย และจิตสาธารณะในวัยเรียน การพัฒนาทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็น
ในศตวรรษท่ี ๒๑ ในวัยเรียนและวัยแรงงาน บุคลากรทางการศึกษา ครู หลักสูตรและกระบวนการสอน   

  - เปูาหมายของแผนย่อย คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอภาคทางสังคม
ได้รับการยกระดับเพิ่มขึ้น จากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม 

- การบรรลุเปูาหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ   
เนื่องจากโครงการ“ส่งเสริมการใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา”มี

ผลผลิตเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพครูให้มีความรู้ในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ มีผลลัพธ์ท าให้นักเรียน
ในสังกัด สพป.เลย เขต 3 จ านวน 7,118 คน มีความรู้ด้านวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต และมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ดังนั้น โครงการนี้ส่งผลต่อการบรรลุเปูาหมายตามตัวชี้วัด คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และ
ความเสมอภาคทางสังคมได้รับการยกระดับเพ่ิมขึ้น จากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม  ค่าเปูาหมาย 
(ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ในการยกระดับคุณภาพทางสังคมจากผลการวิจัยฯ) 

1.3  แผนระดับที่ 3 (ระบุชื่อ) 

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

เรื่องท่ี 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

2.1 เปูาหมาย 

ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอ่ืนๆ ได้รับการ
พัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ สร้างความสามารถในการแข่งขัน 

2.2 ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย 

ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถน าไปใช้ ประโยชน์หรือ
ต่อยอดเชิงพาณิชย์ ร้อยละ 80 
 2.3 แนวทางการพัฒนา 
      2.3.2 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์ เพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
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ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดนโยบายเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัด 

การศึกษาเน้นการพัฒนาให้หน่วยงานในสังกัดให้สามารถบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพ่ือน านโยบายสู่การ
ปฏิบัติ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ได้ตระหนักถึงความส าคัญที่จะต้องน านโยบายและ
ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม ได้ก าหนดนโยบายการ พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยน า
กระบวนการวิจัยและจัดท างานที่วิจัยที่สามารถน าผลไปใช้ในการพัฒนา คุณภาพการจัดการศึกษา และพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนรู้ ตามวิสัยทัศน์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือ สร้างคุณภาพทุน
มนุษย์สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน       

   แนวทางการจัดการศึกษาที่ส่งเสริมการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศและน าพาเยาวชนไปสู่โมเดล 
“ประเทศไทย 4.0” ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 แนวทางหนึ่งที่เหมาะสม คือ ส่งเสริม
ให้ครูทุกคนวิจัยนวัตกรรมการเรียนรู้  และผู้บริหาร รวมถึงบุคลากรทางการศึกษา ทุกคน วิจัยนวัตกรรมการจัด
การศึกษา  จึงจัดท าโครงการส่งเสริมการใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขึ้น       
2.2 วัตถุประสงค์ 
 2.2.1 เพ่ือพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
ให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย วิจัยในชั้นเรียน และสามารถจัดท าวิจัยได้ 
   2.2.2 เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ได้มีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา โดยใช้กระบวนการวิจัยและใช้งานวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2.3  เป้าหมาย 

 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
 2.3.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดท างานวิจัย 
 2.3.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีผลงานวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่อง 

 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (outcome) 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถจัดท าวิจัยเพื่อใช้เป็นแนวทางพัฒนาคุณภาพบริหารจัด
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2.4  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน จ านวน คน ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา 

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

       วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ 50,000 บาท  

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที ่1  
ต.ค.64-ธ.ค.65 

ไตรมาสที่ 2 
ม.ค.65-มี.ค.65 

ไตรมาสที่ 3 
เม.ย.65-มิ.ย.65 

ไตรมาสที ่4  
ก.ค.65-ก.ย.65 

1.ส ารวจ วิเคราะห์ สภาพ
ปัจจุบันเกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในเขต
พ้ืนที ่-แต่งตั้งคณะท างาน
ขับเคลื่อนรูปแบบการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
TUMHOME MODEL สู่ 
คุณภาพ 6 Q  
-แต่งคณะกรรมการวิจัยของ
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
 
 

11,200 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

11,200 

  
 
 

11,200 
 
 

11,200 

2. พัฒนาศักยภาพด้านการ
วิ จั ย ใ นชั้ น เ รี ยนส าหรั บ
ครูผู้สอน 

 23,400   20,000 

3. ด าเนินการจัดท าวิจัย     - 

4. คัดเลือกผลงานวิจัย/
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่
งานวิจัย 

   53,200 53,200 

5.สรุปผลรายงาน    1,000 1,000 

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

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงิน
งบประมาณ 

งบด าเนินงาน รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 ส ารวจ วิเคราะห์ สภาพปัจจุบันเกี่ยวกับ
การวิจัยในเขตพ้ืนที่/แต่งตั้งคณะกรรมการ
วิจัยของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
-ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะท างาน เพ่ือ
ก าหนดแนวทางและพัฒนากระบวนการ 
วิจัย ที่ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการศึกษา TUMHOME MODEL
จ านวน 2 ครั้ง 
 -ค่าอาหารว่างอาหารกลางวัน 40x140x4 
ค่าเอกสาร 

  
 
 
 
 
 
 
 

11,200 

  
 
 
 
 
 
 
 

11,200 

2 พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย/วิจัยในชั้น
เรียน 
-ประชุมปฏิบัติการเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะ
เกี่ยวกับกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน วิจัย
และพัฒนา ครูและ บุคลากรในสังกัด
จ านวน127 คน 
ค่าอาหารว่างอาหารกลางวัน 100x140x1 
ค่าวิทยากร 
ค่าพาหนะ/ที่พัก 
ค่าวัสดุ 
-ประชุมคณะกรรมการเพ่ือออกแบบรูปแบบ
การวิจัย/รูปแบบการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสพป.เลย เขต 3 
(TUMHOME MODEL) /เค้าโครงวิจัย 
ค่าอาหารว่างอาหารกลางวัน40x140x2 

 
 
 
 
 
 
 

3,600 

 
 
 
 
 
 

14,000 
 

2,800 
 
 
 
 
 

11,200 

 
 
 
 
 
 
 

3,000 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

14,000 
6,600 
2,800 

 
 
 
 
 

11,200 

     กิจกรรมประกวดผลงานวิจัย/แลกเปลี่ยน
เรียนรู้/เผยแพร่ผลงานวิจัย 
-ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จัดนิทรรศการผล
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยงานวิจัย 
จ านวน 1 วัน 
วันเตรียมการ ค่าอาหารว่างอาหารกลางวัน
50x140x2 
-ค่าวัสดุ ปูายไวนิล/โล่ เกียรติบัตร 
-กิจกรรมจัดนิทรรศการค่าอาหารว่างอาหาร
กลางวัน 
100x140x1 
 

  
 
 
 
 

14,000 
 

 
 

 
14,000 

 
 
 
 
 
 
 

25,200 

 
 
 
 
 

14,000 
 

25,200 
 
 

14,000 
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ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงิน
งบประมาณ 

งบด าเนินงาน รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

5 สรุปรายงานผล - - 1,000 1,000 

รวม 3,600 67,200 29,200 100,000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  

 

2.7 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
 2.7.1 เชิงปริมาณ 
  1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาด้านการวิจัย ร้อยละ50 
  2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการด าเนินการวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยคน 1 เรื่อง 

2.7.2  เชิงคุณภาพ 
  1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการวิจัย และสามารถวิจัย น าผลวิจัยไปใช้เป็นแนวทาง 
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขต พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
 

2.8  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
2.8.1 บุคลากรในสังกัดมีภาวะผู้น าทางวิชาการและเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

 2.8.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย สามารถท าวิจัยและน าผลวิจัย
ไปพัฒนา การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3 
 2.8.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีรูปแบบในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ 
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ชื่อโครงการ “การยกระดับคุณภาพ ภาษาไทย (อ่านออก เขียนได้) และคิดเลขเป็น” 
ลักษณะโครงการ         โครงการงานประจ า           โครงการใหม่            โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  ชื่อ - นามสกุล..นางเพชรี ชัยมูล.  โทรศัพท์ 0819657257  
                                 นางศิริพร  อุ่นแก้ว และนางสาวสุมาลี  กันธ ุ
ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ   เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2564. สิ้นสุด  30 กันยายน 2565 
งบประมาณ 50,000 บาท 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 

 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์.  

(1) เปูาหมาย.คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

(2) ประเด็นยุทธศาสตร์. 3 การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 

3.1 การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 

(3) การบรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ . 
เนื่องจากโครงการการยกระดับคุณภาพ ภาษาไทย (อ่านออก เขียนได้) และคิดเลขเป็น” มีผลผลิตเกี่ยวกับการ
พัฒนาคุณภาพครู มีผลลัพธ์ท าให้นักเรียนในสังกัด สพป.เลย เขต 3 จ านวน 7,118 คน นักเรียนใฝุรู้ ใฝุเรียน อ่าน
ออกเขียนได้ มีนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
ดังนั้น โครงการนี้ส่งผลต่อการบรรลุเปูาหมายตามตัวชี้วัด 2.1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถี
ชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) การพัฒนาการเรียนรู้ 

 1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต.  

(1) เปูาหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

  -เปูาหมายที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย 
สติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

  -การบรรลุเปูาหมายตามแผนแม่บทฯ  

    1)นักเรียนทุกคนรักการเรียนรู้  

  (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
  - แนวทางการพัฒนา  1)จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะ
ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ การท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน 

     2)จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ 
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  - เปูาหมายของแผนย่อย  วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด 
วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือ มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว 
สื่อสาร และท างานร่วมผู้อื่นได้อย่างประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
  - การบรรลุเปูาหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ เนื่องจากโครงการการยกระดับคุณภาพ 
ภาษาไทย (อ่านออก เขียนได้) และคิดเลขเป็น” มีผลผลิตเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพครู มีผลลัพธ์ท าให้นักเรียนใน
สังกัด สพป.เลย เขต 3 จ านวน 7,158 คน มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการ
เรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น ค่าเปูาหมาย ดังนั้น โครงการนี้ส่งผลต่อการบรรลุเปูาหมายตาม
ตัวชี้วัด   คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ (Skill) ของ World Economic 
Forum (WEF) ค่าเปูาหมาย เพ่ิมขึ้นร้อยละ 20 และ ตัวชี้วัด คะแนน PISA ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์(คะแนนเฉลี่ย) 470 คะแนน อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา อันดับที่ 
45 

1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2)ด้านการศึกษา เป้ารวม ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
ประเด็น  
 1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป 5.การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21  

เปูาหมายรวม  1.การจัดการศึกษาทุกระดับใช้หลักสูตรที่เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะและแนวทางการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
1.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

   1) วัตถุประสงค์ที่ .................................................................................................. .................. 

 2) เปูาหมายรวมที่ ................................................................................................................... 

 3) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

 (3.1) เปูาหมายระดับยุทธศาสตร์ที่  2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ ความสามารถ
เพ่ิมข้ึน 

 (3.2) แนวทางการพัฒนาที่ 3.ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 - พัฒนาระบบประเมินคุณภาพมาตรฐานที่สามารถวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านทักษะ 
ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษา 

1.5  แผนระดับที่ 3  

1)  แผนปฏิบัติราชการ 2563-2565 สพฐ. 

 เรื่องท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

เปูาหมาย 

3.1.1 ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มี 
สมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถ 
ในการพึ่งพ าตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี (Global Citizen) 
พร้อมก้าวสู่สากล น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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  ตัวชี้วัด ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับม.ต้น ที่ได้รับการ เตรียมความพร้อม ด้านการอ่าน 
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA ค่าเปูาหมาย ร้อยละ 100 
  แนวทางการพัฒนา 

  3.3.1 พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
  3.3.2 พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีความรู้ และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 และพัฒนา
ศักยภาพ ตามพหุปัญญา 
 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล ได้แสดงเจตนารมณ์อย่างชัดเจนที่จะส่งเสริมพัฒนาการศึกษาของ

ประเทศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะสอดคล้องตามบริบทสังคมในศตวรรษที่ 21 ส าหรับแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี ก าหนดให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการอ่านและการเขียน รู้จักแก้ปูญหา มีศักยภาพการสื่อสาร 
รู้จักคิดวิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถท างานร่วมกันเป็นทีม เพ่ือเป็นการวางรากฐานให้คนไทยทั้งปวง
ได้รับโอกาสการเรียนรู้เท่าเทียมกัน น าประเทศให้รอดพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยยึดหลักให้
การศึกษาเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั้งปวง เน้นคุณภาพ ประสิทธิภาพ ความเที่ยงธรรม ลดความเหลื่อมล้ า และมี
การบริหารจัดการการศึกษา ทุกประเภทและทุกระดับที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกฝุายร่วมรับผิดชอบการจัด
การศึกษา และมีส่วนร่วมปฏิรูปการเรียนรู้ 

กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหน่วยงานหลักในการพัฒนาการศึกษาของประเทศ ได้ก าหนดนโยบายส าคัญ
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้ เพื่อน าไปสู่การอ่านคล่องเขียนคล่อง และเพ่ือการเรียนรู้
อ่ืนๆ อย่างไรก็ตามผู้เรียนในหน่วยงานทางการศึกษาจ าเป็นต้องได้รับโอกาสทางการศึกษา อย่ ามีคุณภาพและเท่า
เทียมกัน แต่ปัจจุบันยังมีพ้ืนที่ที่มีผู้เรียนจ านวนหนึ่งที่มีปัญหาการอ่านและการเขียนภาษาไทยที่ต้องเร่งพัฒนา ใน
ปีงบประมาณ 2565 กระทรวงศึกษาธิการโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพ้ืนฐาน จึงเห็นความจ าเป็นที่
ต้องเร่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ และต่อยอดไปสู่การอ่านคิดวิเคราะห์
ในระดับที่สูงขึ้น ตามนโยบาย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน” ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3 โดย ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา มีนโยบายส่งเสริมพัฒนานักเรียนกลุ่มเปูาหมายทุกคน
ให้อ่านออกเขียนได้  คิดเลขเป็น อ่านคล่องเขียนคล่อง โดยด าเนินการประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1–6 ทุกระยะ นิเทศติดตามและประเมินผล และเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่องและเหมาะสมได้ตลอดชีวิตและตามศักยภาพ ให้ผู้เรียนเป็นผู้เรียนที่มีความรู้ความสามารถ
ทางคณิตศาสตร์เพียงพอที่จะสามารถน าความรู้  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่จ าเป็นไปพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้ดียิ่งขึ้น  ซึ่งต้องสามารถน าไปเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และเป็นพ้ืนฐานส าคัญส าหรับการศึกษาต่อ
ในระดับชั้นที่สูงขึ้นไปจึงได้มีโครงการส่งเสริมพัฒนาการยกระดับคุณภาพภาษาไทย (อ่านออก เขียนได้) และคิดเลข
เป็นปีงบประมาณ 2565 ให้มีเทคนิควิธีการสอนเพ่ือซ่อมเสริม ฝึกทักษะภาษาไทยให้นักเรียนอ่านเขียนภาษาไทย ได้
ตามมาตรฐานหลักสูตร 

 
2.2 วัตถุประสงค์ 
 2.2.1เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยที่  ให้มีความรู้ความสามารถด้านการสอนอ่านเขียนภาษาไทย 

  2.2.2 เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทย ป.1-3 มีความรู้ความสามารถด้านการสอนแบบแจกลูกสะกดค า       
และการอ่านจับใจความส าคัญ 

2.2.3 เพ่ือส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านการอ่าน การเขียน และการสื่อสารความสามารถของผู้เรียนด้าน
ภาษาไทย 
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2.2.4 เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์ให้มีทักษะการจัดการเรียนรู้ด้านการคิดค านวณ 
 2.2.5 เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และพัฒนาห้องสมุด 
ให้เชื่อมโยงกับเครือข่ายห้องสมุดอัตโนมัติ ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

2.3  เป้าหมาย 

 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
 2.3.1 ครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษา (ป.1-3) (ป.4-6) (ม.1-3)ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาเลย เขต  3  
  2.3.2 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษา (ป.1-3) (ป.4-6) (ม.1-3) ในสังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต  3 
  2.3.2 ครูบรรณารักษ์หรือครูที่รับผิดชอบกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านในโรงเรียน 

     เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (outcome) 
   2.3.2.1 ครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษา (ป.1-3 ป.4-6 ม.1-3) ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

ประถมศึกษาเลย เขต 3 มีความรู้ ความสามารถ การจัดการเรียนการสอนเรื่องการอ่าน การเขียน 
  2.3.2.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สามารถอ่านออก เขียนได้ทุกคน 
  2.3.2.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 มีสมรรถนะการอ่านขั้นสูง 
  2.3.2.4 ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษา (ป.1-3 ป.4-6 ม.1-3) ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีความรู้ ความสามารถ การจัดการเรียนการสอนเรื่องการคิดการค านวณ 
  2.3.2.5 ครู ผู้บริหาร และนักเรียนในสังกัดฯ มีนิสัยรักการอ่านตามเปูาหมายที่ สพฐ. ก าหนด 
  2.3.2.6. โรงเรียนในสังกัด จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านที่หลากหลายทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และ
พัฒนาห้องสมุดให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบาย ของ สพฐ.   

2.4  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 

   ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนทุกคนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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2.5  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

       วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ 50,000 บาท   

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

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 

ไตรมาสที ่4  
ก.ค.65-ก.ย.65 

1.การพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนภาษาไทย 
ประชุมปฏิบัติการครูภาษาไทย 
พัฒนาศึกษานิเทศก์ 
แข่งขันทักษะภาษาไทย 

   
 

39,000 

  
 

39,000 

2. กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน  5,000   5,000 

3. การพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์และเวท
คณิต 

  5,000  5,000 

4. นิเทศการจัดการเรียนการ
สอนภาษาไทย/กิจกรรม
ส่งเสริมรักการอ่าน 

    0 

5. รายงานผลการด าเนินงาน    1,000 1,000 

รวม 
 5,000 44,000 1,000 50,000 
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 2.6 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงิน
งบประมาณ 

งบด าเนินงาน รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 
 

การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนภาษาไทย 
ประชุมปฏิบัติการจัดท ากิจกรรมการเรียน
การสอนแบบแจกลูกสะกดค า การอ่านจับ
ใจความส าคัญ ส าหรับครูป.1-3 
-ค่าอาหารประชุมคณะท างาน 30x140x2 
-ค่าอาหารว่างอาหารกลางวันประชุม
ปฏิบัติการฯครูผู้สอน 140x127x1 
-ค่าจัดท าเอกสารแบบฝึก 
กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน 
ประกวดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
-ค่าวัสดุ/โล่ เกียรติบัตร 
การแข่งขันทักษะภาษาไทย 
ป.1-ป.6 และม.1-3 ระดับเขตพ้ืนที่ 
นักเรียน จ านวน 104 คน คณะท างาน 15 
คน คณะกรรมการตัดสินทักษะการแข่งขัน
การอ่านการเขียน 35 คน รวม 154 คน 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน 
140 x 60x1 
-ค่าถ่ายเอกสารเครื่องมือประกอบการ
แข่งขัน 

  
 
 
 
 

8,400 
17,780 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,200 

 
 
 
 
 
 
 
 

2,620 
 

5,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,000 

 
 
 
 
 

8,400 
17.780 

 
2,620 

 
5,000 

 
 
 
 
 
 

4,200 
 

3,000 

  ศึกษานิเทศก์เข้าประชุมที่สพฐ.ก าหนด  3,000  3,000 
4 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

คณิตศาสตร์และเวทคณิต 
ประชุมปฏิบัติการเทคนิคการสอน
คณิตศาสตร์ เวทคณิต 
-ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน 30x140x1 
-ค่าวัสดุ 

  
 
 
 

4,200 
 

 
 
 
 
 

800 

 
 
 
 

4,200 
800 

5 การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน    งบกลาง 

6 รายงานผลการด าเนินงาน   1,000 1,000 

รวม  37,580 12,420 50,000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 50,000 
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2.7  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
 2.7.1 เชิงปริมาณ 

 1) นักเรียน ร้อยละ 80 มีทักษะในการคิดและเขียนสามารถอ่าน คิดวิเคราะห์สังเคราะห์ แสวงหาความรู้
ได้ด้วยตนเอง 

 2) จ านวนครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ที่เข้ารับการพัฒนาความสามารถจัดการเรียนการสอน 
 3) นักเรียนร้อยละ 100 สามารถอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่องสื่อสารได้ 
 4) ร้อยละ 80 ของสถานศึกษา มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่ง

เรียนรู้ให้ได้มาตรฐาน และมีคุณภาพ มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
2.7.2 เชิงคุณภาพ 
1) นักเรียนมีทักษะในการคิดและเขียนสามารถอ่าน คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออกเขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 อ่านคล่องเขียนคล่องและคิด

เลขเป็น 
3) ครูผู้สอนภาษาไทยมีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดกิจกรรมเรื่องอ่านเขียนวรรณคดีและวรรณกรรม 

4) ครูผู้สอนภาษาไทยมีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดกิจกรรมการสอนแบบแจกลูกสะกดค า  

5) โรงเรียนด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้ได้
มาตรฐาน และมีคุณภาพ 

6) ครูผู้สอนคณิตศาสตร์สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ได้ 
7) ครูผู้สอนคณิตศาสตร์สามารถจัดกิจกรรมเวทคณิตได้ 

2.8  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
2.8.1 นักเรียนอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่องมีนิสัยรักการอ่าน และคิดเลขเป็น 
2.8.2 ครูผู้สอนภาษาไทยมีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยเพิ่มข้ึน 
2.8.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านที่หลากหลายทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และพัฒนาห้องสมุดให้ได้

มาตรฐาน สอดคล้องกับนโยบาย 
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ชือ่โครงการ  “ส่งเสริมสนับสนุนหน่วยรับตรวจให้เกิดความเข้มแข็ง”        .    
ลักษณะโครงการ   โครงการงานประจ า  โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางพฤษภา นิกรพิทยา  / นางจีราวรรณ  ค าเกษ  โทร. 0895698875 
ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ   เริ่มต้น 1 ตุลาคม  2564  สิ้นสุด 30 กันยายน 2565 
งบประมาณ  10,000.-  บาท 
 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
 
1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ  (แผนระดับที่ 1) 

1) ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ 
(1) เปูาหมาย ภาครัฐมีความโปร่งใส  ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์  บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความ 

ซื่อสัตย์ 
(3) การบรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ภาครัฐมีการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 

เกิดประสิทธิผล โดยใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารงบประมาณ มีความโปร่งใสตรวจสอบได้มีการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรม
แยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้นรวมทั้งสร้างจิตส านึกและ
ค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวและละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคี
องค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน  และภาคีต่างๆ มีส่วนร่วมในการสอดส่อง เฝูาระวังให้
ข้อมูลแจ้งเบาะแสการทุจริต  และตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 2) 
1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

                      (1) เปูาหมายที่ ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 (2)  การบรรลุเปูาหมายตามแผนแม่บทฯ  เนื่องจาก “ โครงการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาที่

เป็นหน่วยรับตรวจให้เกิดความเข้มแข็ง” มีผลผลิตเกี่ยวกับการปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการปรับ
พฤติกรรม “คน” โดยการปลูกฝังวิธีคิดในกลุ่มเปูาหมายเด็กและเยาวชนเพ่ือปฏิรูป “คนรุ่นใหม่” ให้มีจิตส านึกใน
ความซื่อสัตย์สุจริต  เพ่ือสร้างพลังร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริต  เพ่ือให้การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ        
มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการด าเนินงาน เท่าทันพลวัตของการทุจริต ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนในการตรวจสอบ แจ้งข้อมูล และชี้เบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งจะน าไปสู่ การลด
จ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการนี้ส่งผลต่อการบรรลุเปูาหมายตามตัวชี้วัดดัชนีการรับรู้การทุจริตของ
ประเทศไทย (อันดับ/คะแนน) ตามค่าเปูาหมายปี 2561-2565 อยู่ในระดับ 1 ใน 54 และ/หรือได้คะแนนได้ต่ ากว่า 
50 คะแนน 

2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    (1) แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มี 

ความสะอาดปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต / ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอ้ือต่อการลดการใช้
ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

  (2) เปูาหมายของแผนย่อย ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
 (3) การบรรลุเปูาหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
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     เนื่องจาก “โครงการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาที่เป็นหน่วยรับตรวจให้เกิดความเข้มแข็ง”           
มีผลผลิตเกี่ยวกับการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบเน้นการปลูกฝังและหล่อหลอมให้มีจิตส านึก และพฤติกรรมยึด
มั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีผลลัพธ์ท าให้สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3    
ที่เป็นหน่วยรับตรวจปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการนี้ส่งผลต่อการบรรลุเปูาหมายตามตัวชี้วัดที่ 1  
ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์ สุจริต ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและ
พฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในปี 2561 -2565 ร้อยละ 50  และร้อยละของหน่วยงานผ่าน
เกณฑ์การประเมิน ITA ในปี 2561 – 2565 ร้อยละ 85 คะแนนขึ้นไป 
1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 

1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ด้านการปูองปราม 
2) กิจกรรม ทุกหน่วยงานของรัฐต้องพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในของหน่วยงานให้มีประสิทธิผล

อยู่เสมอและถือว่าเป็นภารกิจที่ส าคัญ ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการต้องก ากับดูแล 
3) เปูาหมายกิจกรรม พัฒนาระบบการตรวจสอบภายในของหน่วยงานให้มีประสิทธิผลอยู่เสมอและ

ถือว่าเป็นภารกิจที่ส าคัญ ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการต้องก ากับดูแลด้วยตนเอง 
 

ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ                                                                          . 
2.1  หลักการและเหตุผล 
  ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง  ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2564 ก าหนดให้หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในของส่วนราชการจัดท าและเสนอแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาอนุมัติภายในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ กรณีหน่วยงานของรัฐ
ไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบให้ขึ้นตรงต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐไปพลางก่อนและตามมาตรฐานการตรวจสอบ
ภายใน ส าหรับหน่วยงานของรัฐ ด้านการปฏิบัติงานเรื่องการวางแผนการตรวจสอบก าหนดให้จัดท าแผนการ
ตรวจสอบภายใน  โดยน าผลการประเมินความเสี่ยงมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการตรวจสอบประจ าปี ซึ่งเป็น
กระบวนการส าคัญที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบการด าเนินการตรวจสอบ ติดตามประเมิน การ
ปฏิบัติงานด้านการด าเนินงาน (Operational) ด้านการบริหารจัดการ (Management) ด้านการเงินบัญชี 
(Financial) ด้านการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี (Compliance) 
ตลอดจนสอบทานระบบการควบคุมภายในของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 และหน่วยงาน
ในสังกัดให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และให้ค าปรึกษา แนะน าให้ความเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานกิจกรรมต่างๆ 
การปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
และระบบการควบคุมภายในแก่ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  หน่วยรับตรวจ 
บุคคลที่เกี่ยวข้อง  รวมถึงให้ค าปรึกษา  แนะน าการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในแก่สถานศึกษาในสังกัด และพัฒนา
ระบบงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ  ทั้งนี้ เพ่ือ
สนับสนุนภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเปูาหมายที่
ก าหนด พร้อมทั้งสร้างความเข้มแข็งด้านการตรวจสอบภายในของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สามารถ
ด าเนินการตรวจสอบได้ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังก าหนด ซึ่งเป็นปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนให้การ
บริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีของสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล ยิ่งขึ้น 
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  การจัดท าแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายใน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยตรวจสอบ
ภายในได้วางแผนการตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของส านักงา น
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  รวมทั้งครอบคลุมตามหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยยึดหลักตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์การตรวจสอบภายในและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน ตลอดจน ก ากับ ติดตาม การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในให้สามารถปฏิบัติภารกิจต่างๆ    
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ก าหนดภายใต้จ านวนบุคลากรและทรัพยากรที่มีจ ากัด 
 
2.2 วัตถุประสงค์ 
  2.2.1 เพ่ือสอบทานการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ว่าเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ 
ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่ก าหนด 
  2.2.2 เพื่อให้สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จบรรลุตามเปูาหมายที่ก าหนด 
  2.2.3 เพ่ือพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษาปฎิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมีการ
บริหารงานทางด้านการเงิน การบัญชี และมีระบบการควบคุมการปฎิบัติงานที่เหมาะสม รัดกุมและปฎิบัติง านได้
ถูกต้อง    
2.3 เป้าหมาย 
       เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

1. ตรวจสอบค่าสาธารณูปโภคของส่วนราชการ(ตามนโยบายคณะรัฐมนตรี) ส านักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  และสถานศึกษาในสังกัด จ านวน  107  แห่ง 

2. ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี / หลักฐานการจ่าย / การจัดซื้อจัดจ้าง ตามพ.ร.บ.การ 
จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 /เงินอุดหนุนที่ได้รับ
จาก อปท.(โครงการอาหารกลางวัน)/ เงินรายได้สถานศึกษา  ของสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 20 แห่ง 
ประกอบด้วย ขนาดใหญ่ 1 แห่ง  ขนาดกลาง  2 แห่ง  ขนาดเล็ก 17 แห่ง 

3. ตรวจสอบโครงการเงินกู้เพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติด 
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โครงการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 
19)  จ านวน 10 แห่ง  สถานศึกษากลุ่มเปูาหมาย จ านวน  10  แห่ง ประกอบด้วย ขนาดใหญ่  1 แห่ง  ขนาดกลาง  
6 แห่ง  ขนาดเล็ก   3 แห่ง 
       เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

1. บุคลากรผู้ปฎิบัติงานมีความรู้  ปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องได้ 
ถูกต้อง 

2. สถานศึกษาไม่มีข้อร้องเรียน/ไม่มีเรื่องการทุจริต 
 

2.4  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์ 
 สถานศึกษากลุ่มเปูาหมาย จ านวน 30 แห่ง  มีระบบการควบคุมภายในที่ดี รัดกุม  เพียงพอ

เหมาะสม  ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่
ก าหนด สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ก าหนด 
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2.5 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
      วงเงินงบประมาณท่ีด าเนินการ  10,000.-  บาท 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

ก าหนดระยะเวลาด าเนินการ 
และแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

 
รวม 

ไตรมาสที่1 
(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที่2 
(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที่3 
(เม.ย.65-มิ.ย.65) 

ไตรมาสที่4 
(ก.ค.65-ก.ย.65 

1. เสนอแผนงาน/โครงการ 
เพ่ืออนุมัติการด าเนินการ 
 
2. แจ้งกลุ่มงานท่ีเกี่ยวข้อง
และสถานศึกษาในสังกัด
ทราบพร้อมจัดท าเอกสาร/ 
เครื่องมือด าเนินงาน, 
กระดาษท าการ 
   2.1 ตรวจสอบการเงิน 
การบัญชีของสถานศึกษาที่
เป็นหน่วยงานย่อย 
(ครอบคลุม 10 ประเด็น) 
   2.2 การจัดซื้อจัดจ้าง 
ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัด
จ้าง พ.ศ. 2560 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 
พ.ศ. 2560 
  2.3 หลักฐานการจ่าย 
 

3. การตรวจสอบการ
ด าเนินงาน 
  3.1 เงินอุดหนุนที่ได้รับ
จาก อปท. (เงินโครงการ
อาหารกลางวัน) 
  3.2 เงินรายได้สถานศึกษา 
 

 4. งานตรวจสอบที่บูรณา
การร่วมกับผู้ตรวจสอบ
ภายใน ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
   4.1 โครงการเงินกู้เพ่ือ
แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและ
สังคมจากการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

 

 
 
 
5,000.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
5,000.- 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

ก าหนดระยะเวลาด าเนินการ 
และแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

 
รวม 

ไตรมาสที่1 
(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที่2 
(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที่3 
(เม.ย.65-มิ.ย.65) 

ไตรมาสที่4 
(ก.ค.65-ก.ย.65 

2019 (โครงการให้ความ
ชว่ยเหลือบรรเทาภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
ในช่วงการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด 19) 
  4.2 ตรวจสอบการใช้จ่าย 
ค่าสาธารณูปโภคของส่วน
ราชการ 
(ตามนโยบายคณะรัฐมนตรี) 
5. สรุปและประเมนิผลและ
รายงานผลการตรวจสอบ 
 
6. การรายงานผลการ
ตรวจสอบ 
  6.1 รายงานผลการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบตาม
แผนปฏิบัติการ โดยจัดส่งใน
ระบบ ARS  
   - รอบ 6 เดือน ภายใน
เดือน เมษายน 2565 
  -  รอบ 12 เดือน ภายใน
วันที่ 15 ตุลาคม 2565 
  6.2 รายงานผลการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายค่า
สาธารณูปโภค โดยจัดส่งใน
ระบบ ARS  
 6.3 รายงายผลการ
ตรวจสอบประจ าปี 2565 
 

 

 
 

 
 
 
5,000.- 

 
 
 
5,000.- 
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2.6 รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
 

 
ที ่

กิจกรรม /รายละเอียดการใช้เงินงบประมาณ 
งบด าเนินงาน 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 ค่าวัสดุจัดท ากระดาษท าการ  
และค่าจัดท ารูปเล่มรายงานผล 
 

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

รวมทั้งสิ้น - - 10,000.- 10,000.- 
 
2.7 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs)  

2.7.1 เชิงปริมาณ 
1) สถานศึกษาปฏิบัติงานด้านการเงิน  การบัญชีตามเกณฑ์ประเมินแบบกระดาษท าการที่ก าหนด

ครบถ้วน  100 % 
2) สถานศึกษาปฏิบัติงานตามผลการตรวจการด าเนินงานตามแบบกระดาษท าการที่ก าหนดได้

ครบถ้วน 100 % 
 

2.7.2 เชิงคุณภาพ 
    1) สถานศึกษาผ่านเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระดับผลการปฏิบัติงานในระดับดีมาก 

 2) สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้ร้อยละ 100 ของข้อมูลตัวเลขและรายงานทางการเงินถูกต้อง  
ตามระเบียบก าหนด 

 
2.8  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
           2.8.1 สถานศึกษากลุ่มเปูาหมาย จ านวน 30 แห่ง มีระบบการควบคุมภายในที่ดี รัดกุม เพียงพอเหมาะสม 
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  และนโยบายที่ก าหนด 

2.8.2  สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ก าหนด 
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ชื่อโครงการ “แผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพป.เลย เขต 3” 
ลักษณะโครงการ         โครงการงานประจ า         โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  ชื่อ – นามสกุล นายกฤษฎา  สู่สุข, นางชลีกร  สู่สุข และนางเบญจมาศ  แถวอุทุม  
โทรศัพท ์0-6291-3035-4, 0-9186-4129-7 
ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ   เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2564  สิ้นสุด 30 กันยายน 2565 
งบประมาณ 120,000  บาท 

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

1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์  (หลัก)  
      (1) เปูาหมาย 1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
      (2) ประเด็นยุทธศาสตร์  

(2.1) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
(2.2) สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

      (3) การบรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ได้จัดท าโครงการแผนพัฒนาข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ขึ้น เพ่ือสอดคล้องและสนอง
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์  โดยมีเปูาหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ 
พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 เป็นการปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 
และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยการพัฒนาบุคลากรตาม
ความต้องการผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาต่าง ๆ  

  2)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (รอง) 
(1) เปูาหมาย เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการพ่ึงพาตนเองและการ

จัดการตนเองเพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ 
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 3. การเสริมสร้างพลังทางสังคม  
(3) การบรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ได้จัดท าโครงการแผนพัฒนาข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ขึ้น เพ่ือสอดคล้องและ
สนองยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยมีเปูาหมาย เพิ่มขีดความสามารถของ
ชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งพาตนเองและการจัดการตนเองเพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ ตามประเด็นยุทธศาสตร์
ที่3. การเสริมสร้างพลังทางสังคม โดยการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสร้างสรรค์ เพื่อรองรับ
สังคมยุคดิจิทัล ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูเป็นผู้จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สร้างแรงบันดาลใจให้ครูเป็นผู้อ านวย
ความรู้ สร้างแรงจูงใจเพ่ือให้บุคลากรในสังกัดมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านแพลตฟอร์มทางการศึกษาท่ี
มีไว้บริการ และมีการเสริมสร้างขวัญก าลังใจให้แก่บุคลากรในสังกัด  

 
 
 
 



 
 

120 

  
1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
 1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้  (หลัก) 
        (1) เปูาหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
  - เปูาหมายที่ 1.คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของ
โลกศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน   
มีนิสัยใฝุเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  - การบรรลุเปูาหมายตามแผนแม่บทที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้  ซึ่งเปูาหมายระดับประเด็นของ
แผนแม่บทฯ คือ เปูาหมายที่ 1.คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลก
ศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัย
ใฝุเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จ าเป็นของศตวรรษที่ 
21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูง
ตามาตรฐานนานาชาติ ปี พ.ศ. 2561 – 2565 ร้อยละ 50 ซึ่งการที่จะให้เปูาหมายดังกล่าวข้างต้นส าเร็จได้ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จึงต้องด าเนินการ ดังนี้ 1) ส่งเสริมบุคลากรในสังกัดเรียนรู้
และพัฒนาตนเองตามความต้องการ ตามความสนใจ ผ่านระบบแพลตฟอร์มทางการศึกษาที่มีไว้บริการ อย่างน้อย 3 
หลักสูตร 2) บุคลากรในสังกัดที่เข้ามาเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบแพลตฟอร์มทางการศึกษา อย่างน้อยร้อยละ 70 
3) ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาบุคลากรสายงานการสอนให้เป็นผู้จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 4) บุคลากรในสังกัดมี
ความพึงพอใจ มีทัศนคติที่ดีต่อการด าเนินงานดังกล่าวของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 อยู่
ในระดับมาก หรือระดับ 4 และร้อยละของบุคลากรที่แสดงความพึงพอใจอย่างน้อยร้อยละ 70 ของบุคลากรในสังกัด
ทั้งหมด   
  (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
  - แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและดิจิทัลแฟลตฟอร์ม สื่อดิจิทัลเพื่อ
การศึกษาในทุกระดับทุกประเภทการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
  - เปูาหมายของแผนย่อย  
  คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลก
ศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
  การบรรลุเปูาหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ย่อยแผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  ซึ่งการที่จะให้เปูาหมายดังส าเร็จได้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3 จึงต้องด าเนินการจัดท า ดังนี้ 
  1. ระบบข้อมูล/หลักสูตร/สื่อ เพ่ือการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามความถนัด ความสนใจของ
บุคลากรในสังกัดท่ีหลากหลาย  
  2. มีการสร้างการรับรู้การพัฒนาศักยภาพตามความถนัด ความสนใจของบุคลากรในสังกัด 
  3. มีรูปแบบกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการอบรมที่สนใจผ่านระบบแพลตฟอร์มทาง
การศึกษา  
  2)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม (รอง) 
 (1) เปูาหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
  - เปูาหมายที่1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
  - เปูาหมายที่ 2 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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  - การบรรลุเปูาหมายตามแผนแม่บทฯประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม ซึ่งได้
ตั้งเปูาหมายไว้ 2 เปูาหมาย ดังนี้ 1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 2. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จึงได้ก าหนดกิจกรรมต่าง ๆ ให้
ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาได้มีส่วนรวม  ดังนี้ กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ, กิจกรรมการอบรมพัฒนา
ตามความต้องการ, กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการตามนโยบายเร่งด่วน  ซึ่งบุคลากรต้องมีส่วนร่วมอบรมดังกล่าว
ข้างต้นอย่างน้อยร้อยละ 80  

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ที่ 10.1 คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตาม
มาตรฐานและสมดุลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมดีข้ึน 
 - แนวทางการพัฒนา    

1. มีการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา  
2. มีการพัฒนาผู้น าชุมชน และบุคคลให้เป็นตนแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม 

- เปูาหมายของแผนย่อย  
1. มีหลักสูตรอบรมปลูกค่านิยมให้บุคลากรเป็นคนยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม มีจิต

วิญญาณท่ีดี ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี 
2. มีการประกาศเกียรติคุณ ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่เป็นเป็นตนแบบด้ านคุณธรรม

จริยธรรมการบรรลุเปูาหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ที่ 10.1 คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุก
มิติตามมาตรฐานและสมดุลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณท่ีดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้า
กับสภาพแวดล้อมดีข้ึนซึ่งได้ตั้งเปูาหมายไว้ 2 เปูาหมาย ดังนี้ (1) มีหลักสูตรอบรมปลูกค่านิยมให้บุคลากรเป็นคนยึด
มั่นในคุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี  (2) มีการประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง
เชิดชูเกียรติบุคคลที่เป็นเป็นตนแบบด้านคุณธรรมจริยธรรมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จึง
ได้ด าเนินกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณสมบัติและผ่านการคัดเลือกให้
ได้รับรางวัล “ครูดีศรีเมืองเลย” “ครูดีศรีสองรัก” ซึ่งทั้ง 2 รางวัลนี้จะด าเนินการประกาศเกียรติคุณและมอบเกียรติ
บัตรในวันครูทุกปี รวมถึงประกาศเกียรติคุณส าหรับข้าราชการที่รับใช้ประเทศชาติมาจนถึงวันเกษียณอายุราชการ 
ซึ่งจะจัดพิธีประกาศเกียรติคุณดังกล่าวให้ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2565 ทุกวันที่ 30 
กันยายน ของทุกปี โดยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแสดงความพึงพอใจต่อการด าเนินการเสริมสร้ าง
ขวัญและก าลังให้แก่บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 อยู่ในระดับมาก ด้วย
คะแนนไม่น้อยกว่าระดับ 4 และบุคลากรในสังกัดได้มีส่วนร่วมแสดงความพึงพอใจอย่างน้อยร้อยละ 70 ของ
บุคลากรในสังกัดท้ังหมด 
1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 
 1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ด้านการศึกษา 
 2) ขั้นตอนการด าเนินงาน โครงการแผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย
กิจกรรมหลัก จ านวน 3 กิจกรรม คือ (1) กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี
คุณสมบัติและผ่านการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล “ครูดีศรีเมืองเลย” “ครูดีศรีสองรัก” ซึ่งทั้ง 2 รางวัลนี้จะด าเนินการ
ประกาศเกียรติคุณและมอบเกียรติบัตรในวันครูทุกปี รวมถึงประกาศเกียรติคุณส าหรับข้าราชการที่รับใช้
ประเทศชาติมาจนถึงวันเกษียณอายุราชการ ซึ่งจะจัดพิธีประกาศเกียรติคุณดังกล่าวให้ข้าราชการที่เกษียณอายุ
ราชการในปีงบประมาณ 2565 ทุกวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี และการจัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่าง ๆ 
การด าเนินการคัดเลือก และส่งเสริมบุคลากรในสังกัดส่งผลงานเพ่ือประกวดคัดเลือกต่าง ๆ เช่น รางวัล OBEC 
AWARD ครูดีในดวงใน ข้าราชการพลเรือนดีเด่น เป็นต้น (2) กิจกรรมการพัฒนาตนเองตามความต้องการ โดยจะ
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ด าเนินการส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดพัฒนาตนเองทางแพลตฟอร์มทางการศึกษา หรือหน่วยงานเอกชนต่าง ๆ ที่
จัดท าไว้ส าหรับผู้สนใจ (3) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในกรณีที่มีนโยบายเร่งด่วนที่จ าเป็นต้องมีการ
ซักซ้อมความเข้าใจและฝึกปฏิบัติจริง เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศครูผู้ช่วย การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การลงโทษนักเรียน การอบรมให้ความรู้ในการพัฒนาตนเองความก้าวหน้าทางวิชาชีพ  การพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน และ (4) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา (ศึกษาดูงาน) เป็นต้น 
 3) กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา,กิจกรรมการพัฒนาตนเองตาม
ความต้องการ, กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในกรณีท่ีมีนโยบายเร่งด่วน, กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  4) เปูาหมายกิจกรรม 
      4.1) ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัดพัฒนาตนเองตามความต้องการ จากแพลตฟอร์มทาง

การศึกษา และเอกชนที่มีอย่างแพร่หลาย อย่างน้อยคนละ 4 ครั้ง/ปี 
     4.2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข้าร่วมอบรมตามหลักสูตรที่ส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  ก าหนดอย่างน้อยร้อยละ 80 
     4.3) จ านวนข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัดได้รับการประกาศเกียรติคุณ ยกย่องเชิดชูเกียรติ 

อย่างน้อยร้อยละ 10  
     4.4) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติอย่าง

น้อยร้อยละ 70  
     4.5) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดได้รับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ 

อย่างน้อยร้อยละ 60 
1.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
 1) วัตถุประสงค์ที่ 1. เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรมมีระเบียบวินัย 
ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มี
ทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 2) เปูาหมายรวมที่ 1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
     2. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตาม
บรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มี
ความรับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถี
ชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 
    3. ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพ่ิมความคล่องตัวใน
การรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 
 3) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ทุนมนุษย์ของประเทศไทยยังมีปัญหาใน
ด้านคุณภาพคนในแต่ละช่วงวัย โดยผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่ า การพัฒนาความรู้และทักษะ
ของแรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน ในขณะที่คนไทยจ านวนไม่น้อยยังไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมได้
อย่างเหมาะสม ซึ่งส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมในการด าเนินชีวิต การพัฒนาในระยะต่อไปจึงต้อง
ให้ความส าคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เพ่ือให้คนไทยมีทัศนคติและพฤติกรรมตาม
บรรทัดฐานที่ดีของสังคม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง มีสุขภาวะที่ดีข้ึน คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมขึ้นรวมทั้งสถานบันทางสังคมมีความ
เข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน 
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  (3.1) เปูาหมายระดับยุทธศาสตร์ที่  2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้  และ
ความสามารถเพ่ิมข้ึน 
  (3.2) แนวทางการพัฒนาที่1  ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิต
สาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ อาทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ 
  (3.3) แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการ
ด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า อาทิ ส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีการพัฒนาคนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการ
ด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า อาทิ ส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีการพัฒนาทักษะทางสมองและทางสังคมท่ีเหมาะสม เด็กวัย
เรียนและวัยรุ่นมีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบทักษะทางสมองและทางสังคมที่เหมาะสม เด็กวัยเรียนและ
วัยรุ่นมีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
  (3.4) แนวทางการพัฒนาที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาทิ ปรับ
ระบบบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กให้มีการจัดทรัพยากรร่วมกันให้มีขนาดและจ านวนที่เหมาะสม ปรับปรุง
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต 
1.5  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 

1) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 9 เสริมสร้างความม่ันคงของชาติจากภัยการทุจริต  
2) แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ รองรับวัตถุประสงค์ 3.4.5 เพื่อพัฒนา

ศักยภาพของภาครัฐ และส่งเสริมบทบาทและความเข้มแข็งของทุกภาคส่วน ในการรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่
กระทบกับความมั่นคง 

3) เปูาหมายเชิงยุทธศาสตร์ หน่วยงานภาครัฐมีระบบปูองกันและแก้ไขการทุจริตและประชาชนไม่เพิกเฉย
ต่อการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ 

4) ตัวชี้วัด 1. ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต 
5) กลยุทธ์ รณรงค์ให้ความรู้แก่ทุกภาคส่วนถึงภัยคุกคาม เพ่ือสร้างค่านิยมต่อต้าน และปฏิเสธการทุจริต 

 
1.6  แผนระดับที่ 3 (ระบุชื่อ) 

1) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
2) แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
3) แผนปฏิบัติการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
2.1  หลักการและเหตุผล 

  ตาม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนา ประเด็นการพัฒนาการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษี่ 21 และพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย  กระทรวงศึกษาธิการ
ด าเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) โดยเป็นเจ้าภาพ
ขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ และแผนย่อยท่ี 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบายรัฐบาลทั้งในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และนโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรีมคนไทยสู่ศตวรรษ
ที่ 21 นอกจากนี้ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอ่ืน ๆ นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) รวมทั้งในโยบายและแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย
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คาดหวังว่าการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชีวิต จะได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมี
ความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ดังนั้น ในการเร่งรัดการท างานภาพรวม
กระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคม และผลักดันให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ จึงได้ก าหนดนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

  1. ปลดล๊อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง ระบบการบริหารจัดการและการพันาก าลังคน โดยมุ่งปฏิรูป
องค์การเพื่อหลอมรวมภารกิจและบุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้าน
กฎหมาย ฯลฯ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการบริหารงาน
และการจัดการศึกษา 

  2. ปลดล๊อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง ระบบการจัดการศึกษาแบะการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึงการ
จัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

  3. ปลดล๊อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ที่เป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุผลตามนโยบายการศึกษายกก าลัง
สอง (Thailand Education Eco- System : TE2S) การสึกษาที่เข้าใจ Supply และตอบโจทย์ Demand โดยให้
ทุกหน่วยงานพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันอย่างรอบด้าน ครบถ้วนร่วมกันพิจารณาหาแนวทาง ขั้นตอน และ
วิธีการด าเนินการร่วมกันแบบบูรณาการการท างานทุกภาคส่วน 

  จุดเน้นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม ข้อ6) ระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร โดยรวบรวม
หลักสูตรวิชาการของแต่ละหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  เพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนในการจัดฝึกอบรมให้
แต่ละกลุ่มเปูาหมายและใช้ประโยชน์จากสถาบันพัฒนาที่มีอยู่แล้ว เช่น สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา เพ่ือเป็นหน่วยงานกลางในการจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะสมรรถนะให้แก่บุคลากรของกระทรวงศึกษา 
(ผู้บริหารหน่วยงานทุกระดับ ผู้บริหารสถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ครู อาจารย์ และบุคลากรอ่ืน ๆ) รวมทั้ง
พัฒนายกระดับเป็นสถาบันฝึกอบรมระดับนานาชาติ ข้อ12) การพัฒนาครู ในสาขาวิชาต่าง ๆ เพ่ือให้มาตรฐาน
วิชาชีพที่สูงขึ้น ข้อ13) การศึกษาก าลังสอง โดย พัฒนาครูทุกระดับให้มีทักษะ ความรู้ที่จ าเป็น เพ่ือท าหน้าที่
วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ 
(Human Capital Excellence Center : HCEC), จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านเว็บไซต์ www.deep.go.th โดย
ปลดล๊อกและเปิดกว้างให้ภาคเอกชนสามารถเข้ามาพัฒนาเนื้อหา เพ่ือให้ผู้เ รียน ครู และผู้บริหารทางการศึกษามี
ทางเลือกในการเรียนรู้ที่หลากหลาย และตลอดเวลาผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (Digital 
Education Excellence Platform : DEEP), ให้ผู้เรียน ครู ผู้บริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลสู่ความ
เป็นเลิศ (Excellence Individual Development Plan : EIDP) 

  ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) และแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
ก าหนดให้มีการพัฒนาเด็กตั้งแต่ปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษะที่ดี สมวัยทุกด้านโดยการปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย มีเปูาหมาย
ให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จ าเป็นของโลกอนาคต สามารถแก้ไขปัญหา 
ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝุเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อ งตลอดชีวิต 
รวมทั้งเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เป็น “การศึกษาขั้นพ้ืนฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” 
มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสิรมโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัด
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ก าหนดนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คือ พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติ
หน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมี
จิตวิญญาณความเป็นครู   

http://www.deep.go.th/
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 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จึงได้จัดท าโครงการแผนพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ขึ้น เพ่ือตอบสนองแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ( พ.ศ. 2561 – 2580) สนองนโยบายจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานดังที่กล่าวมาข้างต้น และเพ่ือพัฒนาครูสู่ครูคุณภาพ ตามแผนการขับเคลื่อน TUMHOME 
MODEL ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
2.2 วัตถุประสงค ์

  2.2.1 เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดได้รับการพัฒนาให้มีทักษะ ความรู้ที่จ าเป็น   
ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี                   
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

 2.2.2 เพ่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดได้พัฒนาตนเองจากแพลตฟอร์ม และแหล่ง
เรียนรู้ที่สนับสนุนการจัดการศึกษาตามความถนัด ความสนใจและหลากหลาย    

  2.2.3 เพ่ือประกาศเกียรติคุณ ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่เป็นเป็นตนแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม 
2.3  เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
  2.3.1 ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัดพัฒนาตนเองตามความต้องการ จากแพลตฟอร์มทางการศึกษา 
และเอกชนที่มีอย่างแพร่หลาย อย่างน้อยคนละ 4 ครั้ง/ปี 
 2.3.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข้าร่วมอบรมตามหลักสูตรที่ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  ก าหนดอย่างน้อยร้อยละ 80 

  2.3.3 จ านวนข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัดได้รับการประกาศเกียรติคุณ ยกย่องเชิดชูเกียรติ อย่าง
น้อยร้อยละ 10  

  2.3.4 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติอย่างน้อยร้อย
ละ 70  

  2.3.5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดได้รับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ อย่าง
น้อยร้อยละ 60 

       เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (outcome) 
        1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดได้รับการพัฒนาให้มีทักษะ ความรู้ที่จ าเป็น ให้เป็นครู

ยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

  2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดมีประสบการณ์ ความรู้จากการศึกษาดูงานหน่วยงาน
อ่ืนมาพัฒนาองค์กรได้บรรลุเปูาหมายและมีประสิทธิภาพ 

2.4  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จ านวน  830  คน 
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2.5  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  
       วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ   120,000 บาท  

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
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 
ไตรมาสที ่4  

ก.ค.65-ก.ย.65 
1.กิจกรรมยกย่องเชิด    
ชูเกียรติ 

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

2.การอบรมพัฒนาตาม
ความต้องการ 

 15,000 15,000  30,000 

3.การอบรมเชิงปฏิบัติการ
ตามนโยบายเร่งด่วน 

 10,000 31,200  41,200 

4.การพัฒนาศักยภาพ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  

   3,300 3,300 

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

2.6 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงิน
งบประมาณ 

งบด าเนินงาน รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ 
- ค่าจัดสถานที่ 3 คร้ัง ครั้งละ 5,000 บาท 
- ค่าอาหารกลางวนัพร้อมเครื่องดื่ม  
  (วันครู 60 คน * 30 บาท = 7,500) 
  (วันเกษียณ 200 คน*30 บาท= 6,000) 
  (มอบเครื่องราช 150 คน*30 บาท= 4,500) 
  (ประชุมคัดเลือกรางวัล 50 คน * 30บาท= 1,500  
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ 3 คร้ัง ๆ ละ 2,000) 
- ค่าเดินทางไปส่งผลงาน 

  
15,000 
19,500 

 
 
 
 
 

5,000 

 
 
 
 
 
 
 

6,000 

45,500 
 
 
 
 

2 การอบรมพัฒนาตามความต้องการ 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ (ครั้งละ 5,000 บาท * 2 ครั้ง) 
- ค่าวิทยากร (ครั้งละ 7,200 บาท * 2 คร้ัง) 
- ค่าอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม  
   (20 คน *140 บาท* 2 ครั้ง) 

 
 

14,400 
 
 

 
 
 

5,600 
 

 
10,000 

30,000 

3 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการตาม
นโยบายเร่งด่วน 
- ค่าอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม  
  (อบรมปฐมนิเทศครูผู้ช่วย 50คน * 140
บาท* 2 วัน = 14,000) 
  (อบรมความรู้เรื่องการลงโทษนักเรียน 20 
คน * 140บาท =2,800) 
   (อบรมให้ความรู้ด้านทักษะภาษาอังกฤษ 

 
 
 
 
 
 
 
 

15,600 

 
 

19,600 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
6,000 

41,200 
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ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงิน
งบประมาณ 

งบด าเนินงาน รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

* 140 บาท * 2 วัน = 2,800) 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ 3 ครั้ง ๆ ละ 2,000) 
- ค่าวิทยากร 3 ครั้ง ๆ ละ 5,200) 

4 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (ศึกษาดูงาน) 
- ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าจ้างเหมารถ 

 3,300  3,300 

รวม 30,000 68,000 22,000 120,000 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 30,000 68,000 22,000 120,000 

**สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการตามการใช้จ่ายจริง 
 
 2.7  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 

 2.7.1 เชิงปริมาณ 
  1) ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัดพัฒนาตนเองตามความต้องการจากแพลตฟอร์มทางการศึกษา และ
เอกชนที่มีอย่างแพร่หลาย อย่างน้อยคนละ 4 ครั้ง/ปี 
  2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข้าร่วมอบรมตามหลักสูตรที่ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  ก าหนดอย่างน้อยร้อยละ 80 
  3) จ านวนข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัดได้รับการประกาศเกียรติคุณ ยกย่องเชิดชูเกียรติ อย่างน้อย
ร้อยละ 10  
  4) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติอย่างน้อยร้อยละ 
70  
  5) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดได้รับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ อย่างน้อย
ร้อยละ 60   

 2.7.2 เชิงคุณภาพ 
  1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดได้รับการพัฒนาให้มีทักษะความรู้ที่จ าเป็น ให้เป็นครู
ยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
  2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดมีประสบการณ์ ความรู้จากการศึกษาดูงานหน่วยงาน
อ่ืนมาพัฒนาองค์กรได้บรรลุเปูาหมายและมีประสิทธิภาพ 

2.8  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 2.8.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดได้รับการพัฒนาจนเป็นครูที่มีคุณภาพตามแผนการ

ขับเคลื่อน TUMHOME MODEL ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
 2.8.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เป็นองค์กรมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต

และประพฤติมิชอบ  
 2.8.3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดมีประสบการณ์ ความรู้และสามารถพัฒนาองค์กรได้

บรรลุเปูาหมายและมีประสิทธิภาพ 
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ชื่อโครงการ “พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” 
ลักษณะโครงการ         โครงการงานประจ า           โครงการใหม่            โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  ชื่อ จา่เอกสุริยนต์ ชมภู. นายเรืองวิทย์ บุญชิต 
 โทรศัพท์ 065336374/0817101183 
ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ   เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2564. สิ้นสุด 30 กันยายน 2565. 
งบประมาณ 80,000 บาท 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 

 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 

     (1) เปูาหมาย  1.คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่21 

     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์. 3. การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 

     3.4 การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

    (3) การบรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์
เนื่องจากโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีผลผลิตท าให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามีคนที่มีความรู้ความเข้าใจงานโดยเฉพาะคนที่มีความรู้และเข้าใจงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพาะในอนาคตงานที่มีในโลกแทบทุกงานจะมีการน าเอาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ร่วมหรือช่วยในการท างานแทบทั้งหมด จึงต้องมีการพัฒนาคนในงานด้านนี้ให้มีความตระหนัก 
เรียนรู้ และเท่าทันเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  มีผลลัพธ์ท าให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามี
บุคลากรที่มีทักษะในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีดิจิทัลและมีประสบการณ์ในงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นผู้ออกแบบและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้ได้รับการบ ารุงรักษาอยู่ในสภาพการใช้งานได้ดี 
ดังนั้น โครงการนี้ส่งผลต่อการบรรลุเปูาหมายตามตัวชี้วัดอัตราส่วนของครัวเรือนที่ใช้อินเทอร์เน็ต (ร้อยละ) ค่า
เปูาหมาย ร้อยละ 70 

1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 

  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 

        (1) เปูาหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

1. คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสารกลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลก
ศตวรรษท่ี21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อน่างมีประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัย
ใฝุเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

- การบรรลุเปูาหมายตามแผนแม่บท  เนื่องจากโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีผลผลิตท าให้ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด มีครู ผู้บริหาร และบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และร้อยละ 100 
ของกลุ่มงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา
ความรู้ ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีผลลัพธ์ท าให้ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัด มีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร และครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
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ที่ได้รับการพัฒนาฯ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสานสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหารและการจัดการเรียนรู้
ไก้ตามศักยภาพ ดังนั้น โครงการนี้ส่งผลต่อการบรรลุเปูาหมาย1.คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
เพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝุเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21 

 - แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและดิจิทัลแฟลตฟอร์ม 
สื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษาในทุกระดับทุกประเภทการศึกษาอย่างทั้วถึงและมีประสิทธิภาพ 

 - เปูาหมายของแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ
การเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

 - การบรรลุเปูาหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  เนื่องจากโครงการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีผลผลิตท าให้ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด มีครู 
ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร และร้อยละ 100 ของกลุ่มงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีบุคลากรทาง
การศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีผลลัพธ์ท าให้ครู ผู้บริหาร และ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร และครู ผู้บริหาร และ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่ได้รับการพัฒนาฯ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสานสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ
การบริหารและการจัดการเรียนรู้ไก้ตามศักยภาพ ดังนั้น โครงการนี้ส่งผลต่อการบรรลุเปูาหมาย1.คนไทยมี
การศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่21 สามารถในการแก้ปัญหา 
ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝุเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 

1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 

  1) แผนการปฏิรูป ด้านการศึกษา 

  2) เปูาหมายรวม 4.ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพิ่มความ
คล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษาและสร้างเสริมธรรมาภิบาล 

  3) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป 7.การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบ
ดิจิทัล   

1.4  แผนระดับท่ี 3 (ระบุชื่อ) 

  แผนปฏิบัติราชการ 2563-2565 สพฐ. 
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ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
  ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาท ในการพัฒนาในเกือบทุกๆด้าน ไม่ว่าในด้านธุรกิจ 

ด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้านการทหารและความมั่นคง ด้านโทรคมนาคมและการสื่อสาร ดังจะเห็นได้ว่า 
หน่วยงานธุรกิจส่วนใหญ่จ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหาร การจัดการในองค์กร 
อีกทั้งเพ่ิมระดับความส าคัญมากขึ้นในแต่ละปี มีการจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งไว้ เพ่ือการจัดการกับข้อมูล
สารสนเทศเป็นการเฉพาะ มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือวางกลยุทธ์หาความได้เปรียบในตลาดโดยรวม อีกทั้ง
ยังเป็นเครื่องมือส าคัญในการจัดการเพ่ือเพ่ิมผลผลิต รวมถึงใช้เป็นช่องทาง ส าหรับเผยแพร่สารสนเทศขององค์กร
มากขึ้นด้วย 

    ในส่วนของการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ ก็มีบทบาทที่ส าคัญในส่วนของการเป็นทั้งเครื่องมือหลัก และ
เครื่องมือสนับสนุนที่ต้องจัดหา และน ามาใช้ในการเรียนการสอนเพ่ือให้เป็นไปตามลักษณะการศึกษา ตาม
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ การก าหนดทิศทางและนโยบายการจัดการศึกษาไทย จึงต้อง
ด าเนินการอย่างเร่งด่วน เพ่ือให้ทันต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่มีผลต่อการก าหนดคุณสมบัติและคุณภาพของ
แรงงานในอนาคต ซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการขนส่ง เทคโนโลยีการผลิต นาโน
เทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ เหล่านี้ล้วนมีความก้าวหน้าขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้มีประโยชน์ในการ
เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของประเทศ ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงต้องมีการเพ่ิมเติมความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
ในหลักสูตรการเรียนการสอน และปรับปรุงให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี จะต้องประกอบด้วย โครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านช่องทางและสื่อ คือ 1.เทคโนโลยีโทรคมนาคม (E-communication) เทคโนโลยีโทรคมนาคม ที่ส าคัญ
ได้แก่ การสื่อสารผ่านดาวเทียม เครือข่ายความถี่การสื่อสาร เครือข่ายเส้นใยแก้วน าแสง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2.
ระบบการสอนผ่านจอภาพ (On -Screen Interactive Instruction) ได้แก่ การสอนด้วยคอมพิวเตอร์ การสอนด้วย
โทรทัศน์ปฏิสัมพันธ์ การสอนด้วยการประชุมทางไกล การสอนด้วยเครือข่ายโลก 3.ระบบสื่อตามต้องการ (Media 
On Demand) เช่น สัญญาณภาพตามต้องการ เสียงตามต้องการ บทเรียนตามต้องการ และหากจะกล่าวถึง
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในลักษณะที่ชัดเจนที่สุดนั้น จะอยู่ในรูปลักษณ์ของสื่อต่างๆ ที่รวม
เรียกว่า สื่อการศึกษา ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันในวงการศึกษาแล้วว่าสื่อการศึกษา โดยเฉพาะสื่อทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นส่วนส าคัญในการผลักดันให้กลไกการจัดการศึกษา การเรียนรู้ สามารถส่งผลโดยตรงให้กับผู้เรียน
เข้าถึงองค์ความรู้ได้อย่างรวดเร็ว ได้อย่างกว้างขวางและเป็นผลต่อพัฒนาการเรียนรู้ได้มากที่สุด อาจจะสรุปได้ว่า
สื่อการศึกษา สามารถส่งผลต่อการเรียนรู้และการศึกษาในด้านต่างๆ เช่น ด้านคุณภาพการเรียนรู้ สื่ อการศึกษาจะ
สามารถช่วยให้คุณภาพการเรียนรู้ดีขึ้น ในด้านเวลาผู้เรียนผ่านสื่อสามารถเรียนรู้ได้มากขึ้น การตรึงพฤติกรรมการ
เรียนรู้ สื่อการศึกษาสามารถสร้างแรงจูงใจและเร้าความสนใจได้เป็นอย่างดี ฯลฯ  

 ดังนั้น เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 3 ด าเนิน
ไปตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 3 จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษาข้ึน เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้การจัดการศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2.2 วัตถุประสงค์ 
 2.2.1 เพ่ือพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระดับ สถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่และระดับจังหวัด   
  2.2.2  เพ่ือพัฒนาเครือข่ายการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับเครือข่าย 
 2.2.3  เพ่ือพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา และ บุคลากรในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ ให้มี

ความรู้บุคลกรในการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศผ่านระ DMC 2022  

   2.3  เป้าหมาย 

          2.3.1 อบรมเชิงปฏิบัติการ ครู ผู้บริหาร จ านวน 107 คน  
          2.3.2 อบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยากรแกนน าระดับเขตพ้ืนที่ จ านวน 10 คน 
          2.3.3 พัฒนาเครือข่ายการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
           

   2.4  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
  2.4.1 คร ูผู้บริหาร และบุคลากรทางการสึกษาในสังกัด 

2.5  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

       วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ 80,000 บาท 

 แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

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 สร้างการรับรู้ 
ความเข้าใจระบบDMC2022
ให้กับบุคลากรในสังกัด 

  40,000  40,000 

กิจกรรมที่ 2 การติดตั้งและ
พัฒนาระบบเครือข่ายของ
ส านักงาน 

  40,000  40,000 

รวม   80,000  80,000 
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2.6 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงิน
งบประมาณ 

งบด าเนินงาน รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ 

ระบบ DMC 2022 

    

 -ค่าตอบแทนวิทยากร 1 วัน 6 ชม. ๆ ละ 
600 บาท (10 คน) 

7,200   7,200 

 -ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง 

และเครื่องดื่ม 140x130x1วัน 

 18,200  18,200 

 -ค่าวัสดุ   14,600 14,600 

 รวม 7,200 18,200 14,600 40,000 

2 กิจกรรมที่ 2 พัฒนาระบบเครือข่าย
localarea ketwork ส านักงาน 

    

 -ค่าวัสดุ อุปกรณ์   40,000 40,000 

 รวม 7,200  54,600 40000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น    80,000 

         

2.7  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
   2.7.1  เชิงปริมาณ 

   1) ร้อยละ100 ของโรงเรียนในสังกัด มีครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
พัฒนาความรู้ 
   2) ร้อยละ 100 วิทยากรแกนน าระดับเขตพ้ืนทีได้รับการพัฒนา  
   3) ส านักงานเขตพ้ืนการศึกษามีอุปกรณท์ี่ทันสมัยใช้ในการบริหารจัดการระบบเครือข่าย 

    2.7.2  เชิงคุณภาพ 
   1) ครูผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการความรู้ในการน าเข้าข้อมูลในระบบ
DMC ได้อย่างถูกต้องเป็นปัจจุบันสามารถน าข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   2) ส านักงานเขตพ้ืนการศึกษามีระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพในการบริหารการจัดการ 

2.8  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  คร ูผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษามีทักษะในการใช้โปรแกรมและสามารถน าไปใช้ในการ

พัฒนาการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ชื่อโครงการ “การจัดตั้ง จัดสรร และการบริหารงบประมาณประจ าปี” 
ลักษณะโครงการ         โครงการงานประจ า           โครงการใหม่            โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  ชื่อ – นามสกุล   นางพัชรี ขุนมาตย์            โทรศัพท ์086-0730953 
ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ   เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2564           สิ้นสุด 30 กันยายน 2565 
แผนงาน    พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
งบประมาณ    47,000 บาท 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 

1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

     (1) เปูาหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ ภาครัฐมีบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เปูาหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่  

  2.1 ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
 (3) การบรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีการบริหารจัดการภาครัฐที่มีความสอดคล้อง
เชื่อมโยงและเป็นกลไกส าคัญในการน ายุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติทุกระดับ เนื่องจากโครงการจัดตั้ง จัดสรร และ
การบริหารงบประมาณประจ าปี มีผลผลิตเพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย 
เขต 3 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และงบด าเนินงาน ตามความจ าเป็นขาดแคลน โดยพิจารณาจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของโรงเรียน โรงเรียนแต่ละขนาดได้รับการพิจารณาจัดตั้งและจัดสรร
งบประมาณตามความต้องการของโรงเรียน ตามบริบทแต่ละพ้ืนที่ ทุกโรงเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ได้รับการ
แก้ไขปัญหาอย่างครบถ้วน และเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ มีผลลัพธ์เพ่ือให้การจัดตั้งและเสนอของบประมาณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของโรงเรียนในสังกัดทั้งในกรณีปกติและกรณีเร่งด่วน  เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม 
โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้ โรงเรียนและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้รับการแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อ
ความขาดแคลนจ าเป็นของโรงเรียนทั้งด้านอาคารสถานที่ ด้านสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน ด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวกต่างๆ ได้อย่างยั่งยืน และเกิดภาพลักษณ์ท่ีดีต่อหน่วยงาน สร้างขวัญก าลังใจ สร้างความประทับใจ และสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการ นักเรียน ครู และผู้มาติดต่อราชการ ส่งผลให้การจัดการศึกษา 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ดังนั้น โครงการนี้ส่งผลต่อการบรรลุเปูาหมายตามตัวชี้วัด ที่ 3.2 
ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ  
1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 

                 1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

               (1) เปูาหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 - เปูาหมายที่ 1 บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
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 - การบรรลุเปูาหมายตามแผนแม่บทฯ เนื่องจากโครงการจัดตั้ง จัดสรร และการบริหาร
งบประมาณประจ าปี มีผลผลิตเพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 และ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง และงบด าเนินงาน ตามความจ าเป็นขาดแคลน โดยพิจารณาจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของโรงเรียน โรงเรียนแต่ละขนาดได้รับการพิจารณาจัดตั้งและจัดสรร
งบประมาณตามความต้องการของโรงเรียน ตามบริบทแต่ละพ้ืนที่ ทุกโรงเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ได้รับการ
แก้ไขปัญหาอย่างครบถ้วน และเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ  มีผลลัพธ์เพ่ือให้การจัดตั้งและเสนอของบประมาณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของโรงเรียนในสังกัดทั้งในกรณีปกติและกรณีเร่งด่วน  เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม 
โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้ โรงเรียนและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้รับการแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อ
ความขาดแคลนจ าเป็นของโรงเรียนทั้งด้านอาคารสถานที่ ด้านสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน ด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวกต่างๆ ได้อย่างยั่งยืน  และเกิดภาพลักษณ์ท่ีดีต่อหน่วยงาน สร้างขวัญก าลังใจ สร้างความประทับใจ และสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการ นักเรียน ครู และผู้มาติดต่อราชการ ส่งผลให้การจัดการศึกษามี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ดังนั้น โครงการนี้ส่งผลต่อการบรรลุเปูาหมายบริการของรัฐมีประสิทธิภาพ
และมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 

 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 

- แนวทางการพัฒนา  

 - จัดท างบประมาณตอบสนองต่อเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือให้งบประมาณเป็น
เครื่องมือส าคัญที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยสนับสนุนบทบาทภารกิจของหน่วยงานทั้งภาครัฐพ้ืนฐาน ภารกิจ
ยุทธศาสตร์ ภารกิจพ้ืนที่  และภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย ให้สามารถด าเนินการได้ตามเปูาหมายของแต่ละ
แผนงาน/โครงการ และเปูาหมายร่วมตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ สอดคล้องกับสถานการณ์และความเร่งด่วนในแต่
ละช่วงเวลา โดยใช้เครื่องมือด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยร่วมกัน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาในทุกๆมิติอย่าง
ยั่งยืน  

 - เปูาหมายของแผนย่อย หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

- การบรรลุเปูาหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ เนื่องจากโครงการจัดตั้ง จัดสรร และ
การบริหารงบประมาณประจ าปี มีผลผลิตเพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย 
เขต 3 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และงบด าเนินงาน ตามความจ าเป็นขาดแคลน โดยพิจารณาจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของโรงเรียน โรงเรียนแต่ละขนาดได้รับการพิจารณาจัดตั้งและจัดสรร
งบประมาณตามความต้องการของโรงเรียน ตามบริบทแต่ละพ้ืนที่ ทุกโรงเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ได้รับการ
แก้ไขปัญหาอย่างครบถ้วน และเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ  มีผลลัพธ์ เพ่ือให้การจัดตั้งและเสนอของบประมาณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของโรงเรียนในสังกัดทั้งในกรณีปกติและกรณีเร่งด่วน  เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม 
โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้ โรงเรียนและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้รับการแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อ
ความขาดแคลนจ าเป็นของโรงเรียนทั้งด้านอาคารสถานที่ ด้านสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน ด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวกต่างๆ ได้อย่างยั่งยืน  และเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อหน่วยงาน สร้างขวัญก าลังใจ สร้างความประทับใจ และสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการ นักเรียน ครู และผู้มาติดต่อราชการ ส่งผลให้การจัดการศึกษามี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ดังนั้น โครงการนี้ส่งผลต่อการบรรลุหน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
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1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 

   2) เปูาหมายรวม ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
  3) เรื่องและประเด็นการปฏิรูป  การปฏิรูปเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา/โรงเรียนขนาดเล็กใน
พ้ืนที่ห่างไกลและโรงเรียนขนาดกลางที่ต้องการการยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาอย่างเร่งด่วน ได้รับการ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 

1.4  แผนระดับท่ี 3 (ระบุชื่อ) 
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (2563-2565) ของ สพฐ.  
เรื่องท่ี 4 การสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อม

ล้ าทางการศึกษา 
เป้าหมาย : ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ใน

พ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและมีคุณภาพ 

แนวทางการพัฒนา:  
                     - เพ่ิมโอกาสในการเขา้ถึงการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเทา่เทียมและเสมอภาค  
                     - พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย  
                     - พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน  
                     - พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดเก็บเอกสาร และการแปลงข้อมูลสารสนเทศ ผู้ส าเร็จ
การศึกษา ปพ. 3  
 
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบัน โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงเรียน
ขนาดเล็ก  ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ภูเขาสูงชัน  ห่างไกล  ทุรกันดาร  ยังมีอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอ่ืนไม่
เพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐานสิ่งก่อสร้าง ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามแผนจัดชั้นเรียน  
ตามจ านวนนักเรียน  และที่มีอยู่แล้วมีอายุการใช้งานมานาน มีสภาพที่ไม่มั่นคงแข็งแรง บางช่วงมีโรงเรียนประสบ
ภัย ระบบไฟฟูา-ประปามีสภาพเก่าช ารุดทรุดโทรม ถ้าหากไม่ท าการปรับปรุงซ่อมแซมอาจจะเกิดอันตรายต่อครู 
นักเรียน และผู้มาใช้บริการ รวมทั้งยังขาดแคลนสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย  จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จะต้องพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ และสิ่งก่อสร้างอ่ืนให้กับโรงเรียนในสังกัด โดยพิจารณาตามกรอบวงเงินขอจัดตั้งงบประมาณ ตามที่
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแจ้งจัดสรร  เพ่ือพิจารณาจัดตั้งจัดสรรงบประมาณให้แก่โรงเรี ยนใน
สังกัดให้มีอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืนที่เพียงพอต่อความจ าเป็นขาดแคลน รวมถึงสื่ออุปกรณ์การ
เรียนการสอนที่ทันสมัย และระบบไฟฟูา-ประปา  ที่สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย  

       ด้วยเหตุผลดังกล่าว กลุ่มนโยบายและแผน ซึ่งมีภารกิจหลักที่จะต้องด าเนินการในทุกๆปี คือ การ
จัดตั้งและเสนอของบประมาณประจ าปีและทั้งในปกติและกรณีเร่งด่วน ให้กับโรงเรียนในสังกัดและส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา เพ่ือแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความขาดแคลนจ าเป็นของโรงเรียนและส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาในด้านอาคารสถานที่ ด้านสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน และด้านสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ ทั้งนี้การมี
อาคารสถานที่ที่พร้อม  มีสภาพที่มั่นคงแข็งแรง สวยงาม มีสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนที่ครบครัน  รวมถึงมีสิ่ง
อ านวยการความสะดวกที่เอ้ืออ านวยต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน อันจะส่งผลถึงนักเรียนซึ่งเป็นผลผลิตที่
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ส าคัญของโรงเรียนและประเทศชาติ รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญก าลังใจ สร้างความประทับใจ และสร้างความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการ นักเรียน ครู และผู้มาติดต่อราชการ  

2.2. วัตถุประสงค์ 

2.2.1 . เพ่ือด าเนินการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน  
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้กับโรงเรียนในสังกัด และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2.2.2   เพ่ือด าเนินการจัดตั้งงบประมาณให้กับโรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ  
2.2.3   เพ่ือด าเนินการจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณ งบด าเนินงาน ในการปรับปรุงซ่อมแซม

ระบบไฟฟูา-ประปาให้กับโรงเรียน 
2.2.4 . เพ่ือด าเนินการขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 

2.3  เป้าหมาย 

        เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

   สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ได้รับการจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และ
งบด าเนินงาน ตามความต้องการจ าเป็นของโรงเรียน 

               เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (outcome) 
1. การจัดตั้งและเสนอของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของโรงเรียนในสังกัด 

เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์  ยุติธรรม โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้  
2. โรงเรียนและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้รับการแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความขาด

แคลนจ าเป็นของโรงเรียนทั้งด้านอาคารสถานที่ ด้านสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ 
ได้อย่างยั่งยืน เพ่ือให้โรงเรียนได้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ 

3. เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อหน่วยงาน สร้างขวัญก าลังใจ สร้างความประทับใจ และสร้างความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการ นักเรียน ครู และผู้มาติดต่อราชการ  

2.4  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
  โรงเรียนในสังกัดที่เสนอขอจัดตั้งงบประมาณและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  

 

2.5  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

       วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ   47,000  บาท  

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

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 

ไตรมาสที ่4  
ก.ค.65-ก.ย.65 

1. วางแผนการด าเนินงาน (Plan) 
- รับทราบนโยบายกรอบ

วงเงินงบประมาณ งบลงทุน                    
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2566       
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

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 

ไตรมาสที ่4  
ก.ค.65-ก.ย.65 

2. ด าเนินการ (Do)  
กิจกรรมที่ 1 การจัดตั้งและเสนอ
ของบประมาณปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างโรงเรียน
ปกติ/โรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบล/โรงเรียนประชารัฐ/
โรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

- แจ้งโรงเรียนจัดท าค าขอ
ตั้งงบประมาณ งบลงทุน ค่า
ครุภัณฑท์ี่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566           

- จัดท าเอกสารข้อมูล
รายละเอียดการขอจัดตั้ง
งบประมาณ งบลงทุน ค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 

-  แต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาจัดตั้งงบประมาณ งบ
ลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.
2566  

     - ประชุมพิจารณาการจัดตั้ง
งบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.
2566  งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

     - จัดท าบัญชีรายละเอียด
ประกอบการจัดท าค าขอตั้ง
งบประมาณปงีบประมาณ พ.ศ. 

 

 

 

 

  

 

 
 
 

  
                 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
35,840 
          
           
 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
35,840 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

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 

ไตรมาสที ่4  
ก.ค.65-ก.ย.65 

2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง รายงานข้อมูล 
สพฐ. 

กิจกรรมที่ 2 การจัดสรร
งบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 งบลงทุน ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างโรงเรียน 

- แจ้งจัดสรรงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบ
ลงทุน   ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  

- ประชุมชี้แจงโรงเรียนที่
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
รายการค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
กิจกรรมที่ 3 การจัดตั้ง
งบประมาณของโรงเรียนประสบ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
- โรงเรียนรายงานข้อมูลการ
ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
แต่งตั้งคณะกรรมการออก
ตรวจสอบความเสียหาย 
- โรงเรียนจัดท าประมาณการ
ราคาเพ่ือเสนอของบประมาณ 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาฯจัดท ารายละเอียด
การเสนอของบประมาณ 
รายงาน สพฐ. 

กิจกรรมที่ 4 การจัดตั้งและ
จัดสรร งบด าเนินงาน ค่า
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟูา
ประปา 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

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 

ไตรมาสที ่4  
ก.ค.65-ก.ย.65 

-   สพฐ.แจ้งกรอบวงเงิน
งบประมาณรายการค่าปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบไฟฟูาประปา 

- แจ้งโรงเรียนจัดท าค าขอ
งบประมาณ 

- จัดท าข้อมูลรายละเอียด
การของบประมาณส าหรับการ
ประชุม 

 

- แต่งตั้งคณะกรรมการ
เพ่ือพิจารณาการจัดสรร
งบประมาณตามกรอบวงเงิน 

- ประชุมพิจารณาการ
จัดสรรงบประมาณ งบ
ด าเนินงาน รายการค่าปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบไฟฟูาประปา 

 

- แจ้งผลการพิจารณา
จัดสรรให้โรงเรียนและ สพฐ.

ทราบ 

กิจกรรมที่ 5 การบริหาร
งบประมาณ (โอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ) 
- จัดประชุมพิจารณาเงินเหลือ
จ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565  
- จัดท าข้อมูลเสนอผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพ่ือเสนอขออนุมัติ 

- - รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3,960 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7,200 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3,960 
 
 
 
 
 

 

 
 

 7,200 
 
 

3. สรุปและประเมินผล 
(Check)  
- สรุปผลการด าเนินงาน

โครงการรายไตรมาส 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

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 

ไตรมาสที ่4  
ก.ค.65-ก.ย.65 

4. น าผลการประเมินไป
ปรับปรุง (Act)  
- ประเมินผลการ

ด าเนินงานของโครงการ 

 

 

    

รวม 
35,840  3,960 7,200 47,000 

 

      2.6 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงิน
งบประมาณ 

งบด าเนินงาน รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

 กิจกรรมที่ 1 การจัดตั้งงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน ค่า
ครุภัณฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ส าหรับโรงเรียนปกติ/พ้ืนที่สูง/โรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน 
ในการประชุมพิจารณาการจัดตั้ง
งบประมาณปีงบประมาณ 2566  งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 20 
คน ๆละ 140 บาท เป็นเงิน 3,360 บาท 

ค่าจัดท าเอกสารส าหรับการประชุม จ านวน 
24 ชุด 
ค่าท างานล่วงเวลา จ านวน 8 คน 9 วัน 
 
กิจกรรมที่ 2 การจัดสรรงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
กิจกรรมที่ 3 การจัดตั้งงบประมาณของ
โรงเรียนประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
กิจกรรมที่ 4 การจัดตั้งและจัดสรรงบ
ด าเนินงาน ค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟูา
ประปา 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน 
ประชุมพิจารณางบด าเนินงาน จ านวน 20 
คน ๆ ละ 110 บาท 20x110  เป็นเงิน 
2,200 บาท 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

17,480 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

3,360 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2,200 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
15,000 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

3,360 
 
 

 

    15,000 

     
17,480 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

2,200 
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ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงิน
งบประมาณ 

งบด าเนินงาน รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

ค่าจัดท าเอกสารประกอบการประชุม 
จ านวน 20 ชุด 
กิจกรรมที่ 5 การบริหารงบประมาณ (โอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ)  
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน 
ประชุมพิจารณาการขอใช้งบประมาณเหลือ
จ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
จ านวน 30 คน ๆ ละ 140 บาท 30x140  
เป็นเงิน 4,640 บาท 

ค่าจัดท าเอกสารประกอบการประชุม 
จ านวน 30 ชุด 
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รวม 17,480 9,760 19,760 47,000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 17,480 9,760 19,760 47,000 

 

2.7  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
    2.7.1   เชิงปริมาณ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จัดตั้งและเสนอของบประมาณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 ให้กับโรงเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นขาดแคลนและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ อย่าง
ครบถ้วน  

     2.7.2  เชิงคุณภาพ 

                 1) การจัดตั้งและเสนอของบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566  ของโรงเรียนในสังกัด 
เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์  ยุติธรรม โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้  

                     2) โรงเรียนและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้รับการแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความขาด
แคลนจ าเป็นของโรงเรียนทั้งด้านอาคารสถานที่ ด้านสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ 
ได้อย่างยั่งยืน และมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ 

 



 
 

142 

    

                     3) เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน สร้างขวัญก าลังใจ สร้างความประทับใจ และสร้างความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการ นักเรียน ครู และผู้มาติดต่อราชการ 

 

2.8  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 2.8.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 สามารถจัดตั้งและเสนอขอ

งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 ของโรงเรียนในสังกัดทั้งในกรณีปกติและกรณีเร่งด่วน  เป็นไปด้วย
ความบริสุทธิ์  ยุติธรรม โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้  

    2.8.2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 และโรงเรียนในสังกัด ได้รับการแก้ไข
ปัญหาและตอบสนองต่อความขาดแคลนจ าเป็นของโรงเรียนทั้งด้านอาคารสถานที่ ด้านสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ได้อย่างยั่งยืน และมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ 

         2.8.3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3และโรงเรียนในสังกัดมีภาพลักษณ์ที่ดี 
สร้างขวัญก าลังใจ สร้างความประทับใจ และสร้างความปลอดภัยในชีวิ ตและทรัพย์สินแก่นักเรียน ครู และผู้มา
ติดต่อราชการ  
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ชื่อโครงการ “การจัดท าแผนปฏิบัติการ และการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน 
                 การบริหารจัดการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2565”  
ลักษณะโครงการ         โครงการงานประจ า           โครงการใหม่          √  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  ชื่อ – นามสกุล  นางสารภี  รับผล        โทรศัพท์ 084-4280499 

        นางภัคญา  ศักดาพิทักษ์    โทรศัพท ์087-9700128 
      นางสาวจิรชัญา  พายัพ      โทรศัพท์ 093-9398721 

ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ   เริ่มต้น  1 ตุลาคม  2564  สิ้นสุด 30  กันยายน 2565 
แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
งบประมาณ 98,000 บาท 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 

 1) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

       (1) เปูาหมาย 1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 

ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
       (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมาย
และเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 

 2.1 ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
               (3) การบรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ เนื่องจากโครงการ “แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” มีผลผลิตเพ่ือให้ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 และสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 107 แห่ง มีแผนพัฒนาการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน แผนปฏิบัติการประจ าปี แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นกรอบในการด าเนินงาน และการก ากับ ติดตาม 
และประเมินผลการด าเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ ยุทธศาสตร์ และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีผลลัพธ์ท าให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 3 มีแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติและปฏิรูป
ประเทศตามนโยบายและความต้องการจ าเป็น เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด  
และผลจากการก ากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไป
ใช้เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจ แก้ไข ปรับปรุง พัฒนาการด าเนินงาน ดังนั้น โครงการนี้ส่งผลต่อการบรรลุ
เปูาหมายตามตัวชี้วัดร้อยละของโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติ ค่าเปูาหมายแผนงาน/โครงการ
ภายใต้ 15 ประเด็นเร่งด่วนของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 
1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 

  1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ  

        (1) เปูาหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

- เปูาหมายที ่1.บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
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- การบรรลุเปูาหมายตามแผนแม่บทฯ เนื่องจากโครงการ “แผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565” มีผลผลิตเพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 และสถานศึกษาใน
สังกัด จ านวน 107 แห่ง มีแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แผนปฏิบัติการประจ าปี แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เป็นกรอบในการด าเนินงาน และการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ 
ยุทธศาสตร์ และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มี
ผลลัพธ์ท าให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติและปฏิรูปประเทศตามนโยบายและความต้องการจ าเป็น เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด และผลจากการก ากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล
การด าเนินงานการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปใช้เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจ แก้ไข ปรับปรุง พัฒนาการ
ด าเนินงาน ดังนั้น โครงการนี้ส่งผลต่อการบรรลุเปูาหมายตามตัวชี้วัดร้อยละของโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อเปูาหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ ค่าเปูาหมายแผนงาน/โครงการภายใต้ 15 ประเด็นเร่งด่วนของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ3.2 แผนย่อยการบริหารจัดการการเงินการคลัง 

- แนวทางการพัฒนา 3) การจัดท างบประมาณตอบสนองต่อเปูาหมายตามยุทธศาสตร์
ชาติ เพ่ือให้งบประมาณเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยสนับสนุนบทบาทภารกิจของ
หน่วยงานทั้งในภารกิจพ้ืนฐาน ภารกิจยุทธศาสตร์ ภารกิจพ้ืนที่ และภารกิจอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้สามารถ
ด าเนินการได้ตามเปูาหมายของแต่ละแผนงาน/โครงการ และเปูาหมายร่วมตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ สอดคล้องกับ
สถานการณ์และความเร่งด่วนในแต่ละช่วงเวลา โดยใช้เครื่องมือ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยร่วมกัน 
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาในทุก ๆ มิติอย่างยั่งยืน 

- เปูาหมายของแผนย่อย หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

- การบรรลุเปูาหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ เนื่องจากโครงการ “แผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” มีผลผลิตเพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 และ
สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 107 แห่ง มีแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แผนปฏิบัติการประจ าปี แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา เป็นกรอบในการด าเนินงาน และการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน ตามแผนงาน 
โครงการ ยุทธศาสตร์ และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 มีผลลัพธ์ท าให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติและปฏิรูปประเทศตามนโยบายและความต้องการจ าเป็น เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด และผลจากการก ากับ ติดตาม ประเมินผล และ
รายงานผลการด าเนินงานการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปใช้เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจ แก้ไข ปรับปรุง 
พัฒนาการด าเนินงาน ดังนั้น โครงการนี้ส่งผลต่อการบรรลุเปูาหมายตามตัวชี้วัดร้อยละของโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์
ต่อเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติ ค่าเปูาหมายแผนงาน/โครงการภายใต้ 15 ประเด็นเร่งด่วนของแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 

1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 

  1) แผนการปฏิรูปด้านการศึกษา 

  2) เปูาหมายรวมปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพ่ือความ
คล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษาและสร้างเสริมธรรมาภิบาล 
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  3) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป 3.1) การจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 และ 3.2) การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายล าดับรอง 

1.4  แผนระดับที่ 3 (ระบุชื่อ) 

แผนปฏิบัติราชการ 2563 - 2565 สพฐ. 

เรื่องท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

เป้าหมาย: ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สถานศึกษา มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

แนวทางการพัฒนา: 

- สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลเพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา 
พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ 

- ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล  
  พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 ก าหนดหน้าที่ของหน่วยของรัฐทุกหน่วยงาน           
มีหน้าที่ด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายตามที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ (มาตรา 5 วรรคสอง) หน่วยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนแม่บทยุทธศาสตร์ รวมทั้งการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทด้วย (มาตรา 10 วรรคสาม) และให้หน่วยงานของรัฐรายงานผลการ
ด าเนินการดังกล่าวต่อส านักงานภายในเวลาและตามรายการที่ส านักงานก าหนด (มาตร 24) และตาม
พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ 2560 ก าหนดให้หน่วยงานรัฐ ด าเนินการให้เป็นไป
ตามแผนการปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้การปฏิรูปประเทศบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ ในแผนการปฏิรูป
ประเทศ (มาตรา 6 วรรคสอง) 
  กระบวนการวางแผนเป็นการก าหนดทิศทางหรือแนวทางการด าเนินงานในอนาคตขององค์กร เน้น
กระบวนการและจุดมุ่งหมายรวมที่หน่วยงานหรือองค์กรมุ่งหวังให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้การ
บริหารและการจัดการขององค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2542  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ตลอดจนการปฏิรูประบบราชการตามแผนปฏิรูประบบบริหาร
ภาครัฐ  จึงได้เน้นให้หน่วยงานภาครัฐมีการใช้แผนกลยุทธ์ของส่วนราชการและการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงาน 
เพ่ือให้ทุกหน่วยงานมีแนวทางและทิศทางที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงานได้ ซึ่งแผนกลยุทธ์ดังกล่าว
สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง กรม และจังหวัด 
  การติดตาม (Monitoring) และประเมินผล (Evaluation)  การจัดการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน เป็น
กระบวนการหนึ่งที่ส าคัญในการบริหารงานด้านการจัดการศึกษา เพ่ือน าไปใช้เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจ แก้ไข 
ปรับปรุงวิธีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานที่ได้วางไว้ ดังนั้น ระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน  จึง
เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ โดยใช้เครื่องมือ วิธีการที่มีคุณภาพ เพ่ือตรวจสอบ
การปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีข้อมูล (Record) หรือการรายงาน (Report) เพ่ือช่วยให้
ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจในงานที่ก าลังปฏิบัติ ว่าเป็นไปตามที่ก าหนดไว้หรือไม่ สมควรด าเนินการต่อหรือแก้ไข
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ปรับปรุงอย่างไร ประกอบกับส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาน าข้อมูลพื้นฐานโครงการ (M1 – M5) และรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการทุก
ไตรมาส ผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) อีกทั้ง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โดยส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ตรวจราชการกระทรวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
จะมีการตรวจ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษา เป็นประจ าทุกๆปี ด้วยวิธีการหลายรูปแบบและหลายช่องทางในการติดตามและประเมินผล 
 ทั้งนี้ ในแต่ละปีงบประมาณ หน่วยงานจะต้องน าแผนกลยุทธ์ที่ทันสมัยมาแปลงไปสู่การปฏิบัติ  โดย
การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ เพ่ือเป็นการก าหนดทางเลือกหรือแนวปฏิบัติในการด าเนินงาน 
รวมทั้งการก าหนดวิธีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไว้ล่วงหน้า แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ
จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ตามแผนงาน/โครงการที่วางไว้ และน าไปสู่เปูาหมายเดียวกัน 
คือความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือ
ก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ รวมถึงช่วยให้ฝุายบริหารได้มี
ข้อมูลใช้ในการพิจารณาวางแผนการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ในฐานะหน่วยงานที่อยู่ในก ากับดูแลของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น เพ่ือให้หน่วยงานมี
แนวทางและทิศทางท่ีชัดเจน สามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงานได้ 

2.2 วัตถุประสงค์ 

   2.2.1 เพ่ือสรุปรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย 
เขต 3 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน
ทราบ 
  2.2.2 เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีกรอบและแนวทางใช้ในการ
บริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาสอดคล้องกับความต้องการของพ้ืนที่และนโยบายของหน่วยเหนือ 

   2.2.3 เพ่ือก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามแผนงาน โครงการ ยุทธศาสตร์ และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสรุปรายงานผลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3 และโรงเรียนในสังกัด 

2.3  เป้าหมาย 

        เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
   2.3.1 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2564 จ านวน 40 เล่ม 

  2.3.2 จัดประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลการด าเนินงานตามนโยบายและตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และการจัดตั้งกรอบวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 24 คน จ านวน 1 ครั้ง รวม 1 วัน 
   2.3.3 จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี
ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน  48 คน จ านวน 1 ครั้ง รวม 1 วัน 
   2.3.4 จัดท าเอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3 จ านวน 88 เล่ม 
   2.3.5 ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ ยุทธศาสตร์ และ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสรุปรายงานผลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้
ครบถ้วน     
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               เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (outcome) 
              1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ 2564 เพื่อใช้เป็นข้อมูลการปรับปรุง พัฒนา ตัดสินใจในการบริหารจัดการศึกษา 
                    2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติและปฏิรูปประเทศตามนโยบายและความต้องการจ าเป็น เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด 
    3) สามารถน าผลจากการก ากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานการบริหาร
จัดการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปใช้เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจ แก้ไข ปรับปรุง พัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 

2.4  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
  นักเรียน ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา  

2.5  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

       วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ 98,000 บาท  

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

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 

ไตรมาสที ่4  
ก.ค.65-ก.ย.65 

กิจกรรมที่ 1 การจัดท ารายงาน
ผลการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ 2564 

15,000 - - 15,000 

กิจกรรมที่ 2 การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

   2.1 แจ้งผู้รับผิดชอบโครงการ
แผนปฏิบัติการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 รายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ 

- - - - - 

   2.2 ประชุมคณะกรรมการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลการ
ด าเนินงานตามนโยบายและ
ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 และ
การจัดตั้งกรอบวงเงิน
งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

3,360 - - - 3,360 

   2.3 ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาร่างแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565  

28,720 - - - 28,720 

   2.4 เสนอ (ร่าง)แผนปฏิบัติ - - - - - 



 
 

148 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

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 

ไตรมาสที ่4  
ก.ค.65-ก.ย.65 

การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ขอความเห็นชอบจาก 
กศจ.เลย 
 
   2.5 น าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 สู่การปฏิบัติ  

   2.5.1แจ้งกลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ 
ด าเนินโครงการ กิจกรรม ตาม
แผนฯ และแจ้งโรงเรียนเพ่ือใช้
เ ป็ น ก รอบแนวทา ง ในกา ร
ด าเนินงาน 

- 20,000 - - 20,000 

   2 . 6  ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ
รายไตรมาส 

- - - - - 

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

- - - 15,920 15,920 

กิจกรรมที่ 3 การก ากับ ติดตาม 
และประเมินผลการด าเนินงาน
การบริหารจัดการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 การด าเนินงาน
แผนงาน โครงการ ตาม
ยุทธศาสตร์ และนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง และสรุปรายงานผล
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

- - 6,900 8,100 15,000 

รวม 
32,080 35,000 6,900 24,020 98,000 
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2.6 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงิน

งบประมาณ 
งบด าเนินงาน รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2564 
2.1 ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 

ส าหรับประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่าง
รายงานผลการด า เนิ น งาน  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 1 ครั้ง 
(ค่าอาหารกลาง 80 บาท x อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม มื้อละ 30 บาท วันละ 2 มื้อ x 20 
คน x 1 วัน) 

- 2,800 - 2,800 

2.2 ค่าจัดท าเอกสารในการประชุม  - - 2,200 2,200 
2.3 ค่าจัดท าเอกสารรายงานผลการด าเนินงาน

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 
40 เล่มๆ ละ 250 บาท 

 
 

- 

 
 
- 

 
 

10,000 

 
 

10,000 
รวมกิจกรรมที่ 1 - 2,800 12,200 15,000 

กิจกรรมที่ 2 การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
1.1 ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ สังเคราะห์ 

ผลการด าเนินงานตามนโยบายและตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและอาหาร
กลางวัน จ านวน 1 วัน ( 24 คน ×140บาท 
×1 วัน) 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

3,360 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

3,360 

1.2 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่าง
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2565  
- ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวันและ
เครื่องดื่ม จ านวน 1วัน (140บาท x 48คน ) 
- ค่าจัดท าเอกสารประกอบการประชุม 
จ านวน 48 ชุด  

 
 
 

- 
 

- 

 
 
 

6,720 
 

- 

 
 
 

- 
 

22,000 

 
 
 

6,720 
 

22,000 

1.3 เสนอร่างแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ขอความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย  

- - - - 

1.4 จัดท าเอกสารเล่มแผนปฏิบัติการฯ         
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565          
จ านวน 80 เล่ม 

- - 20,000 20,000 

1.5 ก ากับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณและ
รายงานผลการด าเนินงาน 

- 10,000 5,920 15,920 
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ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงิน
งบประมาณ 

งบด าเนินงาน รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

รวมกิจกรรมที่ 2 - 20,080 47,920 68,000 
กิจกรรมที่ 3 การก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานการบริหารจัดการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 การด าเนินงานแผนงาน โครงการ ตามยุทธศาสตร์ และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

3.1 ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ส าหรับประชุมชี้แจงผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
พิจารณารายละเอียดตัวชี้วัด และ ติดตาม
และประเมินผลความส าเร็จตัวชี้วัดของ
แผนงาน/โครงการ ตามยุทธศาสตร์ และ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ .2565 จ านวน 2 ครั้ ง (ค่ าอาหาร
กลางวัน 80 บาทxอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
มื้อละ 30 บาท วันละ 2 มื้อ x 35 คน  
x 2 วัน) 

- 9,800 - 9,800 

3.2 ค่าจัดท าเอกสารในการประชุม จ านวน 2 
ครั้ง 

- - 4,000 4,000 

3.3 สรุปรายงานผลการติดตาม และประเมินผล - - 1,200 1,200 
รวมกิจกรรมที่ 3 - 9,800 5,200 15,000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น - 32,680 65,320 98,000 
หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ 

2.7  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
    2.7.1   เชิงปริมาณ 
     1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีแผนปฏิบัติการ มีวิสัยทัศน์ 

พันธกิจ เปูาประสงค์ กลยุทธ์ และจุดเน้นที่ครอบคลุมภารกิจการจัดการศึกษาที่ตอบสนองต่อน โยบายของหน่วย
เหนือ 
   2) ร้อยละของโครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผน
ปฏิรูปประเทศ ตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงา นเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3 

 3) รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การ
ศึกประถมศึกษาเลย เขต 3 จ านวน 40 เล่ม 

  4) ร้อยละ 100 ของโครงการที่รายงานผ่านระบบที่เก่ียวข้องครบทุกตัวชี้วัด 
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     2.7.2  เชิงคุณภาพ 
            1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 และสถานศึกษาในสังกัดมี 

แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูป นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดและความต้องการจ าเป็น บริบทของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด 

2) มีรายงานผลการด าเนินงานชัดเจน ครอบคลุมทุกประเด็น และน าผลการด าเนินงานมา
พัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 สามารถรายงานการ
ก ากับ ติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ตามแผนงาน โครงการ ยุทธศาสตร์ และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 และโรงเรียนในสังกัด ได้
อย่างครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ 

2.8  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  2.8.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีรูปเล่มรายงานผลการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และน าผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ตลอดจนปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการ
พัฒนา มาเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง และ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาให้หน่วยงานการศึกษาและสาธารณชนได้รับทราบ เพ่ือ
น าข้อมูลที่เก่ียวข้องมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาต่อไป 
  2.8.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 สามารถใช้แผนในการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด   
  2.8.3 ส านักงานเขตพ้ืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 และสถานศึกษาในสังกัดมีความพร้อมในการ
รองรับ การตรวจ ติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานแผนงาน โครงการ ตามยุทธศาสตร์ และนโยบาย จาก
ผู้ตรวจราชการ ของส่วนราชการกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
และมีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี 
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ชื่อโครงการ “การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” 
ลักษณะโครงการ         โครงการงานประจ า           โครงการใหม่            โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  ชื่อ – นามสกุล  นางสารภี  รับผล             โทรศัพท์  084-4280499 
                               นางภัคญา  ศักดาพิทักษ์  โทรศัพท์ 087-9700128 
ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ   เริ่มต้น 1 ตุลาคม  2564  สิ้นสุด 30  กันยายน  2565 
แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
งบประมาณ 25,000 บาท  

ส่วนที่  1  ความเช่ือมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 

1) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์  

  (1) เปูาหมาย 2.2 สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

  (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 4.2 การพัฒนาศักยภาพตลอดช่วงชีวิต 
(3) การบรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ เนื่องจาก

โครงการ “การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก”มีผลผลิตเพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 
3 ปัจจุบันมีโรงเรียนในสังกัดจ านวน 107 แห่ง และเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนตั้งแต่ 120 คนลงมา จ านวน 
96 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 89.71 ของจ านวนโรงเรียนทั้งหมด ซึ่งจ านวนโรงเรียนขนาดเล็กมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี 
เนื่องจากอัตราการเกิดของประชากรลดลง ความนิยมของผู้ปกครองที่ต้องการส่งบุตรหลานไปโรงเรียนในเมือง และ
การย้ายถิ่นตามการประกอบอาชีพของผู้ปกครอง การมีโรงเรียนขนาดเล็กจ านวนมากท าให้การจัดการศึกษาไม่สมา
รถสะท้อนคุณภาพประสิทธิภาพได้ การบริหารจัดการไม่คุ้มทุน โรงเรียนขนาดเล็กจึงกลายเป็นประเด็นที่ส าคัญของ
ระบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จึงได้ก าหนดนโยบายแนวทาง 
มาตรการด าเนินงาน และพัฒนาคุณภาพการศึกษาตลอดจนรูปแบบการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพ่ือส่งเสริม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก อันจะน าไปสู่การลด
ความเหลื่อมล้ า และเพ่ิมโอกาสให้นักเรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มีผลลัพธ์ท าให้นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ิมขึ้น ดังนั้น โครงการนี้ส่งผลต่อการบรรลุเปูาหมาย
ตามตัวชี้วัด3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 2) 

 1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 11 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

  (1) เปูาหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

  - เปูาหมายที่ คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย 
สติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

  - การบรรลุเปูาหมายตามแผนแม่บท ฯ เนื่องจากโครงการ “การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก”
มีผลผลิตเพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ปัจจุบันมีโรงเรียนในสังกัดจ านวน 107 แห่ง 
และเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนตั้งแต่ 120 คนลงมา จ านวน 96 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 89.71 ของจ านวน
โรงเรียนทั้งหมด ซึ่งจ านวนโรงเรียนขนาดเล็กมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี เนื่องจากอัตราการเกิดของประชากรลดลงความ 
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นิยมของผู้ปกครองที่ต้องการส่งบุตรหลานไปโรงเรียนในเมือง และการย้ายถิ่นตามการประกอบอาชีพของผู้ปกครอง 
การมีโรงเรียนขนาดเล็กจ านวนมากท าให้การจัดการศึกษาไม่สมารถสะท้อนคุณภาพประสิทธิภาพได้ การบริหาร
จัดการไม่คุ้มทุน โรงเรียนขนาดเล็กจึงกลายเป็นประเด็นที่ส าคัญของระบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จึงได้ก าหนดนโยบายแนวทาง มาตรการด าเนินงาน และพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตลอดจนรูปแบบการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก อันจะน าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ า และเพ่ิมโอกาสให้นักเรียนได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพ มีผลลัพธ์ท าให้นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานเพิ่มขึ้น ดังนั้น โครงการนี้ส่งผลต่อการบรรลุเปูาหมายตามตัวชี้วัด ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (ค่าคะแนน) ค่า
เปูาหมาย ค่าคะแนน 0.79 

  (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ3.3การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 

  - แนวทางการพัฒนา 1)จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะ
ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ การท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน  

  - เปูาหมายของแผนย่อย วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด 
วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว 
สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 

  - การบรรลุเปูาหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ เนื่องจากโครงการ “การบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก”มีผลผลิตเพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ปัจจุบันมีโรงเรียนในสังกัด
จ านวน 107 แห่ง และเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนตั้งแต่ 120 คนลงมา จ านวน 96 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
89.71 ของจ านวนโรงเรียนทั้งหมด ซึ่งจ านวนโรงเรียนขนาดเล็กมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี เนื่องจากอัตราการเกิดของ
ประชากรลดลง ความนิยมของผู้ปกครองที่ต้องการส่งบุตรหลานไปโรงเรียนในเมือง และการย้ายถิ่ นตามการ
ประกอบอาชีพของผู้ปกครอง การมีโรงเรียนขนาดเล็กจ านวนมากท าให้การจัดการศึกษาไม่สมารถสะท้อนคุณภาพ
ประสิทธิภาพได้ การบริหารจัดการไม่คุ้มทุน โรงเรียนขนาดเล็กจึงกลายเป็นประเด็นที่ส าคัญของระบบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จึงได้ก าหนดนโยบายแนวทาง มาตรการด าเนินงาน 
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาตลอดจนรูปแบบการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
และคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก อันจะน าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ า และเพ่ิมโอกาสให้
นักเรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มีผลลัพธ์ท าให้นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ิมขึ้น ดังนั้น โครงการนี้ส่งผลต่อการบรรลุเปูาหมายตามตัวชี้วัดคะแนน
ความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ (Skill)ของ World Economic Forum (WEF)         
ค่าเปูาหมายเพ่ิมข้ึนร้อยละ 20  

1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 
1. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
2. เปูาหมายรวม ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
3. เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป เพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

1.4  แผนระดับที่ 3 (ระบุชื่อ) 

แผนปฏิบัติราชการ 2563-2565 สพฐ. 
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เรื่องท่ี 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา 

เป้าหมาย: ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 

แนวทางการพัฒนา: 

- เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค 
- พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 
- พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 
- พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดเก็บเอกสารและการแปลงข้อมูลสารสนเทศผู้ส าเร็จ

การศึกษา ปพ.3 

 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
 ภารกิจของโรงเรียนมีความส าคัญอย่างยิ่งในระบบการศึกษา โรงเรียนทุกแห่งแม้จะเป็นโรงเรียนขนาด
เล็กย่อมต้องปฏิบัติงานพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพภายใต้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด อย่างไรก็ตาม
เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงของสังคม โครงสร้างประชากรท าให้เกิดโรงเรียนขนาดเล็กจ านวนมาก ประกอบกับ
ภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ  การบริหารจัดการเรียนขนาดเล็กจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยน เพ่ือน าไปสู่คุณภาพ และ
ประสิทธิภาพ กล่าวคือ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนต้องตระหนักและพิจารณาวางแผนพัฒนาและ
บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้โรงเรียนที่ต้องด ารงอยู่ อยู่อย่างมีคุณภาพโดยไม่ดูดซับทรัพยากร โรงเรียนใดที่พึง
รวมได้ควรรวม และโรงเรียนใดที่พึงเลิกก็ควรเลิก เนื่องจากมีนักเรียนจ านวนน้อยและการคมนาคมสะดวก ทั้งนี้ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีบทบาทเข้มแข็งในการดูแล ช่วยเหลือโรงเรียนเป็นรายโรงอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การ
พัฒนาเป็นไปอย่างยั่งยืน 
 สภาพการด าเนินงานของโรงเรียนขนาดเล็ก ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
จากโรงเรียนทั้งหมด 107โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ มีโรงเรียนขนาดเล็กท้ังหมด จ านวน 96 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 89.71 
ของโรงเรียนทั้งหมดในเขตพ้ืนที่ และมีจ านวนโรงเรียนที่มีนักเรียนต่ ากว่า 40 คนลงมา จ านวน 54 โรงเรียน คิด
เป็นร้อยละ 56.84 ของโรงเรียนทั้งหมดในเขตพ้ืนที่ โรงเรียนขนาดเล็กมีปัญหาขาดแคลนครูและสื่อเทคโนโลยีที่
ทันสมัย ครูไม่ครบชั้นเรียน งบประมาณไม่เพียงพอส าหรับใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค ประกอบกับนักเรียนส่วนใหญ่
มาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจน ไม่สามารถส่งเสริมสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้บุตรหลานได้  ปัญหาต่าง 
ๆ เหล่านี้ส่งผลให้โรงเรียนขนาดเล็กขาดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา นักเรียนขาดโอกาสในการได้รับการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ  เพ่ือให้โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 สามารถ
บริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้อย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน สนองเจตนารม ณ์ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติการศึกษา
ภาคบังคับ พ.ศ. 2545 โดยสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จึงมีนโยบายที่จะด าเนินการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพสูงขึ้น 
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2.2 วัตถุประสงค ์
 2.2.1 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก 
 2.2.2 เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 2.2.3 เพ่ือพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2.3  เป้าหมาย 

        เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
        2.3.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
  2.3.2 โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด จ านวน 96 โรง มีการบริหารจัดการเอยกระดับคุณภาพ
การศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่  

               เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (outcome) 
  นักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

2.4  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
  1. นักเรียน 
  2. ผู้ปกครอง 
  3. ชุมชน 

 

2.5  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

       วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ 25,000 บาท  

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

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 

ไตรมาสที ่4  
ก.ค.65-ก.ย.65 

1.  แต่งตั้งคณะกรรมการ
วางแผนพัฒนาโรงเรียนขนาด
เล็ก 

     

2. จัดประชุมคณะกรรมการ
ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กที่มี
นักเรียนต่ ากว่า 120 คนลงมา 
ร่วมกันก าหนดทิศทางในการ
ด าเนินการจัดท าแผนบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

 
11,000 

    
11,000 

3.ประชุมรับฟังความคิดเห็น
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและ

  
14,000 

   
14,000 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

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 

ไตรมาสที ่4  
ก.ค.65-ก.ย.65 

ด าเนินการควบรวมโรงเรียน
ขนาดเล็ก 

4.น าข้อมูลการจัดการเรียนรวม
เสนอขอความเห็นชอบจาก
ศึกษาธิการจังหวัดเลย 

     

รวม 
11,000 14,000   25,000 

      2.6 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงิน
งบประมาณ 

งบด าเนินงาน รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 แต่งตั้งคณะกรรมการวางแผนพัฒนา
โรงเรียนขนาดเล็ก 

    

2 จัดประชุมคณะกรรมการผู้บริหารโรงเรียน
ขนาดเล็กที่มีนักเรียนต่ ากว่า 120 คนลงมา 
ร่วมกันก าหนดทิศทางในการด าเนินการ
จัดท าแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (120 คน x 
30 บาท × 1วัน) 
 
 - ค่าถ่ายเอกสารประกอบประชุม    
จ านวน 120 ชุด  

  

 

 

3,600 

 

 

 

 

 

 

7,400 

 

 

 

3,600 

 

7,400 

3 ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ก (ต่ ากว่า 40 คนลงมา) 
 – ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  (140 บาท x 25 คน x 4 วัน) 
- ด าเนินการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก 

  

 

14,000 

 

  

 

14,000 

4 น าข้อมูลการจัดการเรียนรวมเสนอขอความ
เห็นชอบจากศึกษาธิการจังหวัดเลย 

  

 

  

 

รวม  17,600 7,400 25,000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น    25,000 
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2.7  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
   2.7.1 เชิงปริมาณ 

  1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
2. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนขนาดเล็กของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

ได้รับการบริหารจัดการตามบริบทของเขตพ้ืนที่ 

    2.7.2  เชิงคุณภาพ 
ร้อยละ 100 ของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

มีการบริหารจัดการตามบริบทของพ้ืนที่และสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น 

2.8  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 2.8.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กตาม
บริบทของพื้นที่ 

2.8.2 นักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
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ชื่อโครงการ  “ส านักงานน่าดู น่าอยู่ น่าท างาน” 

ลักษณะโครงการ    โครงการงานประจ า           โครงการใหม่       โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  ชื่อ – นามสกุล นางพิสมัย ทองหล้า/นางสาวิตรี พิศาลสังฆคุณ             
            โทรศัพท์ 0810597772/0850472426 
ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ   เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2564 สิ้นสุด 30 กันยายน 2565 
งบประมาณ 120,000  บาท 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2560 

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

     (1) เปูาหมาย  
2.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม  

ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์  

4.4 ภาครัฐมีความทันสมัย 
4.4.1 องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ 

     (3) การบรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
 โครงการส านักงานน่าดู น่าอยู่ น่าท างาน ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ในส านักงานเขต  

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีขวัญและก าลังใจไปท าหน้าที่ให้บรรลุเปูาหมายชาติ ตัวชี้วัด
ประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ 
1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
 1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (20) ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครฐั 
        (1) เปูาหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

- เปูาหมายที ่ 
1. บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 

- การบรรลุเปูาหมายตามแผนแม่บทฯ  
 โครงการส านักงานน่าดู น่าอยู่ น่าท างาน ส่งผลต่อการมีขวัญและก าลังใจใน   

การท างานของเจ้าหน้าที่ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 อันส่งผลต่อการบรรลุเปูาหมาย
ตามตัวชี้วัดระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

 

 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 3.4 แผนย่อยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
 3.4.1แนวทางการพัฒนา  

1) พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง เป็นองค์กร 
ขีดสมรรถนะสูง” สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เทียบได้กับมาตรฐานสากล รองรับ
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซ้อนและทันการเปลี่ยนแปลง โดยการน านวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาให้มีการน าข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ในการพัฒนานโยบาย การตัดสินใจ การ
บริหารจัดการ การให้บริการและการพัฒนานวัตกรรมภาครัฐ รวมถึงการเชื่อมโยงการท างานและข้อมูลระหว่าง
องค์กรทั้งภายในและภายนอกภาครัฐแบบอัตโนมัติ อาทิ การสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ภาครัฐสามารถใช้ร่วมกันเพ่ือ
เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลที่สะดวกและรวดเร็วเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐให้มีมาตรฐานเดียวกันและ
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ข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนเพ่ือให้ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการสามารถใช้ประโยชน์
จากข้อมูลในการขยายโอกาสทางการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

- เปูาหมายของแผนย่อย  
 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว 

- การบรรลุเปูาหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
 โครงการส านักงานน่าดู น่าอยู่ น่าท างาน ส่งผลต่อการมีขวัญและก าลังใจใน   

การท างานของเจ้าหน้าที่ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 อันส่งผลต่อการบรรลุเปูาหมาย
ตามตัวชี้วัด สัดส่วนของหน่วยงานที่บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างสูงตามเปูาหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2)  
  1.) โดยตรง แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน  
  เป้าหมายรวม  
  3.จัดระบบบริหารและบริการประชาชนให้เป็นดิจิทัล เพ่ือความโปร่งใส ทันสมัย ปรับตัวได้รวดเร็ว
และเปดิโอกาสให้ประชนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 
  ประเด็นปฏิรูป 
  1.บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็วและตอบโจทย์ชีวิตประชาชน 
  2.) ในระดับรอง แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
   เป้าหมายรวม  
  4. ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพ่ิมความคล่องตัวในการ
รองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษาและสร้างเสริมธรรมมาภิบาล 
 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรทรัพย์ 
 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
การท างานเป็นสิ่งส าคัญในชีวิตคนเรา โดยคนจะใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในสถานที่ท างาน ซึ่งสภาพแวดล้อมที่

ท างานของหน่วยงานราชการเป็นสถานที่ท าการที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ใช้เป็นที่ปฏิบัติราชการ และเป็นที่
ให้บริการแก่ครู นักเรียนและประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ในส่วนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติต้องอยู่ปฏิบัติ
หน้าที่ราชการทั้งวัน สภาพแวดล้อมมีผลต่อการปฏิบัติงานและสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานที่ท างานใน
สภาพแวดล้อมที่สะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ย่อมส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานมีสุขภาพที่ดี มีความสุขในการท างาน มี
ความปลอดภัยจากการท างาน นอกจากนี้ยังส่งผลทางอ้อม ให้เกิดความสามัคคีและการท างานเป็นทีม ผู้ปฏิบัติงานจึง
ควรอยู่ในสถานที่ท างานที่น่าดู น่าอยู่ น่าท างาน  เพ่ือเป็นการสร้างบรรยากาศและทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน และ
เพ่ือเป็นส านักงานที่พร้อมปฏิบัติงานและให้บริการ  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว ส่งผลให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงานและเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น และสร้างความพึงพอใจแก่ครู 
นักเรียนและประชาชนผู้มาติดต่อราชการ  

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ได้จัดท าโครงการส านักงานน่าดู น่าอยู่ 
น่าท างาน เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศและทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานได้ อย่างรวดเร็ว ส่งผล
ให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงานและเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น และสร้างความพึงพอใจแก่ครู นักเรียนและ
ผู้มาติดต่อราชการ  
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2.2 วัตถุประสงค์ 
 2.2.1 เพ่ือปรับปรุงอาคารสถานทีแ่ละภูมิทัศน์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3   ให้สะอาด ร่ม
รื่นและสวยงาม      
 2.2.2 เพ่ือขวัญและก าลังใจในการท างานของเจ้าหน้าที่ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย 
เขต 3 ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกรวดเร็วและมีความพร้อมต่อการให้บริการครู นักเรียนและผู้มาติดต่อ
ราชการ  
 

2.3  เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

2.3.1 กิจกรรม 5 ส จ านวน 12 ครั้ง    
2.3.2 กิจกรรมมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย จ านวน 12 ครั้ง 
2.3.3 กิจกรรมมาตรการประหยัดพลังงาน จ านวน  12 ครั้ง 
2.3.4 ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารส านักงานฯ และบริเวณภายในส านักงานฯ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

     
  เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (outcome) 

2.3.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  มีความน่าดู น่าอยู่ น่าท างานเหมาะสมกับเป็น
สถานที่ปฏิบัติงาน และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสถานศึกษาและชุมชน      

2.3.2 ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีความพร้อมต่อการให้บริการครู บุคลากร 
ทางการศึกษา นักเรียนและผู้มาติดต่อราชการ  

2.4  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
บุคลากรภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ครู นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน

รวมทั้งประชาชนที่มาติดต่อราชการ 

2.5  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

       วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ 120,000 บาท  

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที ่1  
ต.ค.64-ธ.ค.64 

ไตรมาสที่ 2 
ม.ค.65-มี.ค.65 

ไตรมาสที่ 3 
เม.ย.65-มิ.ย.65 

ไตรมาสที ่4  
ก.ค.65-ก.ย.65 

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

     

2. ด าเนินการ (Do) 
    2.1 กิจกรรม 5 ส 
 

 50,000.- 20,000.- 50,000.- 120,000.- 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที ่1  
ต.ค.64-ธ.ค.64 

ไตรมาสที่ 2 
ม.ค.65-มี.ค.65 

ไตรมาสที่ 3 
เม.ย.65-มิ.ย.65 

ไตรมาสที ่4  
ก.ค.65-ก.ย.65 

    2.2 กิจกรรมมาตรการลด 
และคัดแยกขยะมูลฝอย 
    2.3 กิจกรรมมาตรการ
ประหยัดพลังงาน 
    2.4 กิจกรรมปรับปรุงภูมิ
ทัศน์รอบอาคารส านักงานฯ 
และบริเวณภายในส านักงานฯ 
และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
3. สรุปและประเมินผล 
(Check) 
    ประเมินผลและสรุปผล
การด าเนินงานตามโครงการ 

     

4. น าผลการประเมินไปปรับปรุง 
(Act) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3 น าผลการ
ประเมินและสรุปผลการด าเนินงาน 
ไปเป็ นข้ อมู ลในการวางแผน
ปรับปรุ ง พัฒนา เพ่ือให้ เป็น
ส านักงานน่าดู น่าอยู่ น่าท างาน 
มากยิ่งขึ้น 

     

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

  

     2.6 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงิน

งบประมาณ 
งบด าเนินงาน รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 กิจกรรม 5 ส ท าความด ี“เขตสจุรติ จิตอาสา” 2,000 2,000 8,000 12,000 

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

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

4 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคาร
ส านักงานฯ และบริเวณภายในส านักงานฯ 
และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

- - 96,000 96,000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,000 5,000 113,000 120,000 
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2.7  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
  2.7.1   เชิงปริมาณ 

  1) จัดกิจกรรม 5 ส ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ทุกวันพุธสัปดาห์
แรกของเดือน จ านวน 12 ครั้ง 
  2) จัดกิจกรรมลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย 
เขต 3 โดยรายงานข้อมูลปริมาณขยะรายเดือน จ านวน 12 ครั้ง 
  3) จัดกิจกรรมรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงาน จ านวน 12 ครั้ง 
  4) ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารส านักงานและบรเิวณภายในส านักงานและอ่ืน  ๆที่เกี่ยวข้อง 

  2.7.2  เชิงคุณภาพ 
  1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย 
มีความพร้อมต่อการปฏิบัติงานและให้บริการ 
  2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 สามารถลดปริมาณขยะและเป็น
แบบอย่างที่ดีต่อผู้มาติดต่อราชการได้ 
  3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค
และเปน็หน่วยงานตัวอย่างที่ดี 
  4) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีสถานที่พร้อมให้รับบริการและส่งผลต่อการมีขวัญและ
ก าลังใจในการท างานของเจ้าหน้าที่ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

2.8  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 2.8.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เป็นส านักงานที่น่าดู น่าอยู่ น่าท างาน  

2.8.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีความพร้อมด้านสถานที่ สิ่งแวดล้อม สาธารณูปโภคใน
การอยู่อาศัย มีความพร้อมต่อการปฏิบัติงานและให้บริการครู นักเรียนและผู้มาติดต่อราชการ  

2.8.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีภาพลักษณ์ สภาพแวดล้อมมีความปลอดภัย
ในการท างาน บุคลากรมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี ส่งผลให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงานและเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น สร้างความพึงพอใจแก่ครู นักเรียนและประชาชนผู้มาติดต่อราชการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

163 

ชื่อโครงการ “สร้างจิตส านึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” 
ลักษณะโครงการ         โครงการงานประจ า        โครงการใหม่           โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  ชื่อ – นามสกุล นางสุทธิพร แสงมณี โทรศัพท์ 0999394235 
ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ   เริ่มต้น ตุลาคม 2564 สิ้นสุด กันยายน 2565 
งบประมาณ 20,000 บาท 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2560 
1.1ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่1) 

1.1 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
- ประเด็น การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ 

1.2 เปูาหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  
- สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

1.3 ความสอดคล้องของ โครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 
ในสภาพปัจจุบัน ปัญหาการรับรู้ในด้านการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

โดยเฉพาะประเด็นในเรื่องของการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืนในภาคประชาชนยังประสบปัญหาความเข้าใจที่ถูกต้อง
และยังขยายองค์ความรู้ที่ชัดเจนในวงที่จ ากัด จึงท าให้เป็นสาเหตุหนึ่งในการขับเคลื่อนเป็นไปได้ช้า และมีอุปสรรค
ปัญหา ดังนั้นการให้การศึกษาเพ่ือให้เกิดความเข้าใจและความตระหนักต่อการด าเนินกิจกรรมด้านการผลิตและ
บริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จะเป็นแนวทางหนึ่งในการบรรเทาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
โดยเฉพาะอย่างงยิ่งต่อ สาธารณชนทั่วไป และเปิดกว้างการรับรู้ในการพัฒนาสู่เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

2. แผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ 
-ประเด็น  การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะทีดี 

2.1 ความสอดคล้องของโครงการกับ เปูาหมายของแผนแม่บท 
เนื่องจากการด าเนินโครงการมีเปูาหมายคือบุคลากรในส านักงาน บุคลากรในสถานศึกษา และ

นักเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนบุคลากรและโรงเรียนในสังกัดให้มีความ ตระหนัก มีวินัยและมีจิตส านึกที่ดีในการอนุรักษ์ ความ
หลากหลายทางธรรมชาติจึงมีส่วนในการสร้างคน และสร้างเมืองให้ เป็นเมือง สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 

2.2 ตัวชี้วัดของแผนแม่บท 
โรงเรียนในสังกัด จ านวน 107 โรงเรียนด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา และ บุคลากรใน

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 62 คนมีความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมน าไปสู่การ
พัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้น่าอยู่ 

3.แผนการปฏิรูปประเทศ / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
(แผนระดับท่ี 2) 

3.1 มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลักธรรมาภิบาล และหลักนิติ
ธรรม 

3.2 มีข้อมูลสารสนเทศที่ใช้บริหารจัดการการเงินการคลัง  การบริการในระบบสุขภาพและ
สาธารณสุข อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือสนับสนุนการมีสุขภาพสุขภาวะทีดี 
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ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
2.1 หลักการและเหตุผล  

 ในสภาพปัจจุบัน ปัญหาการรับรู้ในด้านการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะ
ประเด็นในเรื่องการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืนในภาคประชาชนยังประสบปัญหาความเข้าใจที่ถูกต้องและยังขยายองค์
ความรู้ที่ชัดเจนในวงที่จ ากัด จึงท าให้เป็นสาเหตุหนึ่งในการขับเคลื่อนเป็นไปได้ช้า และมีอุปสรรคปัญหา ดังนั้น การ
ให้การศึกษาเพ่ือให้เกิดความเข้าใจและความตระหนักต่อการด าเนินกิจกรรมด้านการผลิตและบริโภคเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม จะเป็นแนวทางหนึ่งในการบรรเทาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ต่อสาธารณชนทั่วไป และเปิดกว้างการรับรู้ในการพัฒนาสู่เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้างคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง และน าไปใช้ประโยชน์ และลดผลกระทบ
ต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีพันธกิจหลักในการสร้างประชากร หรือคนที่มีคุณภาพจาก
การศึกษาให้กับสังคมจากรุ่นสู่รุ่น กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดยุทธศาสตร์ที่  5 การเติบโตคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 เพ่ือเน้นให้ความส าคัญในการ
ให้ความรู้ที่ถูกต้อง สร้างจิตส านึกอย่างต่อเนื่องและส่งเสริม สนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการผลิตและ
บริโภค ให้ค านึงถึงทรัพยากรเพ่ือคนรุ่นต่อไป เป็นต้นแบบที่มีคุณภาพและมีจิตสาธารณะ สู่ที่บ้านและชุมชน จึงมี
ความส าคัญยิ่งในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการขับเคลื่อนแผนนโยบายและยุทธศาสตร์ และเป็น
แนวทางให้ประสบความส าเร็จ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนบุคลากรและโรงเรียนในสังกัดให้มีความตระหนัก มีวินัยและมีจิตส านึกที่ดีในการอนุรักษ์ความหลากหลาย
ทางธรรมชาติ จึงได้จัดท าโครงการสร้างจิตส านึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม       
เพ่ือสนองนโยบาย และเปูาหมายในการสร้างคน และสร้างเมืองให้เป็นเมืองสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืนต่อไป 
 
2.2 วัตถุประสงค ์
 1. สนับสนุนให้โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอน การจัดท าแผนการเรียนรู้ การมีสมรรถนะ และผลิตสื่อ
การเรียนรู้ตามบริบทที่สนับสนุนการจัดการขยะ  

2. สนับสนุนส่งเสริมให้เขตพ้ืนที่การศึกษา “เลือก ลด ใช้” วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า เป็นแบบอย่างให้
โรงเรียน และชุมชน  
 
2.3 เป้าหมาย 

   2.3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  
1) โรงเรียนในสังกัด จ านวน 107 โรงเรียนด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา 
2) บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 62 คนมีความรู้ในการผลิตและบริโภคท่ีเป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อมน าไปสู่การพัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้น่าอยู่ 
  2.3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (outcome)  

1) ผู้บริหารสถานศึกษา/ครูผู้สอน/นักเรียน ได้รับการส่งเสริมความรู้ในการสร้างจิตส านึกและ
ความรู้ในการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับการพัฒนาเป็นส านักงานสีเขียว มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
สะอาดร่วมรื่น เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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2.4 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
ผู้บริหารสถานศึกษา/ครูผู้สอน/นักเรียน และบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  

เขต 3 มีความรู้ในการสร้างจิตส านึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

2.5 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
วงเงินงบประมาณท่ีด าเนินการ 20,000 บาท 

กิจกรรม แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
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.วางแผนการด าเนินงาน (Plan) 
-แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

 - - - - 

2.ด าเนินการ(DO) 
1.กิจกรรมพัฒนาส านักงานเขต 
  1.1อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ใน
การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (การเลือก ลด ใช้ วัสดุ
อุปกรณ์อย่างคุ้มค่า) 
  1.2กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ให้
สะอาด ร่มรื่น เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ปราศจากขยะ มลพิษ 
2.กิจกรรมพัฒนาโรงเรียน 
  2.1จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้าน
สิ่งแวดล้อมศึกษา 
  2.2จัดท าแผนการเรียนรู้ด้าน
สิ่งแวดล้อม การลดขยะ ขยะพลาสติก  
  2.3จัดท าสื่อเพ่ือเป็นแบบอย่างให้แก่
โรงเรียนและชุมชนต่อไป 

 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

 
9,000 
 
 
 
 
 
- 

 
- 
 
 
 
 
 
11,000 

 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
9,000 
 
 
 
 
 
11,000 

3.สรุปและประเมินผล(Check) 
นิเทศติดตาม และสนับสนุนการ
ด าเนินงานของโรงเรียน  

- - -  - 

4.น าผลการประเมินไปปรับปรุง(Act) 
-ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงาน  
-ประเมินผลและสรุปรายงานการ
ด าเนินงาน 

- - -  - 

รวม - 9,000 11,000 - 20,000 
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2.6 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ รายการ 
งบด าเนินการ รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 1.กิจกรรมพัฒนาส านักงานเขต 

  1.1 อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการผลิต
และบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (การเลือก  
ลด ใช้ วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า) 
   -ค่าวิทยากร บรรยาย คนจ านวน 2ชม. 
   -ค่าอาหารว่างเครื่องดื่มอาหารกลางวัน จ านวน 
60คนๆละ 110 บาท  
  1.2 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะอาด ร่มรื่น 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมปราศจากขยะมลพิษ 

 
 
 
 

2,400 
 

 
 
 
 
 

6,600 
 

 
 
 

 
 
 
 

2,400 
6,600 

 
 

2 2.กิจกรรมพัฒนาโรงเรียน 
  2.1จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา 
(กิจกรรมค้นหาโรงเรียนต้นแบบสิ่งแวดล้อม
ศึกษา) 
  2.2จัดท าแผนการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม การ
ลดขยะ ขยะพลาสติก  
  2.3จัดท าสื่อรณรงค์เพ่ือเป็นแบบอย่างให้แก่
โรงเรียนและชุมชนต่อไป 

 
- 
 
 
- 
 
- 
 

 
6,000 

 
 
- 
 

5,000 

 
- 
 
 
- 
 
- 

 
6,000 

 
 
- 
 

5,000 

รวมงบประมาณ 2,400 17,600 - 20,000 
 (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการตามท่ีจ่ายจริง) 
 
2.7 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
 2.7.1 เชิงปริมาณ 
  1) โรงเรียนจ านวน 107 โรงเรียน มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดการขยะ และสิ่งแวดล้อมท่ีดี
ในโรงเรียน 

2) บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีความรู้ในการสร้างจิตส านึก
และความรู้ในการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 2.7.2 เชิงคุณภาพ  

สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับการพัฒนาเป็นส านักงานสีเขียว มีการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ สะอาดร่วมรื่น เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
2.8 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

2.8.1 สถานศึกษา ได้รับการส่งเสริมความรู้ในการสร้างจิตส านึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

2.8.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับการพัฒนาเป็นส านักงานสีเขียว มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ สะอาดร่ม
รื่น เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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ชื่อโครงการ “พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน สพป.เลย 3” 

ลักษณะโครงการ         โครงการงานประจ า           โครงการใหม่            โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  ชื่อ – นามสกุล : นางสาวจารุณี  สมศรีแก้ว  โทรศัพท์ 0850090807 
ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ   เริ่มต้น 1 กรกฎาคม 2565  สิ้นสุด 30 กันยายน 2565 
งบประมาณ 30,000บาท 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 

1) ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

  (1) เป้าหมาย : คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

   (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

   (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ   

เนื่องจากโครงการพัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน มีการพัฒนา
ระบบดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ และมีเปูาหมายให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัย
ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จ าเป็นของโลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล มีนิสัยใฝุเรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิแล ะ
หน้าที่ มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 

 1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น : การพัฒนาการเรียนรู้ 

        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ : คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อม
ส าหรับวิถีชีวิตในสตวรรษที่ 21 

- เปูาหมายที่ : 1 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น  มีทักษะ
จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝุเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

- การบรรลุเปูาหมายตามแผนแม่บทฯ                                         

เนื่องจากโครงการพัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน มีการ
พัฒนาระบบดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ และมี เปูาหมายให้ผู้เรียนทุก
กลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จ าเป็นของโลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว 
สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล มีนิสัยใฝุเรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองที่
รู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

-แนวทางการพัฒนา  : พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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- เปูาหมายของแผนย่อย : คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะการ
เรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกสตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

- การบรรลุเปูาหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

เนื่องจากโครงการพัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน มีการ
พัฒนาระบบดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ และมีเปูาหมายให้ผู้เรียนทุก
กลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จ าเป็นของโลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว 
สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล มีนิสัยใฝุเรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองที่
รู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

ทั้งนี้ ส่งผลให้มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปูาหมายที่ต้องการความ
ช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 

  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป : แผนปฏิรูปด้านการศึกษา 

  2) ขั้นตอนการด าเนินงาน : การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 

  3) กิจกรรม : ปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมให้แก่ผู้เรียน 

  4) เป้าหมายกิจกรรม : รูปแบบ กิจกรรม และสาระการเรียนการสอนมีการปรับปรุงเพ่ือ
เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ผู้เรียน        
         

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 

ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) และแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาก าหนดให้
มีการพัฒนาเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี สมวัยทุกด้าน โดยการปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21 ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย มีเปูาหมายให้
ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จ าเป็นของโลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา 
ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝุเรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
รวมทั้งเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มุ่งม่ันในการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เป็น การศึกษาขั้น
พ้ืนฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่า
เที่ยม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ก าหนดนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2565 ด้านความปลอดภัย เพ่ือพัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัย
ให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัด
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดีสามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เห็นถึงปัญหาและความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาระบบและ
กลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
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2.2 วัตถุประสงค์ 
 2.2.1 เพ่ือให้สถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจถึงความเสี่ยง ผลกระทบ จากภัยพิบัติและภัยคุกคาม             
ทุกรูปแบบที่เกิดข้ึน  
 2.2.2 เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขและปลอดภัยจากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ  
 2.2.3 เพ่ือให้สถานศึกษาได้มีมาตรการในการรองรับ ความปลอดภัยจากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุก
รูปแบบที่อาจจะเกิดขึ้นกับนักเรียน  

2.3  เป้าหมาย 

   2.3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

 โครงการพัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ในครั้งนี้ มีเปูาหมายในการด าเนินกิจกรรมหลัก จ านวน 2 กิจกรรมคือ 
  1) การอบรมให้ความรู้สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
จ านวน 107 โรงเรียน ในการพัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน  
   2) นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัยจากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ       

   2.3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (outcome) 
นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัยจากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ 

ผู้เรียนได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี สมวัยทุกด้าน 
           
2.4 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 

นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ทุกระดับชั้นได้รับการดูแล
ช่วยเหลือและคุ้มครองอย่างทั่วถึง 

2.5  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

       วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ 30,000 บาท  

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

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. วางแผนการด าเนินงาน 

- แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

0 0 0 0 0 

2. ด าเนินการ 

2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สถานศึกษา 

2.2 จัดด าเนินการสร้าง
เครือข่ายทีมสหวิชาชีพในการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

0 0 0  
15,000 

 
 

15,000 

 
15,000 

 
 

15,000 

3. สรุปและประเมินผล  0 0 0 0 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

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 

4. น าผลการประเมินไป
ปรับปรุง 

0 0 0 0 0 

รวม 0 0 0 30,000 30,000 

 

2.6รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงิน
งบประมาณ 

งบด าเนินงาน รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 
 

กิ จ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะชุ ม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร
สถานศึกษา 

 -ค่าวิทยากร บรรยาย คน จ านวน 6 ชม. 

 -ค่าอาหารว่างเครื่องดื่มอาหารกลางวัน 
จ านวน 107 คน คนละ 140 บาท 
 

 
 
 

7,200 

 
 
 
 

14,980 

  
 
 

7,200 
14,980 

2 กิจกรรมสร้างเครือข่ายทีมสหวิชาชีพในการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 -ค่าอาหารว่างเครื่องดื่มอาหารกลางวัน 
จ านวน 20 คน คนละ 140 บาท 

 -จัดท าสื่อพัฒนาระบบและกลไกในการ
ดูแลความปลอดภั ย ให้กั บผู้ เ รี ยนและ
สถานศึกษา   
 

  
 

2,800 

 
 
 
 
 

5,020 

 
 

2,800 
 
 

5,020 

3 สรุป รายงานผล     

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 7,200 17,780 5,020 30,000 
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2.7 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
  2.7.1  เชิงปริมาณ 

   สถานศึกษาในสังกัดมีระบบพัฒนาความปลอดภัยจากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ จ านวน 
107 โรงเรียน    
 2.7.2  เชิงคุณภาพ 
   นักเรียนได้รับการดูแลด้านความปลอดภัยจากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ นักเรียนรู้จักการ
ปูองกนัเอาตัวรอดจากทุกสถานการณ์ และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

2.8  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
        นักเรียนได้รับการดูแลคุ้มครอง มีความปลอดภัยจากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
สถานศึกษามีมาตรการต่าง ๆ ในการปูองกัน และเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและความเข้าใ จร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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ชื่อโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะหน่วยตรวจทางด้านการเงิน การบัญชี 
                 และพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.                                                                  

ลักษณะโครงการ   โครงการงานประจ า  โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  หน่วยตรวจสอบภายใน / กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ   เริ่มต้น 1 มกราคม 2565  สิ้นสุด 30 กันยายน 2565 
งบประมาณ  100,000.-  บาท 
 
ส่วนที่ 1  ความเชื่อมโยง  ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ  ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  เม่ือวันที่ 4 
ธันวาคม  2560                                                                                     .  
1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ  (แผนระดับท่ี 1) 

2) ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ 
(3) เปูาหมาย ภาครัฐมีความโปร่งใส  ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(4) ประเด็นยุทธศาสตร์ บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์ 
(5) การบรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ภาครัฐมีการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 

เกิดประสิทธิผล โดยใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารงบประมาณ มีความโปร่งใสตรวจสอบได้  มีการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรม
แยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้น รวมทั้งสร้างจิตส านึกและค่านิยม
ให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวและละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุน ให้ภาคีองค์กร
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน  และภาคีต่างๆ มีส่วนร่วมในการสอดส่อง เฝูาระวัง ให้ข้อมูลแจ้ง
เบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 

1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                      (1) เปูาหมายที่ ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 (2)  การบรรลุเปูาหมายตามแผนแม่บทฯ  เนื่องจาก “ โครงการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาที่
เป็นหน่วยรับตรวจให้เกิดความเข้มแข็ง” มีผลผลิตเกี่ยวกับการปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการปรับ
พฤติกรรม “คน” โดยการปลูกฝังวิธีคิดในกลุ่มเปูาหมายเด็กและเยาวชนเพ่ือปฏิรูป “คนรุ่นใหม่” ให้มีจิตส านึกใน
ความซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือสร้างพลังร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริต เพ่ือให้การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มี
ความโปร่งใสตรวจสอบได้ในทุกข้ันตอนการด าเนินงาน เท่าทันพลวัตของการทุจริต ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนในการตรวจสอบ แจ้งข้อมูล และชี้เบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งจะน าไปสู่การลดจ านวน
คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการนี้ส่งผลต่อการบรรลุเปูาหมายตามตัวชี้วัดดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศ
ไทย (อันดับ/คะแนน) ตามค่าเปูาหมายปี 2561-2565 อยู่ในระดับ 1 ใน 54 และ/หรือได้คะแนนได้ต่ ากว่า 50 
คะแนน 

2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    (1) แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มี 

ความสะอาดปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต / ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอ้ือต่อการลดการใช้
ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

  (2) เปูาหมายของแผนย่อย  ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
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 (3) การบรรลุเปูาหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
     เนื่องจาก “โครงการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาที่เป็นหน่วยรับตรวจให้เกิดความเข้มแข็ง”   

มีผลผลิตเกี่ยวกับการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบเน้นการปลูกฝังและหล่อหลอมให้มีจิตส านึก และพฤติกรรมยึด
มั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีผลลัพธ์ท าให้สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3   
ที่เป็นหน่วยรับตรวจปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการนี้ส่งผลต่อการบรรลุเปูาหมายตามตัวชี้ วัดที่ 1  
ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์ สุจริต  ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต มีทัศนคติ
และพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในปี 2561 -2565 ร้อยละ 50 และร้อยละของหน่วยงาน
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ในปี 2561 – 2565 ร้อยละ 85 คะแนนขึ้นไป 

 
1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 

1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ด้านการปูองปราม 
2) กิจกรรม ทุกหน่วยงานของรัฐต้องพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในของหน่วยงานให้มีประสิทธิผลอยู่

เสมอและถือว่าเป็นภารกิจที่ส าคัญ  ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการต้องก ากับดูแล 
  3) เปูาหมายกิจกรรม พัฒนาระบบการตรวจสอบภายในของหน่วยงานให้มีประสิทธิผลอยู่เสมอและถือว่า

เป็นภารกิจที่ส าคัญ ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการต้องก ากับดูแลด้วยตนเอง 
 
ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ                                                                       . 
2.1  หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ก าหนดให้โรงเรียนในสังกัด  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีฐานะเป็นนิติบุคคล ซึ่งต้องรับผิดชอบต่อการด าเนินการตามนิติ
กรรมที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนตามกฎหมาย  จึงต้องเร่งสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานการเงินการบัญชีและ
พัสดุให้โรงเรียน ซึ่งนอกจากการจัดวางระบบการควบคุมภายในแล้ว การตรวจสอบภายในก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เตรียม
ความพร้อมให้โรงเรียนพร้อมรับการประเมินผล  และการตรวจสอบจากภายนอก และกระทรวงการคลังก าหนด
ระบบบัญชีหน่วยงานย่อยให้กับส่วนราชการที่มิได้เป็นส่วนราชการผู้เบิกตามระเบียบการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน 
การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและน าเงินส่งคลัง พ.ศ.2562 แต่มีการจัดเก็บและน าส่งเงินรายได้แผ่นดิน และมีการ
เบิกเงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณจากส่วนราชการผู้เบิกไปใช้จ่าย โดยมิได้เบิกตรงกับกรมบัญชีกลางและ
ส านักงานคลัง และสั่งการให้ถือปฏิบัติตามระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2544 โดยมี
วัตถุประสงค์รวบรวมใบส าคัญส่งส่วนราชการผู้เบิก และเพ่ือไม่ให้เป็นภาระในการท าบัญชีกับหน่วยงานย่อยมากนัก 
ระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2544 เป็นระบบที่กรมบัญชีกลางก าหนดขึ้นเพ่ือให้หน่วยงานย่อย
ที่มีขนาดเล็กใช้ส าหรับควบคุมเงินประเภทต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ โดยระบบได้ลดภาระทางบัญชีจากเดิม
ตามคู่มือการบัญชีส าหรับหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2515 ที่ต้องบันทึกข้อมูลการรับจ่ายเงินทั้งบัญชีขั้นต้น ให้เหลือเพียง
บันทึกรายการรับจ่ายเงินประเภทต่างๆ ในทะเบียนคุมเท่านั้น และเก็บยอดคงเหลือจากทะเบียนคุมต่างๆ แสดงใน
รายงานทางการเงิน  เพื่อให้ทราบฐานะการเงินคงเหลือของสถานศึกษา  
 การปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ ตามระบบควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2544 
และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีขั้นตอนการปฏิบัติ ซึ่งหน่วยรับตรวจและผู้รับผิดชอบงาน
การเงิน การบัญชีและพัสดุต้องถือปฏิบัติและด าเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ  เพ่ือมิให้เกิดผลเสียหายแก่ทางราชการ รวมถึงเพ่ือมิให้เกิดการ
ปฏิบัติงานที่ผิดพลาดจากที่ก าหนดไว้  การเสริมสร้างสมรรถนะหน่วยรับตรวจให้มีความรู้ ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ อย่างมีประสิทธิภาพเป็นเรื่องหนึ่งที่มีความส าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
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ผู้บริหารสถานศึกษา  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุของโรงเรียน เป็นปัจจัยส าคัญของ
การบริหารงานของสถานศึกษา ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้การด าเนินงานต้องโปร่งใสและถูกต้องตาม
กฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลารวมทั้งกระบวนการต่างๆ จ าเป็นต้องการ
บริหารงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจเป็นไปอย่างถูกต้องตาม
ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่ก าหนด สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน
อันมีรายละเอียดวิธีปฎิบัติ และข้อตรวจพบจากการตรวจสอบภายในตามแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ผ่านมา ผู้บริหาร
สถานศึกษา เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุของโรงเรียน จึงมีความจ า เป็นต้องได้รับการ
เสริมสร้างสร้างสมรรถนะ การปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุโรงเรียน และเพ่ือรับการประเมินทางด้าน
การเงิน การบัญชีและพัสดุของสถานศึกษาท่ีเป็นหน่วยงานย่อย ครอบคลุม 10 ประเด็น 

 จากความส าคัญและสภาพปัญหาที่ตรวจพบข้างต้น จึงได้จัดท าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง
สมรรถนะหน่วยรับตรวจทางด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
                                 
2.2 วัตถุประสงค์ 
 2.2.1 เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้รับผิดชอบงานด้านการเงิน การบัญชีและงานพัสดุโรงเรียนในสังกัด 
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี  ตามระบบควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ.2544  และ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   
 2.2.2 เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัด  สามารถปฏิบัติงานด้วยความเชื่อมั่น มีประสิทธิภาพและส าเร็จบรรลุ
ตามเปูาหมายที่ก าหนด 
 2.2.3 เพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษาในสังกัด มีการบริหารงานทางด้านการเงิน การบัญชี 
และพัสดุให้มีระบบการควบคุมที่ดี รัดกุม  เพียงพอและเหมาะสม 
 2.2.4 เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและสามารถเสนอแนะปัญหา  
อุปสรรคและแนวทางแก้ไขการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
ต่อไป 
2.3 เป้าหมาย 
       เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

1. ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด  จ านวน 107 คน 
2. ผู้รับผิดชอบงานด้านการเงิน การบัญชีและงานพัสดุโรงเรียนในสังกัด จ านวน 214  คน 

 
       เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้รับผิดชอบงานด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุโรงเรียนในสังกัด     
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเงิน บัญชีตามระบบควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ.2544  และ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560    

2. สถานศึกษาในสังกัด มีการบริหารงานทางด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ และมีระบบ 
การควบคุมท่ีดี รัดกุม  เพียงพอและเหมาะสม 
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2.4   กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์ 
ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้รับผิดชอบงานด้านการเงิน การบัญชีโรงเรียนในสังกัด จ านวน 107 แห่ง  มี

ระบบการควบคุมภายในที่ดี รัดกุม เพียงพอเหมาะสม ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ 
ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่ก าหนด สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เปูาหมายที่ก าหนด 

 
2.5 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

 

      วงเงินงบประมาณท่ีด าเนินการ  100,000.-  บาท 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการและ 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

 
รวม 

ไตรมาสที่1 
ต.ค.64-ธ.ค.64 

ไตรมาสที่2 
ม.ค.65-มี.ค.65 

ไตรมาสที่3 
เม.ย.65-มิ.ย.65 

ไตรมาสที่ 4 
ก.ค.65-ก.ย.65 

1.วางแผนการด าเนินงาน 
(Plan) 
   - เสนอขอนุมัติด าเนินการ 
   - ขออนุมัติโครงการ 
   - แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
 
2. ด าเนินการ (DO) 
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างสมรรถนะหน่วยรับ
ตรวจทางด้านการเงิน 
การบัญชและพัสดุ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
3. สรุปและประเมินผล
โครงการ (Check) 
- สรุปและประเมินผลการ
ด าเนินงานโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการฯ 

  
 
 
 
 
 
100,000.- 

 
 
 
 
 
 
 

  

4. น าผลการประเมินไป
ปรับปรุง (Act) 
- ตรวจสอบรายงานทางการ
เงินประจ าเดือน 
- ตรวจสอบการเงิน  
การบัญชี พัสดุของ
สถานศึกษา 
- ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา   
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2.6 รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
 

 
ที ่

กิจกรรม /รายละเอียดการใช้เงินงบประมาณ 
งบด าเนินงาน 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ผู้บริหารสถานศึกษา 140 บาท * 107 คน 

 14,980.-  14,980.- 

2 ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ผู้รับผิดชอบ งานการเงินการบัญชีโรงเรียน  
140 บาท * 107 คน 

 14,980.-  14,980.- 

3 ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ผู้รับผิดชอบ งานพัสดุโรงเรียน   
140 บาท * 107 คน 

 14,980.-  14,980.- 

4 ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม  
คณะวิทยากรและคณะท างาน 
140 บาท * 10  คน * 5 วัน 

 7,000.-  7,000.- 

5 ค่าจัดท าเอกสารประกอบการฝึกอบรม 
งานการเงินการบัญชีโรงเรียน 110 เล่ม 

  20,530.- 20,530.- 

7 ค่าจัดท าเอกสารประกอบการฝึกอบรม 
งานพัสดุโรงเรียน  110 เล่ม 

  20,530.- 20,530.- 

8 ค่าสถานที่  5 กลุ่มเครือข่าย 
(500 บาท* 4 กลุ่มเครือข่าย  
+ 3,000 บาท * 1 กลุ่มเครือข่าย) 

  5,000.- 5,000.- 

9 ค่าจัดท าปูายไวนิล   2,000.- 2,000.- 
รวมทั้งสิ้น  51,940.- 48,060.- 100,000.- 

 

หมายเหตุ :  รายการทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ 
2.7 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs)  
    2.7.1 เชิงปริมาณ 
  1) สถานศึกษาในสังกัด สามารถปฏิบัติงานด้านการเงิน  การบัญชีและพัสดุ ตามระบบการควบคุมการเงิน
ของหน่วยงานย่อย พ.ศ.2544  และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   และได้อย่างถูกต้อง 
   2) สถานศึกษาในสังกัด สามารถจัดท ารายงานทางการเงิน รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน ได้อย่างถูกต้อง  
เชื่อถือได้และเป็นปัจจุบัน 

2.7.2 เชิงคุณภาพ 
1) สถานศึกษาในสักกัด สามารถจัดท าทะเบียนคุมเงินประเภทต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง              

ได้อย่างถูกต้อง มีหลักฐานการจ่ายเงิน และบันทึกบัญชีครบถ้วนถูกต้องทุกรายการ        
2) สถานศึกษาในสังกัด  สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตามระเบียบที่ก าหนดมีหลักฐานการเบิก

จ่ายเงินถูกต้อง ครบถ้วน  
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2.8  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          2.2.1 ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้รับผิดชอบงานด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุโรงเรียน ในสังกัดมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเงิน บัญชีตามระบบควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ.2544 และพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   

2.2.2 สถานศึกษาในสังกัด  สามารถปฏิบัติงานด้วยความเชื่อม่ัน และมีประสิทธิภาพ ส าเร็จบรรลุตาม
เปูาหมายที่ก าหนด 
 2.2.3 สถานศึกษาในสังกัด มีการพัฒนาและมีความเข้มแข็งในการบริหารงานทางด้านการเงินการบัญชี 
และพัสดุ  และมีระบบการควบคุมท่ีดี รัดกุม  เพียงพอและเหมาะสม 
 2.2.4  ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้รับผิดชอบงานด้านการเงิน การบัญชีและงานพัสดุโรงเรียน ในสังกัดมีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและสามารถเสนอแนะปัญหา อุปสรรคและแนว
ทางแก้ไขการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานต่อไป 
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ชื่อโครงการ “เพ่ิมประสิทธิภาพกลุ่มโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน” 
ลักษณะโครงการ         โครงการงานประจ า        โครงการใหม่         โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  ชื่อ – นามสกุล นางสาวสุพัตรา  สิงห์สถิตย์ โทรศัพท์ 0872323176 
ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ   เริ่มต้น ตุลาคม 2564 สิ้นสุด กันยายน 2565 
งบประมาณ 50,000 บาท 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 

1) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

     (1) เป้าหมาย  

 2.1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21           
 2.2 สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

 4.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  

 4.2.2 ช่วงวัยเรียน/วันรุ่น ปลกูฝังความเป็นคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะความสามารถการ
เรียนรู้ที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21  

 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

  4.3.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 
จัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ าของโรงเรียนในทุกระดับ จัดโครงสร้างการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์
และให้เอ้ือต่อการเข้าถึงการศึกษาอย่างเสมอภาค ทั่วถึง และใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

เนื่องจากโครงการ “เพ่ิมประสิทธิภาพกลุ่มโรงเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน” มีผลผลิตเกี่ยวกับ
การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 
21 โดยมีผลลัพธ์ท าให้ นักเรียน ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เป็นคนดีมีวินัย พัฒนา
ทักษะความสามารถการเรียนรู้ที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 และเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา
ในทุกระดับ จัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ าของโรงเรียนในทุกระดับ โดยการสนับสนุนเงินงบประมาณ ให้กับกลุ่มโรงเรียน 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาผู้เรียน ส่งผลให้นักเรียนในโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลทั้งหมด 21 โรงเรียน 
เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 และโรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุน
ต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
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1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 

 1)  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 

        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

       - เป้าหมายที่ 1. คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็น
ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถใช้ในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล
เพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝุเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 - การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 

โครงการ “เพ่ิมประสิทธิภาพกลุ่มโรงเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน” โดยการสนับสนุน
เงินงบประมาณให้กับกลุ่มโรงเรียน เพ่ือใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาการเรียนรู้ของโรงเรียนในกลุ่ม  ส่งผล
ให้นักเรียนในโรงเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 
สามารถใช้ในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝุเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

3.1 แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  

- แนวทางการพัฒนา  

1) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21 ได้แก่ 1) พัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับ
การนิเทศ การติดตาม ประเมินผลและการปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะ  

 3) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท ประกอบด้วย    
1) ปฏิรูปโครงสร้างองค์กรด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้นการสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ ตั้งแต่ระดับ
บนสุดไปจนถึงระดับโรงเรียน รวมถึงมีโครงสร้างแรงจูงใจและความรับผิดชอบของหน่วยงานและบุคลากรทางการ
ศึกษาท้ังระบบที่เหมาะสม 2) จัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ าของโรงเรียนในทุกระดับ เพ่ือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น  

- เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการ
เรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

- การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ      

   โครงการ “เพ่ิมประสิทธิภาพกลุ่มโรงเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน” โดยการ
สนับสนุนเงินงบประมาณให้กับกลุ่มโรงเรียน เพ่ือใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาการเรียนรู้ของโรงเรียนใน
กลุ่ม ส่งผลให้นักเรียนในโรงเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีทักษะที่จ าเป็นของโลก
ศตวรรษที่ 21 สามารถใช้ในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น        
มีนิสัยใฝุเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต                                               

 

 

 



 
 

180 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ ระบุไว้ว่า ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัย
ขับเคลื่อนส าคัญในการยกระดับการพัฒนาประเทศในทุกมิติไปสู่เปูาหมายการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วที่ขับเคลื่อน
โดยภูมิปัญญาและนวัตกรรมในอีก 20 ปีข้างหน้า ดังนั้น จ าเป็นต้องมีการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
อย่างเป็นระบบ  
 กระทรวงศึกษาธิการ เล็งเห็นความส าคัญของการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีนโยบายให้            
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษาที่มีระบบ เพ่ือการพัฒนาเด็กและเยาวชนไปสู่ ความเป็น
พลเมืองที่พร้อมสมบูรณ์สามารถด ารงตนในสังคมได้อย่างปกติสุขนอกจากนี้การศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนา
ประชากรของประเทศให้มีคุณภาพอันนาไปสู่การพัฒนาประเทศให้มีความเข้มแข็งในทุกด้าน การปูพ้ืนฐานในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยเฉพาะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ประเทศที่เจริญแล้วและมี
ความก้าวหน้าอย่างมั่นคงในทุกด้านให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยเฉพาะระดับชั้นประถมศึกษา
ในช่วงชั้นแรก รัฐบาลชุดปัจจุบันจึงก าหนดเป็นนโยบายโดยคณะกรรมการพัฒนานโยบายและพัฒนาการศึกษา              
ว่าในระยะเร่งด่วน ปีการศึกษา 2560 เด็กที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องอ่านออกเขียนได้ ด้วยเหตุนี้ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงได้จัดทายุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2560ขึ้น โดย
ก าหนดเป็นนโยบายเร่งด่วน ข้อที ่1 ที่ว่า “เด็กที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องอ่านออกเขียนได้ และต้องมีระบบ
การประเมินที่เป็นรูปธรรม” และเดินหน้านโยบายการอ่านออกเขียนได้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ต้องอ่าน
ออกเขียนได ้

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่ประสบผลส าเร็จ ต้องใช้ข้อมูลจากสภาพปัญหาและความต้องการของ
สถานศึกษาเป็นหลักอาศัยการร่วมมือรวมพลังจากบุคลากรทุกฝุาย โดยจ าเป็นต้องมีการสร้างวัฒนธรรมการใช้ข้อมูล
ให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาและเน้นจุดที่ควรพัฒนาอยู่ที่คุณภาพของผู้เรียนเป็นส าคัญการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดย
สถานศึกษาและกลุ่มเครือข่ายการศึกษา ซึ่งเป็นผู้ที่มีความใกล้ชิดกับผู้เรียนรู้สภาพปัญหาและความต้องการในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่แท้จริง  จึงเป็นวิธีการที่ เหมาะสมและตรงกับความต้องการที่แท้จริง จากความส าคัญ
ดังกล่าว  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น     
  
2.2 วัตถุประสงค ์
 2.2.1 เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามแนวทางของกลุ่มเครือข่ายการศึกษา 
 2.2.2 เพ่ือนิเทศ ติดตาม การด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามแนวทางของกลุ่มเครือข่ายการศึกษา 

 
2.3  เป้าหมาย 

 2.3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
  1) กลุ่มโรงเรียน 10  กลุ่มโรงเรียน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
            2) โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนทุกโรงเรียนได้รับการนิเทศ ติดตามการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพตาม
แนวทางของแต่ละกลุ่มโรงเรียน  

   2.3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (outcome) 
  1) กลุ่มโรงเรียนสามารถด าเนินการพัฒนาคุณภาพนักเรียนได้อย่างประสิทธิภาพ ตามแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของกลุ่มโรงเรียน 
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                    2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออกเขียนได้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 -6 อ่านคล่อง
เขียนคล่อง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เรื่องการอ่านพัฒนาการเขียนเรียงความและการเขียนเรียงความ 
  3) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสอบระดับชาติสูงขึ้น   

2.4  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
 2.4.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ในกลุ่มโรงเรียนประถม 9 กลุ่มโรงเรียน 

 2.4.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ในกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 1 กลุ่มโรงเรียน 

2.5  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

       วงเงินงบประมาณท่ีด าเนินการ 50,000 บาท  
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที ่1  
ต.ค.64-ธ.ค.65 

ไตรมาสที่ 2 
ม.ค.65-มี.ค.65 

ไตรมาสที่ 3 
เม.ย.65-มิ.ย.65 

ไตรมาสที ่4  
ก.ค.65-ก.ย.65 

1. ประชุมประธานกลุ่ม
โรงเรียน เพื่อชี้แจงการ
ด าเนินงาน  

     

2. จัดสรรงบประมาณให้กลุ่ม
โรงเรียนด าเนินการพัฒนา
คุณภาพนักเรียนตามสภาพ
ปัญหาของกลุ่มโรงเรียน 

 
 

 
  
 

50,000 

 
 
 

 
 

 
 

50,000 

3. การนิเทศ ก ากับและ
ติดตามการด าเนินงาน
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

  
 
 

   

รวม 
 50,000   50,000 

  

2.6 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงินงบประมาณ 
งบด าเนินการ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน เพ่ือชี้แจงการด าเนินงาน 
รวมกิจกรรมที่ 1 0 0 0 0 

2. จัดสรรงบประมาณให้กลุ่มโรงเรียนด าเนินการพัฒนา
คุณภาพนักเรียนตามสภาพปัญหาของกลุ่มโรงเรียน  
กลุ่มโรงเรียนประถม จ านวน 9 โรงเรียน และกลุ่ม
โรงเรียนมัธยมจ านวน 1 โรงเรียน  50,000   
รวมกิจกรรมที่ 2 0 50,000 0 0 
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ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงินงบประมาณ 
งบด าเนินการ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

3. การนิเทศ ก ากับและติดตามการด าเนินงานเกี่ยวกับ
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

    
รวมกิจกรรมที่ 3 0 0 0 0 

รวมทั้งสิ้น 0 50,000 0 50,000 

 
2.7 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. ร้อยละ 100 ของกลุ่มโรงเรียนทุกกลุ่มได้รับ
สนับสนุนงบประมาณและด าเนินการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

ส ารวจ แบบส ารวจ 

2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออก
เขียนได้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 -6 อ่าน
คล่องเขียนคล่อง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-
3  เร่ืองการอ่านพัฒนาการเขียนเรียงความและ
การเขียนเรียงความ  

ทดสอบ/ผลการทดสอบ
ระดับชาติ 

แบบทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาต ิ

3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ประถมศึกษา
ปีที่ 6  มัธยมศึกษาปีที่  3 มีผลสอบระดับชาติ
สูงขึ้น   

ทดสอบ/ผลการทดสอบ
ระดับชาติ 

แบบทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาต ิ

4. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนทุกในกลุ่ม
โรงเรียนได้รับการนิเทศ ติดตามการด าเนินงาน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

การนิเทศฯ   แบบรายงานการนิเทศฯ 

 

2.8  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 2.8.1 คุณภาพผู้เรียนด้านการอ่านและการเขียนสูงขึ้น    
 2.8.2 คุณภาพผู้เรียนระดับชาติ (NT , O-NET)  สูงขึ้นตามเปูาหมาย  
 2.8.3  โรงเรียนแต่ละกลุ่มโรงเรียน จัดการเรียนการสอนอย่างเต็มท่ีและสร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างมี
คุณค่าให้เกิดคุณภาพต่อนักเรียนอย่างแท้จริง 
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ภาคผนวก 
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แผนด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 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 การเพ่ิมประสิทธิภาพประสิทธิผล
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

 
3,960 

 
10,960 

 
3,960 

 
51,120 

 
70,000 

2 การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3 
 

 
4,400 

 
6,800 

 
4,400 

 
4,400 

 
20,000 

3 การพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 
 
 

 
1,400 

 
1,400 

 
22,200 

 
5,000 

 
30,000 

4 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
เรียนรวม 
 

 
0 

 
0 

 
30,000 

 
0 

 
30,000 

5 นิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

 
3,400 

 
3,400 

 
6,200 

 
17,000 

 
30,000 

6 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในเพื่อรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอกรอบสี่ 
 

 
0 

 
10,000 

 
0 

 
10,000 

 
20,000 
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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 

7 การขับเคลื่อนงานแนะแนวเพ่ือ
การศึกษาและการมีงานท า 
 

 
0 

 
0 

 
20,000 

 
0 

 
20,000 

8 พัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่
การ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและการเตรียมผู้เรียนให้
สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 

 
0 

 
13,580 

 
46,420 

 
0 

 
60,000 

9 ส่งเสริมการใช้กระบวนการวิจัยใน
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 

 
11,200 

 
23,400 

 
11,200 

 
54,200 

 
100,000 

10  การยกระดับคุณภาพภาษาไทย 
(อ่านออก เขียนได้) และคิดเลขเป็น 
 

 
0 

 
5,000 

 
44,000 

 
1,000 

 
50,000 

11 ส่งเสริมสนับสนุนหน่วยรับตรวจให้
เกิดความเข้มแข็ง 

 
0 
 

 
5,000 

 
0 

 
5,000 

 
10,000 

12 แผนพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพป.
เลย เขต 3 

 
16,000 

 
41,500 

 
46,200 

 
16,300 

 
120,000 

13 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

 
0 

 
0 
 

 
40,000 

 
40,000 

 
80,000 

14  การจัดตั้ง จัดสรร และการบริหาร      
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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 

งบประมาณประจ าปี 
 

40,960 0 2,900 3,140 47,000 

15  การจัดท าแผนปฏิบัติการ และการ
ก ากับ ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานการบริหารจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

 
 

32,080 

 
 

35,000 

 
 

6,900 

 
 

24,020 

 
 

98,000 

16 การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
 
 

 
11,000 

 
14,000 

 
0 

 
0 

 
25,000 

17 ส านักงาน น่าดู  น่าอยู่ น่าท างาน 
 
 

 
0 

 
50,000 

 
20,000 

 
50,000 

 
120,000 

18 สร้างจิตส านึกและความรู้ในการผลิต
และบริโภคทีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

 
0 

 
9,000 

 
11,000 

 
0 

 
20,000 

19 พัฒนาระบบและกลไกในการดูแล
ความปลอดภัยให้กับผู้เรียน สพป.
เลย 3 
 
 

 
0 

 
0 

 
0 

 
30,000 

 
30,000 

20 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง
สมรรถนะหน่วยรับตรวจ.ทางด้าน

 
0 

 
100,000 

 
0 

 
0 

 
100,000 
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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 

การเงิน การบัญชีและพัสดุ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565                     

21 เพ่ิมประสิทธิภาพกลุ่มโรงเรียนเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 
0 
 
 

 
50,000 

 
0 

 
0 

 
50,000 

รวมทั้งสิ้น 21 โครงการ       1,130,000 
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189 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 3 
 

         รอบ 6 เดือน (ต.ค.- มี.ค.)              รอบ 9 เดือน (ต.ค.-มิ.ย.)               รอบ 12 เดือน (ต.ค.- ก.ย.) 

1. ชื่อโครงการ.............................................................................. .......................................................................... 
2. ลักษณะโครงการ     2.1     ใหม่       ต่อเนื่อง        งานประจ า 
 

2.2    แก้ไขใหม่/ปรับปรุง      พัฒนา       นโยบาย 
 

3. ผลส าเร็จของการด าเนินงาน 
 

 3.1 วัตถุประสงค์        ครบ/ตรงตามวัตถุประสงค์ 
 

                                       ไม่ครบ/ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ เพราะ………………………………………………… 
 

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

 3.2 เปูาหมาย  
 

แผนก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 

1.  

2.  

3.  
  
 

กรณีด าเนินการได้ต่ ากว่าเปูาหมายที่ก าหนด เพราะ…………………………………………………………………………………. 
 

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

 3.3 กิจกรรมการด าเนินงาน 
 

แผนก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 

1.  

2.  

3.  
  
 

กรณีด าเนินการได้ต่ ากว่าเปูาหมายที่ก าหนด เพราะ…………………………………………………………………………………. 
 

 3.4 งบประมาณ 
 

แผนก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 

1.  
2.  
3.  

  

สามารถประหยัดงบประมาณได้ จ านวน.........................................บาท 
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 3.5 ผลส าเร็จที่ได้รับจากกิจกรรมการด าเนินงาน 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ แผนก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 

1.   

2.   

3.   

 
4. ปัญหา/อุปสรรค 
............................................................................................................................. .................................................... 
 

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

....................................................................................................................................... ......................................... 
 
5. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
 

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

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

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

 
(ลงชื่อ)       ผู้รายงาน/รับผิดชอบโครงการ 
       (...............................................) 
 

(ลงชื่อ)                 รองฯ/ผอ.กลุ่ม/หรือผู้ควบคุม 
            (................................................) 
 
การประเมินผล(Evaluation) 
 

 การประเมินผล (Evaluation) เป็นกระบวนการในการเก็บรวมรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลของการ
ด าเนินโครงการและพิจารณาบ่งชี้ให้ทราบถึงจุดเด่นหรือจุดด้อยของโครงการอย่างมีระบบแล้วตัดสินใจว่าจะ
ปรับปรุงแก้ไขโครงการ เพ่ือการด าเนินงานต่อไป หรือจะยุติการด าเนินงาน การประเมินผลโครงการอย่างมีระบบ 
ย่อมจะมีส่วนช่วยให้ผู้บริหารโครงการ ได้ตระหนักถึงคุณภาพของโครงการที่ก าหนดไว้ว่าจะสามารถให้มีความ
ถูกต้องและเหมาะสมซึ่งจะต้องส่งผลให้โครงการนั้นด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ หรือ 
 

 การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง กระบวนการตัดสินคุณค่าของสิ่งหนึ่งตามตัวชี้วัด โดยการ
เปรียบเทียบกับเกณฑ์หรือมาตรฐานที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การประเมินโครงการจึงหมายถึง การตัดสินคุณค่าของ
โครงการ 
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แบบประเมินโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

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

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

2. กลยุทธ์........................................จุดเน้น............................ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ...................................................................................  

3. ระยะเวลาด าเนินงาน/โครงการ........................................................ 

4. ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ...................................................... 

5. ผลการด าเนินการ งาน/โครงการ 

     5.1 ด้านปัจจัย 

 5.1.1 ระยะเวลาด าเนินการ 
  (  ) ตรงตามท่ีก าหนดในแผน   (  ) เร็วกว่าที่ก าหนดในแผน  (  ) ช้ากว่าที่ก าหนดในแผน 

 5.1.2 สถานที่ท่ีใช้ด าเนินการมีความเหมาะสม 
  (  ) มาก    (  ) ปานกลาง      (  ) น้อย 

 5.1.3 ความเหมาะสมของโครงการกับสภาพการด าเนินการจริง 
  (  ) เหมาะสม.......................................... 
  (  ) ไม่เหมาะสม  เพราะ................................................ 

 5.1.4 จ านวนเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้การด าเนินการ 
  (  )  มีเพียงพอ 
  (  ) ไม่เพียงพอ อุปกรณ์/ เครื่องมือที่ขาด คือ............................. 

 5.1.5 คุณภาพของเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการด าเนินการ 
  (  )  ดีมาก  (  ) พอใช้  (  ) ต้องปรับปรุง 

 5.1.6 จ านวนของบุคลากรหรือผู้ด าเนินงาน 
  (  ) มากเกินไป  (  ) เพียงพอ  (  ) น้อยเกินไป 

 5.1.7 ความร่วมมือในการด าเนินการของผู้ร่วมงาน / ผู้เกี่ยวข้อง 
  (  ) ได้รับความร่วมมือดีมาก  (  ) ได้รับความร่วมมือพอสมควร 
  (  ) ได้รับความร่วมมือน้อย 

 5.1.8 การใช้จ่ายงบประมาณ 
  (  ) มากกว่างบประมาณที่ก าหนดไว้ในแผน 
  (  ) พอดีกับงบประมาณท่ีก าหนดไว้ในแผน 
  (  ) น้อยกว่างบประมาณท่ีก าหนดไว้ในแผน 
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     5.2 ด้านผลการด าเนินงาน 

  5.2.1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน/ โครงการ เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
  (  ) สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ 
  (  ) สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์บางข้อ 
  (  ) ไม่ได้ผลตามวัตถุประสงค์ เพราะ........................................................ 

  5.2.2 ผลการด าเนินการ เปรียบเทียบกับเปูาหมายด้านปริมาณ 
  (  ) สูงกว่าเปูาหมาย (  ) เท่ากับเปูาหมาย  (  ) ต่ ากว่าเปูาหมาย 

 5.2.3 ผลการด าเนินการ เปรียบเทียบกับเปูาหมายด้านคุณภาพ 
  (  ) พอใจมาก  (  ) พอใจ  (  ) ยังต้องปรับปรุง 

    5.3 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ (ตอบได้มากว่า 1 ข้อ) 
 (  ) 5.3.1 งาน/โครงการไม่สอดคล้องกับความต้องการหรือปัญหาของกลุ่มเปูาหมาย 
 (  ) 5.3.2 งาน โครงการไม่สามารถตอบสนองนโยบาย/กลยุทธ์/จุดเน้น/ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ระบุไว้ในแผน 
 (  ) 5.3.3 ขาดการประสานงานระหว่างคณะด าเนินงานหรือผู้เกี่ยวข้อง 
 (  ) 5.3.4 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของงาน/โครงการบางกิจกรรมไม่สามารถปฏิบัติได้ 
 (  ) 5.3.5 กิจกรรมของงาน/โครงการบางกิจกรรมไม่สามารถปฏิบัติได้ 
  ได้แก่กิจกรรม................................................................................................................ ... 
  สาเหตุเพราะ.................................................................................................................... 
 (  ) 5.3.6 ขั้นตอนการใช้เงินงบประมาณ ล่าช้า หรือไม่ตรงตามแผนที่ก าหนดไว้ สาเหตุเพราะ 
  ............................................................................................... ...................................... 
 (  ) 5.3.7 เกิดผลกระทบหรือผลข้างเคียงจากการด าเนินงาน/โครงการ 
  (ถ้ามีโปรดระบุ).....................................................................................................  

     5.4 ข้อเสนอแนะและแนวทางปรับปรุงแก้ไข ส าหรับการด าเนินการงาน / โครงการต่อไป 
 
 
 
 

(ลงชื่อ).............................................................ผู้ประเมิน 
(............................................................) 
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                                   คณะผู้จัดท า 

 
 
 
 

1. นายปัญจพล  แสงค าไพ    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
2. นายปรชีา ทัพใหญ ่ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศกึษาเลย เขต 3 
3. นายนิสติ  สายโยค รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศกึษาเลย เขต 3 
4. นางญาณิศา  อยูง่าน รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศกึษาเลย เขต 3 
5. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา เขตพ้ืนที่การศกึษา 
6. ประธานบรหิารกลุ่มโรงเรียนทุกกลุม่ 
7. ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาเลย เขต 3 

 
 

 
 
 
 

1.  นางสารภี       รับผล      ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
2.  นางภคัญา    ศักดาพิทกัษ์     นักวเิคราะหน์โยบายและแผน ช านาญการพิเศษ 
3.  นางสุพรรณ     พรมภักด ี นักวเิคราะหน์โยบายและแผน ช านาญการ 
4. นางสาวจิรัชญา  พายัพ     นักวเิคราะหน์โยบายและแผน ช านาญการ 
5.  นางพัชร ี        ขุนมาตย์ นักวเิคราะหน์โยบายและแผน ช านาญการ     
6.  นายศรายุทธ      วินทะไชย์ ลูกจ้างชัว่คราว (นายชา่งโยธา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ที่ปรึกษา 

คณะท างาน 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาเลย เขต 3 
439 หมู่ 1 ต.โคกงาม อ.ดา่นซ้าย จ.เลย 42120 
โทรศัพท์ 0 4281 0495 ไทรสาร 0 4281 0496 เว็บไซต์ www.loei3.go.th 


