
 
 

 



 
 

ค าน า 

 ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 -
2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  -2565 ไปสู่การปฏิบัติตามบริบทของเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้แก่ ยุทธศาสตร์
ที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จ านวน 16 โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา จ านวน 5 โครงการ รวมทั้งสิ้น 21 โครงการ ในกรอบ
วงเงินงบประมาณ 1,130,000 บาท นั้น 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ได้ก าหนดแนวทางในการติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได้สรุปผลการ
ด าเนินงานในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) มีผลการด าเนินงานตามเอกสารรายงานการ
ก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 

 

 

 

 
กลุ่มนโยบายและแผน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สารบัญ 
  หน้า 

ค าน า 
สารบัญ 

1. รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  1 
รอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

2. หนังสือแจ้งและรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 25 
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รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 รอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

 
ที ่ โครงการ งบประมาณ

ตามแผน 
เบิกจ่ายไป

แล้ว 
คงเหลือ ผลการด าเนินงาน ปัญหาและ

อุปสรรค 
งบประมาณคงเหลือ 

จะด าเนินการ วัน/เดือน/ปี ยุติ/ไม่
ด าเนินการ 

1 การเพ่ิมประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล
คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบประเมินผล
และนิเทศการศึกษา 
 
 

70,000 12,850 57,150 1.วางแผนการ
ด าเนินงานขับเคลื่อน
การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
2. แต่งตั้ง อ.ก.ต.ป.น. 
3. ประชุม อ.
ก.ต.ป.น. ติดตาม 
ตรวจสอบ 
ประเมินผลการ
บริหารจัดการของ
โรงเรียน ด้าน
งบประมาณ ด้าน
บริหารงานบุคคล 
ด้านบริหารวิชาการ 
ด้านบริหารทั่วไป 9 
กลุ่มโรงเรียน 
4. ประชุมวิเคราะห์
และสรุปผลการนิเทศ

ไม่มี ด าเนินการ ส.ค. 2565  
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ที ่ โครงการ งบประมาณ
ตามแผน 

เบิกจ่ายไป
แล้ว 

คงเหลือ ผลการด าเนินงาน ปัญหาและ
อุปสรรค 

งบประมาณคงเหลือ 
จะด าเนินการ วัน/เดือน/ปี ยุติ/ไม่

ด าเนินการ 
ติดตามด าเนินงาน
ของสถานศึกษา 

2 การพัฒนาโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 
3 
 

20,000 11,200 8,800 ครูโรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบล
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 
3 ผ่านการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการจัดการเรียนรู้ 
ส าหรับครูโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล 

ไม่มี จัดประชุม
สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

พัฒนา
คุณภาพ
โรงเรียน
คุณภาพ

ประจ าต าบล
ของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

26 ส.ค. 2565  

3 การพัฒนาครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษ 
 
 

30,000 30,000 0 ครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษได้รับ
การอบรมคิดเป็นร้อย
ละ 100 การ
ด าเนินงานเรียบร้อย
เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ทุก
ประการ 

ไม่มี    
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ที ่ โครงการ งบประมาณ
ตามแผน 

เบิกจ่ายไป
แล้ว 

คงเหลือ ผลการด าเนินงาน ปัญหาและ
อุปสรรค 

งบประมาณคงเหลือ 
จะด าเนินการ วัน/เดือน/ปี ยุติ/ไม่

ด าเนินการ 
4 การพัฒนาคุณภาพการ

จัดการศึกษาเรียนรวม 
 

30,000 0 30,000 1. ครูผู้สอนนักเรียน
พิการเรียนรวม ได้รับ
วุฒิบัตรและมีความรู้
ในการจัดการเรียน
การสอนเพ่ือพัฒนา
นักเรียนเรียนรวมเต็ม
ตามศักยภาพ 
2. โรงเรียนมีแนว
ทางการบริหารจัด
การศึกษาเรียนรวม
อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. โรงเรียนมี
กระบวนการ
ช่วยเหลือและจัด
การศึกษาให้กับ
นักเรียนพิการเรียน
รวมอย่างเป็นระบบ 

ไม่มี ด าเนินการ 28-29 
เมษายน 
2565 

 

5 นิเทศบูรณาการโดยใช้
พ้ืนที่เป็นฐานเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

30,000 28,208 1,792 - ประชุม
ศึกษานิเทศก์และ
ประธานกลุ่มโรงเรียน 
-จัดท าแบบนิเทศ/

 ด าเนินการ ก.ค.2565  
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ที ่ โครงการ งบประมาณ
ตามแผน 

เบิกจ่ายไป
แล้ว 

คงเหลือ ผลการด าเนินงาน ปัญหาและ
อุปสรรค 

งบประมาณคงเหลือ 
จะด าเนินการ วัน/เดือน/ปี ยุติ/ไม่

ด าเนินการ 
 เครื่องมือการนิเทศ 

- การนิเทศติดตาม
และประเมินผล 
-ประชุมสรุปผลการ
นิเทศ 

6 การพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
เพ่ือรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอกรอบสี่ 
 

20,000 20,000 0 ครูผู้รับผิดชอบงาน
ประกันฯของโรงเรียน
ไดร้ับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษาอย่าง
เข้มแข็งคิดเป็นร้อย
ละ 100 การ
ด าเนินงานเรียบร้อย
เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ทุก
ประการ 

ไม่มี    

7 การขับเคลื่อนงานแนะ
แนวเพ่ือการศึกษาและ
การมีงานท า 

20,000 0 20,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ - ด าเนินการ ก.ค. 2565  
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ที ่ โครงการ งบประมาณ
ตามแผน 

เบิกจ่ายไป
แล้ว 

คงเหลือ ผลการด าเนินงาน ปัญหาและ
อุปสรรค 

งบประมาณคงเหลือ 
จะด าเนินการ วัน/เดือน/ปี ยุติ/ไม่

ด าเนินการ 
8 พัฒนาการจัดการ

เรียนรู้ทั้งระบบสู่การ 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและการ
เตรียมผู้เรียนให้
สอดคล้องกับศตวรรษ
ที่ 21 

60,000 37,807 22,193 ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูผู้สอนได้รับการ
พัฒนามีความรู้ความ
สามรถในการจัดการ
เรียนรู้ตาม
กระบวนการ Active 
Leanring -ครูผู้สอน
สามารถจัดการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 

ไม่มี จัดประชุม
คณะกรรมการ

ขับเคลื่อน
นโยบาย
จุดเน้น -
ประชุม

ทบทวนการ
พัฒนา

หลักสูตร
แกนกลาง

การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พ.ศ.
2551 ด้วย
การจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก 

Active 
Leanring 

6 ส.ค.2565 ด าเนินการ 

9 ส่งเสริมการใช้
กระบวนการวิจัยใน
การพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา 

100,000 69,640 30,360 สพป.เลย เขต 3 มี
แนวทางการ
ขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษา 

ไม่มี ประชุมคณะ
กรรมการฯ 
จัดท าสรุป

รายงานการ

11 ส.ค. 2565 ด าเนินการ 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ
ตามแผน 

เบิกจ่ายไป
แล้ว 

คงเหลือ ผลการด าเนินงาน ปัญหาและ
อุปสรรค 

งบประมาณคงเหลือ 
จะด าเนินการ วัน/เดือน/ปี ยุติ/ไม่

ด าเนินการ 
 -สถานศึกษาในมีแนว

ทางการขับเคลื่อน
คุณภาพ  
-ผู้บริหารสถานศึกษา
ครูผู้สอนมีความรู้
ความเข้าใจในการ
วิจัยเพื่อพัฒนา 

วิจัย 

10  การยกระดับคุณภาพ
ภาษาไทย (อ่านออก 
เขียนได้) และคิดเลข
เป็น 
 
 

50,000 46,095 3,905 ครูภาษาไทยได้รับ
การพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน
ภาษาไทยตามแนวคิด 
BBL จ านวน และ
สามารถจัดการเรียน
การสอนเพ่ือ
พัฒนาการอ่านการ
เขียน 
 

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร
ด าเนินการ
ด้างกิจกรรม 

จัดท า
นวัตกรรมการ
อ่าน แข่งขัน 

ทักษะ
ภาษาไทย 

7 ก.ค. 65 ด าเนินการ 

11 ส่งเสริมสนับสนุน
หน่วยรับตรวจให้เกิด
ความเข้มแข็ง 

10,000 5,000 5,000 1. ด าเนินการ
ตรวจสอบค่า
สาธารณูปโภคของ
ส่วนราชการ(ตาม

 ด าเนินการ มิ.ย.-ก.ค.
2565 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ
ตามแผน 

เบิกจ่ายไป
แล้ว 

คงเหลือ ผลการด าเนินงาน ปัญหาและ
อุปสรรค 

งบประมาณคงเหลือ 
จะด าเนินการ วัน/เดือน/ปี ยุติ/ไม่

ด าเนินการ 
นโยบาย
คณะรัฐมนตรี) สพป.
เลย เขต 3 และ
สถานศึกษาในสังกัด 
จ านวน 107 แห่ง 
ไตรมาสที่1 และไตร
มาสที่ 2 ปีงปม.2565 
2. ด าเนินการ
ตรวจสอบโครงการ
เงินกู้เพ่ือแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจและสังคม 
จากการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (โครงการ
ช่วยเหลือบรรเทา
ภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การศึกษาในช่วงการ
แพร่ระบาดของโรคโค
วิด 19) สถานศึกษา
ในสังกัดจ านวน 10 
แห่ง ประกอบด้วย 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ
ตามแผน 

เบิกจ่ายไป
แล้ว 

คงเหลือ ผลการด าเนินงาน ปัญหาและ
อุปสรรค 

งบประมาณคงเหลือ 
จะด าเนินการ วัน/เดือน/ปี ยุติ/ไม่

ด าเนินการ 
ขนาดใหญ่ 1 แห่ง 
ขนาดกลาง 6 แห่ง 
ขนาดเล็ก 3 แห่ง 
3.ด าเนินการ
ตรวจสอบด้าน
การเงิน/การบัญชี/
หลักฐานการจ่าย/
การจัดซื้อจัดจ้าง ตาม
พ.ร.บ.การจัดซื้อจัด
จ้าง พ.ศ. 2560 /เงิน
อุดหนุนที่ได้รับจาด 
อปท. (โครงการ
อาหารกลางวัน)/เงิน
รายได้สถานศึกษา 
ของสถานศึกษาใน
สังกัด จ านวน 8 แห่ง 
ประกอบด้วย ขนาด
กลาง 1 แห่ง ขนาด
เล็ก 7 แห่ง 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ
ตามแผน 

เบิกจ่ายไป
แล้ว 

คงเหลือ ผลการด าเนินงาน ปัญหาและ
อุปสรรค 

งบประมาณคงเหลือ 
จะด าเนินการ วัน/เดือน/ปี ยุติ/ไม่

ด าเนินการ 
12 แผนพัฒนาข้าราชการ

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสังกัด 
สพป.เลย เขต 3 

120,000 118,930 1,070 - กิจกรรมยกย่องเชิด
ชูเกียรติ 
ด าเนินการประชุม
และคัดเลือกรางวัล
ต่าง ๆ 
  - กิจกรรมอบรม
ตามนโยบายเร่งด่วน 
อบรมเชิงปฏิบัติการ
จัดท าข้อตกลงการ
พัฒนางาน 
(Performance 
Agreement : PA) 
ส าหรับครูแกนน าใน
สังกัดขึ้น ในวันที่ 18  
- 19 ธันวาคม  2564  
ณ ห้องประชุมภูลมโล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 
3  เพ่ือสร้างความรู้
ความเข้าใจให้แก่

ไม่มี จัดกิจกรรม
เกษียณอายุ

ราชการ 

30 ก.ย. 2565  
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ที ่ โครงการ งบประมาณ
ตามแผน 

เบิกจ่ายไป
แล้ว 

คงเหลือ ผลการด าเนินงาน ปัญหาและ
อุปสรรค 

งบประมาณคงเหลือ 
จะด าเนินการ วัน/เดือน/ปี ยุติ/ไม่

ด าเนินการ 
ข้าราชการครูแกนน า
ในสังกัด ให้มีความรู้
ความเข้าใจในการ
จัดท าข้อตกลงการ
พัฒนางาน 
(Performance 
Agreement : PA) 
ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน จนสามารถ
น าความรู้ที่ได้รับไป
ถ่ายทอดให้แก่
ข้าราชการครูในสังกัด
ให้มีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องดังกล่าว
ทุกคน 
- กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 
ด าเนินการจัดท า
หลักสูตรอบรม
ออนไลน์จ านวน 3 
หลักสูตร ข้าราชการ
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ที ่ โครงการ งบประมาณ
ตามแผน 

เบิกจ่ายไป
แล้ว 

คงเหลือ ผลการด าเนินงาน ปัญหาและ
อุปสรรค 

งบประมาณคงเหลือ 
จะด าเนินการ วัน/เดือน/ปี ยุติ/ไม่

ด าเนินการ 
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทั้ง
ภายในและภายนอก
เข้ารับกรอบรม
จ านวนเจ็ดพันกว่าคน 

13 พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

80,000 62,400 17,600 1.คร ูผู้บริหาร ได้
อบรมเชิงปฏิบัติการ 
จ านวน 107 คน  
2. ได้อบรมเชิง
ปฏิบัติการให้กับ
วิทยากรแกนน าระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
จ านวน 13 คน 
3. ส านักงานเขตพ้ืนที่
มีฐานข้อมูล
(Database) ที่เชื่อถือ
ได้และมัน่คงสามารถ
น าข้อมูลไปใช้ในการ
พัฒนาการจัด
การศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ไม่มี  2 ก.ย. 2565  
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ที ่ โครงการ งบประมาณ
ตามแผน 

เบิกจ่ายไป
แล้ว 

คงเหลือ ผลการด าเนินงาน ปัญหาและ
อุปสรรค 

งบประมาณคงเหลือ 
จะด าเนินการ วัน/เดือน/ปี ยุติ/ไม่

ด าเนินการ 
14  การจัดตั้ง จัดสรร 

และการบริหาร
งบประมาณประจ าปี 
 

47,000 35,060 11,940 ด าเนินการประชุม
พิจารณาจัดตั้ง
งบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2565 งบลงทุน ค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้าง ดังนี้ 
 1. ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
พิจารณาจัดตั้ง
งบประมาณ รายการ
ค่าครุภัณฑ์ จ านวน 
18 รายการ 
งบประมาณรวมทั้ง
สิ้น 499,900 บาท 
และรายการรถ
โดยสาร ขนาด 12 ที่
นั่ง (ดีเซล) จ านวน 1 
คัน 
2.กลุ่มโรงเรียนทั่วไป 
พิจารณาจัดตั้ง

ไม่มี 1. กิจกรรม
การการจัดตั้ง
และการ
จัดสรร
งบประมาณ 
งบลงทุน ค่า
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง งบ
ด าเนินงาน ค่า
ปรับปรุง
ซ่อมแซม
ระบบไฟฟ้า-
ประปา 
รวมทัง้งบอ่ืนๆ 
2. กิจกรรม
การโอน
เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ
รายจ่าย จะ
ด าเนินการ
แต่งตั้ง

พ.ค.-ก.ย. 
2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.ย.2565 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ
ตามแผน 

เบิกจ่ายไป
แล้ว 

คงเหลือ ผลการด าเนินงาน ปัญหาและ
อุปสรรค 

งบประมาณคงเหลือ 
จะด าเนินการ วัน/เดือน/ปี ยุติ/ไม่

ด าเนินการ 
งบประมาณ รายการ
ค่าครุภัณฑ์ จ านวน 
27 โรงเรียน จ านวน 
56 รายการ 
งบประมาณรวมทั้ง
สิ้นจ านวน 
1,140,200 บาท 
รายการค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง จ านวน 
34 โรงเรียน 41 
รายการ งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น 
11,316,100 บาท 
3. กลุ่มโรงเรียน
คุณภาพ พิจารณา
จัดตั้งรายการค่า
ครุภัณฑ์ จ านวน 11 
โรงเรียน 19 รายการ 
งบประมาณรวมทั้ง
สิ้น 788,800 บาท 
รายการค่าท่ีดินและ

คณะกรรมการ
พิจารณาการ
ขอใช้เงินเหลือ
จ่าย และจัด
ประชุม
พิจารณาการ
ขอใช้เงินเหลือ
จ่ายประจ าปี
งบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
เพ่ือขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ
รายจ่ายต่อ
ผู้ว่าราชการ
จังหวัด ซึ่งจะ
ด าเนินการ
ในช่วงเดือน
กันยายน 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ
ตามแผน 

เบิกจ่ายไป
แล้ว 

คงเหลือ ผลการด าเนินงาน ปัญหาและ
อุปสรรค 

งบประมาณคงเหลือ 
จะด าเนินการ วัน/เดือน/ปี ยุติ/ไม่

ด าเนินการ 
สิ่งก่อสร้าง จ านวน 
13 โรงเรียน 13 
รายการ งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น 
6,014,200 บาท และ
พิจารณาจัดตั้ง
งบประมาณ รายการ
ค่าก่อสร้างบ้านพักครู
ตามนโยบายฯแบบ
พิเศษ (20 หน่วย) 
จ านวน 1 หลัง 
งบประมาณ 
6,407,300 บาท 

15  การจัดท าแผนปฏิบัติ
การ และการก ากับ 
ติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานการ
บริหารจัดการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2565 

98,000 32,485 65,515 - จัดท าร่างรายงาน
ผลการด าเนินงาน
ประจ าปีงบประมาณ 
2564  
- ประชุม
คณะกรรมการ
พิจารณาร่างรายงาน
ผลการด าเนินงาน

เนื่องจาก
สถานการณ์
การแพร่
ระบาดของ
โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID 
– 19) เป็น

- ประชุม
พิจารณาการ
รายงานผล
การ
ด าเนินงาน 
การติดตาม 
ประเมินผล  
การบริหาร

ปัจจุบัน ถึง 
ส.ค. 65 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ
ตามแผน 

เบิกจ่ายไป
แล้ว 

คงเหลือ ผลการด าเนินงาน ปัญหาและ
อุปสรรค 

งบประมาณคงเหลือ 
จะด าเนินการ วัน/เดือน/ปี ยุติ/ไม่

ด าเนินการ 
ประจ าปีงบประมาณ 
2564 ครั้งที่ 1/2565 
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 
2565 ณ ห้องประชุม 
ภูสวนทราย สพป.เลย 
เขต 3 
- ปรับแก้ไขร่าง
รายงานผลการ
ด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2564 ตามมติที่
ประชุม 
- จัดท าเล่มรายงาน
ผลประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2564 และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผลการ
ด าเนินงานให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และสาธารณชนได้รับ
ทราบถึงผลการ

อุปสรรคหรือ
ท าให้เกิด
ความล่าช้าต่อ
การปฏิบัติงาน
ในบางส่วน 

 

และการจัด
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 
ประจ าปี
งบประมาณ 
พ.ศ. 2564  
- ด าเนินการ
จัดท าเล่ม
แผนปฏิบัติ
การประจ าปี
งบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
- ประชุม
พิจารณาการ
ปรับลด
งบประมาณ
ตาม
แผนปฏิบัติ
การ ประจ าปี
งบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ
ตามแผน 

เบิกจ่ายไป
แล้ว 

คงเหลือ ผลการด าเนินงาน ปัญหาและ
อุปสรรค 

งบประมาณคงเหลือ 
จะด าเนินการ วัน/เดือน/ปี ยุติ/ไม่

ด าเนินการ 
ด าเนินงานในรอบปีที่
ผ่านมา 
- ประชุม
คณะกรรมการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ผลการด าเนินงาน
ตามนโยบายและตาม
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  และการ
จัดตั้งกรอบวงเงิน
วงเงินงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ครั้งที่ 1 /2565 
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 
2565  ณ ห้อง
ประชุมภูลมโล สพป.
เลย เขต 3 
- ประชุม
คณะกรรมการ

- ก ากับ 
ติดตาม และ
ประเมินผล
การ
ด าเนินงาน
การบริหาร
จัดการ
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 
ประจ าปี
งบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
การ
ด าเนินงาน
แผนงาน 
โครงการ ตาม
ยุทธศาสตร์ 
และนโยบาย
ของ
กระทรวงศึกษ
าธิการ 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ
ตามแผน 

เบิกจ่ายไป
แล้ว 

คงเหลือ ผลการด าเนินงาน ปัญหาและ
อุปสรรค 

งบประมาณคงเหลือ 
จะด าเนินการ วัน/เดือน/ปี ยุติ/ไม่

ด าเนินการ 
พิจารณาร่าง
แผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 
29 ตุลาคม 2565 ณ 
ห้องประชุมภูลมโล 
สพป.เลย เขต 3 
- น าเสนอแผนปฏิบัติ
การปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 
สู่การปฏิบัต ิ
- แจ้งกลุ่ม/หน่วยงาน 
ด าเนินโครงการ 
กิจกรรม ตาม
แผนปฏิบัติการ และ
แจ้งโรงเรียนเพ่ือใช้
เป็นกรอบแนวทางใน
การดเนินงาน 
- รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการราย

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และ
สรุปรายงาน
ผลประจ าปี
งบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ
ตามแผน 

เบิกจ่ายไป
แล้ว 

คงเหลือ ผลการด าเนินงาน ปัญหาและ
อุปสรรค 

งบประมาณคงเหลือ 
จะด าเนินการ วัน/เดือน/ปี ยุติ/ไม่

ด าเนินการ 
ไตรมาส 
- สรุป/รายงานผล
การด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมา
รณพ.ศ. 2565 
- ก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานการบริหาร
จัดการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2565 การด าเนินงาน
แผนงาน โครงการ 
ตามยุทธศาสตร์ และ
นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ
ตามแผน 

เบิกจ่ายไป
แล้ว 

คงเหลือ ผลการด าเนินงาน ปัญหาและ
อุปสรรค 

งบประมาณคงเหลือ 
จะด าเนินการ วัน/เดือน/ปี ยุติ/ไม่

ด าเนินการ 
16 การบริหารจัดการ

โรงเรียนขนาดเล็ก 
 
 

25,000 13,550 11,450 ด าเนินการออกไปรับ
ฟังความคิดเห็นจากผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
บริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก 
ดังนี้ 
1.โรงเรียนบ้านหัว
ฝาย  ขอยกเลิกการ
เรียนรวม กับโรงเรียน
บ้านโพนสูง และได้
เสนอน านักเรียนไป
เรียนรวม ที่โรงเรียน
บ้านโคกงาม ทุกชั้น 
ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2565 
2. โรงเรียนบ้านหนอง
หวาย  ได้เสนอน า
นักเรียนไปเรียนรวมที่
โรงเรียนบ้านโคก บาง
ชั้น ชั้นประถมศึกษา
ปีที4่ –ชั้น

 1.ออกไปรับ
ฟังการยุบเลิก
สถานศึกษา
จ านวน 2 
โรงเรียน คือ 
โรงเรียนบ้าน
ห้วยลาดและ
โรงเรียนบ้าน
ท่าศาลา      
2.ด าเนินการ
เบิกจ่าย
ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม
อาหาร
กลางวันให้
โรงเรียนใน
กลุ่มเป้าที่
นักเรียนต่ า
กว่า 20 คนมา 

5 พ.ค. 2565  
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ที ่ โครงการ งบประมาณ
ตามแผน 

เบิกจ่ายไป
แล้ว 

คงเหลือ ผลการด าเนินงาน ปัญหาและ
อุปสรรค 

งบประมาณคงเหลือ 
จะด าเนินการ วัน/เดือน/ปี ยุติ/ไม่

ด าเนินการ 
ประถมศึกษาปีที่6  
ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2565 
3. ออกไปรับฟังการ
ยุบเลิกสถานศึกษา
จ านวน 2 โรงเรียน 
คือ โรงเรียนบ้านห้วย
ลาดและโรงเรียนบ้าน
ท่าศาลา 

17 ส านักงาน น่าดู  น่าอยู่ 
น่าท างาน 
 
 

120,000 119,097.5 902.50 1. สพป.เลย เขต 3 
เป็นส านักงานท่ีน่าดู 
น่าอยู่ น่าท างาน 
2. สพป.เลย เขต 3 มี
ความพร้อมด้าน
สถานที่สิ่งแวดล้อม 
สาธารณูปโภคในการ
อยู่อาศัย 
3. สพป.เลย เขต 3 มี
ภาพลักษณ์ 
สภาพแวดล้อมมี
ความปลอดภัยในการ

ไม่มี   ไม่ด าเนินการ 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ
ตามแผน 

เบิกจ่ายไป
แล้ว 

คงเหลือ ผลการด าเนินงาน ปัญหาและ
อุปสรรค 

งบประมาณคงเหลือ 
จะด าเนินการ วัน/เดือน/ปี ยุติ/ไม่

ด าเนินการ 
ท างาน บุคลากรมี
สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตดี ส่งผลให้
เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน
และเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานมาก
ยิ่งขึ้น 

18 สร้างจิตส านึกและ
ความรู้ในการผลิตและ
บริโภคท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
 

20,000 0 20,000 1แจ้งโรงเรียน
ด าเนินงานตาม
แนวทางฯโดยเริ่ม
ตั้งแต่เดือนมิ.ย.65 
เป็นต้นไป 
2.โรงเรียนรายงานผล
ภายในวันที่ 29ก.ค.
65 
3.อบรมโรงเรียน
ต้นแบบโรงเรียน
ปลอดขยะ 

 ด าเนินการ 1 ส.ค. 2565  

19 พัฒนาระบบและกลไก
ในการดูแลความ
ปลอดภัยให้กับผู้เรียน 

30,000 0 30,000 1. แจ้งโรงเรียน
ด าเนินการตาม
แนวทางฯ โดยเริ่ม

 ด าเนินการ 1 มิ.ย. 2565  
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ที ่ โครงการ งบประมาณ
ตามแผน 

เบิกจ่ายไป
แล้ว 

คงเหลือ ผลการด าเนินงาน ปัญหาและ
อุปสรรค 

งบประมาณคงเหลือ 
จะด าเนินการ วัน/เดือน/ปี ยุติ/ไม่

ด าเนินการ 
สพป.เลย 3 
 
 

ด าเนินการตั้งแต่
เดือนมิถุนายน เป็น
ต้นไป 
2. ด าเนินงานระบบ
การดแูลช่วยเหลือ
นักเรียน 

20 อบรมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างสมรรถนะ
หน่วยรับตรวจ.
ทางด้านการเงิน การ
บัญชีและพัสดุ  
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565                     

100,000 96,440 3,560 1. ด าเนินการอบรม
เชิงปฏิบัติการฯให้กับ
สถานศึกษาในสังกัด
จ านวน 107 แห่ง 
ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษาและครู
ผู้รับผิดชอบงาน
การเงิน บัญชี พัสดุ
โรงเรียน แบ่งการ
อบรมตามกลุ่ม
เครือข่ายทั้ง 5 รุ่น 
อบรมระหว่างวันที่ 
13-20 ธันวาคม 
2564 มีผู้เข้าร่วม
อบรมทั้งสิ้น 275 คน 

ไม่มี   ไม่ด าเนินการ 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ
ตามแผน 

เบิกจ่ายไป
แล้ว 

คงเหลือ ผลการด าเนินงาน ปัญหาและ
อุปสรรค 

งบประมาณคงเหลือ 
จะด าเนินการ วัน/เดือน/ปี ยุติ/ไม่

ด าเนินการ 
2. ผลการท า
แบบทดสอบก่อน
อบรม(Pre-test) ผ่าน
ร้อยละ 55 ของ
ผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 
3. ผลการท า
แบบทดสอบหลัง
อบรม(Post-test) 
ผ่านร้อยละ98 ของผู้
เข้าอบรมทั้งสิ้น  

21 เพ่ิมประสิทธิภาพกลุ่ม
โรงเรียนเพ่ือพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

50,000 50,000 0 กลุ่มโรงเรียน 10 
กลุ่มโรงเรียน ได้รับ

การสนับสนุน
งบประมาณในการ

พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างมี

ประสิทธิภาพ ตาม
แนวทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
ของกลุ่มโรงเรียน 

และแนวทาง 

ไม่มี    
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ที ่ โครงการ งบประมาณ
ตามแผน 

เบิกจ่ายไป
แล้ว 

คงเหลือ ผลการด าเนินงาน ปัญหาและ
อุปสรรค 

งบประมาณคงเหลือ 
จะด าเนินการ วัน/เดือน/ปี ยุติ/ไม่

ด าเนินการ 
TUMHOME Model 
ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

 รวมทั้งสิ้นจ านวน 1,130,000        
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                                   คณะผู้จัดท า 

 

 

 

1. นายปัญจพล  แสงค าไพ    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
2. นายปรชีา ทัพใหญ ่  รองผู้อ านวยการส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศกึษาเลย เขต 3 
3. นายนิสติ  สายโยค  รองผู้อ านวยการส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศกึษาเลย เขต 3 
4. นางญาณิศา  อยูง่าน  รองผู้อ านวยการส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศกึษาเลย เขต 3 
5. 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 ี        ขุนมาตย ์ นักวเิคราะหน์โยบายและแผน ช านาญการ    
6. นางสาวแพรวนภา  ศรีบรุินทร์     นักวิชาการการเงินและบัญช ีช านาญการ  
7.  นายศรายุทธ      วินทะไชย์ ลูกจ้างชัว่คราว (นายชา่งโยธา) 

 

 

 

 
 

 

ที่ปรึกษา 

คณะท างาน 


