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ค าน า 
    
   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเลย ได้จัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดเลย (พ.ศ.๒๕๖๒–๒๕๖๓) 
ขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำในพ้ืนที่จังหวัดเลย ให้ด ำเนินไปในทิศทำง 
เดียวกันทั้งจังหวัด โดยให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด ทั้งนี้ แผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดเลย 
(พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๓) ถือเป็น แผนยุทธศำสตร์ที่มีควำมสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ ,  
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี 
ซึ่งถือเป็นแผนแม่บทหลักในกำรพัฒนำประเทศที่จะน ำไปสู่เป้ำหมำยอย่ำงเป็นรูปธรรม 
   แผนพฒันำกำรศึกษำจังหวัดเลย (พ.ศ.๒๕๖๒–๒๕๖๓) จะเกิดประโยชน์สูงสุดได้ต้องได้รับ ควำม
ร่วมมือและกำรประสำนงำนจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ ทุกภำคส่วน ที่จะน ำไปปฏิบัติให้เหมำะกับสภำพท้องถิ่น 
ดังนั้น ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเลย จึงได้จัดท ำคู่มือแนวทำงกำรขับเคลื่อนแผนพฒันำกำรศึกษำจังหวัด
เลย (พ.ศ.๒๕๖๒–๒๕๖๓) สู่กำรปฏิบัติ ประกอบด้วยสำระส ำคัญ ๓ ส่วน ได้แก่  

ส่วนที่ ๑ สำระส ำคัญของแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดเลย (พ.ศ.๒๕๖๒–๒๕๖๓)  
ส่วนที่ ๒ กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดเลย (พ.ศ.๒๕๖๒–๒๕๖๓) สู่กำรปฏิบัติ 
ส่วนที่ ๓ กำรติดตำมประเมินผลและปัจจัยส ำคัญท่ีมีผลต่อกำรขับเคลื่อนแผนสู่กำรปฏิบัติ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเลย ขอขอบคุณปรึกษำในกำรจัดท ำแผนพฒันำกำรศึกษำจังหวัดเลย  
ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะท ำงำน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ำย ตลอดจนหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่มีส่วนรวมในกำรจัดท ำ
แผนพฒันำกำรศึกษำจังหวัดเลย (พ.ศ.๒๕๖๒–๒๕๖๓) และคู่มือแนวทำงกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำ
กำรศึกษำจังหวัดเลย (พ.ศ.๒๕๖๒–๒๕๖๓) สู่กำรปฏิบัติ ส ำหรับก ำหนด แผนงำน/โครงกำรและ
งบประมำณ หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำหน่วยงำนที่เก่ียวข้องทุกภำคส่วน จะน ำคู่มือแนวทำงกำรขับเคลื่อน
แผนพฒันำกำรศึกษำจังหวัดเลย (พ.ศ.๒๕๖๒–๒๕๖๓)  ไปใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำ
กำรศึกษำให้บรรลุวิสัยทัศน์ของแผนพฒันำกำรศึกษำจังหวัดเลย (พ.ศ.๒๕๖๒–๒๕๖๓) “นักเรียน นักศึกษำ 
ประชำชน ในจังหวัดเลย ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำ มีกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีควำมสุขและมีคุณภำพ 
สอดคล้องกับพระบรมรำโชบำยในหลวงรัชกำลที่ ๑๐”  
   
 

                 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเลย 
   ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
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สารบัญ 
                               หน้า 

 
ส่วนที่ ๑  สำระส ำคัญของแผนพฒันำกำรศึกษำจังหวัดเลย (พ.ศ.๒๕๖๒–๒๕๖๓)     ๑ 

ส่วนที่ ๒   กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดเลย (พ.ศ.๒๕๖๒–๒๕๖๓)     ๗  
สู่กำรปฏิบัติ  
- ขั้นตอนกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดเลย       ๗ 
- กำรด ำเนินงำนในแต่ละข้ันตอน              ๙ 

ส่วนที่ ๓   กำรติดตำมและประเมินผล กำรขับเคลื่อน            ๑๗ 
แผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดเลย (พ.ศ.๒๕๖๒–๒๕๖๓) สู่กำรปฏิบัติ 
- กำรติดตำมและประเมินผล               ๑๗ 
- กระบวนกำรติดตำมและประเมินผล             ๑๘ 

 ภาคผนวก   
     ภำคผนวก ก แผนงำน                  ๒๐ 
     ภำคผนวก ข เครื่องมือกำรติดตำมและประเมินผล          ๒๔ 
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ส่วนที่ ๑ 
สาระส าคัญของแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเลย (พ.ศ.๒๕๖๒–๒๕๖๓) 

ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
วิสัยทัศน์ 

นักเรียน นักศึกษำ ประชำชน ในจังหวัดเลย ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำ มีกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่ำงมีควำมสุขและมีคุณภำพ สอดคล้องกับพระบรมรำโชบำยในหลวง รัชกำลที่ ๑๐ 
 
พันธกิจ 
   ๑. ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ ทุกระดับ ทุกประเภท และสร้ำงสังคม
แห่งกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   ๒. ส่งเสริมและขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงกำรศึกษำทุกระดับ ทุกประเภท 
   ๓. ส่งเสริมและพัฒนำ ทักษะอำชีพตำมควำมสนใจ และกำรประกอบอำชีพของประชำชน ใน
พ้ืนที่จังหวัดเลย ตำมพระบรมรำโชบำยในหลวง รัชกำลที่ ๑๐ 
   ๔. พัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำทุกระดับทุกช่วงวัย 
   ๕. ส่งเสริมและพัฒนำหลักสูตรกระบวนกำรเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ เพื่อสร้ำงคุณภำพชีวิตเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 
   ๖. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร งำนวิจัย นวัตกรรมทำงกำรศึกษำ ให้มีคุณภำพ โดยยึดหลัก 
ธรรมำภิบำล 
   ๗. เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรกำรจัดกำรศึกษำ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องและสำธำรณชนทรำบ 

 
ยุทธศาสตร์ 
   ๑. กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
   ๒. กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรม เพื่อขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ
ประเทศ 
   ๓. กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย และกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
   ๔. กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
   ๕. กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   ๖. กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรกำรศึกษำ 
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เป้าประสงค์ 
   ๑. ระบบกำรศึกษำมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำทุกระดับ ทุกประเภท 
   ๒. หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ สถำนศึกษำ และสถำบันทำงสังคม เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   ๓. นักเรียนนักศึกษำและประชำชน เป็นผู้มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต และมีจิตอำสำ 
   ๔. นักเรียน นักศึกษำ ประชำชน ในจังหวัดเลย เข้ำถึงกำรศึกษำทุกระดับ ทุกประเภท 
   ๕. ประชำชน ในพ้ืนที่จังหวัดเลย มีทักษะกำรท ำงำนและกำรประกอบอำชีพ ตำมพระบรมรำโชบำย
ในหลวง รัชกำลที่ ๑๐ 
   ๖. หน่วยงำนและสถำนศึกษำ มีเทคโนโลยีใช้ในกำรยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ เพ่ือเพ่ิม
โอกำสในกำรเรียนรู้ให้กับประชำชนทุกช่วงวัย ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
   ๗. หน่วยงำนและสถำนศึกษำมีหลักสูตรกระบวนกำรเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ เพื่อสร้ำงคุณภำพชีวิต            
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   ๘. หน่วยงำนและสถำนศึกษำ มีระบบกำรบริหำรจัดกำรงำนวิจัย นวัตกรรมทำงกำรศึกษำ อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และประสิทธิผล ตำมหลักธรรมำภิบำล 
   ๙. ผู้ปกครองและสำธำรณชนทรำบควำมก้ำวหน้ำและมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
 
ตัวช้ีวัด เป้าประสงค์ และค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด 
ฐำนข้อมูล เป้ำหมำย หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ 2562 2563 2564 2565 

เป้าประสงค์ 1) ระบบการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  ทุกระดับ ทุกประเภท 
1. ร้อยละของนักศึกษำที่มีสมรรถนะ 
   ตำมสำยงำน สำยวิชำชีพ 

- ไม่น้อยกว่ำ                
ร้อยละ 90 

ไม่น้อยกว่ำ                
ร้อยละ 95 

ร้อยละ 
100 

สอศ. 

2. ร้อยละกำรอ่ำนไม่ออกเขียนไม่ได้ 
   ของนักเรียนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

- ไม่เกิน      
ร้อยละ 2 

ไม่เกิน      
ร้อยละ 1 

0 สพฐ. สช. อปท. 

3. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจำกผล    
   ทดสอบตำมมำตรฐำนระดับชำติ 

     

 3.1 O-NET ชั้น ป.6      
  3.1.1 สังกัด สพป. ร้อยละ 

38.13 
ไม่น้อยกว่ำ                
ร้อยละ 41 

ไม่น้อยกว่ำ                
ร้อยละ 44 

ไม่น้อยกว่ำ              
ร้อยละ 47 

สพป.ลย.             
1 – 3 

  3.1.2 สังกัด สช. ร้อยละ 
42.81 

ไม่น้อยกว่ำ                
ร้อยละ 45 

ไม่น้อยกว่ำ                
ร้อยละ 48 

ไม่น้อยกว่ำ                
ร้อยละ 51 

สช. 

  3.1.3 สังกัด อว. ร้อยละ
52.62 

ไม่น้อยกว่ำ                
ร้อยละ 55 

ไม่น้อยกว่ำ                
ร้อยละ 58 

ไม่น้อยกว่ำ                
ร้อยละ 61 

อว. 
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๒ 

ตัวชี้วัด เป้ำประสงค ์และค่ำเป้ำหมำย (ต่อ) 

ตัวชี้วัด 
ฐำนข้อมูล เป้ำหมำย หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

  3.1.4 สังกัด สศศ. ร้อยละ
27.54 

ไม่น้อยกว่ำ                
ร้อยละ 30 

ไม่น้อยกว่ำ                
ร้อยละ 33 

ไม่น้อยกว่ำ                
ร้อยละ 36 

สศศ. 

  3.1.5 สังกัด อปท. ร้อยละ
34.90 

ไม่น้อยกว่ำ                
ร้อยละ 37 

ไม่น้อยกว่ำ                
ร้อยละ 40 

ไม่น้อยกว่ำ                
ร้อยละ 43 

อปท. 

  3.1.6 สังกัด ตชด. ร้อยละ
31.40 

ไม่น้อยกว่ำ                
ร้อยละ 34 

ไม่น้อยกว่ำ                
ร้อยละ 37 

ไม่น้อยกว่ำ                
ร้อยละ 40 

ตชด. 

 3.2 O-NET ชั้น ม.3      
  3.2.1 สังกัด สพม. 19 ร้อยละ

37.57 
ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 40 

ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 43 

ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 46 

สพม. 19 

  3.2.2 สังกัด สพป. ร้อยละ
32.60 

ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 35 

ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 38 

ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 41 

สพป. 

  3.2.3 สังกัด สช. ร้อยละ
32.96 

ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 35 

ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 38 

ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 41 

สช. 

  3.2.4 สังกัด สศศ. ร้อยละ
31.35 

ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 34 

ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 37 

ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 40 

สศศ. 

  3.2.5 สังกัด อปท. ร้อยละ
31.22 

ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 34 

ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 37 

ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 40 

อปท. 

  3.2.6 สังกัด พศ. ร้อยละ
30.19 

ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 33 

ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 36 

ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 39 

พศ. 

 3.3 O-NET ชั้น ม.6      
  3.3.1 สังกัด สพม.19 ร้อยละ

32.98 
ไม่น้อยกว่ำ                
ร้อยละ 35 

ไม่น้อยกว่ำ                
ร้อยละ 38 

ไม่น้อยกว่ำ                
ร้อยละ 41 

สพม.19 

  3.3.2 สังกัด สช. ร้อยละ
29.09 

ไม่น้อยกว่ำ                
ร้อยละ 42 

ไม่น้อยกว่ำ                
ร้อยละ 45 

ไม่น้อยกว่ำ                
ร้อยละ 48 

สช. 

  3.3.3 สังกัด สศศ. ร้อยละ
27.67 

ไม่น้อยกว่ำ                
ร้อยละ 30 

ไม่น้อยกว่ำ                
ร้อยละ 33 

ไม่น้อยกว่ำ                
ร้อยละ 36 

สศศ. 

  3.3.4 สังกัด อปท. ร้อยละ
26.16 

ไม่น้อยกว่ำ                
ร้อยละ 29 

ไม่น้อยกว่ำ                
ร้อยละ 38 

ไม่น้อยกว่ำ                
ร้อยละ 41 

อปท. 

  3.3.5 สังกัด พศ. ร้อยละ
24.91 

ไม่น้อยกว่ำ                
ร้อยละ 27 

ไม่น้อยกว่ำ                
ร้อยละ 30 

ไม่น้อยกว่ำ                
ร้อยละ 33 

พศ. 

 
 
 
 



 
 

คูม่ือ แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเลย (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) สู่การปฏิบัต ิ

๓ 

ตัวชี้วัด เป้ำประสงค ์และค่ำเป้ำหมำย (ต่อ) 

ตัวชี้วัด 
ฐำนข้อมูล เป้ำหมำย หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

 3.4 N-NET ประถมศึกษำ ร้อยละ 
46.13 

ไม่น้อยกว่ำ                
ร้อยละ 49 

ไม่น้อยกว่ำ                
ร้อยละ 52 

ไม่น้อยกว่ำ                
ร้อยละ 55 

กศน. 

 3.5 N-NET มัธยมศึกษำตอนต้น ร้อยละ 
39.03 

ไม่น้อยกว่ำ                
ร้อยละ 42 

ไม่น้อยกว่ำ                
ร้อยละ 45 

ไม่น้อยกว่ำ                
ร้อยละ 48 

กศน. 

 3.6 N-NETมัธยมศึกษำตอนปลำย ร้อยละ 
31.37 

ไม่น้อยกว่ำ                
ร้อยละ 34 

ไม่น้อยกว่ำ                
ร้อยละ 37 

ไม่น้อยกว่ำ                
ร้อยละ 40 

กศน. 

 3.7 V-NET ชั้น ปวช. ร้อยละ 
40.53 

ไม่น้อยกว่ำ                
ร้อยละ 43 

ไม่น้อยกว่ำ                
ร้อยละ 46 

ไม่น้อยกว่ำ                
ร้อยละ 49 

สอศ. 

 3.8 V-NET ชั้น ปวส. ร้อยละ 
37.87 

ไม่น้อยกว่ำ                
ร้อยละ 40 

ไม่น้อยกว่ำ                
ร้อยละ 43 

ไม่น้อยกว่ำ                
ร้อยละ 46 

สอศ. 

 3.9 B-NET ร้อยละ 
34.38 

ไม่น้อยกว่ำ                
ร้อยละ 37 

ไม่น้อยกว่ำ                
ร้อยละ 40 

ไม่น้อยกว่ำ                
ร้อยละ 43 

พศ. 

4. ร้อยละของผู้จบหลักสูตรกำรจัด 
   กำรศึกษำนอกระบบระดับ 
   กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

- ไม่น้อยกว่ำ                
ร้อยละ 90 

ไม่น้อยกว่ำ                
ร้อยละ 95 

ร้อยละ 100 กศน. 

เป้าประสงค์ที่ 2) หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา และสถาบันทางสังคม เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
                       ตลอดชีวิต 

5. ร้อยละของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ/
สถำนศึกษำท่ีมีกำรสร้ำงและพัฒนำ
แหล่งเรียนรู้ภำยในสถำนศึกษำและใช้
ประโยชน์จำกแหล่งเรียนรู้ทั้งภำยใน
และภำยนอกสถำนศึกษำเพ่ือ
พัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคคล
ของสถำนศึกษำรวมทั้งผู้ที่เก่ียวข้อง 

 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ทุกหน่วยงำน 

6. ร้อยละของสถำนศึกษำมีกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงบุคลำกร
ภำยในสถำนศึกษำ ระหว่ำง
สถำนศึกษำกับครอบครัว ชุมชน และ
องค์กรที่เก่ียวข้อง 

 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ทุกหน่วยงำน 

 



 
 

คูม่ือ แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเลย (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) สู่การปฏิบัต ิ

๔ 

ตัวชี้วัด เป้ำประสงค ์และค่ำเป้ำหมำย (ต่อ) 

ตัวชี้วัด 
ฐำนข้อมูล เป้ำหมำย หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

เป้าประสงค์ที่ 3) นักเรียนนักศึกษาและประชาชน เป็นผู้มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต และมีจิตอาสา 
7. ร้อยละของโรงเรียนที่จัดกิจกรรม     
   ส่งเสริมให้มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตและ 
   มีจิตอำสำ 

 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ทุกหน่วยงำน 

8. ร้อยละผู้เรียนมีคุณลักษณะ/ 
   สมรรถนะ ที่พึงประสงค์ตำม 
   มำตรฐำนกำรศึกษำในระดับดี 

 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ทุกหน่วยงำน 

เป้าประสงค์ที่ 4) นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ในจังหวัดเลย เข้าถึงการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท 

9. ร้อยละของเด็กอำยุ 2-6 ปี  
   ได้เข้ำรับกำรศึกษำ 

ร้อยละ
77.11 

ไม่น้อยกว่ำ                
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่ำ                
ร้อยละ 85 

ไม่น้อยกว่ำ                
ร้อยละ 90 

สพฐ. สช. อปท. 
ตชด. สำธิตมรภ. 

10. ร้อยละของเด็กอำยุ 6-11 ปี  
    ได้เข้ำรับกำรศึกษำ 

ร้อยละ 
100.46 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 สพฐ. สช. อปท. 
ตชด. สำธิตมรภ. 

11. ร้อยละของเด็กอำยุ 12-14 ปี  
    ได้เข้ำรับกำรศึกษำ 

ร้อยละ 
94.84 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 สพฐ. สช. อปท. 
ตชด. สำธิตมรภ. 

12. ร้อยละของเด็กอำยุ 15-17 ปี  
    ได้เข้ำรับกำรศึกษำ 

ร้อยละ 
75.32 

ไม่น้อยกว่ำ                
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่ำ                
ร้อยละ 85 

ไม่น้อยกว่ำ                
ร้อยละ 90 

สพฐ. สช. อปท. 
ตชด. สำธิตมรภ. 

13. ร้อยละของเด็กท่ีมีควำมต้อง 
     กำรพิเศษ ได้รับกำรพัฒนำทักษะ             
     กำรเตรียมควำมพร้อม 

- ไม่น้อยกว่ำ                
ร้อยละ 75 

ไม่น้อยกว่ำ                
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่ำ                
ร้อยละ 85 

ศูนย์กำรศึกษำ
พิเศษ 

เป้าประสงค์ที่ 5) ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเลย มีทักษะการท างานและการประกอบอาชีพ  
                      ตามพระบรมราโชบายในหลวง รัชกาลที่ 10 

14. จ ำนวนครั้งของนักเรียน นักศึกษำ  
     ประชำชนผ่ำนกำรฝึกอบรม 
     วชิำชีพระยะสั้นและมีทักษะ 
     กำรประกอบอำชีพ  

- อย่ำงน้อย 
1 ครั้ง/ปี 

อย่ำงน้อย 
1 ครั้ง/ปี 

อย่ำงน้อย 
1 ครั้ง/ปี 

กศน. สอศ. อว. 

15. ร้อยละควำมพึงพอใจของ 
     สถำนประกอบกำรต่อผู้จบ 
     กำรศึกษำเพ่ิมข้ึน 

- ไม่น้อยกว่ำ                
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่ำ                
ร้อยละ 85 

ไม่น้อยกว่ำ                
ร้อยละ 90 

กศน. สอศ. อว. 

 



 
 

คูม่ือ แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเลย (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) สู่การปฏิบัต ิ

๕ 

ตัวชี้วัด เป้ำประสงค ์และค่ำเป้ำหมำย (ต่อ) 

ตัวชี้วัด 
ฐำนข้อมูล เป้ำหมำย หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

16. ร้อยละกำรมีงำนท ำของบัณฑิต - ไม่น้อยกว่ำ                
ร้อยละ 60 

ไม่น้อยกว่ำ                
ร้อยละ 65 

ไม่น้อยกว่ำ                
ร้อยละ 70 

อว. 

17. ร้อยละของผู้เข้ำรับกำรอบรม 
     มัคคุเทศก์ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจใน 
     หลักสูตรและสำมำรถน ำไปปรับ 
     ใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ 

- ไม่น้อยกว่ำ                
ร้อยละ 90 

ไม่น้อยกว่ำ                
ร้อยละ 95 

ร้อยละ 100 ทุกหน่วยงำน 

เป้าประสงค์ที่ 6) หน่วยงานและสถานศึกษา มีเทคโนโลยีใช้ในการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้  
                     เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ให้กับประชาชนทุกช่วงวัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

18. ร้อยละของหน่วยงำนและ 
     สถำนศึกษำ ใช้เทคโนโลยีทำง 
     กำรศึกษำกำรยกระดับคุณภำพใน 
     กำรจัดกำรเรียนรู้ ได้อย่ำงมี 
     ประสิทธิภำพ 

- ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 90 

ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 95 

ร้อยละ 100 ทุกหน่วยงำน 

19. ร้อยละของครูที่จัดกำรเรียนรู้ 
     ด้วยวิธีกำร Active Learning  

- ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 85 

ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 90 

สพฐ. 

เป้าประสงค์ที่ 7) หน่วยงานและสถานศึกษามีหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้  
                     เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
20. ร้อยละของสถำนศึกษำที่จัด 
    กำรเรียนรู้น ำศำสตร์พระรำชำและ          
    พระบรมรำโชบำยในหลวงรัชกำล 
    ที่ 10 และน ำไปใช้ในกำรด ำรงชีวิต 
    ในระหว่ำงเข้ำรับกำรศึกษำได้ 

- 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ทุกหน่วยงำน 

21. ร้อยละของสถำนศึกษำมีควำม 
    ตระหนักและจัดกิจกรรมส่งเสริม 
    กำรมีส่วนร่วมในกำรรณรงค์รักษำ 
    สิ่งแวดล้อม 

- 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ทุกหน่วยงำน 

 
 
 



 
 

คูม่ือ แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเลย (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) สู่การปฏิบัต ิ

๖ 

ตัวชี้วัด เป้ำประสงค ์และค่ำเป้ำหมำย (ต่อ) 

ตัวชี้วัด 
ฐำนข้อมูล เป้ำหมำย หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

22. ร้อยละผู้เรียนเข้ำถึงภูมิปัญญำ 
     และแหล่งเรียนรู้ 

- ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 90 

ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 95 

ร้อยละ 
100 

ทุกหนว่ยงำน 

เป้าประสงค์ที่ 8) หน่วยงานและสถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการ งานวิจัย นวัตกรรม 
                     ทางการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตามหลักธรรมาภิบาล 

23. ร้อยละของข้อมูลสำรสนเทศ 
    ด้ำนกำรศึกษำ ครบถ้วน ถูกต้อง   
    เชื่อถือได้ 

- ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 85 

ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 90 

ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 95 ทุกหน่วยงำน 

24. ร้อยละของโรงเรียนขนำดเล็กมี 
     กำรบริหำรจัดกำรตำมแผน                 
     ที่มีประสิทธิภำพ และมีสื่อ 
     เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่ 
    หลำกหลำย 

- ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 85 

ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 90 

ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 95 

ศธจ. สพฐ. 

25. ร้อยละของหน่วยงำน/ 
     สถำนศึกษำ น ำเทคโนโลยีมำใช้ 
     ในกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมี 
     ประสิทธิภำพ และมีกำรบริหำร 
    จัดกำรตำมหลัก ธรรมมำภิบำล 

- ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ทุกหน่วยงำน 

เป้าประสงค์ที่ 9) ผู้ปกครองและสาธารณชนทราบความก้าวหน้าและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

26. ร้อยละหน่วยงำน/สถำนศึกษำ  
     จัดท ำรำยงำนผลกำรจัดกำรศึกษำ 
     ประจ ำปี 

- ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ทุกหน่วยงำน 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

คูม่ือ แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเลย (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) สู่การปฏิบัต ิ

๗ 

ส่วนที่ ๒ 
การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเลย (พ.ศ.๒๕๖๒–๒๕๖๓)  

สู่การปฏิบัต ิ
 
   แผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดเลย (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) เป็นยุทธศำสตร์ที่ชี้น ำทิศทำงกำรพัฒนำ
กำรศึกษำในจังหวัดเลย เพ่ือน ำไปสู่วิสัยทัศน์กำรพัฒนำกำรศึกษำในระยะยำว กำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำ 
กำรศึกษำจังหวัดเลย (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) ดังกล่ำว มีควำมเก่ียวข้องกับหลำยหน่วยงำน ทั้งภำครัฐและ
ภำคเอกชน ดังนั้น กำรน ำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดเลย (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) สู่กำรปฏิบัติ จ ำเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนกระบวนกำรทรรศน์กำรพัฒนำใหม่ ทั้งวิธีคิดและวิธีกำรท ำงำน เพ่ือให้เกิดพลังร่วมในสังคม 
สำมำรถสร้ำงเครือข่ำยและประสำนควำมร่วมมือในกำรแปลงยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำตำมแผน  
สู่กำรปฏิบัติในทุกระดับ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดเลย สู่กำรปฏิบัติ 
ประกอบด้วยขั้นตอนวิธีกำรด ำเนินกำรที่ส ำคัญ ดังนี้ 
 
ขั้นตอนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเลย (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) สู่การปฏิบัติ  
     ขั้นตอนที่ ๑ กำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในแนวคิดและสำระส ำคัญของแผนพัฒนำกำรศึกษำ
จังหวัดเลย (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕)  
        โดยจัดให้มีระบบกำรสร้ำงควำมรู้และกำรมีส่วนร่วมจำกทุกหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องในจังหวัดเลยให้เข้ำใจสำระส ำคัญของ แผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดเลย (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 
โดยเฉพำะภำรกิจและบทบำทของตนหรือหน่วยงำนที่จะสนับสนุนกำรแปลงแผนสู่กำรปฏิบัติ 
    ขั้นตอนที่ ๒ กำรตรวจสอบยุทธศำสตร์ 
        เพ่ือศึกษำวิเครำะห์ควำมเชื่อมโยงกับบทบำทหน้ำที่ของหน่วยงำนหรือองค์กร
และน ำไปประกอบกำรจัดท ำเป็นแผนปฏิบัติกำรต่อไป 
    ขั้นตอนที่ ๓ กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรในระดับต่ำงๆ ที่เชื่อมโยงกัน  
        ภำยใต้หลักกำรที่ยึดพ้ืนที่ ภำรกิจและกำรมีส่วนร่วม พร้อมกับกำรจัดล ำดับ
ควำมส ำคัญในกำรด ำเนินงำน  
    ขั้นตอนที่ ๔ กำรปฏิบัติตำมแผนปฏิบัติกำร  
        เพ่ือให้สำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของแผนที่มีลักษณะเป็นองค์
รวมได้อย่ำงมปีระสิทธิภำพ กำรปฏิบัติตำมแผนจ ำเป็นต้องมีกำรบูรณำกำรแผนงำนและโครงกำร กำร
ปรับปรุงกลไกกำรด ำเนินงำนและกำรเตรียมบุคลำกรให้สำมำรถบริหำรจัดกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
    ขั้นตอนที่ ๕ กำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน  
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๘ 

แผนภูมิที่ ๑ กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดเลย (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) สู่กำรปฏิบัติ 
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๙ 

การด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน  
   กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดเลย สู่กำรปฏิบัติ ประกอบด้วยขั้นตอนวิธีกำรด ำเนินกำร
ที่ส ำคัญ ดังนี้ 
    ขัน้ตอนที่ ๑ กำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในแนวคิดและสำระส ำคัญของแผนพัฒนำกำรศึกษำ
จังหวัดเลย (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕)  
    ขั้นตอนที่ ๒ กำรตรวจสอบยุทธศำสตร์ 
    ขั้นตอนที่ ๓ กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรในระดับต่ำงๆ ที่เชื่อมโยงกัน  
    ขั้นตอนที่ ๔ กำรปฏิบัติตำมแผนปฏิบัติกำร  
    ขั้นตอนที่ ๕ กำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน  
 
   ขั้นตอนที่ ๑ การสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวคิดและสาระส าคัญของแผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดเลย 
    กำรจัดให้มีระบบกำรสร้ำงควำมรู้และกำรมีส่วนร่วมจำกทุกหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ ใน
จังหวัดเลย ให้เข้ำใจสำระส ำคัญของแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดเลย โดยเฉพำะภำรกิจและบทบำทของตน
หรือหน่วยงำนที่จะสนับสนุนกำรแปลงแผนสู่กำรปฏิบัติ โดยมีขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
    ๑. แต่งตั้งคณะกรรมกำรขับเคลื่อนแผนกำรพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดเลย  
    ๒. กำรประชุมปฏิบัติกำร เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ ร่วมทั้งกำรสร้ำงกระบวนกำรกำรมีส่วน
ร่วมในกำรปฏิบัติ ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
     ๒.๑ สรุปสำระส ำคัญของแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดเลย (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕)  
     ๒.๒ กำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ และกำรสร้ำงกระบวนกำรมีส่วนร่วม ในกำรน ำไปปฏิบัติ
หรือจัดท ำเป็นแผนปฏิบัติกำร 
     ๒.๓ กำรประสำนในระดับจังหวัด ระดับหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
เพ่ือท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแนวคิดสำระของแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดเลย และกำรน ำยุทธศำสตร์ต่ำงๆ 
ไปสู่กำรปฏิบัติในลักษณะบูรณำกำร โดยยึดภำรกิจและกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในพื้นที่ (Area – 
Function - Participation  :  AFP)  
    ๓. กำรเผยแพร่สำระส ำคัญของแผนผ่ำนสื่อต่ำง ๆ อย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจกับทุก
ฝ่ำยในจังหวัดเลย และก่อให้เกิดควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดเลย (พ.ศ.
๒๕๖๒ – ๒๕๖๕)  
 
 
 
 



 
 

คูม่ือ แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเลย (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) สู่การปฏิบัต ิ

๑๐ 

   ขั้นตอนที่ ๒ การตรวจสอบยุทธศาสตร์และกรอบแนวคิดในแต่ละยุทธศาสตร์ 
    เพ่ือศึกษำวิเครำะห์ควำมเชื่อมโยงกับบทบำทหน้ำที่ของหน่วยงำนหรือองค์กรทำงกำรศึกษำ 
และน ำไปประกอบกำรจัดท ำเป็นแผนปฏิบัติกำรต่อไป โดยกำรศึกษำวิเครำะห์รำยละเอียดตั้งแต่เป้ำหมำย 
แนวทำงและมำตรกำรในแต่ละยุทธศำสตร์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบทบำทของหน่วยงำนหรือองค์กรของ
ตนเอง หน่วยงำนหนึ่งอำจเกี่ยวข้องมำกกว่ำหนึ่งยุทธศำสตร์ ในบำงยุทธศำสตร์หน่วยงำนหนึ่งอำจท ำหน้ำที่ 
เป็นหน่วยงำนหลัก แต่ในบำงยุทธศำสตร์อำจเป็นเพียงหน่วยงำนรองท่ีสนับสนุนยุทธศำสตร์นั้นๆ ทั้งนี้ ควร
พิจำรณำกรอบแนวคิด แผนงำน/โครงกำร ควบคู่ไปด้วย ส ำหรับกรอบแนวคิด แผนงำน/โครงกำร ที่ปรำกฏ 
ในแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดเลย นั้น เป็นเพียงกำรชี้น ำกิจกรรมหลักๆ ที่มีกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญและ
คำดว่ำจะสำมำรถบรรลุตำมเป้ำประสงค์ ของแต่ละยุทธศำสตร์ โดยด ำเนินกำรดังนี้ 
    ๑. พิจำรณำยุทธศำสตร์ของแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดเลย ว่ำมีควำมเก่ียวข้องกับภำรกิจ
ของหน่วยงำนต่ำง ๆ ในเรื่องใดบ้ำง ซึ่งอำจเกี่ยวข้องได้มำกกว่ำ ๑ ยุทธศำสตร์ 
    ๒. แต่ละหน่วยงำน พิจำรณำว่ำ ในแต่ละเรื่องหรือแต่ละภำรกิจนั้น มีหน่วยงำนย่อยภำยใน
ของตนกี่หน่วยงำนย่อย ที่มีส่วนเกี่ยวข้องบ้ำง ซึ่งอำจมีได้มำกกว่ำ ๑ หน่วยงำนย่อย  
    ๓. ก ำหนดหน่วยงำนที่รับผิดชอบหลัก หน่วยงำนที่รับผิดชอบรอง (หน่วยงำนสนับสนุน) 
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๑๑ 

แผนภูมิที่ ๒ กระบวนกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเตรียมการจัดท าแผน 

การวิเคราะห์เพ่ือประเมินศักยภาพด้านการศึกษาในปัจจุบัน 

วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vision) 

ก าหนดพันธกิจ ด้านการศึกษา ในภาพรวมของจังหวัด 

ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา (Strategic) 

การก าหนดเป้าประสงค์ 

การก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ (Key Performance Indicators : KPI) 
และค่าเป้าหมาย  

การก าหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก  
หน่วยงำนที่รับผิดชอบรอง (หน่วยงำนสนับสนุน) 
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๑๒ 

   ขั้นตอนที่ ๓ การจัดท าแผนปฏิบัติการในระดับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรในระดับหน่วยงำนเกี่ยวข้อง ที่เชื่อมโยงกันภำยใต้หลักกำรที่ยึดพ้ืนที่ 

ภำรกิจและกำรมีส่วนร่วม พร้อมกับกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญในกำรด ำเนินงำน เพื่อให้กำรจัดท ำแผนปฏิบัติ
กำร มีควำมชัดเจนและเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน เกี่ยวกับลักษณะองค์ประกอบของแผนปฏิบัติกำรและ
วิธีกำรจัดท ำแผนตำมล ำดับ ดังนี้ 

๓.๑ ลักษณะประโยชน์ของแผนปฏิบัติกำร  
๑) แผนปฏิบัติกำร เป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรประสำนกำรด ำเนินงำนของหน่วยปฏิบัติให้ 

เป็นไปตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของ แผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดเลย (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) และ
หนว่ยงำนที่จะใช้แผนปฏิบัติกำรเป็นเครื่องมือส ำหรับปฏิบัติภำรกิจให้สอดคล้องกับแผนพัฒนำกำรศึกษำ
จังหวัดเลย (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) และแผนงำนของหน่วยงำนต้นสังกัด 
     ๒) แผนปฏิบัติกำรของหน่วยงำน จะแสดงให้เห็นถึงรำยละเอียดว่ำ มีผู้รับผิดชอบกำร
ด ำเนินงำนตำมกลยุทธ์ แผนงำน/โครงกำร และใช้ทรัพยำกรเท่ำใดในช่วงเวลำของกำรใช้แผน  

๓) แผนปฏิบัติกำรจะเป็นประโยชน์ต่อกำรสนับสนุนของหน่วยงำนกลำงในด้ำนทรัพยำกร 
กำรด ำเนินงำน ทั้งแหล่งเงินงบประมำณและทรัพยำกรบุคคล และจะช่วยให้สำมำรถติดตำมและประเมินผล
ควำมส ำเร็จ ตลอดจนผลกระทบของกำรด ำเนินงำนได้ชัดเจนมำกยิ่งข้ึน  

๓.๒ องค์ประกอบและสำระส ำคัญของแผนปฏิบัติกำร แผนปฏิบัติกำรที่สมบูรณ์ควร 
ประกอบด้วย สำระส ำคัญ ๓ ส่วน ดังนี้  

๑) ส่วนที่หนึ่ง : ประกอบด้วยหลักกำรและเหตุผลในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร วิสัยทัศน์ 
ของหน่วยงำน วัตถุประสงค์และภำรกิจหลักโดยสรุปของหน่วยงำนผู้จัดท ำแผนปฏิบัติกำร ซึ่งเป็นภำรกิจที่
จะต้องด ำเนินกำรตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบปกติ 

๒) ส่วนที่สอง : เป็นรำยละเอียดของแผนปฏิบัติกำรซึ่งประกอบด้วย กลยุทธ์แผนงำน/ 
โครงกำร และ มำตรกำร ซึ่งรวมถึงกำรปรับปรุงบทบำทภำรกิจของหน่วยงำนเจ้ำของแผนปฏิบัติกำรด้วย 
โดยทีก่ลยุทธ์แผนงำน/ โครงกำร และมำตรกำร ควรแยกเป็น ๒ ลักษณะ คือ  

(๒.๑) แผนงำนปกติท่ีหน่วยงำนต่ำง ๆ ต้องด ำเนินกำรอยู่แล้วและอำจไม่เก่ียวข้องก 
๖ ยุทธศำสตร์ ของแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดเลย (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) โดยตรง  

(๒.๒) กลยุทธ์แผนงำน/โครงกำร และมำตรกำรที่สนับสนุนยุทธศำสตร์ตำมแผนพัฒนำ 
กำรศึกษำจังหวัดเลย (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) มีกำรจ ำแนกให้เห็นถึงตัวชี้วัด เป้ำประสงค์ และค่ำเป้ำหมำย 
ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดเลย (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในกำรติดตำม
ประเมินผลของแผนปฏิบัติกำร 
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๑๓ 

     ๓) ส่วนที่สำม : กำรติดตำมประเมินผล นอกจำกกำรระบุเป็นขั้นตอนส ำคัญในแต่ละ
โครงกำรแล้ว แผนปฏิบัติกำรจะต้องเสนอแนวทำงและระบบกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำน เพ่ือให้
ทรำบถึงควำมก้ำวหน้ำ ปัญหำ และข้อจ ำกัดของกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร รวมทั้งกำรก ำหนด
ตัวชี้วัดซึ่งควรครอบคลุม ๒ ส่วนคือ  

(๓.๑) ตัวชี้วัดผลส ำเร็จในวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของแผนปฏิบัติกำร 
(๓.๒) ตัวชี้วัดผลกระทบของกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร 

๓.๓ วธิีกำรจัดท ำแผนงำนโครงกำรและมำตรกำรของแผนปฏิบัติกำร  
๑) ขั้นเตรียมกำร  

หน่วยงำน/องค์กร ควรมีระบบและกลไกโครงสร้ำงกำรบริหำรและก ำหนดผู้รับผิดชอบ 
เป็นลักษณะกลุ่มท ำงำนร่วมกันด ำเนินกำรประเมินศักยภำพของหน่วยงำน/องค์กรโดยกำรศึกษำ วิเครำะห์
สภำพแวดล้อม ทั้งปัจจัยภำยในและปัจจัยภำยนอก ในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง กฎระเบียบ 
โครงสร้ำง กำรบริหำรองค์กร และประเมินผลสรุปสถำนกำรณ์ท่ีเป็นโอกำส ภัยคุกคำม จุดอ่อน จุดแข็ง ของ
หน่วยงำน/องค์กร โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis เพ่ือน ำไปประกอบกำรจัดท ำแผนงำน/โครงกำร 
มำตรกำร โดยพิจำรณำถึงกำรใช้ โอกำสและจุดแข็งให้เป็นประโยชน์ต่อกำรจัดท ำแผนงำนและโครงกำรให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดเลย (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) และสอดคล้องกับภำรกิจของ
องค์กร/หน่วยงำน ขณะเดียวกันพิจำรณำ ตั้งรับแก้ไขจุดอ่อนและภัยคุกคำมที่หน่วยงำนต้องเผชิญได้อย่ำง
เหมำะสมและทันกำรณ์  

๒) ขั้นกำรจัดท ำแผนงำน/โครงกำร และมำตรกำรในระดับหน่วยงำน  
ในกำรจัดท ำแผนงำน/โครงกำร และมำตรกำรสนับสนุนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมี 

แนวทำง ดังนี้  
(๒.๑) ภำรกิจดังกล่ำวอยู่ใต้หน่วยงำน/ส ำนักงำนเดียวกัน   

(๒.๑.๑) ทุกกลุ่ม/กลุ่มงำนทีเ่กี่ยวข้องร่วมพิจำรณำกำรจัดท ำแผนงำน/โครงกำร  
มำตรกำร โดยมีกลไกส ำหรับประสำนงำนร่วมกัน เช่น คณะกรรมกำร หรือคณะท ำงำน ที่ท ำหน้ำที่ประสำน
แผนปฏิบัติกำรที่มีอยู่แล้วปรับปรุงให้เหมำะสมขึ้น รวมทั้งอำจพิจำรณำจัดตั้งคณะท ำงำนขึ้นใหม่ ในกรณีท่ี
ยังไม่มีกลไก  

(๒.๑.๒) กำรจัดท ำแผนงำน/โครงกำร และมำตรกำร ต้องยึดหลักกำร พ้ืนที่ ภำรกิจ  
และกำรมีส่วนร่วม ซึ่งทุกฝ่ำยจะร่วมกันพิจำรณำเลือกพ้ืนที่เป้ำหมำยที่จะด ำเนินงำนในเรื่องดังกล่ำว โดยมี
กำรก ำหนดบทบำทของทุกฝ่ำย ที่เข้ำมำร่วมด ำเนินงำนให้ชัดเจนว่ำ กลุ่ม/กลุ่มงำนใดรับผิดชอบส่วนใด และ
มีวิธีกำรบริหำรจัดกำรและประสำนงำนร่วมกัน ในระหว่ำงกำรด ำเนินงำนอย่ำงไร  

(๒.๑.๓) วิเครำะห์ถึงกลุ่มคนที่จะได้รับผลกระทบและผลประโยชน์จำกกำรด ำเนิน 
แผนงำน/โครงกำร และมำตรกำร ในพ้ืนที่ให้ชัดเจน  
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๑๔ 

(๒.๑.๔) ในแต่ละแผนงำน/โครงกำร และมำตรกำร กลุ่ม/กลุ่มงำน ที่เก่ียวข้อง 
จะต้องร่วมกันพิจำรณำ ก ำหนดวงเงินที่ต้องกำรใช้ทั้งจำกงบประมำณแผ่นดินและแหล่งอ่ืน ๆ โดยชี้ให้เห็น
สัดส่วนกำรใช้ทรัพยำกรของแต่ละ กลุ่ม/กลุ่มงำน ในแผนงำนและโครงกำร แยกตำมภำรกิจปกติและภำรกิจ
ที่สนับสนุนแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดเลย (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕)  

(๒.๑.๕) หน่วยงำนที่ต้องพิจำรณำแนวทำงกำรจัดท ำเครื่องชี้วัดผลส ำเร็จและผล  
กระทบของแผนงำน/โครงกำร ตลอดจนมำตรกำรที่ได้จัดขึ้นท ำ เพ่ือให้ กลุ่ม/กลุ่มงำน ที่เกี่ยวข้องสำมำรถ
ติดตำมประเมินผล คู่มือ แนวทำงกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดเลย (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕)   
สู่กำรปฏิบัติ ว่ำสำมำรถตอบสนองยุทธศำสตร์ของแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดเลย (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 
หรือไม่อย่ำงไร 

(๒.๒) ภำรกิจที่ต้องเกี่ยวข้องกับหลำยหน่วยงำน แนวทำงกำรจัดท ำแผนงำน/โครงกำร  
และ มำตรกำรส่วนใหญ่จะมีลักษณะคล้ำยคลึงกับกรณีแรก มีข้ันตอน ดังนี้  

(๒.๒.๑) ในกำรพิจำรณำกำรจัดท ำแผนงำน/โครงกำร และมำตรกำร สนับสนุนแต่ 
ละยุทธศำสตร์ จ ำเป็นต้องมีกลไกกำรท ำงำนในรูปแบบของคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำน ที่มีผู้แทนจำก
ทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เข้ำร่วมซึ่งอำจเป็นกลไกท่ีมีอยู่แล้ว เพื่อให้มีกำรท ำงำนเป็นระบบ ลดควำมซับซ้อน 
และเกิดควำมต่อเนื่องในกำรท ำงำน 

 (๒.๒.๒) คณะกรรมกำรที่จัดตั้งขึ้นร่วมกันพิจำรณำจัดสรรงบประมำณแผ่นดินและ 
จำกแหล่งอื่น ๆ ให้แก่หน่วยงำนแต่ละแห่งตำมเนื้องำนที่ต้องด ำเนินกำร รวมทั้งท ำหน้ำที่ประสำนงำน 
พิจำรณำแนวทำงจัดท ำเครื่องมือ ชี้วัดของแผนงำนแต่ละโครงกำร เพื่อวัดผลส ำเร็จและผลกระทบของ
แผนงำนและโครงกำร  

(๒.๒.๓) เมื่อกำรจัดท ำแผนและโครงกำรแล้วเสร็จแต่ละหน่วยงำนจะน ำแผนงำน/ 
โครงกำรและมำตรกำร ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งงบประมำณจำกแหล่งต่ำง ๆ ไปก ำหนดในแผนปฏิบัติกำรของ
หน่วยงำนที่สังกัดโดยตรง 
   ขั้นตอนที่ ๔ การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ  
    แผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดเลย (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) เน้นกำรพัฒนำกำรศึกษำแบบองค์
รวม โดยมีหลำยหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำร ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนมีประสิทธิภำพสูงสุด จึงให้ควำม 
ส ำคัญต่อกำรบริหำรจัดกำรที่ยึดพื้นที่และเป้ำหมำยร่วมกัน ในกำรด ำเนินงำนภำยใต้กำรมีส่วนร่วม ตำม
ภำรกิจของแต่ละฝ่ำย เพ่ือให้เกิดกระบวนกำรร่วมคิด ร่วมท ำ ร่วมรับรู้ และร่วมกำรแปลงแผนงำนต่ำง ๆ 
ไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม สำมำรถประหยัดทรัพยำกรต่ำง ๆ รวมทั้งลดควำมซ้ ำซ้อน และไม่ก่อให้ 
เกิดควำมสับสนระหว่ำงหน่วยงำนรำชกำรด้วยกัน  
    เพ่ือให้สำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของแผน ที่มีลักษณะเป็นองค์รวมได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ กำรปฏิบัติตำมแผนจ ำเป็นต้องมีกำรบูรณำกำรแผนงำนและโครงกำร กำรปรับปรุงกลไกกำร
ด ำเนินงำนและกำรเตรียมบุคลำกรให้สำมำรถบริหำรจัดกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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๑๕ 

    ๑. กำรบูรณำกำร แผนงำน/โครงกำร 
     ๑.๑ แต่งตั้งคณะท ำงำนบูรณำกำรโครงกำรของจังหวัดเลย ประกอบด้วย ผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัด เป็นประธำนคณะกรรมกำร โดยมีหัวหน้ำส่วนรำชกำร/หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ เป็นคณะท ำงำน 
ศึกษำธิกำรจังหวัดเลย เป็นคณะท ำงำนและเลขำนุกำร มีหน้ำที่ ประสำนงำนบูรณำกำรโครงกำรต่ำง ๆ ที่
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
     ๑.๒ คณะท ำงำนร่วมประมวลผลโครงกำรต่ำงๆ ประจ ำปีงบประมำณ ของทุกส่วน
รำชกำร/หน่วยงำนทำงกำรศึกษำในจังหวัด แล้วน ำมำวิเครำะห์และจ ำแนกประเภทโครงกำร เพื่อจัดกลุ่ม
ตำมสภำพปัญหำของจังหวัด 
     ๑.๓ คณะท ำงำนฯ จัดเจ้ำหน้ำที่ท่ีเกี่ยวข้องของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำต่ำงๆ เพื่อ
รับผิดชอบในกำรบูรณำกำรโครงกำรต่ำงๆ ของกลุ่มและร่วมกันแสดงควำมคิดเห็น (เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนทำง
กำรศึกษำต่ำงๆ ที่ประจ ำกลุ่มต้องมีอ ำนำจตัดสินใจ เพ่ือควำมคล่องตัวในกำรบูรณำกำร) 
     ๑.๔ สรุปผลกำรบูรณำกำรโครงกำรของแต่ละกลุ่ม ตำมข้อ ๑.๓ เป็นภำพรวมและรำยงำน
ผลกำรบูรณำกำร แผนงำน/โครงกำร พร้อมด้วยปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ขั้นสุดทำยเป็นกำร
ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน แผนงำน/โครงกำร ที่บูรณำกำรพร้อมทั้งกำรรำยงำนผล 
    ๒. วิธีบูรณำกำร แผนงำน/โครงกำร 
     ๒.๑ พิจำรณำวัตถุประสงค์ แผนงำน/โครงกำร ต่ำงๆ ของแต่ละกลุ่มว่ำ มีโครงกำรใดบ้ำง
ที่มีวัตถุประสงค์ของโครงกำรที่ส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกัน หรือคล้ำยคลึงกัน ซึ่งสำมำรถบรูณำกำรเข้ำ
ด้วยกันได้ 
     ๒.๒ พิจำรณำกลุ่มเป้ำหมำย โดยพิจำรณำว่ำ โครงกำรใดมีกลุ่มเป้ำหมำยเดียวกันหรือเป็น
โครงกำรที่สำมำรถรวมกลุ่มเป้ำหมำยเข้ำด้วยกันได้ หำกเป็นกำรฝึกอบรม พิจำรณำเนื้อหำหลักสูตร
โครงกำรใดสำมำรถจะปรับหลักสูตรรวมกันได้ 
     ๒.๓ พิจำรณำพื้นท่ีเป้ำหมำย โดยพิจำรณำว่ำ โครงกำรใดบ้ำงที่สำมำรถรวมพ้ืนที่
เป้ำหมำยกันได้ หรือโครงกำรใดควรตัดพื้นที่ด ำเนินกำรลง หรือควรสับเปลี่ยนพื้นที่กำรด ำเนินกำรเพื่อให้
สำมำรถด ำเนินกำรไปพร้อมกันได้ 
     ๒.๔ พิจำรณำระยะเวลำด ำเนินกำร ปรับเวลำด ำเนินกำรของโครงกำรต่ำงๆ ให้สำมำรถ
ด ำเนินกำรไปพร้อมๆ กันได้ เพ่ือประหยัดเวลำในกำรท ำงำนลงได้ 
     ๒.๕ พิจำรณำรำยละเอียดงบประมำณด ำเนินกำร ว่ำจะสำมำรถปรับลดงบประมำณของ
โครงกำรใดลงจ ำนวนเท่ำไร เพ่ือให้ใช้งบประมำณอย่ำงประหยัดที่สุด 
     ๒.๖ พิจำรณำหน่วยงำนหลักและหน่วยงำนสนับสนุน ซึ่งเมื่อโครงกำรต่ำงๆ ได้บูรณำกำร
เข้ำด้วยกันแล้ว หน่วยงำนใดควรเป็นหน่วยงำนหลักในกำรด ำเนินงำนและติดตำมประเมินผล 
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๑๖ 

    ๓. กำรเชื่อมโยงแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดเลยกับแผนปฏิบัติกำรในระดับพ้ืนที่ (หน่วยงำน)  
     ในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรระดับพื้นที่ หน่วยงำนทำงกำรศึกษำสำมำรถจัดท ำแผนปฏิบัติ
กำร ตำมแนวทำงกำรจัดกำรแบบพ้ืนที่ ภำรกิจ กำรมีส่วนร่วม และเชื่อมโยงเข้ำกับแผนพัฒนำกำรศึกษำ
จังหวัดเลย ในลักษณะต่ำงๆ กำรด ำเนินกำรในระดับจังหวัด โดยยึดพื้นที่ของแต่ละหน่วยงำน : แผนปฏิบัติ
กำรในระดับพื้นที่ ดังนี้ 
     ๓.๑ แต่ละพ้ืนที่ (หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ) โดยคณะกรรมกำรขับเคลื่อนแผนกำรพัฒนำ
กำรศึกษำจังหวัดเลย น ำยุทธศำสตร์ของแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดเลย (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) มำพิจำรณำ 
พร้อมทั้งแยกกลุ่มเป้ำหมำย เพ่ือก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำตำมสภำพแวดล้อมและข้อเท็จจริงของแต่ละ
พ้ืนที่ ทั้งนี้ ในกำรก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำต้องอำศัยกำรมีส่วนร่วมจำกทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องในจังหวัด 
     ๓.๒ ก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำ ตำมข้อ ๓.๑.๑ หำกอยู่ในระดับสถำนศึกษำ ต้องให้
หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ โดยคณะกรรมกำรขับเคลื่อนระดับพื้นท่ี เป็นผู้รำยงำนให้ระดับจังหวัดทรำบ เพื่อ
ใช้เป็นเป้ำหมำยที่ทุกฝ่ำยจะเข้ำมำประสำนกิจกรรมสู่เป้ำหมำยเดียวกัน 
     ๓.๓ ประสำนงำน แผนงำน/โครงกำร เพ่ือพัฒนำในแต่ละเรื่อง โดยประกอบด้วยโครงกำร
ทั้งภำครัฐและนอกภำครัฐ ที่จะประสำนกิจกรรมลงสู่เป้ำหมำย ซึ่งจะพิจำรณำจำกข้อมูลแผนต่ำงๆ ที่จังหวัด
และหน่วยงำนทำงกำรศึกษำในจังหวัดเกี่ยวข้อง พร้อมทั้งระบุงบประมำณของแต่ละแผนงำน/โครงกำร แต่ละ
เป้ำหมำยที่จะด ำเนินกำร 
   ขั้นตอนที่ ๕ การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน  
    กำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน เป็นกำรตรวจสอบประสิทธิภำพของกำร
ด ำเนินงำนในแต่ละช่วงเวลำ ขณะที่กำรประเมินผลเป็นกระบวนกำรวิเครำะห์ผลควำมแตกต่ำงระหว่ำงผลของ
กำรด ำเนินงำน เพ่ือเปรียบเทียบเป้ำหมำยของโครงกำรที่วำงไว้ ทั้งนี้ อำจใช้กำรประเมินโดยผู้เชี่ยวชำญ
ภำยนอก กำรใช้หน่วยงำนผู้ปฏิบัติในกำรประเมินผล รวมถึงกำรให้ผู้รับบริกำร (ภำคีเครือข่ำย) มีส่วนร่วม
ในกำรประเมินผล กำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน มีขั้นตอนดังนี้ 
     ๑. แต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำ
กำรศึกษำจังหวัดเลย สู่กำรปฏิบัติ ระดับจังหวัด และระดับหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ 
     ๒. ก ำหนดกรอบกำรประเมิน เพ่ือสร้ำงและจัดท ำเครื่องมือส ำหรับกำรติดตำมและประเมินผล 
     ๓. ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผล โดยคณะกรรมกำรระดับจังหวัดและระดับหน่วยงำน 
     ๔. สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโดยรวม 
     ๕. เมื่อเสร็จสิ้น กำรด ำเนินงำนทุก แผนงำน/โครงกำร จัดให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และถอดบทเรียน แผนงำน/โครงกำร ที่ประสบผลส ำเร็จอย่ำงดียิ่ง ของแต่ละหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ เพื่อ
เป็นกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ  
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๑๗ 

ส่วนที่ ๓ 
การติดตามและประเมนิผล การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเลย  

(พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๓) สู่การปฏิบัต ิ
 

กำรติดตำม ประเมินผล เป็นกระบวนกำรที่ส ำคัญในกำรจัดท ำแผนพฒันำกำรศึกษำ ซึ่งมี 
องค์ประกอบหลัก ๆ ๓ ส่วน คือ กำรวำงแผน กำรจัดท ำำแผนปฏิบัติกำร และกำรติดตำมประเมินผล โดยที่
กำรติดตำมประเมินผล เป็นกระบวนกำรตรวจสอบว่ำ กำรน ำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดเลย ไปสู่ขั้นตอน
กำรปฏิบัติร่วมกันแล้ว เกิดปัญหำ อุปสรรคที่ต้องแก้ไข เร่งพัฒนำ หรือประสบควำมส ำเร็จ ควรจะขยำยผล 
ให้กว้ำงขวำงต่อไปหรือไม่  
 
การติดตามและประเมินผล 

ในกระบวนกำรติดตำมและประเมินผลต้องประกอบด้วย กำรพัฒนำระบบกลไกเพ่ือกำรติดตำม 
และประเมินผล และสร้ำงดัชนีวัดควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำทุกระดับ โดยมีขั้นตอนส ำคัญ ๆ ดังนี้  

๑. กำรพัฒนำฐำนข้อมูล โดยทบทวนข้อมูลสำรสนเทศท่ีมีอยู่เปรียบเทียบกับเป้ำหมำยและ 
ยุทธศำสตร์ ของแผนพฒันำกำรศึกษำจังหวัดเลย (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) และภำรกิจของหน่วยงำนในปีที่
ผ่ำนมำว่ำ มีครบถ้วนสมบูรณ์ เพียงใด และจัดให้เป็นระบบสร้ำงเครือข่ำยที่เข้ำถึงได้ง่ำย และใช้ประโยชน์
สะดวกเพ่ือให้ทุกฝ่ำยมีข้อมูลที่ทันสมัย ถูกต้องและแม่นย ำ ในกำรใช้ประโยชน์ต่อกำรวำงแผนในระดับต่ำงๆ 
ให้มคีวำมสัมพันธ์สอดคล้องไปในทิศทำงเดียวกัน มำกข้ึน รวมทั้งสนับสนุนกำรจัดท ำฐำนข้อมูลระดับ
หน่วยงำนกำรศึกษำในจังหวัด และกระตุ้นผลักดันให้หน่วยงำน และองค์กรที่เก่ียวข้องน ำแผนพัฒนำ
กำรศึกษำจังหวัดเลย (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) ไปสู่กำรปฏิบัติ  
   ๒. กำรสร้ำงตัวชี้วัด เมื่อมีฐำนข้อมูลที่สมบูรณ์หรือมีกำรพัฒนำฐำนข้อมูลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นแล้ว 
เพ่ือให้เกิดควำมชัดเจนในกระบวนกำรติดตำมและประเมินผล จึงก ำหนดหรือสร้ำงตัวชี้วัดที่จะสำมำรถ
สะท้อนทั้งในระดับภำพรวมหรือผลกระทบขั้นสุดท้ำย ระดับยุทธศำสตร์และในระดับองค์กรให้เป็นรูปธรรม 
มีควำมยืดหยุ่น และสอดคล้องกับสภำพกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยให้
ควำมส ำคัญต่อกำรมีส่วนร่วมของ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อกำรสร้ำงและพัฒนำตัวชี้วัด เพื่อให้เกิดกำรยอมรับ
ของทุกฝ่ำยและน ำไปใช้ประโยชน์ร่วมกัน  

๓. ระบบกลไกกำรติดตำมประเมินผล โดยมีกำรด ำเนินงำนดังนี้  
๓.๑ ประสำนงำนระหว่ำงกำรติดตำมประเมินผลงำนและตรวจสอบผลงำนของหน่วยงำนที่จัด 

กำรศึกษำในจังหวัดเลย ให้เป็นมำตรฐำนเดียวกันและเครือข่ำยเชื่อมโยงกัน มีเกณฑ์ชี้วัดกำรประเมินผลงำน
ที่มีประสิทธิภำพ เพ่ือสำมำรถน ำมำเป็นข้อมูลในกำรประสำนงำนอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง ให้สอดคล้อง 
กับกระบวนกำรปรับระบบบริหำรจัดกำรโดยกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน 
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๑๘ 

    ๓.๒ สนับสนุนให้หน่วยงำนทีจ่ัดกำรศึกษำ ด ำเนินกำรติดตำมประเมินผล แผนงำนและ
โครงกำร สร้ำงเกณฑ์ชี้วัดและระบบประเมินผลงำนขององค์กรที่เน้นผลลัพธ์ของงำน เปิดโอกำสให้ทุกฝ่ำย 
มีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบและติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนมำกขึ้น รวมทั้งน ำข้อมูลที่
ได้จำกกำรประเมินผลมำใช้ประโยชน์ในกำรวำงแผนกำรท ำงำนและโครงกำรประจ ำปีต่อเนื่อง  

๓.๓ พัฒนำองค์ควำมรู้และเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจในเรื่องกำรติดตำมประเมินผลกำรพัฒนำ  
และกำรจัดท ำดัชนีชี้วัดให้แก่หน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำ โดยใช้กระบวนกำรฝึกอบรม เรียนรู้แลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ ์ 

๓.๔ ประสำนควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้กำรสนับสนุนด้ำนกำรจัดท ำ 
ฐำนข้อมูลเพ่ือกำรวำงแผนและใช้ประโยชน์ เพ่ือกำรติดตำมประเมินผลควำมก้ำวหน้ำของกำรพัฒนำ  
 
กระบวนการติดตามและประเมินผล 
    กำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน เป็นกำรตรวจสอบประสิทธิภำพของกำร
ด ำเนินงำนในแต่ละช่วงเวลำ ขณะที่กำรประเมินผลเป็นกระบวนกำรวิเครำะห์ผลควำมแตกต่ำงระหว่ำงผลของ
กำรด ำเนินงำน เพ่ือเปรียบเทียบเป้ำหมำยของโครงกำรที่วำงไว้ ทั้งนี้ อำจใช้กำรประเมินโดยผู้เชี่ยวชำญ
ภำยนอก กำรใช้หน่วยงำนผู้ปฏิบัติในกำรประเมินผล รวมถึงกำรให้ผู้รับบริกำร (ภำคีเครือข่ำย) มีส่วนร่วม
ในกำรประเมินผล กำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน มีขั้นตอนดังนี้ 
     ๑. แต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำ
กำรศึกษำจังหวัดเลย สู่กำรปฏิบัติ ระดับจังหวัด และระดับหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ 
     ๒. ก ำหนดกรอบกำรประเมิน เพ่ือสร้ำงและจัดท ำเครื่องมือส ำหรับกำรติดตำมและประเมินผล 
     ๓. ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผล โดยคณะกรรมกำรระดับจังหวัดและระดับหน่วยงำน 
     ๔. สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโดยรวม 
     ๕. เมื่อเสร็จสิ้น กำรด ำเนินงำนทุก แผนงำน/โครงกำร จัดให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และถอดบทเรียน แผนงำน/โครงกำร ที่ประสบผลส ำเร็จอย่ำงดียิ่ง ของแต่ละหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ เพื่อ
เป็นกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ  
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๑๙ 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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๒๐ 

ภาคผนวก ก 
แผนงาน 

 
แผนงาน  การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเลย สู่การปฏิบัติ 
 
หลักการและเหตุผล 

   แผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดเลย (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) เป็นยุทธศำสตร์ที่ชี้น ำทิศทำงกำรพัฒนำ
กำรศึกษำในจังหวัดเลย เพ่ือน ำไปสู่วิสัยทัศน์กำรพัฒนำกำรศึกษำในระยะยำว กำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำ 
กำรศึกษำจังหวัดเลย (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) ดังกล่ำว มีควำมเกี่ยวข้องกับหลำยหน่วยงำน ทั้งภำครัฐและ
ภำคเอกชน ดังนั้น กำรน ำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดเลย (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) สู่กำรปฏิบัติ จ ำเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนกระบวนกำรทรรศน์กำรพัฒนำใหม่ ทั้งวิธีคิดและวิธีกำรท ำงำน เพ่ือให้เกิดพลังร่วมในสังคม 
สำมำรถสร้ำงเครือข่ำยและประสำนควำมร่วมมือในกำรแปลงยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำตำมแผน  
สู่กำรปฏิบัติในทุกระดับ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดเลย สู่กำรปฏิบัติ 
ประกอบด้วยขั้นตอนวิธีกำรด ำเนินกำรที่ส ำคัญ ดังนี้ 
    ขั้นตอนที่ ๑ กำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในแนวคิดและสำระส ำคัญของแผนพัฒนำกำรศึกษำ
จังหวัดเลย (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕)  
    ขั้นตอนที่ ๒ กำรตรวจสอบยุทธศำสตร์ 
    ขั้นตอนที่ ๓ กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรในระดับต่ำงๆ ที่เชื่อมโยงกัน  
    ขั้นตอนที่ ๔ กำรปฏิบัติตำมแผนปฏิบัติกำร  
    ขั้นตอนที่ ๕ กำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน  
 
วัตถุประสงค์ 

   เพ่ือเป็นกรอบในกำรก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดเลย ให้ด ำเนินไปในทิศทำง
เดียวกันทั้งจังหวัด 
 
เป้าหมาย  

   ๑. เชิงปริมำณ 
    ๑.๑ ส่วนรำชกำร/หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ ทุกสังกัดในจังหวัดเลย 
    ๑.๒ ภำคเอกชน และภำคประชำสังคม ที่เกี่ยวข้อง  
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๒๑ 

   ๒. เชิงคุณภำพ 
    ๒.๑ ส่วนรำชกำร/หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ ในจังหวัดเลย จัดท ำแผนปฏิบัติกำรในระดับพ้ืนที่ 
ที่มีควำมเชื่อมโยงกันระหว่ำงหน่วยงำน  
    ๒.๒ ส่วนรำชกำร/หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ ในจังหวัดเลย กำรด ำเนินงำนพัฒนำกำรศึกษำ
ร่วมกัน ภำยใต้กำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน กำรบูรณำกำรร่วมระหว่ำงหน่วยงำน 
 
ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย   

ตัวชี้วัด เป้ำหมำย 

๑. ร้อยละของส่วนรำชกำร/หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ ในจังหวัดเลย จัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรในระดับพื้นที่ ที่มีควำมเชื่อมโยงกันระหว่ำงหน่วยงำน 

ร้อยละ  
๘๐ 

๒. ร้อยละของส่วนรำชกำร/หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ ในจังหวัดเลย มีกำร
ด ำเนินงำนพัฒนำกำรศึกษำร่วมกัน ภำยใต้กำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน 
กำรบูรณำกำรร่วมระหว่ำงหน่วยงำน 

ร้อยละ  
๘๐ 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน/กิจกรรม 

ที ่ ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม ระยะเวลำ 
ขั้นตอนที่ ๑  กำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในแนวคิดและสำระส ำคัญของ 
                 แผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดเลย 

 

๑ แต่งตั้งคณะกรรมกำรขับเคลื่อนแผนกำรพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดเลย ธันวำคม ๒๕๖๒ 

๒ กำรประชุมปฏิบัติกำร เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ ร่วมทั้งกำรสร้ำง
กระบวนกำรกำรมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติ 

มกรำคม ๒๕๖๓ 

ขั้นตอนที่ ๒ กำรตรวจสอบยุทธศำสตร์และกรอบแนวคิดในแต่ละยุทธศำสตร์  

๓ กำรประชุมปฏิบัติกำร เพ่ือวิเครำะห์ควำมเชื่อมโยงกับบทบำทหน้ำที่ของ
หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ 
- วิเครำะห์นโยบำย จุดเน้น/ตัวชี้วัด รำยละเอียด เป้ำหมำย แนวทำง   
  มำตรกำร ในแต่ละยุทธศำสตร์ , แผนงำน/โครงกำร 

มกรำคม-กุมภำพันธ์ 
๒๕๖๓ 

๔ ก ำหนดหน่วยงำนที่รับผิดชอบหลัก หน่วยงำนที่รับผิดชอบรอง  
  (หน่วยงำนสนับสนุน) 

มกรำคม-กุมภำพันธ์ 
๒๕๖๓ 
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๒๒ 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม (ต่อ) 

ที ่ ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม ระยะเวลำ 

ขั้นตอนที่ ๓ กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรในระดับต่ำงๆ  

๕ แต่งตั้งคณะท ำงำนบูรณำกำรโครงกำรของจังหวัดเลย มกรำคม ๒๕๖๓ 
๖ กำรประชุมปฏิบัติกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ

ในจังหวัดเลย (กำรบริหำรจัดกำรที่ยึดพ้ืนที่และเป้ำหมำยร่วมกัน) 
เพ่ือเชื่อมโยงแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดเลยกับแผนปฏิบัติกำร 
ในระดับพ้ืนที่ (หน่วยงำน) 

มกรำคม-กุมภำพันธ์ 
๒๕๖๓ 

ขั้นตอนที่ ๔ กำรปฏิบัติตำมแผนปฏิบัติกำร  

๗ ส่วนรำชกำร/หน่วยงำนที่รับผิดชอบหลัก ด ำเนินกำรขับเคลื่อนตำม
แผนปฏิบัติกำรระดับพ้ืนที่ ภำยใต้หลักกำรที่ยึดพ้ืนที่ ภำรกิจและ 
กำรมีส่วนร่วม (Area-Function-Participation : AFP) 

กุมภำพันธ์-สิงหำคม 
๒๕๖๓ 

ขัน้ตอนที่ ๕ กำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน  
๘ แต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน กำร

ขับเคลื่อนแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดเลย สู่กำรปฏิบัติ ระดับจังหวัด 
และระดับหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ 

กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ 

๙ ประชุมปฏิบัติกำร เพ่ือก ำหนดกรอบกำรประเมิน และสร้ำงเครื่องมือ
ส ำหรับกำรติดตำมและประเมินผล 

กุมภำพันธ์-มีนำคม 
๒๕๖๓ 

๑๐ ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผล โดยคณะกรรมกำรระดับจังหวัดและ
ระดับหน่วยงำน  

กุมภำพันธ์-สิงหำคม 
๒๕๖๓ 

 ๑๐.๑ ก่อนกำรด ำเนินงำน 
๑๐.๒ ระหว่ำงกำรด ำเนินงำน 
๑๐.๓ เมื่อเสร็จสิ้นโครงกำร 

 

๑๑ สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโดยภำพรวม สิงหำคม-กันยำยน 
๒๕๖๓ 

๑๒ กิจกรรมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียน แผนงำน/โครงกำร ที่
ประสบผลส ำเร็จอย่ำงดียิ่ง ของแต่ละหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ เพ่ือเป็น
กำรยกย่องเชิดชูเกียรติ  

สิงหำคม-กันยำยน 
๒๕๖๓ 
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๒๓ 

พื้นที่เป้าหมาย  
   ส่วนรำชกำร/หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ ทุกสังกัด ในพ้ืนที่จังหวัดเลย 
 

ระยะเวลาด าเนินการ  
    ปีงบประมำณ ๒๕๖๓ 
 

หนวยงานที่รับผิดชอบ   
   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเลย  
 

ผลที่คาดว่าจะไดรับ  
   ๑. ส่วนรำชกำร/หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ และมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อน
แผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดเลย ลงสู่กำรปฏิบัติงำนจริงในพ้ืนที่  
   ๒. แผนปฏิบัติกำรระดับพื้นที่ มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดเลย และตรงกับ
ควำมต้องกำรของแต่ละหน่วยงำน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

คูม่ือ แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเลย (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) สู่การปฏิบัต ิ

๒๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 



 
 

คูม่ือ แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเลย (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) สู่การปฏิบัต ิ

๒๕ 

 



 
 

คูม่ือ แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเลย (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) สู่การปฏิบัต ิ

๒๖ 

 



 
 

คูม่ือ แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเลย (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) สู่การปฏิบัต ิ

๒๗ 

 
 
 



 
 

คูม่ือ แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเลย (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) สู่การปฏิบัต ิ

๒๘ 

 
 


