
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย  
2. ชื่อโครงการ จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเลย 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 6๓   -   ธ.ค. 6๓     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 6๔   -   มี.ค. 6๔     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 6๔  -   ม.ิย. 6๔     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 6๔   -   ก.ย. 6๔     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวเิคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครือ่งหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบ6ุ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ) 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (โปรดระบุ20 ประเดน็การพัฒนาบริการประชาชน และการพัฒนา

ประสิทธิภาพภาครัฐ) 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (โปรดระบุ ๒ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน) 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศาสตร์๖:การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล

ในสังคมไทย 
4.6 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ.........................................................................................................................) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุข้อ 11 ) 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบขุ้อ........................................................................................................) 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 
 

 

แบบฟอร์ม  
สำหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา  ผลผลิตที่ 5 ผูร้ับบริการการศึกษาตามอัธยาศยั 
  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลติที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ได้รับบริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา       ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ผลผลิตที่ 3 ผูไ้ด้รับการส่งเสรมิและพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรยีนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศกึษานอกระบบ  ผลผลติที ่8 ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 
    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นทีร่ะดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี) 
    (โปรดระบนุโยบายข้อ..................................................................................... ..............................................) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
    (โปรดระบุนโยบายข้อ................................................................................................................................. ..) 
7. หลักการและเหตุผล  
  คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาใน
ภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 11 ให้มีสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่
กฎหมายกาํหนด การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่างๆ ที่มอบหมาย 
และให้มีอํานาจหน้าที่ตาม (2) จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ และ (11) ปฏิบัติภารกิจตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้ง ปฏิบัติภารกิจเกีย่วกับราชการประจําทั่วไป 
ของกระทรวงศึกษาธิการและประสานงานต่างๆในจังหวัด  

จากบทบาทและหน้าที่ตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้น  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย จึงมีภารกิจหลักในการ
ดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ คือ ให้มีการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและขับเคลื่อนลงสู่แผนปฏิบัติการ
ประจำปี เพื่อใช้แผนเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวกับการบริหารและ                   
การจัดการศึกษา การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทการประสานและส่งเสริม                  
การบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่ และเกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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เพ่ือดำเนินการตามข้อกำหนดกฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 หมวด 5 มาตรา 54 หน้าที่ด้านการศึกษา รัฐต้อง
ดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปีตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมี
คุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายรัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา ตามวรรค
หนึ่งเพื่อพัฒนาร่างกายจิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัยโดยส่งเสริม และสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วย  รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับ
การศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกัน
ระหว่างรัฐ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับและ โดยรัฐมีหน้าที่เนินการ กำกับ 
ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมาย ว่าด้วย
การศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติและการดำเนินการและ
ตรวจสอบการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้                  
เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว 
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  และหมวด 16 ด้านการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา 258 (จ) ด้านการศึกษา  

ดังนั้น ในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเลย ต้องเกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีการ
พัฒนาหรือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการศึกษา ซึ่งส่วนราชการที่เก่ียวข้อง องค์กร เอกชนที่มีส่วนได้ส่วน
เสียและมีส่วนเกี่ยวข้องในการเสนอแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัดให้สอดคล้องกับปัญหา และความต้องการ
ของประเทศชาติ และเพ่ือให้มีแผนเป็นเครื่องมือในการกำหนดทิศทาง กระบวนการดำเนินงานของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเลย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้น 
 
8. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๔ 
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย (ปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรประจำปี)   

2. เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาให้เป็นเอกภาพ
และเป็นสารสนเทศมีประสิทธิภาพสำหรับการวางแผน 

3. เพ่ือให้มีทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับจังหวัด  
4. เพ่ือส่งเสริมการบริหารจัดการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลยให้มีประสิทธิภาพ   
5. เพ่ือประเมินผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย 

 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 

     9.1 ตัวชีว้ัดเชิงปริมาณ      
1. มีแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562-2565) จังหวัดเลย ทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔              

และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย (ปรับปรุงตามงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรรประจำปี) จำนวน 2 แผน  

   ๒. มีข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในจังหวัดเลยประกอบการตัดสินใจในการวางแผน จำนวน 1 เล่ม 
     9.2 ตัวชีว้ัดเชิงคุณภาพ 
      1. ร้อยละ 100 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ใช้แผนพัฒนาการศึกษาและแผนอื่นๆ                   

เป็นเครื่องมือในการกำหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด สามารถส่งเสริมสนับสนุน 
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การจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ประสานและส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานทาง
การศึกษาในพ้ืนที่ จนเกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ   

      2. ร้อยละ 100 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลยมีผลการดำเนินงานโครงการบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนฯ ที่กำหนดไว้ 
 
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  

1. หน่วยงานการศึกษาในจังหวัดเลย จำนวน 18 หน่วยงาน 
 2. บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย จำนวน 55 คน 
 
11. ระยะเวลาดำเนินการ  

ธันวาคม 2563 - กันยายน 2564 
 
12. สถานที่ดำเนินการ  

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย  
 
1๓. กิจกรรมที่วางแผนดำเนินการ 
 กิจกรรมที่ 1 จัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
 กิจกรรมที่ 2 แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562-2565) จังหวัดเลย ทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
 กิจกรรมที่ 3 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดเลย 
 
14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)   

กิจกรรมที่ 2 แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562-2565) จังหวัดเลย ทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
 ๑. จัดทำร่างแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเลย (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ                  

พ.ศ. ๒๕๖๔ ขอความเห็นชอบ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันที่ ๒๓ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  มีมติเห็นชอบแผนดังกล่าว 

 ๒. ดำเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเลย (พ.ศ. ๒๕๖๒ -๒๕๖๕) ฉบับทบทวน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 กิจกรรมที ่3 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดเลย 
  ๑. ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงานศึกษาจังหวัดเลย 
เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔  ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย  
  ๒. จัดทำร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงานศึกษาจังหวัดเลย 
ขอความเห็นชอบ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแผนดังกล่าว 
  ๓. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงานศึกษาจังหวัดเลย  
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15. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ      
1. มีแผนพัฒนาการศึกษา  
(พ.ศ. 2562-2565) จังหวัด
เลย ทบทวน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 256๔ แผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ จังหวัดเลย และ
แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย 
(ปรับปรุงตามงบประมาณท่ี
ได้รับจัดสรรประจำปี) 

๓ เล่ม ๓ - จัดประชุมฯ 
- จัดทำแผนฯ 
- เสนอ กศจ.  
- ประกาศใช้แผนฯ 

๑๐๐ 

๒. มีข้อมูลสารสนเทศ                   
ทางการศึกษาในจังหวัดเลย
ประกอบการตัดสินใจในการ
วางแผน 
 

1 เล่ม 1 เล่ม ดำเนินการจัดทำ
เล่มข้อมูล
สารสนเทศทาง
การศึกษาใน
จังหวัดเลย 
ประจำปีการศึกษา 
2563 

๑๐๐ 

เชงิคุณภาพ      
1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เลย ใช้แผนพัฒนาการศึกษา
และแผนอ่ืนๆ เป็นเครื่องมือใน
การกำหนดทิศทางและแนว
ทางการพัฒนาการศึกษาของ
จังหวัด สามารถส่งเสริม
สนับสนุนการจดัการศึกษาทุก
ระดับและทุกประเภท ประสาน
และส่งเสริมการบริหารจัด
การศึกษาของหน่วยงานทาง
การศึกษาในพ้ืนที่ จนเกิด
กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 100 ร้อยละ ๑๐๐ อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการตามแผนฯ 

ร้อยละ ๑๐๐ 
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๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ 
ขนาด file เทา่กับหรือมากกว่า 2 MB) 
 
กิจกรรมที ่2 แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562-2565) จังหวัดเลย ทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 

 
 
กิจกรรมที ่3 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดเลย 

 
 
17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ไดร้ับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

38,900 ๑๑,๐๔๕ ๕,๖๑๐ ๕,๔๓๕   
แหลง่งบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหา อุปสรรค 
   เนื่องจาก สถานการณ์โควิด ๑๙ ทำให้การจัดประชุมและการติดตามผล เกิดความล่าช้า ยังไม่
สามารถดำเนินการตามแผนที่วางไว้ได้ 
      18.2 แนวทางแก้ไข 
...................................................................................................................................................................... ............... 
 
19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
........................................................................................................................................................ ............................. 



~ 7 ~ 

 
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
          สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย สามารถจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเลย แผนปฏิบัติการจังหวัดเลย 
และแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย สอดคล้องกับแผนการศึกษาชาติ นโยบาย ยุทธศาสตร์ 
ที่เก่ียวข้องและใช้แผนเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
๒๑. ผู้รายงาน นางสาวสายสรุีย์ หงษ์เวียง  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
     โทร ๐๔๒-๘๗๐๖๑๒-๓ โทรสาร ๐๔๒-๘๗๐๖๓๒ E-mail : plan.peoloei@gmail.com 
 
2๒. วันที่รายงาน ณ วันที่ ๑๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

-------------------------------------- 

ขอความอนุเคราะห์ส่งรายงานฯ ไปที่สำนักนโยบายและยุทธศาสตร ์สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

ทาง E-mail : report_ed54@hotmail.com  
 

 

mailto:report_ed54@hotmail.com%20ภายใน
mailto:report_ed54@hotmail.com%20ภายใน


แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย 
2. ชื่อโครงการ เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย (เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 6๓   -   ธ.ค. 6๓     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 6๔   -   มี.ค. 6๔     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 6๔  -   ม.ิย. 6๔     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 6๔   -   ก.ย. 6๔     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวเิคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครือ่งหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้าน 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพศักยภาพทรัพยากร) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบ ุ๑๒ ด้านการพัฒนาการเรียนรู้) 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (โปรดระบุด้าน.................................................................................................) 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (โปรดระบุ ๑๒ ด้านการศึกษา) 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์) 
4.6 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ.........................................................................................................................) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุข้อ 8 ) 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบขุ้อ........................................................................................................) 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 
 

 

แบบฟอร์ม  
สำหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา  ผลผลิตที่ 5 ผูร้ับบริการการศึกษาตามอัธยาศยั 
  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลติที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ได้รับบริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา       ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ผลผลิตที่ 3 ผูไ้ด้รับการส่งเสรมิและพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรยีนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศกึษานอกระบบ  ผลผลติที ่8 ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 
    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นทีร่ะดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี) 
    (โปรดระบนุโยบายข้อ........................................................................... ........................................................) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
    (โปรดระบุนโยบายข้อ....................................................................................................................... ............) 
7. หลักการและเหตุผล  
 ทรัพยากรบุคคล หรือ บุคลากรในองค์กร เป็นปัจจัยสำคัญในลำดับต้นๆ ในการพัฒนาและขับเคลื่อน
องค์กรสู่ความสำเร็จทั้งด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้น องค์กรที่จะประสบความสำเร็จ และ
เจริญก้าวหน้าอย่างมีคุณภาพได้นั้น  นอกจากการมีผู้นำที่ดี เข้มแข็งและมีความรู้ความ สามารถแล้ว  ปัจจัยหลักที่
สำคัญที่สุดอีกประการหนึ่ง ในการขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรสู่ความสำเร็จได้เป็นรูปธรรม  คือ การมีทรัพยากร
บุคคล  หรือ บุคลากรที่ดีมีคุณภาพ  มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และความเข้าใจในงานที่ทำ มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ ทั้งต่อตัวเองต่อผู้อ่ืนและต่อสังคม และสิ่งสำคัญที่สุดที่บุคลากรในองค์กรทุกประเภทจะต้องมี
และขาดไม่ได้เลย นั่นคือ การมีบุคลากรที่มีคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตสำนึกที่ดีที่ถูกต้อง ซึ่งจะนำพาองค์กรไปสู่
ความสำเร็จและเป็นองค์กรแห่งคุณธรรม ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศชาติต่อไป 

 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย  เป็นหน่วยงานภาครัฐ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้ง
ขึ้นตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน  2560 เพ่ือปฏิบัติภารกิจของ 
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กระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด จึงได้เล็งเห็นความสำคัญใน
การพัฒนาบุคลากรในสังกัด เพ่ือให้ตระหนักรู้ถึงการสร้างจิตสำนึกให้มีคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมค่านิยม ด้วยการมีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน มี
ความสมัครสมานสามัคคี ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน และประชาชน จึงได้
จัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเลย ทั้งนี้ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติ คุณธรรม และจริยธรรม อันจะนำพาไปสู่การปฏิบัติ
หน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
8. วัตถุประสงค์ 
 ๘.1 เพ่ือเสริมสร้างให้บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย มีความรู้ ความเข้าใจในหลักคุณธรรม 
จริยธรรม เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และการดำเนินชีวิต 
 ๘.2 เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาให้บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ความคิดเห็น ประสบการณ์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติท่ีดีในการปฏิบัติงานร่วมกัน 
 ๘.3 เพ่ือพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ได้นำความรู้ที่ได้ปรบัมา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและการปฏิบัติงาน 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  บุคลากรผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการ มีความพึงพอใจร้อยละ 85 
     9.2 ตัวชีว้ัดเชิงคุณภาพ  ผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการ มีคุณธรรม จริยธรรม มีการปรับเปลี่ยนทัศนคติ             
และปรับกระบวนทัศน์ในการปฏิบัติงาน และสามารถอยู่ร่วมกันในองค์กรได้อย่างมีความสุข และมีทักษะด้านดิจิทัล 
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  

๑. ข้าราชการสังกัด ศธจ.เลย   จำนวน  45  คน 
 ๒. ลูกจ้าง/พนักงาน ศธจ.เลย           จำนวน    8  คน 
          ๓. เจ้าหน้าทีคุ่รุสภา ศธจ.เลย  จำนวน    3  คน 
 ๔. นิสิต/นักศึกษาฝึกประสบการณ์  จำนวน    4  คน 
       รวมทั้งสิ้น  จำนวน   60 คน 
11. ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม  - ธันวาคม  2563 
12. สถานที่ดำเนินการ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย 
13. กิจกรรมทีว่างแผนดำเนินการ  

กิจกรรมที่ 1 อบรมคุณธรรมจริยธรรม 
กิจกรรมที่ ๒ อบรมการจดัทำข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านโซเชียล 

14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)  
กิจกรรมที่ ๒ อบรมการจดัทำข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านโซเชียล 
อบรมการจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ ผ่านโซเชียล ให้กับธุรการของทุกกลุ่ม เป็นผู้จัดทำจดหมายข่าวและ

ขยายผลให้กบับุคลากรในกลุ่ม 
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15. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ      
บุคลากรผู้เข้าร่วมอบรม                      
มีความพึงพอใจ 

ร้อยละ 85 ร้อยละ ๙๐ บุคลากรที่เข้าร่วม
อบรม ดำเนินการ
ประเมินความพึง
พอใจในโครงการ 

ร้อยละ ๑๐๐ 

เชงิคุณภาพ      
ผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการ                
มีคุณธรรม จริยธรรม                           
มีการปรับเปลี่ยนทัศนคติ และ
ปรับกระบวนทัศน์ในการ
ปฏิบัติงาน และสามารถอยู่
ร่วมกันในองค์กรได้อย่างมี
ความสุข และมีทกัษะด้านดิจิทัล 

ทุกคน นำร่องธุรการทุก
กลุ่ม ขยายผล
บุคลากรทุกคน  

กิจกรรมที่ ๒ 
พัฒนาทักษะ
ดิจิทัล บุคลากร 
ทุกคนสามารถ
จัดทำจดหมายข่าว
เผยแพร่ได ้

ร้อยละ ๑๐๐ 

๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ 
ขนาด file เทา่กับหรือมากกว่า 2 MB) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างจดหมายข่าว 
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17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

๔๕,๔๐๐ ๔๕,๔๐๐ ๔๕,๔๐๐ -   
แหลง่งบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศกัยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหา อุปสรรค 
.............................................................................................................................................................. ....................... 
      18.2 แนวทางแก้ไข 
..................................................................................................................................................................................... 
 
19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
 - 
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
 บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการ ที่ผ่านการอบรม มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะด้านดิจิทัลและสามารถนำ
ความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข 
 
๒๑. ผู้รายงาน นางปุญยาวีย์ งอยปัดพันธ์  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 
     โทร ๐๔๒-๘๗๐๖๑๒-๓ โทรสาร ๐๔๒-๘๗๐๖๓๒ E-mail : .............................................. 
 
2๒. วันที่รายงาน ณ วันที่ ๑๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

-------------------------------------- 

ขอความอนุเคราะห์ส่งรายงานฯ ไปที่สำนักนโยบายและยุทธศาสตร ์สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

ทาง E-mail : report_ed54@hotmail.com  

 

mailto:report_ed54@hotmail.com%20ภายใน
mailto:report_ed54@hotmail.com%20ภายใน


 

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
๑. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย 
๒. ชื่อโครงการ ตรวจติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 
๓. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ ๑ :  เดือน   ต.ค. ๖๓   -   ธ.ค. ๖๓     ไตรมาสที่ ๒ :  เดือน   ม.ค. ๖๔   -   มี.ค. ๖๔     
     ไตรมาสที่ ๓ :  เดือน   เม.ย. ๖๔  -   ม.ิย. ๖๔     ไตรมาสที่ ๔ :  เดือน   ก.ค. ๖๔   -   ก.ย. ๖๔     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวเิคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครือ่งหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้) 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ) 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ ( ด้านการศึกษา ) 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      ( ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ) 
4.6 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ.........................................................................................................................) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุข้อ............................................................................................................) 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบขุ้อ........................................................................................................) 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 
 

แบบฟอร์ม  
สำหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 



 

     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา  ผลผลิตที่ 5 ผูร้ับบริการการศึกษาตามอัธยาศยั 
  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลติที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ได้รับบริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา       ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ผลผลิตที่ 3 ผูไ้ด้รับการส่งเสรมิและพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรยีนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศกึษานอกระบบ  ผลผลติที ่8 ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 
    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นทีร่ะดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี) 
    (โปรดระบุนโยบายข้อ..................................................................................... ..............................................) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
    (โปรดระบนุโยบายข้อ................................................................................................................................. ..) 
7. หลักการและเหตุผล  
 การตรวจ  ติดตาม  ประเมินผลและสนับสนุนการตรวจราชการ เป็นการดำเนินงาน  เพ่ือให้การพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  มีพลังเคลื่อนสู่จุดหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  และปรับปรุงพัฒนาเพื่อเตรียมการรับ
การติดตามและประเมินผลจากหน่วยงานภายนอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องคุณภาพการศึกษาอยู่ใน กำกับ ดูแล 
รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี                                                                                                                               
 เพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตาม กฎหมายกำหนด
บทบาทหน้าที่และสนับสนุนการตรวจสอบราชการกระทรวงศึกษาธิการและผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี 
เขตตรวจราชการที่ 10  เป็นภาระงานหนึ่งอำนาจหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนเชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ     ไปสู่การปฏิบัติ 
สนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี   เขตตรวจ
ราชการที่ 10 ต้องดำเนินการรับตรวจราชการและจัดเก็บข้อมูลพร้อมทั้งจัดทำรายงานการตรวจราชการ ในการนี้
ได้จัดทำโครงการตรวจติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 
 
 



 

8. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ  ผู้ตรวจราชการสำนัก นายกรฐัมนตรีเขตตรวจ
ราชการที่ 10 และสำนักงานศึกษาธิการภาค 10                                                            
 2. เพ่ือผสานความร่วมมือความเข้าใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษากับ หนว่ยงาน
และสถานศึกษาในจังหวัดเลย 

3. เพ่ือประสาน  สนับสนุนการตรวจราชการ หน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัดเลยในการพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาตามนโยบาย  
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
  1. ส่วนราชการ หน่วยงาน และสถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ทุกสังกัดในจังหวัดเลย                      
มีความพร้อมรับการตรวจราชการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง                                                                                               
  2. รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย 1 ฉบับ                                                                                                                                                                               
     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
  1. ส่วนราชการ หน่วยงาน และสถานศึกษา มีความเข้าใจในการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษากับ
หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเลย 

2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลยมีการประสาน สนับสนุนการตรวจราชการ กับ หน่วยงานและ
สถานศึกษา ทุกระดับ ทุกประเภทในจังหวัดเลย                                                                                                         
  3. มีรายงานผลการดำเนินงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย 
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  

1. บุคลากรสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย 
 2. ผู้บริหารการศึกษาในสังกัด สพป.ลย เขต 1 – 3 , สพม.19 , สอศ. , สช. และกศน.  
 3. ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ลย เขต 1 – 3 , สพม.19, สอศ. , สช. และกศน. 
 4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.ลย เขต 1 – 3 , สพม.19 , สอศ. , สช. และกศน.  
11. ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
12. สถานที่ดำเนินการ สำนกังานศึกษาธิการจังหวัดเลย 
13. กิจกรรมทีว่างแผนดำเนินการ  

กิจกรรมที่ 1 ตรวจติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน ตามนโยบาย  
 กิจกรรมที่ 2 รับการตรวจราชการ กรณีปกติและกรณีบูรณาการ 
14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)   

1. มีการวิเคราะห์นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และจัดทำคู่มือการใช้
แบบรายงานผลการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 2. แจ้งประสานหน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดเลย ในการรายงานผลการตรวจราชการ และติดตาม
ประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 และรอบที่ 2 
 3. จัดทำเอกสารเพื่อนำเสนอรายงานผลการดำเนินงาน เรื่อง การลงพ้ืนที่ติดตามประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (covid -19)  
  4. วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ร่วมนิเทศโดยสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้สำนักงาน
ศึกษาธิการภาค ๑๐ ลงพ้ืนที่ตรวจ ติดตามการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์ การแพร่



 

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (cocid - 19) ภาคเรียนที่ 2 / 2563 และจัดทำรายงานผลการการ
ติดตาม ฯ ระดับภาค พร้อมทั้งกำกับ ติดตามการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลยในการจัดทำ
รายงานผลการติดตามฯ  ระดับจังหวัด  โดย ร่วมลงพ้ืนที่ตรวจ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนและมาตรการ
ป้องกันในสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid - 19)  เพื่อรับการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการ  กระทรวงศึกษาธิการที่ได้รับมอบหมาย 1)  นายองอาจ  ศรีปะโค  2)  นายเวียงชัย  
ศรีพรหมษา 3) นายดร รูปสม ณ โรงเรียนเมืองเลย, วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย และโรงเรียน
วรราชวิทยา อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย 
  5. วันที่ 16 มีนาคม 2564 ร่วมการประชุมชี้แจงประสานแผนการตรวจราชการและติดตามประเมินผล
การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อเข้าร่วมรับการตรวจราชการของ
ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการที่ได้รับมอบหมายในภาพรวมของจังหวัด ณ ห้องประชุมอุดรดุษฎี โรงแรม
เจริญโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  
15. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ      
1. สว่นราชการ หนว่ยงาน และ
สถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท 
ทุกสังกัดในจังหวัดเลย                      
มีความพร้อมรับการตรวจราชการ  
                                                                                            
2. รายงานผลการดำเนินงานของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย  

อย่างน้อย   
ปีละ 1 ครั้ง 
 
 
 

1 ฉบับ 

๑ ครั้ง 
 
 
 
 

N/A 

รับการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ 
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 
2564 ณ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเลย 
โรงเรียนเมืองเลย 
และโรงเรียนวรราช
วิทยา  

๑๐๐ 
 
 
 
 

N/A 

เชงิคุณภาพ      
1. ส่วนราชการ หน่วยงาน และ
สถานศึกษา มีความเข้าใจใน
การขับเคลื่อนนโยบาย
การศึกษากับหน่วยงานทางการ
ศึกษาในจังหวัดเลย 
2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เลยมีการประสาน สนับสนุน
การตรวจราชการ กับ หน่วยงาน
และสถานศึกษา ทุกระดับ            
ทุกประเภทในจังหวัดเลย                                                                                                         
3. มีรายงานผลการดำเนินงาน 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงาน
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวดั
เลย 

ร้อยละ ๘๕ N/A  N/A 



 

๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ 
ขนาด file เทา่กับหรือมากกว่า 2 MB) 

 ๑. รับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการที่ได้รับมอบหมาย วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 
2564 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย โรงเรียนเมืองเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย และ
โรงเรียนวรราชวิทยา อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย 

 
 
 
 
 
 
 
 

๒. เข้าร่วมรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ นายธนากร ดอนเหนือ               
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑๐ ณ ห้องประชุมอุดรดุษฎี โรงแรมเจริญ
โฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี วันที่ 16 มีนาคม 2564 

  
 
17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

๘๐,๐๐๐ บาท ๑๕,๘๐๐ 1,050 14,750   
แหลง่งบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 

 



 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหา อุปสรรค 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
      18.2 แนวทางแก้ไข 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
 
19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
.....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................ ......................................................................... 
................................................................................. .................................................................................................... 
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
 1. สถานศึกษาในจังหวัดเลยได้รับการนิเทศติดตาม และตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ                                                                                                                                                                                   
 2. สำนักงานศึกษาธิการมีระบบข้อมูลสารสนเทศ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ                            
 3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลยมีรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย 
21. ผู้รายงาน   นางธมนพัชศ์ อมรรัฐฒสรรค์  ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
     โทร ๐๔๒-๘๗๐๖๑๒-๓ โทรสาร ๐๔๒-๘๗๐๖๓๒ E-mail : .............................................. 
2๒. วันที่รายงาน ณ วันที ่๑๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

-------------------------------------- 

ขอความอนุเคราะห์ส่งรายงานฯ ไปที่สำนักนโยบายและยุทธศาสตร ์สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

ทาง E-mail : report_ed54@hotmail.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://gg.gg/nrrg1 

Download แบบรายงานและเอกสารประกอบ 

mailto:report_ed54@hotmail.com%20ภายใน
mailto:report_ed54@hotmail.com%20ภายใน


แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย 
2. ชื่อโครงการ  โครงการนวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา IFTE   
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 6๓   -   ธ.ค. 6๓     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 6๔   -   มี.ค. 6๔     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 6๔  -   ม.ิย. 6๔     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 6๔   -   ก.ย. 6๔     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวเิคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครือ่งหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้าน) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์  

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบดุ้าน)   ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (โปรดระบุด้าน) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนอง 

ต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (โปรดระบดุ้าน)   
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศาสตร์) 
4.6 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุข้อ)   
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบขุ้อ)   การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 
 
 

 

แบบฟอร์ม  
สำหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา  ผลผลิตที่ 5 ผูร้ับบริการการศึกษาตามอัธยาศยั 
  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลติที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ได้รับบริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา       ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ผลผลิตที่ 3 ผูไ้ด้รับการส่งเสรมิและพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรยีนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศกึษานอกระบบ  ผลผลติที ่8 ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 
    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นทีร่ะดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี) 
    (โปรดระบนุโยบายข้อ)  ข้อ 3 การพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
    (โปรดระบุนโยบายข้อ) ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้  
7. หลักการและเหตุผล  

การที่จะพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืน ให้เกิดข้ึนใสนอนาคตนั้น จะต้อง 
ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างทุนของประเทศที่มีอยู่ให้เข้มแข็ง และมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อน
กระบวนการพัฒนาทั้งในระยะกลางและระยะยาว โดยพาะ “การพัฒนาคน” ให้มีการเตรียมความพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ทักษะการเรียนรู้และการเสริมสร้างปัจจัยแวดล้อมท่ี
เอ้ือต่อ การพัฒนาคุณภาพของคน โดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาประยุกต์ใช้ทั้งในเชิงระบบและโครงสร้างของสังคมไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น 

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561–2580) ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติ 
มั่นคงประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” พัฒนา
คนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณาภพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการ
เติบโตบนคุIภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 

แผนพัฒนาการศึกษา  ของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12  (พ.ศ.2560 – 2564)  ใหม้ีการ 
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กำหนดยุทธศาสตร์และวางเป้าหมายที่สามารถตอบสนองการพัฒนาที่สำคัญในด้านต่างๆ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ที่มุ่งหวังให้คนไทยมีคุณธรรม
จริยธรรมมีภูมิคุ้ม กันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านคุณภาพ
และด้านการตอบโจทย์บรบิทที่เปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษาที่มุ่ง หวังให้มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการ ในการจัดการศึกษาทุกระดับ  ทุกประเภท 
และมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มที่ ตอบสนองการพัฒนาในด้าน
คุณภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการ
พัฒนาประเทศ และมีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนซึ่งตอบสนองการ
พัฒนาในด้านคุณภาพและด้านการตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึง
บริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ที่มุ่งหวังให้การบริการการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มทุกวัย  
ในระดับที่เหมาะสม กับสภาพบริบทและสภาพพ้ืนที่ ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านการเข้าถึงการให้บริการและ
ด้านความเท่าเทียม ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา มุ่งหวังให้
คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งตอบสนองการพัฒนาใน
ด้านการเข้าถึงการให้ บริการ ด้านความเท่าเทียม และด้านประสิทธิภาพ และยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนา
ระบบบริหารจัดการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ที่มุ่งหวังให้มีการใช้ทรัพยากรทั้งด้าน
งบประมาณและบุคลากร ได้อย่างคุ้มค่า ไม่เกิดการสูญเปล่าและมีความคล่องตัวซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้าน
ประสิทธิภาพ 

จากรายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ ประจำปี 2562 พบว่าในแผนแม่บทด้าน 
การพัฒนาการเรียนรู้ ซึ่งมีเป้าหมายให้วัยเรียน วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด
วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว 
สื่อสา และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น ผลการประเมินด้านทักษะ อยู่ที่ 62.30 
คะแนนต่ำกว่าปี 2561 ซ่ึงผลการประเมินอยู่ที่  63.00  และจากรายงานวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) 
พบว่า  ปัญหาคุณภาพการศึกษาไทยสาเหตุหลักส่วนหนึ่ง เกิดจากระบบการศึกษาไทยไม่เอ้ือต่อการสร้างความ
รับผิดชอบ (Accountability) หลักสูตรและตำราเรียนของไทยไม่สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
การทดสอบยังคงเน้นการจด จำเนื้อหามากกว่าการเรียนเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจอย่างแท้จริง 

จากเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าวข้างต้น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลยจึงได้จัดทำโครงการ  
IFTE (Innovation For Thai Education) และเป็นโครงการต่อเนื่อง โดยการนำผลการวิเคราะห์และการวิจัยการ
พัฒนารูปแบบและแนวทางในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการวิเคราะห์และ
การวิจัยแนวการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษา จากโครงการ TFE (Teams For 
Education) และโครงการ Coaching Teams เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา จากปีงบประมาณ พ.ศ.2562–
2563 มาสรุปหลอมหลวมและใช้ในการวางแผนในการพัฒนาการศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา เพ่ือสร้างและ
พัฒนาเครือข่าย ความร่วมมือของบุคลากรในทุกภาคส่วน มาร่วมกันสร้างนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้ง
ในด้านกระบวน การบริหารจัดการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนการสอนและกระบวนการนิเทศการศึกษา เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพของผู้เรียนในด้านทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 
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8. วตัถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้มีศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ระดับจังหวัด 
 2. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
 3. เพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัยและเผยแพร่ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และแนวทางการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล  
 4. เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 5. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาให้นักเรียนในสถานศึกษามีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 หรือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50  

9. ตวัชี้วัดของโครงการ 
     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
 4.1.1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย มีข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ระดับจังหวัด 
 4.1.2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และการ
นิเทศ ติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
 1) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ให้กับสถานศึกษา จำนวน 25 แห่ง 
 2) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา การนิเทศ ติดตามและประเมินผล ให้กับหน่วยงานทางการศึกษา จำนวน 5 
แห่ง 
 4.1.3 การวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัยและเผยแพร่ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และแนวทางการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผล 
 1) เผยแพร่ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย จำนวน 25 นวัตกรรม 
 2) เผยแพร่ นวัตกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผล ของหน่วยงานทางการศึกษา จำนวน 1 นวัตกรรม 
 4.1.4 เครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 1) เครือข่ายของจังหวัดเลย จำนวน 1 เครือข่าย 
 2) เครือข่ายของหน่วยงานทางการศึกษา จำนวน 5 เครือข่าย 
 4.1.5 การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาให้นักเรียนในสถานศึกษามีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 หรือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 
  - นักเรียนชั้น ป. 6 หรือชั้น ม.3 ในสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย จำนวน 25 แห่ง 

     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
  4.2.1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ระดับ
จังหวัด เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาพรวมของจังหวัดเลย 
  4.2.2 สถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย และหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน 
พัฒนา นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และการนิเทศ ติดตามและประเมินผล  
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  4.2.3 สถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย และหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
วิจัย และเผยแพร่ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และแนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผล ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  4.2.4 ความร่วมมือจากเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในระดับจังหวัดเป็นไปอย่าง
กัลยาณมิตร 
  4.2.5 สถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาให้นักเรียนในสถานศึกษามี
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก 
ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50  

10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
      5.1 สถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ จำนวน 25 แห่ง  
      5.2 หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเลย จำนวน 5 หน่วยงาน 

11. ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
12. สถานที่ดำเนินการ   
     1. สถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย ในพื้นที่จังหวัดเลย 
     2. หน่วยงานทางการศึกษา ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 5 แห่ง 

13. กิจกรรมทีว่างแผนดำเนินการ  
      กิจกรรมที่ ๑ การจัดทำศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ระดับจังหวัด 
      กิจกรรมที่ ๒ การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
      กิจกรรมที่ ๓ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัยและเผยแพร่ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และแนวทางการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผล 
      กิจกรรมที่ ๔ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)  
  ๒.๑ การชี้แจงการดำเนินงานตามโครงการ  IFTE 
  ๑) แต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด 
  ๒) ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ IFTE 
   ๒.๑) กำหนดกลุ่มเป้าหมาย 
   ๒.๒) การเสนอรายชื่อคณะกรรมการระดับหน่วยงาน 
   ๒.๓) รูปแบบการดำเนินการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้และการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล 
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15. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวน
เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนนิงาน 

ร้อยละ 

เชิงปริมาณ      
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลยมีข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษา  

รอ้ยละ 100 1 เล่ม N/A  

ร้อยละความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย การส่งเสริม 
สนับสนุน พัฒนา นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ มีความพึง
พอใจไม่น้อยกว่า  

ร้อยละ 80 25 แห่ง N/A  

เชงิคุณภาพ      
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย รอ้ยละ 100 25 แห่ง N/A  
ร้อยละนวัตกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลของ
จังหวัดเลย 

ร้อยละ 100 25 แห่ง N/A  

๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ 
ขนาด file เทา่กับหรือมากกว่า 2 MB) 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที ่1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

284,000 บาท 284,000บาท - ๑,๔๐๐ - - 
แหลง่งบประมาณ  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหา อุปสรรค 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID :19 
      18.2 แนวทางแก้ไข 
.....................................................................................................................................................................................
........................................................................................................ ............................................................................. 
 
19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
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20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
  การบูรณาการด้านการเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานในจังหวัด ในการพัฒนาคนให้พร้อมเข้าสู่สังคมคุณภาพใน
ศตวรรษท่ี 21 เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายที่เกี่ยวข้องได้
อย่างมีประสิทธิภาพ จะทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ตามสมรรถนะของผู้เรียน
เพ่ิมข้ึน 
21. ผู้รายงาน นางสาวสุรางค์ ลำดวน  ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
     โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๗๕๐๓๑๖ โทรสาร ๐๔๒-๘๗๐๖๓๒ E-mail : plan.peoloei@gmail.com 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ ๑๕ เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2564 

-------------------------------------- 

ขอความอนุเคราะห์ส่งรายงานฯ ไปที่สำนักนโยบายและยุทธศาสตร ์สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

ทาง E-mail : report_ed54@hotmail.com  

 

 

 

 

http://gg.gg/nrrg1 

Download แบบรายงานและเอกสารประกอบ 

mailto:plan.peoloei@gmail.com
mailto:report_ed54@hotmail.com%20ภายใน
mailto:report_ed54@hotmail.com%20ภายใน


แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย 

2. ชื่อโครงการ  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยในระดับพื้นท่ี 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 6๓   -   ธ.ค. 6๓     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 6๔   -   มี.ค. 6๔     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 6๔  -   ม.ิย. 6๔     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 6๔   -   ก.ย. 6๔     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวเิคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครือ่งหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้าน) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบดุ้าน)   ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (โปรดระบุด้าน) การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (โปรดระบุด้าน)  แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศาสตร์)  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
4.6 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ.................................................... .....................................................................) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุข้อ)  ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยคำนึงถึงพหุปัญญาที่หลากหลาย 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบขุ้อ........................................................................................................) 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 
 

 

แบบฟอร์ม  
สำหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา  ผลผลิตที่ 5 ผูร้ับบริการการศึกษาตามอัธยาศยั 
  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ได้รับบริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา       ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ผลผลิตที่ 3 ผูไ้ด้รับการส่งเสรมิและพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรยีนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศกึษานอกระบบ  ผลผลติที ่8 ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 
    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)  
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี) 
    (โปรดระบุนโยบายข้อ)  ข้อ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
    (โปรดระบุนโยบายข้อ) ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้  
7. หลักการและเหตุผล  

สืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ได้กำหนดในมาตรา 54 ระบุว่ารัฐ  
ต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมี
คุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรค
หนึ่ง เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วย กระทรวงศึกษาธิการจึงได้
กำหนดแนวทางการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย โดยให้สถานศึกษาทุกสังกัดในพ้ืนที่จัดการศึกษาปฐมวัยให้มี
คุณภาพ โดยอาศัยจังหวัดเป็นฐานในการขับเคลื่อนหลัก ตลอดจนบูรณาการและประสานความร่วมมือในการจัด
การศึกษาร่วมกัน ในการนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย จึงเห็นควรให้มีการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการ
จัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1 – 3) ขึ้น เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วนภายในจังหวัดเพ่ือ
ขับเคลื่อนแนวนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงเพ่ือเสริมสร้างความตระหนัก 
พัฒนาครูผู้สอนปฐมวัย บุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
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ปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 อันจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับ
ปฐมวัย สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
8. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการดูแลและพัฒนาในการจัดการศึกษาปฐมวัย
อย่างทั่วถึง และมีพัฒนาการสมวัย  

2. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  

3. เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู ผู้ดูแลเด็ก พ่อแม่ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจเกิดความ
ตระหนัก เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีบทบาทในการส่งเสริม สนับสนุนการดูแล พัฒนา
และการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยในระดับพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น  

4. เพ่ิมสร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้บริหารและครูผู้สอนปฐมวัย ที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ใน
การพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย 5. เพ่ือบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาปฐมวัยในระดับ พื้นที่  

6. เพ่ือนิเทศ กำกับติดตามการจัดการศึกษาปฐมวัย ให้ได้มาตรฐานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

1. เด็กปฐมวัย (อายุ 3 -5 ปี) ได้รับการดูแล พัฒนา จัดประสบการณ์เรียนรู้และจัดการศึกษาให้มี
พัฒนาการสมวัยในทุกด้าน 

2. สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกแห่งได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้มีคุณภาพ
ขั้นต่ำตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย แห่งชาติ พ.ศ. 2561 

3. ผู้บริหาร ครู ผู้ดูแลเด็ก พ่อแม่ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักและมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนการดูแล พัฒนาและการจัดการศึกษาสำหรับ
เด็กปฐมวัย 
 
     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

1. เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ทุกคนมีพัฒนาการสมวัย และมีพัฒนาการอยู่ในระดับดีทุกด้าน 
2. สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกแห่งได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้มีคุณภาพขั้นต่ำ

ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  แห่งชาติ พ.ศ. 2561 
3. ครู ผู้ดูแลเด็ก พ่อแม่ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักและมี

ส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนการดูแล พัฒนาและการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย 

 
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
 ผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้ปกครอง และบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดเลย    
จากหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเลย 
11. ระยะเวลาดำเนินการ   ธันวาคม 2563 – กันยายน  2564 
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12. สถานที่ดำเนินการ    โรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัยทุกโรงในจังหวัดเลย 
13. กิจกรรมทีว่างแผนดำเนินการ  
กิจกรรมที ่1  ประชุมชี้แจงผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนปฐมวัยให้ดำเนินการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  

        ให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
กิจกรรมที่ 2.1 การสร้างการรับรู้และตระหนักถึงความสำคัญการพัฒนาเด็กปฐมวัย สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครอง 

         และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับส่งเสริมสนับสนุน การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย 
กิจกรรมที ่2.2 การคัดเลือกและสรรหารูปแบบ/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย 
กิจกรรมที่ 3  การนิเทศ  กำกับติดตามการจัดการศึกษาปฐมวัย 
14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)  
      วางแผนการดำเนินการ แต่ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ 
15. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ      
1. ร้อยละเด็กปฐมวัย (อายุ 3-6ปี) 
ได้รับการดูแล พัฒนาจัดระสบการณ์
เรียนรู้และจัดการศึกษาให้มี
พัฒนาการสมวัยในทุกด้าน 

ร้อยละ  
90 

100 N/A 
 

๙๐ 

2 ร้อยละของสถานศึกษาและสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัดจัด
การศึกษาปฐมวัยตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 

ร้อยละ 
80 

๒๕ N/A ๙๐ 

เชิงคุณภาพ      
ร้อยละของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
สังกัดการศึกษาเอกชน ได้รับการ
นิเทศ กำกับติดตาม 

ร้อยละ  
100   

 N/A  
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๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ 
ขนาด file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB) 
กิจกรรมที่ 1  ประชุมชี้แจงผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนปฐมวัยให้ดำเนินการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  

        ให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
        ในวันที่ ๕  มีนาคม  ๒๕๖๔   ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย 
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17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทัง้หมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

33,000 บาท ๗,๒๐๐ - ๗,๒๐๐ - - 
แหล่งงบประมาณ  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหา อุปสรรค 
              งบประมาณมีน้อยทำให้ต้องใช้จำนวนกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงานไม่ทั่วถึง  และสถานการณ์การ
แพร่เชื้อไวรัส Covid ๑๙ ทำให้การทำงานไม่สะดวก 
      18.2 แนวทางแก้ไข 
....................................................................................................................................................................... ..............
............................................................................................................ ........................................................................ 
19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
  การประกวดแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย 
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

โรงเรียนมีมาตรฐานในการจัดการศึกษาปฐมวัยซึ่งจะส่งผลดีต่อเด็ก 
21. ผู้รายงาน นางสุมาลี ขันติยะ  ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
     โทรศัพท์. 0874267888  โทรสาร ๐๔๒-๘๗๐๖๓๒ E-mail : plan.peoloei@gmail.com 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ ๓๐ เดือน เมษายน  พ.ศ. 2564 

-------------------------------------- 

ขอความอนุเคราะห์ส่งรายงานฯ ไปที่สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

ทาง E-mail : report_ed54@hotmail.com  
 
 
 
 
 
 

 

http://gg.gg/nrrg1 

Download แบบรายงานและเอกสารประกอบ 

mailto:plan.peoloei@gmail.com
mailto:report_ed54@hotmail.com%20ภายใน
mailto:report_ed54@hotmail.com%20ภายใน


 

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย  
2. ชื่อโครงการ จัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 6๓   -   ธ.ค. 6๓     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 6๔   -   มี.ค. 6๔     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 6๔  -   ม.ิย. 6๔     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 6๔   -   ก.ย. 6๔     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวเิคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครือ่งหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ( ด้านความมั่นคง ) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ประเด็น ความมั่นคง) 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท ( แผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ) 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้านการศึกษา) 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน) 
4.6 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ.........................................................................................................................) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุข้อ............................................................................................................) 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบขุ้อ........................................................................................................) 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 
 

 

แบบฟอร์ม  
สำหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 



 

     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา  ผลผลิตที่ 5 ผูร้ับบริการการศึกษาตามอัธยาศยั 
  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลติที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ได้รับบริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา       ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ผลผลิตที่ 3 ผูไ้ด้รับการส่งเสรมิและพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรยีนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศกึษานอกระบบ  ผลผลติที ่8 ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 
    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นทีร่ะดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี) 
    (โปรดระบนุโยบายข้อ..................................................................................... ..............................................) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
    (โปรดระบนุโยบายข้อ................................................................................................................................. ..) 
7. หลักการและเหตุผล  
  สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน (พ.ศ. 2560-2564) ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีเป้าหมายให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ชายแดนมีคุณภาพชีวิตที่ด ีได้รับ
การศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ อยู่ร่วมกันอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดย
ดำเนินการในพ้ืนที่ที่ติดกับประเทศเพ่ือนบ้าน 3 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่ 27 จังหวัด 108 อำเภอ และได้
มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามคำสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
เป็นหน่วยขับเคลื่อนแผนฯ ในพ้ืนที่ โดยการดำเนินการพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่ชายแดนของจังหวัด จำเป็นต้องมี
แผนปฏิบัติราชการ ซึ่งตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
หมวด 3 มาตรา 9 (1) , (2) กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า และแผนปฏิบัติ
ราชการดังกล่าวต้องมีรายละเอียดขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณท่ีจะต้องใช้ในการดำเนินการของแต่ละ
ขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ และตัวชี้วัดของภารกิจของหน่วยงาน ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินงานตาม
ภารกิจ หน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 



 

19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 11 (2) และสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 
2560-2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 แผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน (พ.ศ. 2560-
2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายรัฐบาล นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และบริบทต่าง 
ๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาในระดับจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จึงได้จัดทำโครงการจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดเลย ขึ้น  
8. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้หน่วยงานทางการศึกษามีแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนจังหวัด เลย และใช้
เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ด้านจัดการศึกษาของ 6 อำเภอ สามารถบริหารจัดการงบประมาณให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดอย่างมีประสิทธิภาพ  

2. เพ่ือให้หน่วยงานใช้แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษา เป็นกรอบทิศทางหรือแนวทางในการปฏิบัติ
ราชการ  
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  
  มีแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดเลย                  
จำนวน 1 เล่ม 
     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
  1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลยมีแผนปฏิบัติราชการ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษา
พ้ืนที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดเลย  
  2. การบริหารงานและการขับเคลื่อนด้านการพัฒนาศึกษาในพื้นที่ชายแดนจังหวัดทั้ง 6 อำเภอดำเนินการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถบริหารจัดการงบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุด  
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ   
  บุคลากรทางการศึกษาในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาพื้นที่ชายแดนจังหวัดเลย ของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเลย 
11. ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔ 
12. สถานที่ดำเนินการ สำนกังานศึกษาธิการจังหวัดเลย 
13. กิจกรรมทีว่างแผนดำเนินการ  
 กิจกรรมที่ 1 ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
256๔ ระดับจังหวัด 
 กิจกรรมที่ 2 ติดตามการดำเนินการตามแผนฯ 
14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)  

อยู่ระหว่างดำเนินการ 
 
 
 
 
 
 



 

15. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ      
มีแผนปฏิบัติราชการพัฒนา
การศึกษาพ้ืนที่ชายแดน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 จังหวัดเลย 

 ๑ เล่ม N/A  N/A 

เชงิคุณภาพ      
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลยมี
แผนปฏิบัติราชการ ใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการพัฒนาการศึกษา
พ้ืนที่ชายแดน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวดั
เลย  

๑ เล่ม N/A  N/A 

๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ 
ขนาด file เทา่กับหรือมากกว่า 2 MB) 
.................................................................. ...................................................................................................................
............................................................................................................................................. ........................................ 
17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

68,400 บาท      
แหลง่งบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหา อุปสรรค 
   เนื่องจากสถานการณ์โควิด ๑๙ ทำให้ไม่สามารถจัดการประชุมได้ จึงได้เลื่อนการประชุม  
      18.2 แนวทางแก้ไข 
.....................................................................................................................................................................................
........................................................................................................ ............................................................................. 
19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
........................................................................................................................................................ .............................
..................................................................................................................................................................................... 
................................................................................. .................................................................................................... 
 
 



 

20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
 1. หน่วยงานทางการศึกษามีแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ             
ในการดำเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทั้ง 6 อำเภออย่างมีประสิทธิภาพและสามารถบริหารจัดการ
งบประมาณได้ประโยชน์สูงสุด 
 2. หน่วยงานทางการศึกษามีแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดเลย เพื่อใช้เป็น
กรอบทิศทางหรือแนวทางใช้ในการปฏิบัติราชการ  
๒๑. ผู้รายงาน นางสาวสายสรุีย์ หงษ์เวียง  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
     โทร ๐๔๒-๘๗๐๖๑๒-๓ โทรสาร ๐๔๒-๘๗๐๖๓๒ E-mail : plan.peoloei@gmail.com 
 
2๒. วันที่รายงาน ณ วันที่ ๑๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

-------------------------------------- 

ขอความอนุเคราะห์ส่งรายงานฯ ไปที่สำนักนโยบายและยุทธศาสตร ์สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

ทาง E-mail : report_ed54@hotmail.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://gg.gg/nrrg1 

Download แบบรายงานและเอกสารประกอบ 

mailto:report_ed54@hotmail.com%20ภายใน


 

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย 
2.ชื่อโครงการ ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไกของ กศจ. 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 6๓   -   ธ.ค. 6๓     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 6๔   -   มี.ค. 6๔     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 6๔  -   ม.ิย. 6๔     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 6๔   -   ก.ย. 6๔     
    สถานะโครงการ    ยังไม่สิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวเิคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครือ่งหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ) 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (แผนย่อยการปรับสมดุลภาครัฐ) 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้านการศึกษา) 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย) 
4.6 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ.........................................................................................................................) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุข้อ.......................................................................................................) 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบขุ้อ........................................................................................................) 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      ของสำนักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 
 

แบบฟอร์ม  
สำหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 



 

     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา  ผลผลิตที่ 5 ผูร้ับบริการการศึกษาตามอัธยาศยั 
  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลติที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ได้รับบริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา       ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ผลผลิตที่ 3 ผูไ้ด้รับการส่งเสรมิและพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรยีนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศกึษานอกระบบ  ผลผลติที ่8 ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 
    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นทีร่ะดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี) 
    (โปรดระบนุโยบายข้อ...................................................................................................................................) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
    (โปรดระบนุโยบายข้อ...................................................................................................................................) 
7. หลักการและเหตุผล  

ยุทธศาสตร์ชาติ (2561-2580) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม หัวข้อการลด 
ความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ ในส่วนของการสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข 
และการศกึษาโดยเฉพาะสำหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ได้กำหนดให้ด้านการศึกษา เน้นการสร้าง
โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพที่เป็นมาตรฐานเสมอกัน โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่ห่างไกลทุรกันดารและยากจน 
และกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ การจัดให้มีมาตรการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา การ
สนับสนุนกลไกความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ เพ่ือพัฒนาการศึกษาในระดับจังหวัด 

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 กำหนดให้ในแต่ละจังหวัด ให้มีคณะกรรมการ  
ศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) มีอำนาจหน้าที่ในส่วนของการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่า
เทียมและทั่วถึงในพ้ืนที่จังหวัด โดยการกำหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษา และการส่งเสริมสนับสนุน การ
จดัการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ประสานส่งเสริมการบริหาร และการจัดการการศึกษา ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย ให้ความเห็นชอบกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดในการดำเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงานและ



 

สถานศึกษา และกำกับ เร่งรัด ติดตามและประเมินการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษา 
โดยมีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย 
ตามยุทธศาสตร์ชาติ และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เน้นให้มีประสานและการบูรณาการ
ดำเนินงานตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานที่มีภารกิจจัดการศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรภาครัฐและเอกชน
ในจังหวัดให้ตอบสนองความต้องการเชิงพ้ืนที่ ซึ่งจะต้องดำเนินการโดยมีแนวทางที่ผ่านการร่วมกันกำหนด ร่วมกัน
ขับเคลื่อน ร่วมกันประเมิน และร่วมกันนำเสนอและปรับปรุง เพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

จากเหตุผลและความจำเป็นข้างต้น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ 
จะตอ้งจัดทำ โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัด ผ่านกลไกลของคณะกรรมการการ
ศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ในจังหวัดเลย เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันเชิงระบบในระดับจังหวัด โดยผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ หน่วยงาน สถานศึกษา ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันที่จัดการศึกษาอ่ืน ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึงในพ้ืนที่จังหวัดเลย 
8. วัตถุประสงค์ 

8.1 เพ่ือให้มีแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดเลย ตามบริบทของจังหวัด โดยผ่าน 
กระบวนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานการศึกษาในจังหวัด 
  8.2 เพ่ือให้มีตัวชี้วัดการดำเนินการขับเคลื่อนแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดเลย จากการ
มีส่วนร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัด ที่สอดคล้องกับแนวทางการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาจงัหวัดเลย  
 8.3 เพ่ือให้มีการกำกับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผล การยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดเลย ตาม
ตัวชี้วัดผลการดำเนินการขับเคลื่อนแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดเลย 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
          9.1 ตัวชีว้ัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) 
              1) มีฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือใช้ในการวางแผนการกำกับติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำนวน  
1  ฐานข้อมูล  
    2) จังหวัดเลย มีแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดเลย ตามบริบทของจังหวัด ที่กำหนดขึ้น
จากการมสี่วนร่วม และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
    3) จังหวัดเลย มีตัวชีว้ัดผลการดำเนินการขับเคลื่อนแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดเลย 
ที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดให้ความเห็นชอบและมีส่วนร่วมในการกำกับ ติดตามและประเมินผล 
   4) การรายงานผลการดำเนินการ ต่อ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด อย่างต่อเนื่อง  
  9.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
               สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย สามารถบริหารจัดการศึกษาและปฏิบัติงานภายใต้องค์คณะบุคคลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
        10.1 องค์คณะบุคคลที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา, ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ใน
พ้ืนที่จังหวัดเลย 
        10.2 บุคลากรในของหน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา ในพ้ืนที่จังหวัดเลย  
11. ระยะเวลาดำเนินการ มกราคม ถึง กันยายน 2564 
12. สถานที่ดำเนินการ  หน่วยงานการศึกษา และ สถานศึกษา ในจังหวัดเลย 
 



 

13. กิจกรรมทีว่างแผนดำเนินการ  
กิจกรรม ที่ ๑ การกำหนดแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษา และตัวชี้วัดผลการดำเนินการขับเคลื่อนแนว
ทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดเลย 
กิจกรรมที่ ๒ การกำกับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผล การยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดเลย 
กิจกรรมที่ ๓ การสรุปและรายงานผลการดำเนินการตามโครงการฯ  
14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)  
กิจกรรม ที่ ๑ การกำหนดแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษา และตัวชี้วัดผลการดำเนินการขับเคลื่อนแนว
ทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดเลย 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบูรณาการด้านการศึกษา ของ
กระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดเลย เพ่ือกำหนดแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาในจังหวัดเลยและร่วมลงพ้ืนที่
พิจารณาสถานศึกษาที่เขา้ร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stan Alone
คุณภาพสูง ระหว่างวันที่ ๔-๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

15. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ      
มีแนวทางการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาจังหวัดเลย ตามบริบท
ของจังหวัด ที่กำหนดขึ้นจาก
การมสี่วนร่วม และผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด 

๑ แนวทาง ๑ แนวทาง คณะกรรมการ
บูรณาการด้าน
การศึกษา ของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
จังหวัดเลย กำหนด
แนวทางการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
ร่วมกัน ให้เป็นไปตาม
แนวทางที่สพฐ.
กำหนด ตามโครงการ
โรงเรียนคุณภาพ
ของชุมชน โรงเรียน
ดีสี่มุมเมือง และ
โรงเรียน Stan 
Alone คุณภาพสูง 

๑๐๐ 

เชงิคุณภาพ      
หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวดั
เลย มีส่วนร่วมในการกำหนดแนว
ทางการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาจังหวัดเลย 

๔ หน่วยงาน N/A  N/A 



 

๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ  
ขนาด file เทา่กับหรือมากกว่า 2 MB) 
กิจกรรม ที่ ๑ การกำหนดแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษา และตัวชี้วัดผลการดำเนินการขับเคลื่อนแนว
ทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดเลย 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

100,000 21,420 - 21,420 - - 
แหลง่งบประมาณ   สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
       18.1 ปัญหา อุปสรรค 
                1) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 
                2) หนว่ยงานการศึกษา และสถานศึกษา อาจไม่นำแนวทางไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
       18.2 แนวทางแก้ไข 
               1) ประสานงานการเข้าร่วมกิจกรรมก่อนดำเนินการ 
               2) กำหนดแนวทางให้ตอบโจทย์ความต้องการเชิงพ้ืนที่และมีความแตกต่างไปจากภาระงานปกติ 
               3) ชี้แจงสร้างความเข้าใจอย่างชัดเจนและทั่วถึง 
19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
            ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ 
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
             ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพท่ีเป็นมาตรฐาน  เสมอภาค อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง 
21. ผู้รายงาน  นางสาวนิรัชรา จันทิหล้า  ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 
     โทรศัพท์  093 4739862  โทรสาร.....................................E–mail : niratchara07@gmail.com 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ ๑๕ เดือน  เมษายน พ.ศ. 2564 

 



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย 
2. ชื่อโครงการ  ส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 6๓   -   ธ.ค. 6๓     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 6๔   -   มี.ค. 6๔     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 6๔  -   ม.ิย. 6๔     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 6๔   -   ก.ย. 6๔     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวเิคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครือ่งหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้) 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21) 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้านการศึกษา)   
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
4.6 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุข้อ ๘)   
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบขุ้อ ๗)  การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 
 
 

 

แบบฟอร์ม  
สำหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา  ผลผลิตที่ 5 ผูร้ับบริการการศึกษาตามอัธยาศยั 
  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลติที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ได้รับบริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา       ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ผลผลิตที่ 3 ผูไ้ด้รับการส่งเสรมิและพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรยีนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศกึษานอกระบบ  ผลผลติที ่8 ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 
    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นทีร่ะดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี) 
    (โปรดระบนุโยบายข้อ)  ข้อ 1 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
    (โปรดระบุนโยบายข้อ) ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้  
7. หลักการและเหตุผล  

การศึกษา คือ รากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันอย่าง 
กว้างขวางเพราะการศึกษาสร้างให้ผู้คนมีความรู้ความสามารถเพ่ือทำงานในการให้บริการประชาชน ผู้บริโภคหรือ
ผู้รับบริการ ตลอดจนสามารถสร้างสรรค์เทคโนโลยีและความเจริญก้าวหน้าใหม่ ๆ ให้กับทุกสังคมทั่วโลก ดังนั้นทุก
ประเทศทั่วโลกจึงถือเอาการจัดการศึกษาเป็นหนึ่งในพันธกิจสำคัญของการบริหารประเทศ  ทั้งในประเทศท่ีพัฒนา
แล้ว และประเทศที่กำลังพัฒนาส่วนใหญ่ โดยยึดหลักการและปรัชญาสำคัญก็คือคุณภาพของคนเท่ากับความเจริญ
ของประเทศ  หลักการและความเชื่อดังกล่าวใช้เป็นเสาค้ำจุนความเจริญและความมั่นคงของแต่ละประเทศมาแล้ว
หลายศตวรรษ อย่างไรก็ตามในช่วงต้นของศตวรรษที่ 21 ทุกประเทศตระหนักถึงภัยคุกคามอันเนื่องมาจากความ
เจริญทางด้านเทคโนโลยีอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน เทคโนโลยีกลายมาเป็นตัวแปรสำคัญของการพัฒนาประเทศ 
หากพิจารณากันอย่างผิวเผินก็จะเห็นว่าเทคโนโลยีมีคุณค่าและสร้างประโยชน์ให้กับมวลมนุษยชาติเป็นอย่างมาก 
แต่หากพิจารณาให้ลึกลงไปก็จะพบว่าเทคโนโลยีกำลัง กัดกร่อนเสถียรภาพทางโครงสร้างของสังคม และโครงสร้าง 
ทางด้านเศรษฐกิจอย่างช้า ๆ   
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ด้วยสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการค้าท่ีมีการแข่งขันกันอย่างกว้างขวาง และดว้ยความเจริญ 
ทางด้านเทคโนโลยีทำให้โลกเราดูเหมือนจะแคบลง เสมือนไร้พรมแดนกั้นระหว่างกัน  ทุกภูมิภาคกลายมาเป็น
คู่แข่ง และคู่ค้ากันโดยอัตโนมัติ และด้วยเหตุผลด้านความอยู่รอดและการเติบโตของธุรกิจ  บริษัท และสถาน
ประกอบการส่วนใหญ่จึงหันไปพึ่งพาเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการทำงานที่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคและผู้รับบริการในปริมาณที่มากขึ้น มีประสิทธิภาพสูงขึ้น แม่นยำมากข้ึน ถูกต้องมากขึ้น ขณะเดียวกันก็
ทำให้ลดค่าใช้จ่ายให้น้อยลง และแน่นอนที่สุดก็คือเพ่ือทำให้มีกำไรมากขึ้นนั่นเอง  อย่างไรก็ตามหากเป็นเพียงแค่
การนำเทคโนโลยีเข้ามาร่วมกับการผลิตและการให้บริการเดิม หรือเสริมให้ผู้ปฏิบัติงาน คนงาน และลูกจ้างทำงาน
ได้ดีขึ้นมีคุณภาพมากข้ึนก็คงจะดี  แต่ผลที่ตามมาก็คือมีการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาแทนที่คน และการดำเนินการ
ในลักษณะเช่นนี้มีแนวโน้มที่สูงขึ้น และแพร่หลายมากข้ึน โดยเฉพาะตำแหน่งงานที่ไม่จำเป็นต้องใช้ความคิด
สร้างสรรค์ หรือการคิดแก้ปัญหาซับซอ้น พนักงาน หรือคนงานเหล่านี้กำลังทยอยถูกให้ออกจากงานไปเรื่อย ๆ 
ขนาดของสถานประกอบการก็ปรับตัวให้เล็กลงแต่ทำงานได้เท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมโดยอาศัยเทคโนโลยี เช่น 
ปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence) หุ่นยนต์ ต่าง ๆ เป็นต้น ด้วยเหตุนี้การพัฒนาให้คนมีการศึกษาที่ดี มี
ทักษะและความสามารถไม่ได้หมายถึงความเจริญของประเทศอีกต่อไปแล้ว คุณภาพการจัดการศึกษาจึงเชื่อมต่อ
กับความสำเร็จของคนในประเทศน้อยลงไปเรื่อย ๆ เพราะถึงแม้ผู้คนจะมีการศึกษาที่ดี และเป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถสูงเพียงใดก็ตาม หากในบริษัท หรือสถานประกอบการ  ไม่มีตำแหน่งงานให้ทำก็ไม่มีความหมายอะไร 
ไม่ต่างกับประเทศที่ผู้คนส่วนใหญ่ไม่รู้หนังสือและมีคนตกงานมากจำนวนมาก ๆ  

การจัดการศึกษาที่มีความมุ่งหมายเพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถเพียงพอแค่การทำงานใน 
หน่วยงานของรัฐบาล เอกชน บริษัท และสถานประกอบการต่าง ๆ อาจจะไม่เพียงพออีกต่อไป เป้าหมายของการจัด
การศึกษา ควรต้องยกระดับให้สูงขึ้นกว่าเดิม นั่นคือไม่ใช่แค่การสำเร็จออกไปเพ่ือเป็นพนักงาน ผู้ปฏิบัติงาน 
บุคลากรในที่ใดที่หนึ่ง แต่การจัดการศึกษาต้องสร้างให้ประชากรในประเทศก้าวข้ามไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ เป็น
ผู้ที่สามารถสร้าง งาน สร้างธุรกิจ ให้กับตัวเองได้ ไม่ว่าต้องพ่ึงพาเงินเดือนจากนายจ้าง แต่เปลี่ยนตัวเองไปเป็นผู้ที่
สร้างคุณค่า และแก้ปัญหาให้กับผู้คนในสังคมทั้งในประเทศและนอกประเทศต่อไป 

ผู้ประกอบการคือ ผู้ที่ขับเคลื่อนในเศรษฐกิจทั้งโลกเดินต่อไปได้ พวกเขาเป็นผู้ทีทำให้ 
ความต้องการและปัญหาของผู้คนได้การตอบสนองและแก้ไข อาจจะกล่าวเกินจริงว่า “ผู้ประกอบการคือผู้
ขับเคลื่อนให้โลกใบนี้ยังหมุนไปได้ตามปกติ” ผู้ประกอบการเป็นคนที่มองโลกในแง่ดี พวกเขามองเห็นโอกาสในทุก
สถานการณ์ ในขณะที่คนทั่วไปอาจจะมองเห็นแต่ปัญหาและอุปสรรค  นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ส่วน
ใหญ่มาจากความคิดสร้างสรรค์และความมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาให้กับผู้คน ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จส่วน
ใหญ่จะเป็นผู้ที่มีความกล้าหาญ กล้าลอง กล้าเสี่ยง เป็นนักสืบเสาะและเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด พวกเขาไม่เคยเชื่อ
ว่าโลกธรรมชาติ และสภาพแวดล้อมที่เห็นที่เป็นอยู่ในปัจจุบันจะคงอยู่และเป็นเช่นนี้ตลอดไป พวกเขาเชื่อ  ในเรื่อง
ของการเปลี่ยนแปลง ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้ ไม่คงทน สามารถทำให้ดีขึ้นได้เสมอไม่สิ้นสุด คุณลักษณะเหล่านี้
ไม่ใช่เรื่องของพรสวรรค์ หรือ ความสามารถพิเศษที่ติดตัวมาแต่กำเนิด แต่เป็นการเรื่องของการปลูกฝัง หล่อหลอม 
พัฒนา และเรียนรู้  

สถานศึกษาทุกระดับที่จัดการศึกษาควรต้องมีโปรแกรม หลักสูตร หรือแนวทางที่บูรณาการเนื้อหา 
ทักษะและทัศนคติด้านผู้ประกอบการเข้าไปด้วย ซี่งสามารถทำได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทางตรง ก็อาจจะเป็น
การเปิดสอนในรายวิชาเลือก หรือรายวิชาเพ่ิมเติม ส่วนทางอ้อมนั้น  อาจจะเป็นการทำกิจกรรม ชุมนุม ตลอดจน
การปรับ เปลี่ยนเทคนิค หรือ กลยุทธ์การสอนให้เอ้ือต่อการพัฒนาความรู้ ทักษะ และ ทัศนคติของผู้ประกอบการ 
เช่น การส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านการแก้ปัญหา การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การคิดสร้างสรรค์ การเรียนรู้แบบ
โครงงาน การเรียนรู้จากการทดลอง การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  การส่งเสริมและสนับสนุนการอภิปราย
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ประเด็นปัญหา การตั้งคำถาม การทำงานร่วมกับผู้อ่ืน การนำเสนอ เป็นต้น เทคนิคและกลยุทธ์การเรียนรู้เหล่านี้
ควรวางแผนอย่างมียุทธศาสตร์ ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม ผ่านการมีส่วนร่วมและมีวิสัยทัศน์ร่วมกันทุกภาคส่วนและ
ทุกระดับ ไม่เช่นนั้น ประเทศของเราจะกลับไปสู่ประเทศยากจนที่สุดประเทศหนึ่งของโลกอันเนื่องมาจากคนตกงาน 
ไม่มีสมรรถนะด้านการแข่งขัน เศรษฐกิจฝืดเคือง และอาจจะล่มสลายในที่สุด  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ได้ดำเนินโครงการพัฒนารูปแบบ 
หลักสูตรเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะพื้นฐาน  สำหรับการเป็นผู้ประกอบการของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย  ในระดับ
การศึกษา  ขั้นพ้ืนฐาน ในพื้นที่จังหวัดเลย ซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าวได้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ โดย  ได้รูปแบบหลักสูตรเป็น “LOEI Model”  ซึ่งมี 4 องค์ประกอบคือ  1) การเรียนรู้ตลอดชีวิต  
(Lifelong Learning) 2) การสร้างและขยายโอกาสในการประกอบอาชีพและการมีงานทำ (Opportunity of 
occupation) 3) การเสริมสร้างความเป็นผู้ประกอบการ (Enhancing Entrepreneurship) และ 4) การส่งเสริม
ทักษะทางด้านนวัตกรรม (Innovation approach)   

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย  ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
สำหรับดำเนินโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม เพ่ือการจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง
เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ในพื้นที่จังหวัดเลย อย่างไรก็ตามเพ่ือให้การดำเนิน
โครงการมีความต่อเนื่อง และสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 การดำเนินโครงการ
ส่งเสริมเวทีและประชาคม เพ่ือการจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ในพื้นที่จังหวัดเลย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จงึเป็นไปในลักษณะของการนำ
รูปแบบหลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะพ้ืนฐานสำหรับการเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน โดยเฉพาะนักเรียนใน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่การปฏิบัติ 
 
8. วตัถุประสงค์ 
 เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่มีความเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษา                
ขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ที่สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ในระดับจังหวัด (หลักสูตรการเสริมสร้าง
สมรรถนะพื้นฐานสำหรับการเป็นผู้ประกอบการของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่การปฏิบัติ ในสถานศึกษา
ในพ้ืนที่จังหวัดเลย) 
 

9. ตวัชีวั้ดของโครงการ 
     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
 1) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย มีหลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะพ้ืนฐาน สำหรับการเป็น
ผู้ประกอบการของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา ระดับจังหวัด จำนวน 1 หลักสูตร 
 2) ร้อยละ 80 ของครูและผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย มีความพึงพอใจในการใช้หลักสูตรฯในระดับมาก 
 3) ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ในสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย มีสมรรถนะพ้ืนฐานสำหรับ
การเป็นผู้ประกอบการในระดับดี  
     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

- สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถจัดกิจกรรมและการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะพ้ืนฐานสำหรับ
การเป็นผู้ประกอบการให้กับผู้เรียน 
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10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
 5.1 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียน ในสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายที่สมัครเข้าร่วมโครงการ 
 5.2 ภาคีเครือข่ายการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเลย 
11. ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
12. สถานที่ดำเนินการ  หนว่ยงานการศึกษา และ สถานศึกษา ในจังหวัดเลย 
13. กิจกรรมทีว่างแผนดำเนินการ  

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนและออกแบบการดำเนินงาน 
กิจกรรมที่ 2 ประชุมสร้างความเข้าใจและชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษา 
กิจกรรมที่ 4 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการประเมินผลผลิตของโครงการ 

14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)  
      จัดประชุมสร้างความเข้าใจและชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
15. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน 
จำนวน

เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนนิงาน 
ร้อยละ 

เชิงปริมาณ      
ร้อยละของครูและผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย 
มีความพึงพอใจในการใช้หลักสูตรฯในระดับมาก 

รอ้ยละ 80 N/A  N/A 

เชงิคุณภาพ      
ร้อยของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ในสถานศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย มีสมรรถนะพ้ืนฐานสำหรับการเป็น
ผู้ประกอบการในระดับดี   

ร้อยละ 80 N/A  N/A 

๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ 
ขนาด file เทา่กับหรือมากกว่า 2 MB) 
.....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................. .................................................................... 
17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที ่1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

30,200บาท 30,200บาท - ๓,๓๐๐ - - 
แหลง่งบประมาณ  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหา อุปสรรค 

การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
      18.2 แนวทางแก้ไข 
................................................................................................................................................. ....................................
........................................................................................................ ............................................................................. 
 
19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................... ................................................................................................ 
.................................................................................... ........................................................................... ...................... 
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

1. ทำให้ทราบระดับความพึงพอใจในการใช้หลักสูตรของครูและผู้บริหารสถานศึกษา 
2. ทำให้ระดับสมรรถนะพ้ืนฐานสำหรับการเป็นผู้ประกอบการของนักเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
3. ทำให้ทราบแนวทางและกลยุทธ์ การจัดการศึกษา เพ่ือสร้างสมรรถนะพ้ืนฐานสำหรับการเป็น 

ผู้ประกอบการของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในพ้ืนที่จังหวัดเลย ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
 21. ผู้รายงาน นายฤตธวัส พินิจนึก ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
     โทรศัพท์ ๐๖๒-๕๒๔๖๓๕๓  โทรสาร ๐๔๒-๘๗๐๖๓๒ E-mail : plan.peoloei@gmail.com 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ ๑๕ เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 

-------------------------------------- 

ขอความอนุเคราะห์ส่งรายงานฯ ไปที่สำนักนโยบายและยุทธศาสตร ์สำนกังานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

ทาง E-mail : report_ed54@hotmail.com  
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แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย  
2. ชื่อโครงการ การวิจัยและพัฒนารูปแบบการปรับพฤติกรรมเด็กปฐมวัยที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์และ              
                   ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยจังหวัดเลย 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 6๓   -   ธ.ค. 6๓     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 6๔   -   มี.ค. 6๔     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 6๔  -   ม.ิย. 6๔     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 6๔   -   ก.ย. 6๔     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวเิคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครือ่งหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ประเด็น การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม) 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (โปรดระบุด้าน.................................................................................................) 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (โปรดระบุด้าน..............................................................................................................) 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม) 
4.6 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ.........................................................................................................................) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก (ข้อ 5) 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบขุ้อ........................................................................................................) 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      ของสำนักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 

 

แบบฟอร์ม  
สำหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 



 

 
     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา  ผลผลิตที่ 5 ผูร้ับบริการการศึกษาตามอัธยาศยั 
  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลติที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ได้รับบริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา       ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ผลผลิตที่ 3 ผูไ้ด้รับการส่งเสรมิและพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรยีนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศกึษานอกระบบ  ผลผลติที ่8 ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 
    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพืน้ทีร่ะดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี) 
    (โปรดระบนุโยบายข้อ.......................................................................... .........................................................) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
    (โปรดระบนุโยบายข้อ...................................................................................................................... .............) 
7. หลักการและเหตุผล  
             ตามยุทธศาสตร์ พ.ศ.2561-2580  มีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน ” โดยยกระดับ
ศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติ และในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคมสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีภาครัฐ ของ
ประชาชนเพื่อประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม 
        ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพ่ือ
พัฒนาคนในทุกมิติ และในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่งและมีคุณภาพ โดยคนไทยมความพร้อมทั้งกายใจ สติปัญญา มี
พัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษา
ศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ และภาษาที่สาม และอนุรักษ์ ภาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้ และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต 



 

     เด็กปฐมวัยเป็นวัยเริ่มต้นของชีวิต จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
การสร้างรากฐานที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจให้กับเด็กในวัยนี้จึงเป็นสิ่งจำเป็น โดยเฉพาะในช่วงอายุแรกเกิดถึง 6 ปี 
นับเป็นระยะที่มีความสำคัญช่วงหนึ่งในการวางรากฐานคุณภาพชีวิตของเด็ก การที่เด็กได้รับการพัฒนาทั้งทางด้าน
ร่างกาย สติปัญญา จริยธรรม บุคลิกภาพและสังคมในทิศทางที่ถูกต้อง จะเป็นรากฐานสำคัญต่อการพัฒนาใน
ขั้นตอนต่อไปได้อย่างมั่นคง อีกท้ังเด็กในวัยนี้ยังง่ายต่อการปลูกฝังพฤติกรรมและการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ซึ่งสามารถ
กล่าวได้ว่าเด็กปฐมวัยเป็นวัยทองของชีวิต จึงควรมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือให้เด็กเติบโตไปเป็นพลเมืองที่มี
คุณภาพต่อไปในอนาคต การปลูกฝังคุณลักษณะที่ดีควรเริ่มตั้งแต่ปฐมวัย เพราะวัยเด็กเป็นวัยแห่งการเตรียมตัวเพ่ือ
เป็นสมาชิกในสังคมใหญ่ และเป้าหมายของการศึกษาปฐมวัยที่สมบูรณ์นั้นมิใช่เพียงเพ่ือเตรียมความพร้อมสำหรับ
การเรียนต่อในระดับชั้นประถมศึกษาเท่านั้น แต่ควรเป็นการเตรียมเพ่ือความสำเร็จของชีวิตในอนาคตของเด็กด้วย 
โดยมุ่งให้เด็กเป็นคนดี คนเก่งและสามารถอยู่อย่างมีความสุขในสังคม  
      การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย (อาย ุ0 - 5 ปี) ของโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  เมื่อ 2557 พบว่า เด็ก อายุ 0-2  มีพัฒนาการล่าช้า 22 % และเด็กอายุ 3-5 ปีมี
พัฒนาการล่าช้า 34 % ปัจจัยสำคัญคือความล่าช้าทางด้านภาษา ส่งผลให้การเรียนการเรียนไม่มีประสิทธิภาพ เด็ก 
ป.4 – ป.6 ประมาณ 10-15 % จึงอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ และคิดไม่เป็นและอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เป็นผู้ใหญ่ที่มี
ศักยภาพด้อยกว่าที่ควร  
      จากสภาพปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงได้จัดทำโครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการปรับพฤติกรรมเด็กปฐมวัยที่
มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์และพัฒนาการไม่เป็นไปตามวัยของเด็กปฐมวัย ขึ้น 
8. วัตถุประสงค์ 
       8.1 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และไม่เป็นไปตามพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
       8.2 เพ่ือพัฒนารูปแบบการปรับพฤติกรรมและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
 

9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     9.1 ตัวชีว้ัดเชิงปริมาณ 
          1)  รายงานผลการพัฒนารูปแบบการปรับพฤติกรรมเด็กปฐมวัยที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์จำนวน 1 เรื่อง 
          2) รูปแบบการปรับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเด็กปฐมวัย อย่างน้อย 1 รายการ 
     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
           1) ผลงานการวิจัยสามารถใช้เป็นแนวทางในการปรับพฤติกรรมเด็กปฐมวัยเด็กปฐมวัยในจังหวัดเลย 
  2) รูปแบบการปรับพฤติกรรมสามารถปรับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
      10.1 เด็กปฐมวัยในโรงเรียนระดับประถมศึกษาสังกัด สพฐ.  สช. และอปท.ในพ้ืนที่จังหวัดเลย 
      10.2 ครูและบุคลากรในของหน่วยงานทางการศึกษา สังกัด สพฐ.  สช. และอปท.ในพื้นที่จังหวัดเลย 
11. ระยะเวลาดำเนินการ เดือน ธันวาคม  2563  ถึง  กันยายน 2564 
12. สถานที่ดำเนินการ  หนว่ยงานการศึกษา และ สถานศึกษา ในจังหวัดเลย ที่จัดการศึกษาในระดับปฐมวัย 
13. กิจกรรมทีว่างแผนดำเนินการ  

กิจกรรมที่ ๑ ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและสังเคราะห์ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับ
การปรับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ฯ 

กิจกรรมที่ ๒ จัดทำเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (แบบสอบถาม) 
กิจกรรมที่ ๓ เก็บรวบรวมข้อมูล 



 

กิจกรรมที่ ๔ จัดทำรูปแบบการปรับพฤติกรรม (วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำองค์ประกอบและหาคุณภาพ
และจัดทำรูปแบบการปรับพฤติกรรม) 

กิจกรรมที่ ๕ อบรมครูเพ่ือนำรูปแบบไปใช้ 
กิจกรรมที่ ๖ ครูใช้รูปแบบและประเมินผลการใช้รูปแบบการปรับพฤติกรรม 
กิจกรรมที่ ๗ สรุปและรายงานผลการวิจัย 

14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)  
กิจกรรมที่ ๑ ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและสังเคราะห์ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง

กับการปรับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ฯ 
ดำเนินการการประชุมคณะผู้ร่วมวิจัย และได้ศึกษาสภาพปัญหาการปรับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และ

การส่งเสริมการปรับพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
15. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ      
รายงานผลการพัฒนารูปแบบการ
ปรับพฤติกรรมเด็กปฐมวัยที่มี
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ 

1 เรื่อง N/A  N/A 

เชงิคุณภาพ      
ผลงานการวิจัยสามารถใช้เป็น
แนวทางในการปรับพฤติกรรมเด็ก
ปฐมวัยเด็กปฐมวัยในจังหวัดเลย 

ร้อยละ ๑๐๐ N/A  N/A 

 

๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ 
ขนาด file เทา่กับหรือมากกว่า 2 MB) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

385,000 97,538 - 97,538 - - 
แหลง่งบประมาณ   กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหา อุปสรรค 
              การประกาศผลการคัดเลือกล่าช้า (ช่วงเวลาที่มีไม่เป็นไปตามแผนในข้อเสนองานวิจัยเวลาเหลือน้อย
กว่าแผนที่กำหนด) 
      18.2 แนวทางแก้ไข 
              กำหนดช่วงเวลาในการดำเนินการวิจัยให้กระชับและเพ่ิมการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                     
19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
            ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ 
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
             เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์และมีพัฒนาการเป็นไปตามวัย 
21. ผู้รายงาน  นางสาวนิรัชรา จันทิหล้า  ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
     โทรศัพท์  093 4739 862  โทรสาร.....................................E–mail : niratchara07@gmail.com 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ ๑๕ เดือน  เมษายน พ.ศ. 2564 

ขอความอนุเคราะห์ส่งรายงานฯ ไปที่สำนักนโยบายและยุทธศาสตร ์สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

ทาง E-mail : report_ed54@hotmail.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://gg.gg/nrrg1 

Download แบบรายงานและเอกสารประกอบ 

mailto:report_ed54@hotmail.com%20ภายใน
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แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย 
2. ชื่อโครงการ  สร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 6๓   -   ธ.ค. 6๓     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 6๔   -   มี.ค. 6๔     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 6๔  -   ม.ิย. 6๔     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 6๔   -   ก.ย. 6๔     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวเิคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครือ่งหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้าน) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบดุ้าน)   ประเด็นด้านความม่ันคง 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (โปรดระบุด้าน) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (โปรดระบุด้าน)  แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศาสตร์...................................................................................................................................)  
4.6 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ.........................................................................................................................) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุข้อ)  สร้างการตระหนักรู้ เผยแพร่ และปลูกฝังให้ประชาชนมีความรู้

ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน ตลอดจน
พระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ 

 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบขุ้อ........................................................................................................) 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 

 

แบบฟอร์ม  
สำหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา  ผลผลิตที่ 5 ผูร้ับบริการการศึกษาตามอัธยาศยั 
  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลติที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ได้รับบริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา       ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ผลผลิตที่ 3 ผูไ้ด้รับการส่งเสรมิและพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรยีนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศกึษานอกระบบ  ผลผลติที ่8 ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 
    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นทีร่ะดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี) 
    (โปรดระบนุโยบายข้อ)  ข้อ 1 ด้านความม่ันคง 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
    (โปรดระบุนโยบายข้อ) ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้  
7. หลักการและเหตุผล  

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชริาลงกรณ พระวชิรเกลา้เจ้าอยู่หวัทรงเป็น 
พระมหากษัตริย์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ทรงมีพระราโชบาย เพ่ือสืบสานพระราชปณิธาน แหง่องค์  พระบรม
ชนกนาถในการสร้างคนดีให้แกบ่้านเมือง โดยทรงมุ่งให้การศึกษาต้องสร้างพ้ืนฐานแก่นักเรียน 4 ด้าน ประกอบด้วย       
(1) การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง (2) การมีพ้ืนฐานชีวติที่มั่นคงมีคุณธรรม (3) การมีงานทำ - มีอาชีพ และ (4)    
การเป็นพลเมืองดี และเนื่องในวโรกาสทีส่มเด็จพระเจ้าอยู่หวัมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เสด็จเถลิงถวัลย์สิริ
ราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รชักาลที่ 10 แห่งพระบรมราชจักรวีงศ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย  จึง
ขอพระราชทานพระบรมราชานญุาตน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษามาเป็นหลักชัยในการสร้างนักเรียนให้เป็นคนดี
และพัฒนาให้เป็นคนเก่ง สู่การปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาท อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี ้
 1. การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ประกอบด้วย (1) ความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง  (2) ยึดมั่นใน
ศาสนา  (3) มั่นคงในสถาบนัพระมหากษัตริย์  และ (4) มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 
  2. การมีพ้ืนฐานชีวติที่มั่นคงมีคุณธรรม ประกอบด้วย (1) รู้จกัแยกแยะสิ่งที่ผิด - ชอบ/ชั่ว-ดี (2) ปฏิบัติแต่สิ่งที่
ชอบ สิง่ที่ดีงาม  (3) ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชัว่  และ (4) ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 
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3. การมีงานทำ - มีอาชีพ  ประกอบด้วย (1) การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครวั หรือการฝึกฝนอบรมใน
สถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็กและเยาวชนรักงาน สูง้าน ทำจนงานสำเร็จ (2) การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสตูร
ต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนทำงานเป็นและมีงานทำในที่สุด และ  (3) ต้องสนับสนุนผูส้ำเรจ็หลักสูตรมีอาชีพ มีงานทำ จน
สามารถเลี้ยงตวัเองและครอบครัว 

4. การเปน็พลเมืองดี  ประกอบด้วย (1) การเป็นพลเมืองดี เปน็หน้าที่ของทุกคน  (2) ครอบครัว-สถานศึกษา 
และสถานประกอบการ ต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี  (3) การเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะ
ทำเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องทำ” เช่น งานอาสาสมัคร งานบำเพ็ญประโยชน ์งานสาธารณกุศล ใหท้ำด้วยความมีน้ำใจและ
ความเอ้ืออาทร 

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวดัเลย มีหน้าที่ในการดำเนินงานตาม
นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่รับผดิชอบ ดังนัน้ เพ่ือเป็นการดำรงรักษาไว้ซึ่งผลการปฏิบัติที่มี
ประสิทธภิาพจนเปน็เลิศ เกิดการบูรณาการเป็นแบบอย่างและขยายผลสู่การสถานศึกษาอ่ืน ๆ อย่างจริงจัง จึงจัดทำ
โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษา สู่การปฏิบัติ ของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเลย  ประจำปีงบประมาณ 2564 
8. วตัถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีโอกาสทำหน้าที่เป็นพลเมืองด ี และมพ้ืีนฐานชวีิตที่มั่นคง
และมีคุณธรรม 
 2. เพ่ือส่งเสริมใหส้ถานศึกษาทกุแห่งมีความรู้ความเข้าใจพระราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเดจ็พระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชริเกล้าเจ้าอยู่หัว และน้อมนำสู่การปฏบิัติอย่างเป็นรูปธรรม 
 3. เพ่ือส่งเสริมใหส้ถานศึกษาพัฒนาผู้เรยีนทุกคน น้อมนำพระราโชบายไปดำเนนิชีวติอย่างถูกต้อง โดยการเข้า
ร่วมโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษา สู่การปฏิบัติ 
 

9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

1. นักเรียนในพ้ืนที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการจังหวดัเลย เข้าอบรมตามโครงการสร้างและส่งเสริม
ความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ กิจกรรมหลักที ่1 เป้าหมายจำนวน 3 รุน่ๆ            
ละ 2 วัน  

2. ครูและนักเรยีนในสถานศึกษาของจังหวัดเลย จัดกิจกรรมหลักที่ 2 “จิตอาสา รักษ์บ้าน รักษ์ถ่ิน” จำนวนอย่าง
น้อย 300 คน 
 3  สามารถจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานเสนอหน่วยงานทางการศึกษาต่าง ๆ ได้ 
 
     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

4.2.1 นักเรียนที่ผ่านการอบรมโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท
ด้านการศึกษา สู่การปฏิบัต ิมีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

 
4.2.2 สามารถคิดแนวทาง วิธกีาร และการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ให้แก่ท้องถิ่นและชมุชนของตนเองได้ 
4.2.3 เป็นผู้รักษ์ท้องถิ่นและชมุชนของตนเอง 

10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
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นักเรียนในพ้ืนที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย  
11. ระยะเวลาดำเนินการ  พฤศจิกายน 2563 – สิงหาคม 2564 
12. สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน  โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง และโรงเรียนบ้านทับกี่ 
13. กิจกรรมทีว่างแผนดำเนินการ  
กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านกิจกรรมค่ายการเรียนรู้ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์ 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสาธารณประโยชน์ “จิตอาสารักษ์บ้าน รักษ์ถิ่น” 
กิจกรรมที่ 3 การจัดนิทรรศการที่ ศธภ.10 
14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)  
กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านกิจกรรมค่ายการเรียนรู้ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์ 
  จัดอบรมจำนวน ๓ แห่ง ได้แก่ โรงเรียนชุนชนบ้านนาบอน  ระหว่างวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔  โรงเรียน
อนุบาลชุมชนภูกระดึง ระหว่างวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านทับกี่ ระหว่างวันที่  ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
ได้ดำเนินการจัดฐานกิจกรรมจำนวน ๕ ฐาน 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสาธารณประโยชน์ “จิตอาสารักษ์บ้าน รักษ์ถิ่น” 
  โรงเรียนชุนชนบ้านนาบอน โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง โรงเรียนบ้านทับกี่ ได้ดำเนินการพัฒนาชุมชน
และให้ความรู้แก่ชุมชนและบริเวณรอบโรงเรียน  
กิจกรรมที่ 3 การจัดนิทรรศการที่ ศธภ.10 
 ดำเนินการคัดเลือกเป็นตัวแทนไปแสดงผลงานระดับภาค ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมในช่วงเดือน สิงหาคม พ.ศ. 
๒๕๖๔ ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ 
15. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ      
จำนวนผู้เข้ารว่มโครงการมีความรัก
และเทิดทูนในสถาบนั 

๓๖๐ คน ๔๐๕ คน ดำเนินการอบรมเชิง
ปฏิบัติการผ่านกิจกรรมค่าย
การเรียนรู้ใต้ร่มพระบารมี
จักรีวงศ์ และกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ “จิต
อาสารักษ์บ้าน รักษ์ถิ่น” 

ร้อยละ ๑๐๐ 

เชงิคุณภาพ      
ร้อยของผู้เรียนมีความพึงพอใจใน
การเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ ๙๗ ดำเนินการประเมินความพึง
พอใจการอบรมเชิง
ปฏิบัติการผ่านกิจกรรมค่าย
การเรียนรู้ใต้ร่มพระบารมี
จักรีวงศ์ และกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ “จิต
อาสารักษ์บ้าน รักษ์ถิ่น” 

ร้อยละ ๑๐๐ 
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๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ 
ขนาด file เทา่กับหรือมากกว่า 2 MB) 
กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านกิจกรรมค่ายการเรียนรู้ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์ 

   

 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสาธารณประโยชน์ “จิตอาสารักษ์บ้าน รักษ์ถิ่น” 
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กิจกรรมที่ 3 การจัดนิทรรศการที่ ศธภ.10 

     

17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

191,100 บาท ๑๗๑,๖๘๕ - ๑๗๑,๖๘๕ - - 
แหลง่งบประมาณ  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหา อุปสรรค 

สถานการณ์การแพร่ระบาด Covid19 
      18.2 แนวทางแก้ไข 
...................................................................................................................................................................... ...............
........................................................................................................ ............................................................................. 
19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
  ตัวแทนนำผลงานไปแสดงผลงานระดับภาค ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมในช่วงเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ 
สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ 
20. ประโยชน์ทีส่าธารณชนได้รับ 
................................................................................................................................ .....................................................
..................................................................................................................................................................................... 
21. ผู้รายงาน นางสาววนิดา ตาต้อง       ตำแหน่ง    เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
     โทรศัพท์ ๐๘๔-๗๖๖๗๓๔๐  โทรสาร ๐๔๒-๘๗๐๖๓๒ E-mail : .................................................. 

22. วันที่รายงาน ณ วันที่ ๑๕ เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 
-------------------------------------- 

ขอความอนุเคราะห์ส่งรายงานฯ ไปที่สำนักนโยบายและยุทธศาสตร ์สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

ทาง E-mail : report_ed54@hotmail.com  
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