
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย 
2. ชื่อโครงการ จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเลย 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 63   -   มี.ค. 63     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   ม.ิย. 63     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 63   -   ก.ย. 63     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ( ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ ) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ( ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ ) 
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ ( ด้านการศึกษา ) 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      ( ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ) 
4.5 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ.........................................................................................................................) 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุข้อ............................................................................................................) 
 4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบขุ้อ........................................................................................................) 
4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดการศึกษา เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      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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     ๔.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
    ๔.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงวัย 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.8.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
5. หลักการและเหตุผล  
 คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาใน
ภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 11 ให้มีสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่
กฎหมายกําหนด การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่
มอบหมาย และให้มีอํานาจหน้าที่ตาม (2) จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ และ (11) ปฏิบัติภารกิจ
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้ง ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจํา
ทั่วไป ของกระทรวงศึกษาธิการและประสานงานต่างๆในจังหวัด  

จากบทบาทและหน้าที่ตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้น  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย จึงมีภารกิจหลักในการ
ดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ คือ ให้มีการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและขับเคลื่อนลงสู่แผนปฏิบัติการ
ประจำปี เพื่อใช้แผนเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวกับการบริหารและ                   
การจัดการศึกษา การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทการประสานและส่งเสริม                  
การบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่ และเกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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                  
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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 
6. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย (ปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรประจำปี)   

2. เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาให้เป็นเอกภาพ
และเป็นสารสนเทศมีประสิทธิภาพสำหรับการวางแผน 

3. เพ่ือให้มีทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับจังหวัด  
4. เพ่ือส่งเสริมการบริหารจัดการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลยให้มีประสิทธิภาพ   
5. เพื่อเครื่องมือประเมินผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย 

7. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

     1. ผู้เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น การทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562-2565) 
จังหวัดเลย มีความพึงพอใจ ร้อยละ 80 

     2. มีแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562-2565) จังหวัดเลย ทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563              
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดเลย และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย (ปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรประจำปี) จำนวน 3 แผน  

 3. มีข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในจังหวัดเลยประกอบการตัดสินใจในการวางแผน จำนวน 1 เล่ม 
     7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

     1. ร้อยละ 100 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ใช้แผนพัฒนาการศึกษาและแผนอ่ืนๆ เป็น
เครื่องมือในการกำหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด สามารถส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ประสานและส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาใน
พ้ืนที ่จนเกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ   

    2. ร้อยละ 100 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลยมีผลการดำเนินงานโครงการบรรลุเป้าหมายตามแผนฯ 
8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ   
 1. หน่วยงานการศึกษาในจังหวัดเลย จำนวน 18 หน่วยงาน 
 2. บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย จำนวน 55 คน 
9. ระยะเวลาดำเนินการ ธันวาคม 2562 - กันยายน 2563 
10. สถานที่ดำเนินการ สำนกังานศึกษาธิการจังหวัดเลย 
11. กิจกรรมที่ดำเนินการ  
 1. จัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา 
 2. แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562-2565) จังหวัดเลย ทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 3. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดเลย 
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12. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม  
 1. จัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา 
  ๑) ประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดเลย เพ่ือจัดทำข้อมูล
สารสนเทศ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓  
  ๒) จัดทำสารสนเทศด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 2. แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562-2565) จังหวัดเลย ทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  ๑) ติดตามผลการดำเนินงานแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562-2565) จังหวัดเลย ทบทวน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเลย 
  ๒) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เพ่ือสรุปผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ ๑๖-๑๗ กันยายน ๒๕๖๓  จาการติดตาม
ผลการดำเนินงาน พบว่า หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเลย สามารถดำเนินการขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัด
ได้บรรลุเป้าหมาย ๑๖ ตัวชี้วัดและไม่บรรลุเป้าหมาย ๑๐ ตัวชี้วัด 
  ๓) นำเสนอนวัตกรรม การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเลย ระดับภาค ๑๐ ณ โรงแรม
เดอะวัน อ.เมอืง จ.บึงกาฬ เมื่อวันที่ ๒๗-๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ 
  ๔) รายงานผลการดำเนินงาน เสนอ อนุกรรมการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน 
๒๕๖๓ และรายงานผลการดำเนินงาน เสนอ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
 3. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดเลย 
  ๑) ติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย  
  ๒) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เพ่ือสรุปผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ ๑๖-๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ 
  ๓) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดเลย เผนแพร่ต่อสารณชน 
13. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 7)  
     13.1 เชิงปริมาณ 
           ๑. สารสนเทศด้านการศึกษาในจังหวัดเลย 1 เล่ม 
      ๒. รายงานผลการดำเนินงาน แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562-2565) จังหวัดเลย ทบทวน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563๑ เล่ม 
      ๓. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดเลย ๑ เล่ม 
13.2 เชิงคุณภาพ 

     1. ร้อยละ 100 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ใช้แผนพัฒนาการศึกษาและแผนอ่ืนๆ                           
เป็นเครื่องมือในการกำหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด สามารถส่งเสริมสนับสนุน                   
การจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ประสานและส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานทาง
การศึกษาในพ้ืนที่ จนเกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ   

    2. ร้อยละ 100 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลยมีผลการดำเนินงานโครงการบรรลุเป้าหมายตามแผนฯ 
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๑4. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ 
ขนาด file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. งบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับ

ทั้งหมด 
 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

38,900 38,900 0 10,732 ๐ ๒๘,๑๖๘ 
แหล่งงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาการ 
16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
     16.1 ปัญหา อุปสรรค 

- 
     16.2 แนวทางแก้ไข 

- 
17. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 

- 
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18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
          สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย สามารถจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเลย แผนปฏิบัติการจังหวัดเลย 
และแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย สอดคล้องกับแผนการศึกษาชาติ นโยบาย ยุทธศาสตร์ 
ที่เก่ียวข้องและใช้แผนเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๑9. ผู้รายงาน นางสาวสายสรุีย์ หงษ์เวียง  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
     โทร ๐๔๒-๘๗๖๑๒-๓ โทรสาร ๐๔๒-๘๗๐๖๓๒ E-mail : plan.peoloei@gmail.com 

20. วันที่รายงาน ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
๑. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย 
๒. ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย  
                    (ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ และการประเมินคุณธรรมและ               
                    ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  
                    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย) 
๓. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ ๑ :  เดือน   ต.ค. ๖๒   -   ธ.ค. ๖๒     ไตรมาสที่ ๒ :  เดือน   ม.ค. ๖๓   -   มี.ค. ๖๓     
     ไตรมาสที่ ๓ :  เดือน   เม.ย. ๖๓  -   ม.ิย. ๖๓     ไตรมาสที่ ๔ :  เดือน   ก.ค. ๖๓   -   ก.ย. ๖๓     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแล้ว 
๔. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    ๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ( ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ) 

๔.๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ( ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ) 
๔.๓ แผนปฏิรูปประเทศ ( ด้านการศึกษา ) 
๔.๔ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕)  
      ( ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ) 
๔.๕ แผนความม่ันคง (โปรดระบุ.................................................................................................................... .....) 
๔.๖ นโยบายรัฐบาล 
 ๔.๖.๑ นโยบายหลัก  (โปรดระบุข้อ........................................................................ ....................................) 
 ๔.๖.๒ นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบุข้อ........................................................................................................)  
๔.๗ ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดการศึกษา เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 ๔.๘ ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
      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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     ๔.๘.๑   แผนงานพื้นฐาน 
    ๔.๘.๒   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงวัย 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.๘.๓ แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)  
๕. หลักการและเหตุผล  
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลยเป็นหน่วยงานที่ตั้งข้ึน ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ              
ที่ ๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ โดยมีหน้าที่อำนวยการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาแบบ
ร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องใน
จังหวัดเลย 
 เพ่ือให้การดำเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ และการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการ
ดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย เป็นไป
ตามกรอบแนวทางการประเมินผลที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกำหนด และเพ่ือเป็นการแสดงความมุ่งมั่น
ของผู้บริหารหน่วยงานในการปฏิบัติราชการให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลในการ
ดำเนินงาน ตามแนวทางคำรับรองการปฏิบัติราชการ แลหะการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย กลุ่มอำนวยการจึงได้
จัดเตรียมโครงการนี้ขึ้น ทั้งนี้ เพ่ือเตรียมความพร้อม และรองรับการประเมินดังกล่าวข้างต้น 
 
๖. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด                                                                                               
 ๒. เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรในการจัดทำข้อมูลตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามกรอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการที่สำนักงานปลัดประทรวงศึกษาธิการกำหนด                                                             
 ๓. เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓                                                                                    
 ๔. เพื่อให้ความรู้แก่บุคคลากรในการจัดทำข้อมูลประกอบการการับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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๗. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     ๗.๑ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

 ๑. การประชุมชี้แจงการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
บุคลากรมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

 ๒. การประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ บุคลากรมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
     ๗.๒ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
  ๑. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลยผ่านเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
  ๒. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามเกณฑ์ท่ีสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกำหนด 
 
๘. กลุ่มเป้าหมายโครงการ   

บุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย จำนวน ๕๘ คน 
 
๙. ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓ 
๑๐. สถานที่ดำเนินการ สำนกังานศึกษาธิการจังหวัดเลย 
๑๑. กิจกรรมที่ดำเนินการ  
 ๑. การประชุมชี้แจงการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
 ๒. การประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
๑๒. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม      
      สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ได้ดำเนินโครงการตามกิจกรรมที่กำหนดในโครงการแล้ว ทั้ง 2 กิจกรรม ดังนี้ 
      กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบประจำ 12 เดือน เพ่ือ
เตรียมความพร้อมการรายงานและรับการประเมินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563    
      กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  รอบ ๑๒ เดือน  
13. ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 7) 
     ๑๓.๑ เชิงปริมาณ 
             กิจกรรมที่ 1 การประชุมจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ มีความพึง
พอใจ ร้อยละ 92 
             กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ มีความพึงพอใจร้อยละ ๙๕      
      ๑๓.๒ เชิงคุณภาพ 
  ๑. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลยผ่านเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
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  ๒. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามเกณฑ์ท่ีสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกำหนด 
             
๑๔. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน ๕ ภาพ 
ขนาด file เท่ากับหรือมากกว่า ๒ MB) 
 

 
 
๑๕. งบประมาณ 
  
งบประมาณที่ได้รับ

ทั้งหมด 
 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ ๑ 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ ๒ 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ ๓ 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ ๔ 

๔๕,๔๐๐ 45,400 - 35,000  10,400 
แหล่งงบประมาณ  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
๑๖. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
     ๑๖.๑ ปัญหา อุปสรรค   
……………………………………………………………………. - ไมม่ี -........................................................................................ 
     ๑๖.๒ แนวทางแก้ไข 
……………………………………………………………………. - ไม่มี -........................................................................................ 
............................................................................................................................................ ......................................... 
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๑๗. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
 - 
๑๘. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
 1. บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย มีความรู้ความเข้าในกระบวนการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการ ปี 2563                                                                                                                              
 2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลยผ่านเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด การปฏิบัติราชการตัวชีว้ัด ปี 2563                
ในระดับคะแนนไม่น้อยกว่า 4.50                                                                                                      
 3. บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย มีความรึความเข้าใจในกระบวนการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และสามารถจัดทำ
เอกสารได้ครบถ้วน ถูกต้อง                                                                                                                 
 4. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  
ของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563                                                                             
 5. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลยเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมในทุกด้าน เพ่ือรองรับการตรวจราชการ 
ตรวจเยี่ยม จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 
๑๙. ผู้รายงาน นางสาวสายสรุีย์ หงษ์เวียง  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
     โทร ๐๔๒-๘๗๖๑๒-๓ โทรสาร ๐๔๒-๘๗๐๖๓๒ E-mail : plan.peoloei@gmail.com 
๒๐. วันที่รายงาน ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
๑. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย 
๒. ชื่อโครงการ ตรวจติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 
๓. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ ๑ :  เดือน   ต.ค. ๖๒   -   ธ.ค. ๖๒  ไตรมาสที่ ๒ :  เดือน   ม.ค. ๖๓   -   มี.ค. ๖๓     
     ไตรมาสที่ ๓ :  เดือน   เม.ย. ๖๓  -   ม.ิย. ๖๓  ไตรมาสที่ ๔ :  เดือน   ก.ค. ๖๓   -   ก.ย. ๖๓     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแล้ว 
๔. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    ๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ( ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ ) 

๔.๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้) 
๔.๓ แผนปฏิรูปประเทศ ( ด้านการศึกษา ) 
๔.๔ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕)  
      ( ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ) 
๔.๕ แผนความม่ันคง (โปรดระบุ.........................................................................................................................) 
๔.๖ นโยบายรัฐบาล 
 ๔.๖.๑ นโยบายหลัก  (โปรดระบุข้อ............................................................................................................) 
 ๔.๖.๒ นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบขุ้อ........................................................................................................) 
๔.๗ ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดการศึกษา เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 ๔.๘ ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
      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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     ๔.๘.๑   แผนงานพื้นฐาน 
    ๔.๘.๒   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงวัย 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.๘.๓ แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
๕. หลักการและเหตุผล  
 การตรวจ ติดตาม ประเมินผลและสนับสนุนการตรวจราชการเป็นการดำเนินงานเพ่ือให้การพัฒนา
คุณภาพการศึกษามีพลังเคลื่อนสู่จุดหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และปรบัปรุงพัฒนาเพ่ือเตรียมการรับการ
ติดตามและประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องคุณภาพการศึกษาอยู่ในกำกับ ดูแล 
รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี                                                                                                                               
 เพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามกฎหมายกำหนด
และบทบาทหน้าที่และสนับสนุนการตรวจสอบราชการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้ตรวจราชการสำนัก
นายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 10 เป็นภาระงานหนึ่งอำนาจหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนเชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการไปสู่การปฏิบัติ สนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและ
ผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 10 ต้องดำเนินการรับตรวจราชการและจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้ง
จัดทำรายงานการตรวจราชการ ในการนี้ได้จัดทำโครงการตรวจติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย
และยุทธศาสตร์ 
๖. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของกระทรวงศกึษาธิการ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจ
ราชการที่ 10 และสำนักงานศึกษาธิการภาค 10                                                            
 2. เพ่ือผสานความร่วมมือ ความเข้าใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษากับ
หนว่ยงานและสถานศึกษาในจังหวัดเลย                                                                       
 3. เพ่ือประสาน สนับสนุนการตรวจราชการ หน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัดเลย ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามนโยบาย  
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๗. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     ๗.๑ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
 1. ส่วนราชการ หน่วยงาน และสถานศึกษา ทุกระดับ ทุกประเภททุกสังกัดในจังหวัดเลย                          
มีความพร้อมรับการตรวจราชการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง                                                                                               
 2. รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย 1 ฉบับ                                                                                                                                                                               
     ๗.๒ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
 1. ส่วนราชการ หน่วยงาน และสถานศึกษา มีความเข้าใจในการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษากับหน่วยงาน
ทางการศึกษาในจังหวัดเลย 
๘. กลุ่มเป้าหมายโครงการ   
 1. บุคลากรสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย 
 2. ผู้บริหารการศึกษาในสังกัด สพป.ลย เขต 1 – 3 , สพม.19 , สอศ. , สช. และกศน. 
 3. ผู้บริหารการศึกษาในสังกัด สพป.ลย เขต 1 – 3 , สพม.19 
 4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.ลย เขต 1 – 3 , สพม.19 , สอศ. , สช. และกศน. 
๙. ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓ 
๑๐. สถานที่ดำเนินการ สถานศึกษาในจังหวัดเลย 
๑๑. กิจกรรมทีด่ำเนินการ  
 ๑. ตรวจติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย 
 ๒. การรับการตรวจราชการ 
๑๒. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม  

1. รับการตรวจราชการกรณีปกติ ของกระทรวงศึกษาธิการ โดย นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ผู้ตรวจ
กระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ได้ลงพ้ืนที่ตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2 วันที่ 21 - 22 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนเมืองเลย โดยให้หน่วยงานทางการ
ศึกษา ในจังหวัดเลย นำเสนอผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และลงร่วมลงพ้ืนที่ตรวจ
ราชการ ณ กศน.อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย  

๒. จัดทำเอกสารเพื่อนำเสนอรายงานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
๑๓. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ ๗)  
     ๑๓.๑ เชิงปริมาณ 
 ส่วนราชการ หน่วยงาน และสถานศึกษา ทุกระดับ ทุกประเภททุกสังกัดในจังหวัดเลย มีความพร้อมรับการ
ตรวจราชการ รอบท่ี ๒ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563                                                                                                                                                                                    
๑๓.๒ เชิงคณุภาพ 

ส่วนราชการ หน่วยงาน และสถานศึกษา มีความเข้าใจในการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษากับหน่วยงาน
ทางการศึกษาในจังหวัดเลย 
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๑๔. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน ๕ ภาพ 
ขนาด file เทา่กับหรือมากกว่า ๒ MB) 
 

  
 

๑๕. งบประมาณ 
 งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ ๑ 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ ๒ 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ ๓ 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ ๔ 

๘0,000 ๘๐,๐๐๐ 30,480 16,250 7,520 ๒๕,๗๕๐ 
แหล่งงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 
๑๖. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
     ๑๖.๑ ปัญหา อุปสรรค 

-ไม่มี- 
     ๑๖.๒ แนวทางแก้ไข 

-ไม่มี- 
๑๗. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 

- 
๑๘. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

หน่วยงานทางการศึกษา ในจังหวัดเลย มีการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ                                                                                                                                                                                    
๑๙. ผู้รายงาน นางสาวสายสรุีย์ หงษ์เวียง  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
     โทร ๐๔๒-๘๗๖๑๒-๓ โทรสาร ๐๔๒-๘๗๐๖๓๒ E-mail : plan.peoloei@gmail.com 
๒๐. วันที่รายงาน ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
๑. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย 
๒. ชื่อโครงการ TFE (Teams For Education) 
๓. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ ๑ :  เดือน   ต.ค. ๖๒   -   ธ.ค. ๖๒      ไตรมาสที่ ๒ :  เดือน   ม.ค. ๖๓   -   มี.ค. ๖๓     
    ไตรมาสที่ ๓ :  เดือน   เม.ย. ๖๓  -   มิ.ย. ๖๓      ไตรมาสที่ ๔ :  เดือน   ก.ค. ๖๓   -   ก.ย. ๖๓     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแล้ว 
๔. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    ๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ( ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ ) 

๔.๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้) 
๔.๓ แผนปฏิรูปประเทศ ( ด้านการศึกษา ) 
๔.๔ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕)  
      ( ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ) 
๔.๕ แผนความม่ันคง (โปรดระบุ

.........................................................................................................................)  
๔.๖ นโยบายรัฐบาล 
 ๔.๖.๑ นโยบายหลัก  (โปรดระบุข้อ. มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู) 
 ๔.๖.๒ นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบุข้อ.การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑) 
๔.๗ ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดการศึกษา เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 ๔.๘ ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

แบบฟอร์ม  
สำหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 



     ๔.๘.๑   แผนงานพื้นฐาน 
    ๔.๘.๒   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงวัย 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.๘.๓ แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.............................................................................
๕. หลักการและเหตุผล  
          การศึกษามีบทบาทสำคัญในการช่วยให้เยาวชนพัฒนาทั้งทางด้านปัญญา บุคลิกภาพและช่วยให้ 
เยาวชนมีความสำเร็จในชีวิต ทุกประเทศจึงหาทางส่งเสริมการศึกษาให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานความเป็นเลิศ                 
ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กล่าวว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้ต้องจัดเนื้อหาสาระ
และกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัด และความแตกต่างของผู้เรียน ซึ่งจะช่วยพัฒนาผู้เรียนและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยตรง (ขวัญใจ โพธิ์ทองนาค,2547, หน้า ๑) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็น
องค์ประกอบอย่างหนึ่ง ที่บ่งบอกถึงคุณภาพทางการศึกษาและคุณภาพของผู้เรียน ซึ่งนับตั้งแต่
กระทรวงศกึษาธิการได้กระจายอำนาจการวัดและประเมินผลทางการศึกษาสู่ระดับสถานศึกษา การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนทั้งในระดับการเรียนการสอน การตัดสินได้ – ตก และการอนุมัติความสำเร็จการศึกษาเป็น
อำนาจของสถานศึกษาถึงแม้ว่าการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาทั่วประเทศจะใช้หลักสูตรเดียวกัน
ของกระทรวงศึกษาธิการ แต่ความหลากหลายในทางปฏิบัติเรื่องรูปแบบการเรียนการสอน การใช้สื่ออุปกรณ์
ตลอดจนการวัดและประเมินผลได้เกิดข้ึนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งในสถานศึกษาต่าง ๆ ภายในภูมิภาค และต่าง
ภูมิภาค 

  การวัดและประเมินผลนั้นเป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนตามาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งผลจากการประเมินใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับ
ต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพ การจัดการศึกษา ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุนการ
ตัดสินใจในระดับนโยบายของต้นสังกัดระดับต่าง ๆ 

  ข้อมูลที่ได้จากการประเมินในระดับชั้นที่เข้าทดสอบข้างต้นจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการ
ตรวจสอบ ทบทวน พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ถือเป็นภาระความรับผิดชอบของหน่วยงานที่จะต้องจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือ ปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริมสนับสนุน เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพ้ืนฐานความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลที่จำแนกตามสภาพปัญหาและความต้องการ ได้แก่ กลุ่มผู้เรียนทั่วไป กลุ่มผู้เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ กลุ่มผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ กลุ่มผู้เรียนที่มีปัญหาด้านวินัยและพฤติกรรม 
กลุ่มผู้เรียน ที่ปฏิเสธโรงเรียน กลุ่มผู้เรียนที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มพิการทางร่างกายและ



สติปัญญาเป็นต้น ข้อมูลจากการประเมินจึงเป็นหัวใจของสถานศึกษาในการดำเนินการช่วยเหลือผู้เรียนได้
ทันท่วงที เป็นโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและประสบความสำเร็จในการเรียน 
๖. วัตถุประสงค์ 

  1. เพ่ือเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและที่เก่ียวข้องของจังหวัดเลย 
 2. เพ่ือพัฒนารูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา
นักเรียนของสถานศึกษาที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานแต่ละวิชาต่ำกว่า
เกณฑ์คะแนนร้อยละ ๕๐ เพ่ิมข้ึน 
          3. เพ่ือให้สถานศึกษามีรูปแบบในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ส่งผลให้มีร้อยละของนักเรียนที่
คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐานแต่ละวิชาผ่านเกณ ฑ์เพ่ิมข้ึน 
๗. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     ๗.๑ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

   ๑. ผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงฯ มีความพึงพอใจ ร้อยละ 8๐ 
  2. มีข้อมูลสารสนเทศ O-NET จำนวน ๑ ฐานข้อมูล 

   3. มีรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ อย่างน้อย ๑ แนวทาง 
   4. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการ

พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
  5. จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ อย่างน้อย ๑ ครั้ง 

     ๗.๒ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
   การบูรณาการด้านการเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานในจังหวัดเลย ในการพัฒนาคนให้พร้อมเข้าสู่สังคม

คุณภาพ ในศตวรรษท่ี 2๑ เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลของกระทรวงศึกษาธิการและ
นโยบาย ที่เก่ียวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ 
ตามสมรรถนะของผู้เรียนเพิ่มขึ้น 
๘. กลุ่มเป้าหมายโครงการ   

  ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนในสถานศึกษาทุกสังกัด รวมทั้งภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง          
ในจังหวัดเลย จำนวน 24 โรงเรียน 
๙. ระยะเวลาดำเนินการ มกราคม – กันยายน พ.ศ. 2563 
๑๐. สถานที่ดำเนินการ สำนกังานศึกษาธิการจังหวัดเลย 
๑๑. กิจกรรมท่ีดำเนินการ  
 ๑. ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ TFE ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดเลย  

2. การวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) จังหวัดเลย (เปรียบเทียบ           
ปีการศึกษา 256๐ – 2562) และจัดทำข้อมูลสารสนเทศ O-Net 

3. สร้างการรับรู้ในการพัฒนารูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ จังหวัดเลย และ
สนับสนุนงบประมาณให้สถานศึกษานำร่องและสถานศึกษาเครือข่าย 

4. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ สถานศึกษานำร่องและสถานศึกษาเครือข่าย 
5. การจัดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

 
 



๑๒. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม  
     ๑. มีรูปแบบแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ/แนว

ทางการพัฒนานักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานแต่ละวิชาต่ำกว่าเกณฑ์
คะแนนร้อยละ ๕๐ เพ่ิมข้ึนระดับจังหวัด จำนวน ๒๕ แนวทาง 
          ๒. การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ สถานศึกษานำร่องและสถานศึกษา
เครือข่าย ครบทุกโรงเรียนนำร่อง  
          ๓. การจัดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและประเมินสถานศึกษาเครือข่ายการพัฒนา ระดับจังหวัด ผลการประเมิน ดังนี้ 

ระดับดีเยี่ยม  โรงเรียนบ้านนาวัวโพนงาม (สพป.ลย.๒) โรงเรียนบ้านโคกงาม (สพป.ลย.๓)  
ระดับดีเด่น โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีสว่าง (เทศบาลเมืองเลย)  โรงเรียนเซไลวิทยาคม (สพม.๑๙)
ระดับดี  โรงเรียนบ้านยาง (สพป.ลย.๑)  

๑๓. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ ๗)  
     ๑๓.๑ เชิงปริมาณ 

    ๑. มีรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ จำนวน ๒๕ แนวทาง  
     ๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการ

พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
     ๓. จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ จำนวน ๒ ครั้ง  

เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมฟอร์ร่าฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย และ เป็นตัวแทน
จังหวัดเลยเข้าร่วมนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับภาค เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรม
เดอะวัน อำเภอบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 
     ๑๓.๒ เชิงคุณภาพ 

                       การบูรณาการด้านการเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานในจังหวัดเลย ในการพัฒนาคนให้พร้อมเข้าสู่สังคม
คุณภาพ ในศตวรรษท่ี 2๑ เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลของกระทรวงศึกษาธิการและ
นโยบาย ที่เก่ียวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ 
ตามสมรรถนะของผู้เรียนเพิ่มขึ้น 
๑๔. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน ๕ ภาพ ขนาด 
file เท่ากับหรือมากกว่า ๒ MB) 

กิจกรรมสร้างการรับรู้ในการพัฒนารูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้  สถานศึกษานำร่อง
และสถานศึกษาเครือข่ายในช่วงเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๓ 

   
 



กิจกรรมนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ สถานศึกษานำร่องและ
สถานศึกษาเครือข่ายในช่วงเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๓ 

                                    
 กิจกรรมจัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 
                       
 
 
 
 
 
 
๑๕. งบประมาณ 

โครงการที่ได้รับ 
งบประมาณทั้งสิ้น 

ผลการใช้จ่าย 
งบประมาณรวม 

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย 
งบประมาณ 
ไตรมาส ๑ 

ผลการใช้จ่าย 
งบประมาณ 
ไตรมาส ๒ 

ผลการใช้จ่าย 
งบประมาณ 
ไตรมาส ๓ 

ผลการใช้จ่าย 
งบประมาณ 
ไตรมาส ๔ 

327,750 บาท 327,750 บาท - ๒,๘๑๘ ๙,๐๒๕ บาท ๓๑๕,๙๐๗ บาท 
แหล่งงบประมาณ .แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
โครงการปรับปรุงระบบการเรียนรู้ กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ งบรายจ่าย อ่ืน ๆ   
 
๑๖. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
     ๑๖.๑ ปัญหา อุปสรรค 
           เนื่องจากการแพร่ระบาดโรคไวรัส COVID-19 ไม่สามารถดำเนินงานตามที่วางแผนไว้ได้      
     ๑๖.๒ แนวทางแก้ไข 
           โรงเรียนเปิดเรียนในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ ได้ปรับระยะเวลาในการดำเนินงานตามโครงการ 
๑๗. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 

  - 
 ๑๘. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

            การบูรณาการด้านการเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานในจังหวัดเลย ในการพัฒนาคนให้พร้อมเข้าสู่สังคม
คุณภาพ ในศตวรรษท่ี 2๑ เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลของกระทรวงศึกษาธิการและ
นโยบาย ที่เก่ียวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ 
ตามสมรรถนะของผู้เรียนเพิ่มขึ้น 



๑๙. ผู้รายงาน นางสาวสายสรุีย์ หงษ์เวียง  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
     โทร ๐๔๒-๘๗๖๑๒-๓ โทรสาร ๐๔๒-๘๗๐๖๓๒ E-mail : plan.peoloei@gmail.com 
๒๐. วันที่รายงาน ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
๑. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย 
๒. ชื่อโครงการ Coaching Teams เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 
๓. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ ๑ :  เดือน   ต.ค. ๖๒   -   ธ.ค. ๖๒     ไตรมาสที่ ๒ :  เดือน   ม.ค. ๖๓   -   มี.ค. ๖๓     
      ไตรมาสที่ ๓ :  เดือน   เม.ย. ๖๓  -   มิ.ย. ๖๓     ไตรมาสที่ ๔ :  เดือน   ก.ค. ๖๓   -   ก.ย. ๖๓     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแล้ว 
๔. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    ๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ( ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ ) 

๔.๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้) 
๔.๓ แผนปฏิรูปประเทศ ( ด้านการศึกษา ) 
๔.๔ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕)  
      ( ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ) 
๔.๕ แผนความม่ันคง (โปรดระบุ.........................................................................................................................)  
๔.๖ นโยบายรัฐบาล 
 ๔.๖.๑ นโยบายหลัก  (โปรดระบุข้อ. มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู) 
 ๔.๖.๒ นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบุข้อ.การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑) 
๔.๗ ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดการศึกษา เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 ๔.๘ ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
      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. 



~ 2 ~ 

     ๔.๘.๑   แผนงานพื้นฐาน 
    ๔.๘.๒   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงวัย 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.๘.๓ แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)  
๕. หลักการและเหตุผล  
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและสำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ                
ได้จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คำสั่งที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาใน
ภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2560 โดยมีหน้าที่ในการกำหนดยุทธศาสตร์และ
บทบาทการพัฒนาภาคต่าง ๆ ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ กำหนดทิศทางการ
ดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด แปลงยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติในระดับภาค
และจังหวัดที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
กลุ่มจังหวัด และการพัฒนาด้านอื่น ๆ ตามศักยภาพและโอกาสของบุคคลและชุมชนในแต่ละพ้ืนที่ ส่งเสริม
สนับสนุนการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก  
 ดังนั้น เพ่ือให้ภารกิจสำคัญในการกำกับดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการบริหาร การจัดการศึกษา
ของหน่วยงานการศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อการบริหารการ            
จัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการและ
บริบทของพื้นที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย จึงได้จัดทำโครงการ “Coaching Teams เพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษา” ขึ้น เพ่ือพัฒนาแนวทางการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน           
ของหน่วยงานทางการศึกษา ให้ตรงกับบริบทของพื้นที่ ตรงกับผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และความ
ต้องการของแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือให้การนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
๖. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษา           
ขั้นพ้ืนฐาน ในระดับจังหวัด เพื่อพัฒนาการศึกษาและยกระดับคุณภาพของผู้เรียน 
 2. เพ่ือพัฒนารูปแบบ/แนวทางการนิเทศ  ติดตามและประเมินผลในการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษาที่เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการและบริบทของพ้ืนที่ 
 3. เพ่ือขยายผลรูปแบบ/แนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษา 
ด้วยกระบวนการ Coaching ทุกสังกัดในระดับจังหวัด ที่สอดคล้องเหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่       
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๗. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     ๗.๑ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
 1. เข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงการดำเนินงานตามโครงการ Coaching Teams (ระดับภาค) อย่างน้อย 1 ครั้ง 
 2. ผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ Coaching Teams (ระดับจังหวัด) มีความพึงพอใจ ร้อยละ 80 
 3. มีข้อมูลสารสนเทศ อย่างน้อย 1 ฐานข้อมูล 
 4. ผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจ ร้อยละ 80 
 5. ผู้เข้าร่วมประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้และระดมความคิดเห็นฯ มีความพึงพอใจ ร้อยละ 80 
 6. จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
     ๗.๒ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
 มีสถานศึกษาที่ได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลตามแนวทางท่ีพัฒนาขึ้น มีร้อยละของนักเรียนที่คะแนน
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ทุกระดับในแต่ละวิชา ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้น 
๘. กลุม่เป้าหมายโครงการ   
 1. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียนในสถานศึกษา ทุกสังกัดในจังหวัด 
 2. หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงาน/สถานศึกษา 
๙. ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 
๑๐. สถานที่ดำเนินการ หน่วยงานการศึกษา และ สถานศึกษา ในจังหวัดเลย 
๑๑. กิจกรรมที่ดำเนินการ  
 1 ประชุมรับฟังคำชี้แจงการดำเนินงานตามโครงการ Coaching Teams  (ระดับภาค) 
 2 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ Coaching Teams  (ระดับจังหวัด) 
 3 ประชุมวิเคราะห์ข้อมูลและคัดเลือกสถานศึกษาเข้าร่วมเป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ 
 4 ประชุมชี้แจงสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 
 5 ประชุม/อบรม/สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้และระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยสู่ความสำเร็จของการ
ดำเนินงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดเลยที่จะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาของผู้เรียน 
 6 ศึกษานิเทศก์ ที่ผ่านการ Coaching นำแนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ ที่พัฒนาขึ้น ไปใช้ 
ในการปฏิบัติงานจริงกับสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยมี Supervisor Teams ระดับจังหวัด ให้คำปรึกษา  
ให้การสนับสนุน และติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
 7 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน และสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ Coaching Teams 
เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาในระดับจังหวัด 
๑๒. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม  

     ๑. มีรูปแบบแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ/แนวทางการ
พัฒนานักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานแต่ละวิชาต่ำกว่าเกณฑ์คะแนนร้อยละ 
๕๐ เพิ่มข้ึนระดับจังหวัด จำนวน ๒๕ แนวทาง 
          ๒. การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ สถานศึกษานำร่องและสถานศึกษาเครือข่าย 
ครบทุกโรงเรียนนำร่อง  
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          ๓. การจัดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและประเมินสถานศึกษาเครือข่ายการพัฒนา ระดับจังหวัด ผลการประเมิน ดังนี้ 

ระดับดีเยี่ยม  โรงเรียนบ้านนาวัวโพนงาม (สพป.ลย.๒) โรงเรียนบ้านโคกงาม (สพป.ลย.๓)  
ระดับดีเด่น โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีสว่าง (เทศบาลเมืองเลย)  โรงเรียนเซไลวิทยาคม (สพม.๑๙)
ระดับดี  โรงเรียนบ้านยาง (สพป.ลย.๑)  

๑๓. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ ๗)  
     ๑๓.๑ เชิงปริมาณ 

    ๑. มีรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ จำนวน ๒๕ แนวทาง  
     ๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการ

พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
     ๓. จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ จำนวน ๒ ครั้ง  

เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมฟอร์ร่าฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย และ เป็นตัวแทนจังหวัด
เลยเข้าร่วมนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับภาค เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเดอะวัน 
อำเภอบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 
     ๑๓.๒ เชิงคุณภาพ 

                       การบรูณาการด้านการเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานในจังหวัดเลย ในการพัฒนาคนให้พร้อมเข้าสู่สังคม
คุณภาพ ในศตวรรษท่ี 2๑ เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบาย 
ที่เก่ียวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ ตามสมรรถนะ
ของผู้เรียนเพ่ิมข้ึน 
๑๔. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน ๕ ภาพ ขนาด file 
เท่ากับหรือมากกว่า ๒ MB) 

กิจกรรมสร้างการรับรู้ในการพัฒนารูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้  สถานศึกษานำร่องและ
สถานศึกษาเครือข่ายในช่วงเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๓ 
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กิจกรรมนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ สถานศึกษานำร่องและสถานศึกษา
เครือข่ายในช่วงเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๓ 

                                    
 กิจกรรมจัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 
                       
 
 
 
 
 
 
๑๕. งบประมาณ 

 งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ ๑ 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ ๒ 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ ๓ 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ ๔ 

๑๕๕,000 บาท ๑๕๕,000 บาท 0 6,935.50 บาท           ๐ ๑๔๘,๐๖๔.๕๐ บาท 
แหล่งงบประมาณ ....สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ................................................................... 
 
๑๖. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
     ๑๖.๑ ปัญหา อุปสรรค 
           เนื่องจากการแพร่ระบาดโรคไวรัส COVID-19 ไม่สามารถดำเนินงานตามที่วางแผนไว้ได้      
     ๑๖.๒ แนวทางแก้ไข 
           โรงเรียนเปิดเรียนในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ ได้ปรับระยะเวลาในการดำเนินงานตามโครงการ 
๑๗. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
       - 
 ๑๘. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

            มีแนวทางการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในระดับจังหวัด 
๑๙. ผู้รายงาน นางสาวสายสรุีย์ หงษ์เวียง  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
     โทร ๐๔๒-๘๗๖๑๒-๓ โทรสาร ๐๔๒-๘๗๐๖๓๒ E-mail : plan.peoloei@gmail.com 
๒๐. วันที่รายงาน ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

mailto:plan.peoloei@gmail.com


แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
๑. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย 
๒. ชื่อโครงการ ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่ 
๓. หว้งเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ ๑ :  เดือน   ต.ค. ๖๒   -   ธ.ค. ๖๒     ไตรมาสที่ ๒ :  เดือน   ม.ค. ๖๓   -   มี.ค. ๖๓     
     ไตรมาสที่ ๓ :  เดือน   เม.ย. ๖๓  -   ม.ิย. ๖๓     ไตรมาสที่ ๔ :  เดือน   ก.ค. ๖๓   -   ก.ย. ๖๓     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแล้ว 
๔. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    ๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ( ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ ) 

๔.๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต) 
๔.๓ แผนปฏิรูปประเทศ ( ด้านการศึกษา ) 
๔.๔ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕)  
      ( ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ) 
๔.๕ แผนความม่ันคง (โปรดระบุ.........................................................................................................................)  
๔.๖ นโยบายรัฐบาล 
 ๔.๖.๑ นโยบายหลัก  (โปรดระบุข้อ. ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยคำนึงถึงพหุปัญญาที่หลากหลาย) 
 ๔.๖.๒ นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบุข้อ.การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑) 
๔.๗ ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดการศึกษา เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 ๔.๘ ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
      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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     ๔.๘.๑   แผนงานพื้นฐาน 
    ๔.๘.๒   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงวัย 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.๘.๓ แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)  
๕. หลักการและเหตุผล  
  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 จัดทำขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริม
พัฒนาการ และการเรียนรู้อย่างเหมาะสมกับเด็กเป็นรายบุคคล โดยจุดหมายหลักสูตรการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย 
มุ่งส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย  โดยเน้นสร้าง            
ความร่วมมือกับพ่อแม่ผู้ปกครอง  ชุมชน เพื่อออกแบบกิจกรรมพัฒนาทักษะที่สำคัญดังกล่าว และในการดำเนินงาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต้องได้มาตรฐาน ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ( 2 มกราคม 2562) 
ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  ด้านที่ 2 ครู/ผู้ดูแลเด็ก
ให้การดูแลและจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย  และด้านที่ 3 คุณภาพของเด็กปฐมวัย  
โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงาน 4 กระทรวงหลัก รวมถึง  ตชด. องค์กรภาคเอกชนและมูลนิธิในพ้ืนที่  

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย จึงให้มีการจัดโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย
ในระดับพ้ืนที่ขึ้น เพ่ือบูรณาการการทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วนภายในจังหวัดเพ่ือขับเคลื่อนแนวนโยบาย                  
การจัดการศึกษาปฐมวัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงเพ่ือเสริมสร้างความตระหนัก พัฒนาครูผู้สอนปฐมวัย 
บุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 อันจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย สอดคล้อง             
ตามยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
๖. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการดูแลและพัฒนาในการจัดการศึกษาปฐมวัย
อย่างทั่วถึง และมีพัฒนาการสมวัย  
 2. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
 3. เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู ผู้ดูแลเด็ก พ่อแม่ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจ เกิดความ
ตระหนัก เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีบทบาทในการส่งเสริม สนับสนุนการดูแล พัฒนา
และการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยในระดับพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น   
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 4. เพ่ือบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่ 
     ๗. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     ๗.๑ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

1. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนปฐมวัยมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ในการประชุมสร้าง
ความตระหนักในการดำเนินการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 

 2. ผู้บริหารครูผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ในการอบรมพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อกับการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 

 3. มีเครือข่ายอย่างน้อย 1 เครือข่าย 
 4. มีรูปแบบ/แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย อย่างน้อย 2 ชิ้นงาน 
 5. โรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัย ได้รับการนิเทศ ร้อยละ 100 ทั้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนิเทศ

ติดตามการดำเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัย และคณะกรรมการจากภาคีเครือข่าย 
๗.๒ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
 1. ร้อยละ 60 ของเด็กปฐมวัยที่จบการศึกษาปฐมวัยมีพัฒนาการอยู่ในระดับดีทุกด้าน 

2. ร้อยละ 60 ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีระดับคุณภาพผ่านเกณฑ์ขั้นต้นตามมาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
๘. กลุ่มเป้าหมายโครงการ   

ผู้บริหาร ครูผู้สอน  พ่อแม่ผู้ปกครอง และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดเลย   
จากหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเลย 
๙. ระยะเวลาดำเนินการ ธันวาคม 2562 – กันยายน  2563 
๑๐. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัยทุกโรงในจังหวัดเลย 
๑๑. กิจกรรมที่ดำเนินการ  

1 การสร้างความตระหนัก ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนปฐมวัยให้ดำเนินการจัดการศึกษาให้ได้
มาตรฐาน  ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 

2  การอบรมพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 
3 การบูรณาการทำงานงานร่วมกันของภาคีเครือข่าย การพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยระดับจังหวัด  
4 ประกวดและนำเสนอผลงานที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 

(เปิดบ้านปฐมวัย) 
5 กิจกรรมส่งเสรมิและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย โดยการนิเทศ ติดตาม  

๑๒. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม  
      กิจกรรมการอบรมพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 
 - การอบรมพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อกับการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ให้มีความรู้ความเข้าใจ
เกิดความตระหนัก เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีบทบาทในการส่งเสริม  สนับสนุนการดูแล  
พัฒนาและการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยในระดับพื้นที่เพ่ิมขึ้น  จำนวน 100 คน ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย 
ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 
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      กิจกรรม การบูรณาการทำงานงานร่วมกันของภาคีเครือข่าย การพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยระดับจังหวัด  
- ดำเนินการสร้างภาคีเครือข่ายการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยระดับจังหวัด โดยการแต่งตั้ง

คณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนและพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยของจังหวัดเลย มีหน่วยงานรับผิดชอบ ๔ 
หน่วยงาน คือ สำนักงานพัฒนาสังคมและมนุษย์จังหวัดเลย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดเลย และท้องถิ่นจังหวัดเลย ได้ประชุมวางแผนการดำเนินงานเพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมและ
พัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดเลย  

กิจกรรม ประกวดและนำเสนอผลงานที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย (เปิดบ้านปฐมวัย) 

- ดำเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้สถานศึกษาและครูได้นำเสนอผลงาน ได้ผลการคัดเลือกระดับ
จังหวัด ดังนี้ ระดับผู้บริหาร นายสมชาย คำพิมพ์ ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"  
   ระดับครูผู้สอน นางพรเพ็ญ สุพรมอินทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลเลย 
และได้เข้าร่วมประเมิน คัดเลือก วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย ระดับเขต
ตรวจราชการที่ 10 สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐  

#ระดับผู้บริหาร นายสมชาย คำพิมพ์ ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"  รางวัลชนะเลิศ 
อันดับ 1 ของภาค 

#ระดับครูผู้สอน นางพรเพ็ญ สุะรมอินทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลเลย รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย โดยการนิเทศ ติดตาม  
- แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาปฐมวัย ซึ่งศึกษานิเทศก์ ทุกคน ไปนิเทศกำกับ

ติดตามการจัดการศึกษาปฐมวัย เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
๑๓. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ ๗)  
     ๑๓.๑ เชิงปริมาณ 
 ๑. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนปฐมวัยมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๙๐ ในการประชุมสร้างความ
ตระหนักในการดำเนินการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
 ๒. ผู้บริหารครูผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน มีความพึงพอใจ ร้อยละ ๙๒ ในการ
อบรมพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อกับการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 
 ๓. มีรูปแบบ/แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย จำนวน 2 ชิ้นงาน 
 ๔. โรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัย กลุ่มเป้าหมาย ๒๔ โรงเรียน ได้รับการนิเทศ ครบร้อยละ 100               
     ๑๓.๒ เชิงคุณภาพ 
 เด็กปฐมวัยที่จบการศึกษาปฐมวัยมีพัฒนาการอยู่ในระดับดีทุกด้าน 
 
 
 
 
 
 



~ 5 ~ 

๑๔. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน ๕ ภาพ 
ขนาด file เท่ากับหรือมากกว่า ๒ MB)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑๕. งบประมาณ 

 งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ ๑ 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ ๒ 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที ่๓ 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ ๔ 

๑๐๐,๖๕๐ 5,977.50 0 5,977.50          0 ๙๔,๖๗๒.๕๐ 
แหล่งงบประมาณ ......สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ............................................................................ 
๑๖. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
     ๑๖.๑ ปัญหา อุปสรรค 
     ๑๖.๒ แนวทางแก้ไข 
๑๗. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
       - 
๑๘. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
 1. เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการดูแลและพัฒนาในการจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างทั่วถึง และมีพัฒนาการสมวัย  
 2. สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย มีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
 3. ผู้บริหาร ครู ผู้ดูแลเด็ก พ่อแม่ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจ เกิดความตระหนัก 
เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีบทบาทในการส่งเสริม สนับสนุนการดูแล พัฒนาและการจัด
การศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยในระดับพ้ืนที่เพ่ิมข้ึน   
 4. หน่วยงานที่จัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดเลย มีการบูรณาการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยร่วมกัน  
.๑๙. ผู้รายงาน นางสาวสายสุรีย์ หงษ์เวียง  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
     โทร ๐๔๒-๘๗๖๑๒-๓ โทรสาร ๐๔๒-๘๗๐๖๓๒ E-mail : plan.peoloei@gmail.com 
๒๐. วันที่รายงาน ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย 
2. ชื่อโครงการ ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาจังหวัดเลย 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 63   -   มี.ค. 63     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   ม.ิย. 63     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 63   -   ก.ย. 63     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ( ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ( ประเด็น ความมั่นคง ) 
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ ( ด้านสังคม ) 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      ( ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์. ) 
4.5 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ.........................................................................................................................) 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุข้อ แก้ไขปัญหายาเสพตดิอยา่งจริงจังท้ังระบบ) 
 4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบขุ้อ........................................................................................................) 
4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดการศึกษา เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      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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     ๔.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
    ๔.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงวัย 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.8.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
5. หลักการและเหตุผล  
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) มีเป้าหมายในการพัฒนาประเทศคือ “ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง โดยเมื่อวันที่ 3 กันยายน 
2562 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ.2562-2565) 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยมีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ คือการแพร่ระบาดของยาเสพติดลดลง
และสังคมไทยมีความปลอดภัยจากยาเสพติด ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการสร้างภูมิคุ้มกัน
และป้องกันภัยยาเสพติดในสถานศึกษา กำหนดมาตรการป้องกันเด็กและเยาวชนวัยเสี่ยงสูงที่มีช่วงอายุตั้งแต่ 15-
25 ปี ที่ต้องป้องกันอย่างเร่งด่วนเพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดรายใหม่ นักเรียนนักศึกษารู้จักวิธีปฏิเสธหลีกเลี่ยงยา
เสพติดและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อหลีกเลี่ยงการหมกมุ่น มั่วสุมกับยาเสพติดและอบายมุข ตลอดจนมีการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาท่ีไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาภายใต้กรอบมาตรการ ได้แก่ 1) มาตรการสร้างการรับรู้และการสร้าง
ภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานศึกษา 2) มาตรการสร้างพ้ืนที่ปลอดภัยในสถานศึกษา 3) มาตรการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งในสถานศึกษา 4) มาตรการอำนายการ  ตลอดจนการสนองนโยบายเน้นหนักต่อปัญหายาเสพติดระดับ
จังหวัด ในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของเยาวชนในสถานศึกษา เพื่อให้เยาวชนใน
สถานศึกษาปลอดจากการใช้สารเสพติดทุกชนิด จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 

 
6. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาจังหวัดเลย 
 2. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการทั้ง 4 มาตรการ 
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 3. เพ่ือกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาทั้งด้านการดำเนิน
โครงการสำคัญ การรายงานผ่านระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA) และระบบดูแลและติดตามการใช้สาร
เสพติดในสถานศึกษา (CATAS) 
7. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
 1. เข้าร่วมประชุมกิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา          
แบบบูรณาการ อย่างน้อย 1 ครั้ง 
 2. ผู้เข้าร่วมประชุม มีความพึงพอใจ ร้อยละ 80 ในการจัดประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงาน
คณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา จังหวัดเลย  
 3. ผู้เข้าร่วมประชุม มีความพึงพอใจ ร้อยละ 80 ในการจัดประชุมการขับเคลื่อนโครงการ
สถานศึกษา สีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2561-2562 
 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ระบบ  
     7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

    มีสถานศึกษาให้ความสำคัญในการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข เพ่ิมขึ้น 
8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ   

1. สถานศึกษาท้ังสิ้น 528 แห่ง  
2. เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาจังหวัดเลย จำนวน 127,686 คน 

9. ระยะเวลาดำเนินการ มกราคม - กันยายน 2563 
10. สถานที่ดำเนินการ สำนกังานศึกษาธิการจังหวัดเลย 
11. กิจกรรมที่ดำเนินการ  
  1. ร่วมกิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา แบบบูรณาการ 
  2. การขับเคลื่อนการดำเนินงานคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดใน
สถานศึกษา จังหวัดเลย 
  3. การขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2561-2562 
  4. ติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
      - การรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบสารสนเทศ ยาเสพติด (NISPA) และระบบดูแลและติดตาม
การใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS) และระบบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง       
12. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม  
 สิ่งท่ีได้จากการจัดโครงการ/ กิจกรรม   (Lesson  Learned) 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ซึ่งเป็นหน่วยงานในการบูรณาการการขับเคลื่อนงานการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาภายในจังหวัด ดำเนินการตามมาตรการแนวทาง ได้แก่ 

๑. มาตรการสร้างการรับรู้และสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ประกอบด้วย 
๑) สร้างการรับรู้ และสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานศึกษา ได้ร้อยละ ๑๐๐ 
๒) ดำเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ซึ่งมีสถานศึกษาให้ความ

สนใจส่งผลงานดีเด่นเข้ารับการประเมินอย่างต่อเนื่อง 
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๓) ยกระดับระบบดูแลช่วยเหลือ/ให้คำปรึกษา ให้มีความเข้มแข็ง โดยส่งเสริมให้ผู้มีความรู้ด้านจิตวิทยา 
ให้คำปรึกษาแก่นักเรียน โดยบูรณาการร่วมกับเครือข่ายสาธารณสุขและให้การอบรมครู เพ่ือขยาย
ฐานการให้คำแนะนำไปสู่ระดับโรงเรียน 

๔) ส่งเสริมกิจกรรมที่สอดคล้องกับช่วงวัยอย่างต่อเนื่องในสถานศึกษาทุกระดับ ดังนี้ 
๒. มาตรการสร้างพ้ืนที่ปลอดภัยในสถานศึกษา ประกอบด้วย 

๑) ค้นหา คัดกรอง อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง เน้นกลุ่มที่มีภาวะเสี่ยงต่อปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษาท่ีอยู่ในพ้ืนที่แพร่ระบาด 

๒) ดูแลช่วยเหลือ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (กลุ่มเสี่ยง/กลุ่มใช้ยา) ติดตามใกล้ชิดและให้โอกาส 
๓) ส่งเสริมกิจกรรมเชิงบวก/กิจกรรมเครือข่ายเยาวชน/กลุ่มเพ่ือนฯลฯ 
๔) ระบบเฝ้าระวัง เช่น การสร้างช่องทางสื่อสารใกล้ชิดเพ่ือแจ้งเตือน/แจ้งข่าวสาร ร่วมกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง สอดส่อง ตรวจตราทั้งในโรงเรียน/รอบโรงเรียน  ลูกเสือตา้นภัยยาเสพติดฯลฯ 
๓. มาตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งในสถานศึกษา ประกอบด้วย 

๑) กรอบดำเนินการทั้ง ๕ ด้าน (ป้องกัน ค้นหา รักษา เฝ้าระวัง บริหารจัดการ) กลยุทธ์ ๔ ต้อง ๒ ไม่ (มี
ยุทธศาสตร์ มีแผนปฏิบัติการ มีระบบข้อมูล มีเครือข่าย ไม่ปกปิดข้อมูล และไม่ไล่นักเรียนออก) เพ่ือ
แก้ไขปัญหาแบบองค์รวม 

๒) จัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม รองรับการขับเคลื่อนงาน 
๓) ส่งเสริมบทบาทนักเรียน/นักศึกษาแกนนำ 
๔) ปรับเปลี่ยนทัศนคติเชิงบวกในการเปิดเผยข้อมูลปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาเพื่อการดูแลช่วยเหลือ

ที่เหมาะสมให้โอกาสนักเรียน ไม่ถือเป็นความผิดของผู้บริหารสถานศึกษา 
13. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 7)  

๑๓.๑ เชิงปริมาณ 
 ๑. คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในสถานศึกษาแบบบูรณาการ อย่างน้อย ๑ ครั้ง 
 ๒. ผู้เข้าร่วมประชุม ร้อยละ ๑๐๐ มีความพึงพอใจในระดับดีมาก ในการจัดประชุมขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา จังหวัดเลย  
 ๓. ผู้เข้าร่วมประชุม ร้อยละ ๑๐๐ มีความพึงพอใจในระดับดีมาก ในการจัดประชุมการขับเคลื่อนโครงการ
สถานศึกษา สีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๒ 
 ๔. สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมีการรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบ NISPA และระบบ 
CATAS 

๑๓.๒ เชิงคุณภาพ 
๑) สถานศึกษาทุกแห่ง มีการสร้างการรับรู้ การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๒) สถานศึกษาทุกแห่งมีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
๓) สถานศึกษาในจังหวัดเลยมีการเข้าร่วมโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
๔) สถานศึกษาในจังหวัดเลยมีการรายงานผลในระบบ NISPA&CATAS 
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๑4. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ 
ขนาด file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB) 

  
 

   
 
15. งบประมาณ 

 งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

๖๐,๐00 ๖๐,๐00 8,640 9,662 11,698 ๓๐,๐๐๐ 
แหล่งงบประมาณ แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน
และป้องกันยาเสพติด กิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา งบรายจ่ายอื่น  
งบประมาณ จัดสรรจำนวน ๓ ครั้ง ครัง้ละ ๒๐,๐๐๐ บาท รวมเป็น ๖๐,๐00 บาท 
 
16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
     16.1 ปัญหา อุปสรรค 

๑. จังหวัดเลย เป็นจังหวัดชายแดน จึงมีพ้ืนที่เสี่ยงต่อปัญหายาเสพติด  ทำให้นักเรียน นักศึกษามีโอกาสไป
ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดได้มาก 

๒. สถานศึกษา/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังมีการรายงานในระบบข้อมูลสารสนเทศน้อย 
16.2 แนวทางแก้ไข 

๑. ทุกหน่วยงานบูรณาการเพ่ือขับเคลื่อนงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง 
๒. สถานศึกษาไม่ควรปิดบัง หากพบนักเรียน นักศึกษาข้องเก่ียวกับยาเสพติด  
๓. ควรสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดอย่างทั่วถึง     
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17. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
- 

18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
มีการบูรณาการการขับเคลื่อนงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาภายในจังหวัดเลย 

และมีมาตรการแนวทางในการแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
๑๙. ผู้รายงาน นางสาวสายสรุีย์ หงษ์เวียง  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
     โทร ๐๔๒-๘๗๖๑๒-๓ โทรสาร ๐๔๒-๘๗๐๖๓๒ E-mail : plan.peoloei@gmail.com 
๒๐. วันที่รายงาน ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
๑. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย 
๒. ชื่อโครงการ    ประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ   
๓. หว้งเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ ๑ :  เดือน   ต.ค. ๖๒   -   ธ.ค. ๖๒      ไตรมาสที่ ๒ :  เดือน   ม.ค. ๖๓   -   มี.ค. ๖๓     
      ไตรมาสที่ ๓ :  เดือน   เม.ย. ๖๓  -   มิ.ย. ๖๓     ไตรมาสที่ ๔ :  เดือน   ก.ค. ๖๓   -   ก.ย. ๖๓     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแล้ว 
๔. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ    
    (โปรดระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    ๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ( ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์) 

๔.๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ประเด็น : การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21) 

๔.๓ แผนปฏิรูปประเทศ ( ด้านการศึกษา ) 
๔.๔ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕)  
      ( ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ) 
๔.๕ แผนความม่ันคง (โปรดระบุ.........................................................................................................................)  
๔.๖ นโยบายรัฐบาล 
 ๔.๖.๑ นโยบายหลัก  (โปรดระบุข้อ. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) 
 ๔.๖.๒ นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบุข้อ.การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑) 
๔.๗ ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดการศึกษา เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 ๔.๘ ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
      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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     ๔.๘.๑   แผนงานพื้นฐาน 
    ๔.๘.๒   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงวัย 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.๘.๓ แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)  
๕. หลักการและเหตุผล  
     แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579  ยุทธศาสตร์ที่ 3 เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและ
การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ได้กำหนดเป้าหมายที่สำคัญ คือต้องการให้ผู้เรียนมีทักษะคุณลักษณะที่จำเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21  มุ่งเน้นพัฒนา ผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด ในแต่ละระดับชั้น อันส่งผลให้ผู้เรียนเกิด
สมรรถนะสำคัญ 5 ประการ ได้แก่ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการ
แก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี การจัดการเรียนการสอนต้อง
เปลี่ยนแปลงปรับปรุงรูปแบบเพ่ือพัฒนาทักษะและอาชีพของคนทุกช่วงวัย ให้ดำเนินไปตามแผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษา โดยการปรับหลักสูตรพร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเน้นการประเมินเพ่ือพัฒนา (Assessment for improvement)  การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนในแนวทางปฏิรูปสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยสำนักทดสอบการศึกษาได้จัดทำ
เครื่องมือประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับขึ้น ประกอบด้วย การประเมินความสามารถด้านการ
อ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีกรอบการประเมินความสามารถด้าน การอ่านรู้เรื่อง และการอ่านออก
เสียง การประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีกรอบการประเมินความสามารถด้านภาษาไทย และด้าน
คณิตศาสตร์ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนจากทุกสังกัดเข้ารับการประเมิน เพ่ือวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน
ในภาพรวมทั้งประเทศ และนำไปใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุน
การตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ      
        สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลยในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาได้เล็งเห็นถึงประโยชน์
ของการประเมินผลคุณภาพการศึกษา และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้เป็นศูนย์สอบจัด
สอบเพ่ือประเมินคุณภาพการของผู้เรียนในจังหวัด ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
จากความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการประเมินคุณภาพผู ้เรียนของโรงเรียนเอกชนจังหวัดเลยให้
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สอดคล้องกับนโยบาย และนำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษาอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่องต่อไป  
 
๖. วัตถุประสงค์ 
 6.1 เพ่ือประเมินความสามารถด้านการอ่าน (การอ่านออกเสียงและอ่านรู้เรื่อง) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา     
ปีที ่1 ปีการศึกษา 2562 
           6.2 เพ่ือประเมินคุณภาพผู้เรียน (ความสามารถพ้ืนฐานด้านภาษาไทยและด้านคณิตศาสตร์) ชั้นประถมศึกษา     
ปีที ่3 ปีการศึกษา 2562 
 
     ๗. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
   เชิงปริมาณ 
           1. นักเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนได้รับการประเมิน
คุณภาพผู้เรียนด้วยเครื่องมือมาตรฐานระดับชาติ     
           2.  สถานศึกษาทุกโรงได้ข้อมูลผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1 และผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบายและ
แผนพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
    เชิงคุณภาพ 
            1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 3 ของโรงเรียนเอกชนได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาด้วย
เครื่องมือที่มีคุณภาพ และมีการบริหารจัดการสอบที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งผลที่ได้จากการ
ประเมนิมีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ 
             2 ครโูรงเรียนเอกชน สามารถใช้เครื่องมือมาตรฐานที่เน้นการเขียนตอบในการประเมินคุณภาพผู้เรียน  
เป็นตัวอย่างในการพัฒนาเครื่องมือในชั้นเรียนให้มีความน่าเชื่อถือ และสอดคล้องกับแนวทางการประเมินคุณภาพ
ผู้เรียนระดับชาติและระดับนานาชาติ 
 
๘. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
         นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนเอกชนจังหวัดเลย สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
๙. ระยะเวลาดำเนินการ  พฤศจิกายน  2562 – มีนาคม  2563 
๑๐. สถานทีด่ำเนินการ โรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1และชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
๑๑. กิจกรรมที่ดำเนินการ  

1.ประชุมคณะกรรมการศูนย์สอบระดับจังหวัด   
           2.ประเมินความสามารถด้านการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้น
ประถมศึกษาปีที ่3 
           3. ตรวจเยี่ยมสนามสอบในการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และประเมิน
คุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

4. จัดทำรายงานผลการประเมิน : กำกับ ติดตาม และวิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือการพัฒนา 
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๑๒. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม  
    การดำเนินทุกกิจกรรมตามโครงการเสร็จสิ้นด้วยความเรียบร้อย การบริหารจัดการสอบมีประสิทธิภาพ

เป็นมาตรฐานเดียวกัน นักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดเลย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1และชั้นประถมศึกษาปีที ่3 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาด้วยเครื่องมือที่มี
คุณภาพ  ผลการประเมินมีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับจากโรงเรียน นักเรียนและผู้ปกครอง 
 
๑๓. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ ๗)  
   เชิงปริมาณ 
           1. นักเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนได้รับการประเมิน
คุณภาพผู้เรียนด้วยเครื่องมือมาตรฐานระดับชาติ     
           2. สถานศึกษาทุกโรงได้ข้อมูลผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
และผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบายและแผนพัฒนา
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
    เชิงคุณภาพ 
            1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 3 ของโรงเรียนเอกชนได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาด้วย
เครื่องมือที่มีคุณภาพ และมีการบริหารจัดการสอบที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งผลที่ได้จากการ
ประเมนิมีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ 
             2 ครโูรงเรียนเอกชน สามารถใช้เครื่องมือมาตรฐานที่เน้นการเขียนตอบในการประเมินคุณภาพผู้เรียน  
เป็นตัวอย่างในการพัฒนาเครื่องมือในชั้นเรียนให้มีความน่าเชื่อถือ และสอดคล้องกับแนวทางการประเมินคุณภาพ
ผู้เรียนระดับชาติและระดับนานาชาติ 
 
๑๔. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน ๕ ภาพ 
ขนาด file เท่ากับหรือมากกว่า ๒ MB) 

 
              
              ประชุมคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ                             ตรวจเยี่ยมสนามสอบ 
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กำกับ ติดตาม การวิเคราะห์ผลและนำผลเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 
๑๕. งบประมาณ 

 งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ ๑ 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ ๒ 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ ๓ 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ ๔ 

     156,800 156,800 109,200 0    47,600 0 
แหล่งงบประมาณ  ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
๑๖. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
     ๑๖.๑ ปัญหา อุปสรรค 
            - ปัญหาสุขภาพของผู้เรียน ส่งผลให้นักเรียนบางโรงเรียนขาดสอบ 
            - การดำเนินงานในกิจกรรมที่ 4 ต้องล่าช้า เนื่องจากติดมาตรการการป้องกัน COVID -19  
     ๑๖.๒ แนวทางแก้ไข 
  -ทางโรงเรียนควรมีการส่งเสริมการเฝ้าระวังสุขภาพของนักเรียนให้มากข้ึน 
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๑๗. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
      ๑๗.๑ นิเทศ ติดตาม การดำเนินการ การนำผลการประเมินในส่วนจุดที่เป็นปัญหาหรือจุดด้อยไปพัฒนาผู้เรียน
และปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
      ๑๗.๒ เตรียมการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการประเมินคุณภาพผู้เรียนในแต่ละโรงเรียนเพ่ือ
รองรับการประเมินในรอบปีการศึกษาใหม่ที่จะเกิดขึ้น  
 ๑๘. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
          การใช้ข้อสอบมาตรฐานในการประเมินทำให้ผู้เรียนของโรงเรียนเอกชนเกิดความเท่าเทียมในการจัด
การศึกษา ส่งผลให้คุณภาพที่เกิดข้ึนเป็นที่น่าเชื่อถือ และยอมรับโดยทั่วไป 
๑๙. ผู้รายงาน นางสาวสายสรุีย์ หงษ์เวียง  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
     โทร ๐๔๒-๘๗๖๑๒-๓ โทรสาร ๐๔๒-๘๗๐๖๓๒ E-mail : plan.peoloei@gmail.com 
๒๐. วันที่รายงาน ณ วันที่ ๑๖ เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
๑. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย 
๒. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตร 

ต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
๓. หว้งเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ ๑ :  เดือน   ต.ค. ๖๒   -   ธ.ค. ๖๒     ไตรมาสที่ ๒ :  เดือน   ม.ค. ๖๓   -   มี.ค. ๖๓     
     ไตรมาสที่ ๓ :  เดือน   เม.ย. ๖๓  -   ม.ิย. ๖๓     ไตรมาสที่ ๔ :  เดือน   ก.ค. ๖๓   -   ก.ย. ๖๓     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแล้ว 
๔. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    ๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ( ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ ) 

๔.๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต) 
๔.๓ แผนปฏิรูปประเทศ ( ด้านการศึกษา ) 
๔.๔ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕)  
      ( ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ) 
๔.๕ แผนความม่ันคง (โปรดระบุ............................................................) 
๔.๖ นโยบายรัฐบาล 
 ๔.๖.๑ นโยบายหลัก  (โปรดระบุข้อ ข้อ5 ข้อ7 และข้อ 8) 
 ๔.๖.๒ นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบุข้อ. ข้อ 4 ข้อ5 ข้อ และ6 ข้อ7 ) 
๔.๗ ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดการศึกษา เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 ๔.๘ ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
      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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     ๔.๘.๑   แผนงานพื้นฐาน 
    ๔.๘.๒   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงวัย 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.๘.๓ แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)  
๕. หลักการและเหตุผล  

กระทรวงศึกษาธิการ เห็นความสำคัญของการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียนมีทางเลือกเข้าสู่  
การศึกษาที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ผู้เรียนในสายอาชีพทั้งผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สามารถเข้าสู่เส้นทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้ และ     
เพ่ือให้การพัฒนาด้านการศึกษา มีความต่อเนื่องและเกิดความยั่งยืนในระยะยาวต่อไป รวมทั้งมีความสอดคล้อง กับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและอุตสาหกรรมไทยแลนด์ ๔.๐ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้
กำหนดให้มีโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดทํารูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษาในระดับ
ภูมิภาคและจังหวัด มีนวัตกรรมที่จะสนับสนุนการศึกษาที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงระหว่างการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษา  
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดทำรูปแบบและ
แนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดเลย        
ที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษาและหน่วยงานการศึกษาในระดับจังหวัด มีนวัตกรรมที่จะ
สนับสนุนการศึกษา และสามารถพัฒนา ทักษะผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการและบริบททางการศึกษาในแต่
ละสาขาวิชาชีพ มีทักษะต่อยอด ในสถาบันอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยกระบวนการ การมีส่วนร่วม
ผ่านเวทีและประชาคม  
๖. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดเลย  
๗. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     ๗.๑ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทีม่ีความเชื่อมโยงการจัด การเรียนรู้ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ในระดับจังหวัด 
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๗.๒ ตัวชีว้ัดเชิงคุณภาพ 
 ๑) รูปแบบที่มีการทำงานร่วมกันเชิงระบบในระดับจังหวัดในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่มี
ความเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

๒) หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความเชื่อมโยงการจัด การเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ที่สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดเลย  
๘. กลุ่มเป้าหมายโครงการ   

สถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
และสถาบันอุดมศึกษา ในพื้นที่จังหวัดเลย 
๙. ระยะเวลาดำเนินการ  เมษายน ๒๕๖๓ – กันยายน  ๒๕๖๓ 
๑๐. สถานที่ดำเนินการ หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาในจังหวัดเลย 
๑๑. กิจกรรมที่ดำเนินการ  

๑. จัดทำโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง
เชื่อมโยง การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา และเสนอให้ผู้บังคับบัญชาให้ความเห็นชอบ และ
อนุมัติโครงการ 

๒. รว่มประชุมรับฟังคำชี้แจงการดำเนินโครงการจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค ๑๐ 

๓. การวางแผนการดำเนินงานตามโครงการฯ 
    ๓.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระดับจังหวัด 

              ๓.๒ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานระดับจังหวัด 
๔. การถอดบทเรียน 
   กรณีศึกษา : สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จัดทำหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับ

อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดเลยในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๑๔ โรงเรยีน 
   ๔.๑ เก็บรวบรวมข้อมูล/ลงพ้ืนที่ สถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย 
   ๔.๒ ประชุมวิเคราะห์องค์ประกอบสำคัญของการดำเนินงานตามหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงฯ 
   ๔.๓ ประชุมสร้างรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับ

อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดเลย (เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด) 
๕. สรุปและรายงานผลการดำเนินการตามโครงการฯ เพ่ือเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 
๖. นำเสนอรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงฯ กับ กศจ. เพ่ืออนุมัติให้

ประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษาในจังหวัดเลยได้รับทราบและนำไปสู่การปฏิบัติ 
๗. การเข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงฯ ในระดับ

ภาค (สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐) 
๑๒. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม  

กิจกรรม การถอดบทเรียน  
การเก็บรวบรวมข้อมูล/ลงพ้ืนที่ สถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย ทั้ง ๑๔ โรงเรียน โดยเก็บรวบรวมข้อมูล

เกี่ยวกับจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะพ้ืนฐานของนักเรียน 
ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ทั้ง ๑๔ โรงเรียน (หลักสูตร)  
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กิจกรรม สรุปและรายงานผลการดำเนินการตามโครงการฯ  
  จากนั้นได้วิพากษ์รูปแบบ และสรุปผล พบว่า หลักสูตร/โครงการ/กิจกรรมที่สถานศึกษา  จัดขึ้นล้วนมี
คุณค่าและเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ นอกจากนี้ครูก็มีความรู้ความสามารถท่ีสามารถ
จัดกิจกรรมที่มีคุณภาพให้กับผู้เรียนได้เป็นอย่างดี แต่จุดอ่อนคือยังไม่สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง เพราะยัง
ขาดทรัพยากรที่จำเป็น เช่นงบประมาณ วัตถุดิบ และเวลาที่จะดำเนินการ อย่างไรก็ตามสถานศึกษาเข้าใจและ
สามารถแสวงหาโอกาสและความร่วมมือกับสังคม ชุมชน ได้เป็นอย่างดี แต่ที่ยังเป็นอุปสรรคก็คือค่านิยมเกี่ยวกับการ
เรียนในสายอาชีพ หรือการทำงานเพ่ือพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางด้านอาชีพหรือผู้ประกอบการ ยังไม่ถูกยอมรับจาก
ผู้ปกครองของผู้เรียน ดังนั้นโมเดลหรือรูปแบบของหลักสูตรจะต้องเสริมสร้างจากจุดแข็ง หลีกเลี่ยงจุดอ่อน ดำเนิน
กลยุทธ์ด้วยโอกาส และมองข้ามอุปสรรคท่ียากเกินการควบคุมของครูและผู้บริหารสถานศึกษา  

กิจกรรม เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงฯ           
ในระดับภาค (สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐) โดยได้นำเสนอผลงาน ณ โรงแรมเดอะวัน อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ  
๑๓. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ ๗)  
     ๑๓.๑ เชิงปริมาณ 

มีหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความเชื่อมโยงการจัด การเรียนรู้ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ในระดับจังหวัด ทั้งสิ้น ๑๔ หลักสูตร ๑๔ โรงเรียน 
     ๑๓.๒ เชิงคุณภาพ 
 ๑) รูปแบบที่มีการทำงานร่วมกันเชิงระบบในระดับจังหวัดในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่มี
ความเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

๒) หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความเชื่อมโยงการจัด การเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ที่สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดเลย  
 
๑๔. ภาพกจิกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน ๕ ภาพ 
ขนาด file เท่ากับหรือมากกว่า ๒ MB)  

ภาพประกอบการเก็บข้อมูล 
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ภาพประกอบการวิพากษ์รูปแบบ 

 
ภาพประกอบการนำเสนอผลงาน 

   
 

๑๕. งบประมาณ 
 งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ ๑ 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ ๒ 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ ๓ 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ ๔ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๙,๗๑๘ ๙๐,๒๘๒ 
 
แหล่งงบประมาณ   : สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 
๑๖. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
     ๑๖.๑ ปัญหา อุปสรรค 
  - 
     ๑๖.๒ แนวทางแก้ไข 
  - 
 
 



~ 6 ~ 

๑๗. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
 - 
 ๑๘. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
 ประชาชนชาวจังหวัดเลย มีโอกาส และแหล่งเรียนรู้ที่เสริมสร้างสมรรถนะสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ 
และอาจจะนำไปสู่กิจกรรมที่กระตุ้นเศรษฐกิจของจังเลยได้มากขึ้น 
๑๙. ผู้รายงาน นางสาวสายสรุีย์ หงษ์เวียง  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
     โทร ๐๔๒-๘๗๖๑๒-๓ โทรสาร ๐๔๒-๘๗๐๖๓๒ E-mail : plan.peoloei@gmail.com 
๒๐. วันที่รายงาน ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย 
2. ชื่อโครงการ จัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 63   -   มี.ค. 63     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   ม.ิย. 63     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 63   -   ก.ย. 63     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ( ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ ) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ( ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ ) 
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ ( ด้านการศึกษา ) 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      ( ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ) 
4.5 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ.........................................................................................................................) 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุข้อ............................................................................................................) 
 4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบขุ้อ........................................................................................................) 
4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดการศึกษา เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      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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     ๔.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
    ๔.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงวัย 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.8.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
5. หลักการและเหตุผล  

สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน (พ.ศ. 2560-2564) ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีเป้าหมายให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ชายแดนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 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 เพ่ือให้การดำเนินงานตามภารกิจ หน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดที่ได้รับมอบหมายตาม
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ  ข้อ 11 (2) และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 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 ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในระดับจังหวัด 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จึงได้จัดทำโครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ระดับจังหวัด ขึ้น 
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6. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้หน่วยงานทางการศึกษามีแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดเลย และใช้
เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ด้านจัดการศึกษาของ 6 อำเภอ สามารถบริหารจัดการงบประมาณให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดอย่างมีประสิทธิภาพ  
 2. เพ่ือให้หน่วยงานใช้แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษา เป็นกรอบทิศทางหรือแนวทางในการปฏิบัติราชการ  
7. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
      - มีแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จำนวน 1 เล่ม 
     7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
 1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลยมีแผนปฏิบัติราชการ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษา
พ้ืนที่ชายแดนของจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 2. การบริหารงานและการขับเคลื่อนด้านการพัฒนาศึกษาในพื้นที่ชายแดนจังหวัดทั้ง 6 อำเภอดำเนินการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถบริหารจัดการงบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุด 
8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ   
 บุคลากรทางการศึกษาในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาพื้นที่ชายแดนจังหวัดเลย ของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเลย 
9. ระยะเวลาดำเนินการ เมษายน - กันยายน 2563 
10. สถานที่ดำเนินการ สำนกังานศึกษาธิการจังหวัดเลย 
11. กิจกรรมที่ดำเนินการ  
 กิจกรรมที่ 1 ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ระดับจังหวัด 
 กิจกรรมที่ 2 ติดตามการดำเนินการตามแผนฯ 
12. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม   
 กิจกรรมที่ 1 ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ระดับจังหวัด 
 ดำเนินการจัดประชุมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดเลย เมื่อวันที่ 
๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยได้ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 และสรุปผลการติดตามการดำเนินงาน ในปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดเลย จากผลการติดตามการดำเนินงาน สถานศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่า การนำแผนสู่การปฏิบัตินั้นยังขาดความต่อเนื่องเชื่อมโยงการบูรณาการ การ
ทำงานของหน่วยงาน ซึ่งเกิดความซ้ำซ้อนในการลงพ้ืนที่แก้ปัญหา จึงได้จัดทำโครงการเพ่ือบูรณาการการทำงาน
จากทุกภาพส่วนเพื่อแก้ปัญหา โดยอาศัยการขับเคลื่อนจากสภาเด็กและเยาวชน ซึ่งจะดำเนินการในปีต่อไป  
 กิจกรรมที่ 2 ติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ระดับจังหวัด 

๑) ติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  
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๒) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อ
สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ ๑๖-๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ 

๓) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 จังหวัดเลย ซ่ึงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผลการดำเนินงานของสถานศึกษาในพื้นที่ชายแดนทั้ง 6 
อำเภอ สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้ ครบทุกโครงการ 
13. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 7)  
     13.1 เชิงปริมาณ 

   ไดแ้ผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จำนวน 1 เล่ม 
     13.2 เชิงคุณภาพ 
 1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลยมีแผนปฏิบัติราชการ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษา
พ้ืนที่ชายแดนของจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 2. การบริหารงานและการขับเคลื่อนด้านการพัฒนาศึกษาในพื้นที่ชายแดนจังหวัดทั้ง 6 อำเภอดำเนินการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถบริหารจัดการงบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุด 
๑4. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ 
ขนาด file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB) 
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15. งบประมาณ 
  
งบประมาณที่ได้รับ

ทั้งหมด 
 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

38,900 38,900    38,900 
แหล่งงบประมาณ  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
     16.1 ปัญหา อุปสรรค 
  งบประมาณจัดสรรในไตรมาส 2 และเมื่อกำหนดจัดประชุม ติดสถานการณ์โควิด จึงทำให้การดำเนินการ
จัดทำแผนล่าช้า ถึงไตรมาส ๔  
     16.2 แนวทางแก้ไข 
 ประสานหน่วยงานการศึกษาดำเนินการตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน และนำมาบูรณาการกับการ
ประชุมขับเคลื่อนแผนฯ  
17. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
 - 
18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
  หน่วยงานทางการศึกษามีแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ             
ในการดำเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทั้ง ๖ อำเภออย่างมีประสิทธิภาพและสามารถบริหารจัดการ
งบประมาณได้ประโยชน์สูงสุด 
๑9. ผู้รายงาน นางสาวสายสรุีย์ หงษ์เวียง  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
     โทร ๐๔๒-๘๗๖๑๒-๓ โทรสาร ๐๔๒-๘๗๐๖๓๒ E-mail : plan.peoloei@gmail.com 

20. วันที่รายงาน ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 


