
หลัก เร่งด่วน

1. โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็น

พลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษา

สู่การปฏิบัติ

ผู้เรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

ของหน่วยงานทางการศึกษาทุกจังหวัดเลย

1 นักเรียนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของส านักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดเลย เข้าอบรมตาม

โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมือง

ดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษา สู่การ

ปฏิบัติ กิจกรรมหลักท่ี 1 เป้าหมายจ านวน 3 

รุ่นๆ ละ 2 วัน 

2 ครูและนักเรียนในสถานศึกษาของจังหวัด

เลย จัดกิจกรรมหลักท่ี 2 “จิตอาสา รักษ์บ้าน

 รักษ์ถ่ิน” จ านวนอย่างน้อย 300 คน

3  สามารถจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงาน

เสนอหน่วยงานทางการศึกษาต่าง ๆ ได้

0.1661 0.0150 0.0100 0.1911 ศธจ.เลย 1 1 12 5 1 1

2. โครงการประชุมปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติ

ราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนท่ีชายแดน 

ระดับจังหวัด

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการจัดท าแผนปฏิบัติ 

ราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนท่ีชายแดน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับจังหวัด ส าหรับใช้เป็น

เคร่ืองมือการบริหารงานและกรอบแนวทางการปฏิบัติงาน

ของหน่วยงานท่ีจัดการศึกษาในพ้ืนท่ีชายแดน 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษา

พ้ืนท่ีชายแดน ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 จ านวน 1 เล่ม

0.0540 0.0144 0.0684 ศธจ.เลย 1 1 12 5 2 1

ตัวช้ีวัด/

 ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) หน่วยงาน

 รับผิดชอบ

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร)

ความสอดคล้อง

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

แผนฯ 12

นโยบายรัฐบาล

ย.ศธ.

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม

ย.ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปฯ

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ สป. : 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
กลุ่มโครงการ/โครงการ/

 กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

ของโครงการ



หลัก เร่งด่วน

1. การวิจัยและพัฒนารูปแบบการปรับพฤติกรรมเด็กปฐมวัย

ท่ีมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

ศึกษาค้นหาพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์และ

พัฒนาการท่ีไม่เป็นไปตามวัยของเด็กปฐมวัย

ในจังหวัดเลยทุกสังกัด เพ่ือน าผลท่ีได้จาก

การศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท า

รูปแบบการปรับพฤติกรรมและส่งเสริม

พัฒนาการของเด็กปฐมวัยหาพฤติกรรมท่ี

ประสงค์

จ านวนรูปแบบการปรับพฤติกรรม

ไม่พึงประสงค์และไม่เป็นไปตาม

พัฒนาการของเด็กปฐมวัย (1 เร่ือง)

0.1375 0.15266 0.09484 0.3850 ศธจ.เลย 2 23 8 5 2
ย.ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปฯ แผนฯ 12

นโยบายรัฐบาล

ย.ศธ.

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร)
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ สป. : 2. พัฒนาก าลังคน การวิจัย เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

กลุ่มโครงการ/โครงการ/

 กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

 ของโครงการ

ตัวช้ีวัด/

 ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) หน่วยงาน

 รับผิดชอบ

ความสอดคล้อง

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม



หลัก เร่งด่วน

1. โครงการ Innovation For Thai Education 

( IFTE ) นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาการศึกษา**

1. จังหวัดมีศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ

ทางการศึกษาและมีการวิจัยกระบวนการ

จัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา

ในระดับจังหวัด 

 2. จังหวัดมีรูปแบบ/แนวทางการพัฒนา

นักเรียน หรือแนวทางการพัฒนาการจัดการ

เรียนรู้

 3. จังหวัดมีรูปแบบ/แนวทางการนิเทศ 

ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการ 

ศึกษา/นวัตกรรมการนิเทศ

1 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย มีข้อมูล

สารสนเทศทางการศึกษา ระดับจังหวัด

2 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ส่งเสริม 

สนับสนุน พัฒนา นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้

 และการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

จ านวน 25 แห่ง

3 การวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัยและเผยแพร่ 

นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และแนวทางการ

นิเทศ ติดตามและประเมินผล กลุ่มเป้าหมาย 

25 นวัตกรรม

4 เครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา เครือข่ายของจังหวัดเลย จ านวน 1 

เครือข่ายเครือข่ายของหน่วยงานทางการศึกษา

 จ านวน 5 เครือข่าย

5 การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาให้นักเรียนใน

สถานศึกษามีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ระดับ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 หรือช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก

 ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50

0.0111 0.1215 0.0104 0.0043 0.1472 ศธจ.เลย 3 12 12 1 8 7 3

2. โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดท า

รูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเน่ืองเช่ือมโยง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด มีหลักสูตร

ต่อเน่ืองเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

1 มีหลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะพ้ืนฐาน 

ส าหรับการเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสู่การปฏิบัติใน

สถานศึกษา ระดับจังหวัด จ านวน 1 หลักสูตร

2 ร้อยละ 80 ของครูและผู้บริหารสถานศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย มีความพึงพอใจในการใช้

หลักสูตรฯในระดับมาก

3 ร้อยละ 80 ของนักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ 

ในสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย มีสมรรถนะ

พ้ืนฐานส าหรับการเป็นผู้ประกอบการในระดับดี

0.009375 0.0175 0.0033 0.0302 ศธจ.เลย 3 12 12 1 8 7 3

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร)
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ สป. : 3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ

กลุ่มโครงการ/โครงการ/

 กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

 ของโครงการ

ตัวช้ีวัด/

 ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) หน่วยงาน

 รับผิดชอบ

ความสอดคล้อง

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 แผนฯ 12 นโยบายรัฐบาล ย.ศธ.ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม ย.ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปฯ



หลัก เร่งด่วน

กลุ่มโครงการ/โครงการ/

 กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

 ของโครงการ

ตัวช้ีวัด/

 ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) หน่วยงาน

 รับผิดชอบ

ความสอดคล้อง

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 แผนฯ 12 นโยบายรัฐบาล ย.ศธ.ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม ย.ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปฯ

3. โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของส านักงาน

ศึกษาธิการจังหวัด

ผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการ มีคุณธรรม 

จริยธรรม มีการปรับเปล่ียนทัศนคติ            

 และปรับกระบวนทัศน์ในการปฏิบัติงาน 

และสามารถอยู่ร่วมกันในองค์กรได้อย่างมี

ความสุข และมีทักษะด้านดิจิทัล

บุคลากรผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการ มีความ

พึงพอใจร้อยละ 85

0.0454 0.0454 ศธจ.เลย 3 12 12 1 8 3

4. โครงการขับเคล่ือนการยกระดับคุณภาพ

การศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด

โดยผ่านกลไกของ กศจ.

1. จัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการ

วางแผนในการก ากับ ติดตามและรายงาน

ความก้าวหน้าการด าเนินงาน ตามแนวทาง

การยกระดับคุณภาพการศึกษาและตัวช้ีวัด

การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา

จังหวัดทุกไตรมาส

2. มีปฏิทินก ากับ ติดตามและรายงาน

ความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแนว

ทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและ

ตัวช้ีวัดการด าเนินงานตามแผนพัฒนา

การศึกษาจังหวัด

ทุกไตรมาส

1) มีฐานข้อมูลฯเพ่ือใช้ในการวางแผนการ

ก ากับติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

จ านวน  1  ฐานข้อมูล 

2) จังหวัดเลย มีแนวทางการยกระดับคุณภาพ

การศึกษาจังหวัดเลย ตามบริบทของจังหวัด ท่ี

ก าหนดข้ึนจากการมีส่วนร่วม และผ่านความ

เห็นชอบของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

 3) จังหวัดเลย มีตัวช้ีวัดผลการด าเนินการ

ขับเคล่ือนแนวทางการยกระดับคุณภาพ

การศึกษาจังหวัดเลย ท่ีคณะกรรมการ

ศึกษาธิการจังหวัดให้ความเห็นชอบและมีส่วน

ร่วมในการก ากับ ติดตามและประเมินผล

4) การรายงานผลการด าเนินการ ต่อ 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด อย่างต่อเน่ือง

0.00174 0.00440 0.09386 0.10000 ศธจ.เลย 6 20 2 6 11 5



หลัก เร่งด่วน

กลุ่มโครงการ/โครงการ/

 กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

 ของโครงการ

ตัวช้ีวัด/

 ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) หน่วยงาน

 รับผิดชอบ

ความสอดคล้อง

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 แผนฯ 12 นโยบายรัฐบาล ย.ศธ.ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม ย.ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปฯ

5. โครงการขับเคล่ือนการพัฒนาการจัดการศึกษา

ปฐมวัยในระดับพ้ืนท่ี**

1. เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ได้รับการดูแล

 พัฒนา จัดประสบการณ์เรียนรู้ และจัดการ

ศึกษาให้มีพัฒนาการสมวัยในทุกด้าน

2. สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาให้

มีคุณภาพข้ันต่ าตามมาตรฐานสถานพัฒนา

เด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. 2561

3. ผู้บริหาร ครู ผู้ดูแลเด็ก พ่อแม่ผู้ปกครอง

 และผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกภาคส่วน มีความรู้

ความเข้าใจ ตระหนัก และมีส่วนร่วมในการ

ส่งเสริม สนับสนุนการดูแล พัฒนาและ

การจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย

1 เด็กปฐมวัย (อายุ 3-6ปี)  ร้อยละ  90  

ได้รับการดูแล พัฒนา จัดประสบการณ์เรียนรู้

และจัดการศึกษาให้มีพัฒนาการสมวัยในทุก

ด้าน

2 สถานศึกษาและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุก

สังกัด ร้อยละ 80 จัดการศึกษาปฐมวัยตาม

มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

4  สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย สังกัดการศึกษา

เอกชน ร้อยละ  100  ได้รับการนิเทศ ก ากับ

ติดตาม

0.0127 0.0203 0.0330 ศธจ.เลย 3 11 12 1 8 3



หลัก เร่งด่วน

1. โครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 1.แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเลย พ.ศ. 2562-2565 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

จังหวัดเลย และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย 

(ปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรประจ าปี)

 2. ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในจังหวัดเลย

ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเลย ใช้

แผนพัฒนาการศึกษาและแผนอ่ืนๆ เป็นเคร่ืองมือในการก าหนด

ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด 	

0.0359 0.0030 0.0389 ศธจ.เลย 6 20 2 6 11 5

2. โครงการตรวจ ติดตาม ประเมินผล

การด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์

ส่วนราชการ หน่วยงาน และสถานศึกษาทุกระดับ ทุก

ประเภท ทุกสังกัดในจังหวัดเลย มีความพร้อมรับการ

ตรวจ ติดตามผล การด าเนินงานตามนโยบายการตรวจ

ราชการ

1. ส่วนราชการ หน่วยงาน และสถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท 

ทุกสังกัดในจังหวัดเลย มีความพร้อมรับการตรวจราชการ อย่างน้อย

ปีละ 1 คร้ัง 

2. รายงานผลการด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย 1 

ฉบับ

0.0200 0.0200 0.0200 0.0200 0.0800 ศธจ.เลย 6 20 2 6 11 5

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร)
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ สป. : 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

กลุ่มโครงการ/โครงการ/

 กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

 ของโครงการ

ตัวช้ีวัด/

 ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) หน่วยงาน

 รับผิดชอบ

ความสอดคล้อง

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
แผนฯ 12

นโยบายรัฐบาล

ย.ศธ.ย.ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปฯ
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม


