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โครงการ/การดําเนินการ: โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการ
ศึกษาของสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

M.1 แนวทางการพัฒนาของแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรง

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ

ความสอดคลอ้งของโครงการ
กับยุทธศาสตร์ชาติทีท่า่นเลือก

ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์

 

เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์

 

อธิบายความสอดคลอ้งของ
โครงการกับยุทธศาสตร์ชาติที่

ทา่นเลือก

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 20 กําหนดให้กระทรวงศึกษาธิการ
มีผูต้รวจราชการของกระทรวงเพื่อทําหนา้ทีใ่นการตรวจราชการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย ติดตามและประเมินผลระดับ
นโยบายเพื่อนิเทศให้คําปรึกษาและแนะนําเพื่อการปรับปรุงพัฒนา ในระดับสํานักงานให้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจ
สอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา ให้ทําหนา้ทีต่ิดตามและประเมินผลนโยบายตามภารกิจตลอดจนนิเทศให้คํา
ปรึกษาและแนะนําเพื่อปรับปรุง พัฒนา ในระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษาให้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การจัด การศึกษาของเขตพื้นทีก่ารศึกษามีหนา้ทศ่ี ึกษาวิเคราะห์ วิจัย นิเทศติดตามและประเมินผลการบริหาร และการ
ดําเนินการโดยมุง่เนน้ผลสัมฤทธิข์องหนว่ยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นทีก่ารศึกษา เพื่อเตรียมการรับการนิเทศ
ติดตามและประเมินผลจากหนว่ยงานภายนอก การดําเนินงานตามวรรคหนึ่งและวรรคสาม ให้มี คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผล การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาการและคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศ การศึกษาของเขตพื้นทีก่ารศึกษา เป็นผูร้ับผิดชอบดําเนินการ สําหรับกระทรวงศึกษาธิการหรือสําหรับแตล่ะ
เขตพื้นทีก่ารศึกษา ทัง้นี ้จํานวน หลักเกณฑ ์และวิธีการไดม้าของคณะกรรมการดังกลา่วให้เป็นไปตามทีก่ําหนดในกฎ
กระทรวง การดําเนินการในเรื่องการตรวจราชการและการดําเนินการของคณะกรรมการตา่งๆ ทีก่ําหนดในมาตรานีใ้ห้
เป็นไปตามกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบหรือขอ้บังคับของกระทรวงหรือสว่นราชการหรือมติคณะรัฐมนตรี หรือคําสัง่
ของนายกรัฐมนตรี ทัง้นี ้จะตอ้งไมก่ระทบกระเทือนตอ่สาระการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา ของรัฐทีจ่ัดการ
ศึกษาระดับปริญญาทีเ่ป็นนิติบุคคลในสายบังคับบัญชาของสํานักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษาทีส่ามารถดําเนิน
กิจการไดโ้ดยอิสระพัฒนาระบบบริหารและการจัดการทีเ่ป็นของตนเองมีความคลอ่งตัว มีเสรีภาพทางวิชาการและอยูภ่าย
ใตก้ารกํากับดูแลของสภาสถานศึกษาตามกฎหมายวา่ดว้ยการจัดตัง้สถานศึกษานัน้ โดยสรุปตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 20 วรรค 3 และวรรค 4 กําหนดวา่ ในระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษาให้
เป็นการศึกษา วิเคราะห์วิจัย นิเทศติดตาม และ ประเมินผลการบริหารและการดําเนินการ โดยมุง่เนน้ผลสัมฤทธ์ิของ
หนว่ยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที ่การศึกษา เพื่อเตรียมการรับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลจากหนว่ย
งานภายนอก

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับเป้าหมายและตัวชีว้ัดของแผนแมบ่ทประเด็น

แผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์
ชาติ

แผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้

เป้าหมาย 1.คนไทยมีการศึกษาทีม่ีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิม่ขึ้น มีทักษะทีจ่ําเป็นของโลกศตวรรษที ่21 สามารถในการแก้
ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานร่วมกับผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลเพิม่ขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อยา่งตอ่เนื่องตลอดชีวิต

ความสอดคลอ้งของโครงการ
กับเป้าหมายของแผนแมบ่ท

ประเด็น

ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วา่ดว้ยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา
พ.ศ.2560 สว่นที ่4 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา ขอ้ 27 ให้
สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา ดําเนินการ ดังนี ้1. มอบหมายศึกษานิเทศก ์หรือขา้ราชการอื่นในสังกัด ทําหนา้ทีต่ิดตาม
ประเมินผลและนิเทศการศึกษาในเขตพื้นทีก่ารศึกษา 2. จัดทําแผนการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษาประจําปี
ให้สอดคลอ้งกับแผนปฏิบัติราชการของหนว่ยงานเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการศึกษาของเขตพื้นทีก่ารศึกษา แลว้แจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดทราบ 3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ดําเนินการนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการศึกษา การบริหารการศึกษา โดยมุง่ผลสัมฤทธิข์องหนว่ยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่
การศึกษา เพื่อการเตรียมรับการนิเทศติดตามและประเมินผลจากหนว่ยงานภายในและภายนอก 4. รายงานผลการ
ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษาเสนอผูบ้ังคับบัญชาและคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษาของเขตพื้นทีก่ารศึกษา 5. ประสานให้หนว่ยงานและเจ้าหนา้ที ่เพื่อชีแ้จง ให้ถ้อยคําหรือสง่เอกสารและหลักฐาน
เกีย่วกับการปฏิบัติงาน 6. ปฏิบัติงานอื่นใดตามทีไ่ดร้ับมอบหมาย

ประเด็น

3. การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม

3.3การเพิม่ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท

เป้าหมาย

1. คนไทยเป็นคนดี คนเกง่ มีคุณภาพ พร้อมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที ่21
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สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ

ตัวชีว้ัดของแผนแมบ่ทประเด็น ตัวชีว้ัด Contribution ตอ่เป้าหมายเมื่อเสร็จสิน้โครงการ

คะแนน PISA ดา้นการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (คะแนน
เฉลีย่)

เฉลีย่ 470 คะแนน

อันดับขีดความสามารถในการแขง่ขันของประเทศดา้นการศึกษา อันดับที ่45

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับเป้าหมายและตัวชีว้ัดของแผนยอ่ย

แผนยอ่ย แผนยอ่ยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ทีต่อบสนองตอ่การเปลีย่นแปลงในศตวรรษที ่21

แนวทางการพัฒนา <tab>(2) จัดให้มีมาตรฐานขัน้ตาของโรงเรียนในทุกระดับ เพื่อผลสัมฤทธิท์างการเรียนทีสู่งขึ้นมีการกําหนดมาตรฐานขัน้
ตาของโรงเรียนในทุกระดับ ทีเ่หมาะสมกับบริบทของประเทศในดา้นความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณก์ารเรียน
การสอน การบริหารจัดการโรงเรียน จํานวนครูทีค่รบชัน้ ครบวิชา จํานวนพนักงานสนับสนุนงานบริหารจัดการโรงเรียน

เป้าหมาย คนไทยไดร้ับการศึกษาทีม่ีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะทีจ่ําเป็นของโลกศตวรรษที ่21 สามารถ
เขา้ถึงการเรียนรู้อยา่งตอ่เนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น

ความสอดคลอ้งของโครงการ
กับเป้าหมายของแผนยอ่ย

กระทรวง ศึกษาธิการมีความมุง่มัน่ดําเนินการภารกิจหลัก ตามแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 –
2580) ในฐานะหนว่ยงานทีร่ับผิดชอบการขับเคลื่อนการยกระกับคุณภาพการศึกษา การปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษา
และนโยบายรัฐบาลทัง้ในสว่นนโยบายหลักดา้นการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วง
วัย ตลอดจนนโยบายเร่งดว่นตา่งๆ โดยให้สถานศึกษามีการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ ดําเนินงานอยา่งเป็นระบบ ใช้
งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ซึ่งจะสง่ผลตอ่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาขัน้พื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จึงได้
ดําเนินการสนับสนุน สง่เสริม ตรวจสอบติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา
พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลอยา่งมีประสิทธิภาพ สง่เสริมการมีสว่นร่วมของทุกภาคสว่นในการ
จัดการศึกษา สง่เสริม สนับสนุนให้โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักการกระจายอํา
นาจ เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค ์จึงไดจ้ัดทําโครงการประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ขึ้น

ตัวชีว้ัดของแผนยอ่ย ตัวชีว้ัด Contribution ตอ่เป้าหมายเมื่อเสร็จสิน้โครงการ

สัดสว่นครูผา่นการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตาม
มาตรฐานนานาชาติ

ร้อยละ 50

อัตราความแตกตา่งของคะแนน PISA ในแตล่ะกลุม่โรงเรียนลดลง ลดลงร้อยละ 20

อัตราการเขา้เรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ ร้อยละ 80

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับองคป์ระกอบกับปัจจัย

องคป์ระกอบ การบริหารจัดการระบบการเรียนรู้ (120101V04)

ปัจจัย การติดตาม วัดและประเมินผลทางการศึกษา (120101F0405)
M.1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับตา่งๆ

แผนระดับที ่2 
แผนการปฏิรูปประเทศ / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / แผนความมัน่คงแห่งชาติ

แผนการปฏิรูปประเทศดา้นที่
เกีย่วขอ้งโดยตรง

แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษา

 
แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษา

เป้าหมายรวม

1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา

เรื่องและประเด็นปฏิรูป

3. การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมลาทางการศึกษา

เป้าหมายรวม

1. เด็ก เยาวชน และประชาชน ทีข่าดแคลนทุนทรัพยห์รือดอ้ยโอกาส ทุกคนมีความ

เสมอภาคในโอกาสพัฒนาตนเองตามศักยภาพและเขา้ถึงการศึกษาทีม่ีคุณภาพ รวม

ถึงเสริมสร้างพัฒนาครูและสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ตลอดจนวิจัย
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แผนระดับที ่2 
แผนการปฏิรูปประเทศ / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / แผนความมัน่คงแห่งชาติ

 
แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษา

 
แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษา

 
แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษา

 

แผนการปฏิรูปประเทศดา้นที่
เกีย่วขอ้งในระดับรอง

ู

พัฒนาองคค์วามรู้ทีน่ําไปใช้ไดจ้ริงเพื่อยกระดับความสามารถของคนไทยไดอ้ยา่ง

ยัง่ยืน

เรื่องและประเด็นปฏิรูป

3. การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมลาทางการศึกษา

ประเด็นการปฏิรูป

3.1 การดําเนินการเพื่อลดความเหลื่อมลาทางการศึกษา

เป้าหมายรวม

เด็ก เยาวชน และประชาชน ทีข่าดแคลนทุนทรัพยห์รือดอ้ย

โอกาส ทุกคนมีความเสมอภาคในโอกาสพัฒนาตนเองตาม

ศักยภาพและเขา้ถึงการศึกษาทีม่ีคุณภาพ รวมถึงเสริมสร้าง

พัฒนาครูและสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ตลอด

จนวิจัยพัฒนาองคค์วามรู้ทีน่ําไปใช้ไดจ้ริงเพื่อยกระดับความ

สามารถของคนไทยไดอ้ยา่งยัง่ยืน

เรื่องและประเด็นปฏิรูป

3. การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมลาทางการศึกษา

ประเด็นการปฏิรูป

3.1 การดําเนินการเพื่อลดความเหลื่อมลาทางการศึกษา

กิจกรรม

กิจกรรม 1 สง่เสริมโอกาสและพัฒนาคุณภาพนักเรียน เพื่อ

บรรเทาอุปสรรคการมาเรียนของนักเรียนยากจนพิเศษและ

ยากจนให้มีความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาจนสําเร็จการ

ศึกษาขัน้พื้นฐานและตามศักยภาพ

เป้าหมาย

ผูข้าดแคลนทุนทรัพยแ์ละดอ้ยโอกาสในระบบ

การศึกษาไดร้ับโอกาสทางการศึกษาจนสําเร็จ

การศึกษาขัน้พื้นฐานและตามศักยภาพ

เรื่องและประเด็นปฏิรูป

3. การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมลาทางการศึกษา

ประเด็นการปฏิรูป

3.1 การดําเนินการเพื่อลดความเหลื่อมลาทางการศึกษา

กิจกรรม

กิจกรรม 6 พัฒนาองคค์วามรู้เพื่อการจัดการเชิงระบบเพื่อความ

เสมอภาคทางการศึกษาทีม่ีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น

เป้าหมาย

นวัตกรรมดา้นองคค์วามรู้ตอ่เนื่องทีมุ่ง่

สนับสนุนการสํารวจและฐานขอ้มูลเชิง

ยุทธศาสตร์แบบตอ่เนื่องทีส่ําคัญตอ่การ

ประเมินและพัฒนามาตรการสง่เสริมคุณภาพ

และลดความเหลื่อมลาในการพัฒนาคนไทย
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แผนระดับที ่2 
แผนการปฏิรูปประเทศ / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / แผนความมัน่คงแห่งชาติ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

 

แผนความมัน่คงแห่งชาติ

แผนระดับที ่3 ตามมติ ครม. วันที ่4 ธันวาคม 2560

แผนระดับที ่3 ตามมติ ครม.
วันที ่4 ธันวาคม 2560

1.แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (2563-2565) ของ สพฐ.
2.แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ สพฐ.

ความสอดคลอ้งกับสว่นทีเ่กีย่วขอ้งอื่น

ความสอดคลอ้งกับนโยบาย
รัฐบาลหลัก

 พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่
 สง่เสริมระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ 

ความสอดคลอ้งกับนโยบาย
เร่งดว่นของรัฐบาล

 การเตรียมคนไทยสูศ่ตวรรษที ่๒๑ 
 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง

มติครม.ทีเ่กีย่วขอ้ง

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที ่1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
เป้าหมาย

เป้าหมายที ่3 คนไทยมีการศึกษาทีม่ีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีความ

สามารถ เรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งตอ่เนื่อง

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที ่1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
แนวทางการพัฒนา

3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

- พัฒนาระบบประเมินคุณภาพมาตรฐานทีส่ามารถวัดและประเมินผล

คุณภาพผูเ้รียนทัง้ดา้นทักษะ ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะตาม

มาตรฐานการเรียนรู้แตล่ะระดับการศึกษา









2. ขอ้มูลทัว่ไป

ภาพรวมโครงการ/การดําเนินงาน

ลักษณะการดําเนินงาน โครงการ

ภายใตแ้ผนงาน แผนงานพื้นฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ลักษณะโครงการ/การดําเนิน
งาน

โครงการทีใ่ช้งบประมาณ

วิธีการดําเนินงาน ดําเนินการเอง
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ภาพรวมโครงการ/การดําเนินงาน
รหัส GFMIS ของโครงการ

ผูอ้ํานวยการกองหรือเทียบเทา่

คํานําหนา้ชื่อ นาย

ชื่อ ประจักษ์

นามสกุล สีหราช

อีเมล (หนว่ยงาน) spm35@secondary35.go.th

อีเมล (สว่นตัว/สํารอง) prajak.s@secondary35.go.th

โทรศัพท์ 095-5952656

โทรสาร 054-350791

ผูป้ระสานงานหลัก

คํานําหนา้ชื่อ นาย

ชื่อ สรวง

นามสกุล ศรีแกว้ทุม

อีเมล (หนว่ยงาน) spm35@secondary35.go.th

อีเมล (สว่นตัว/สํารอง) suangsr@gmail.com

โทรศัพท์ 094-0538955

โทรสาร 054-350791

3. รายละเอียด

รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน

หลักการและเหตุผล กระทรวง ศึกษาธิการมีความมุง่มัน่ดําเนินการภารกิจหลัก ตามแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 –
2580) ในฐานะหนว่ยงานทีร่ับผิดชอบการขับเคลื่อนการยกระกับคุณภาพการศึกษา การปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษา
และนโยบายรัฐบาลทัง้ในสว่นนโยบายหลักดา้นการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วง
วัย ตลอดจนนโยบายเร่งดว่นตา่งๆ โดยให้สถานศึกษามีการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ ดําเนินงานอยา่งเป็นระบบ ใช้
งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ซึ่งจะสง่ผลตอ่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาขัน้พื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จึงได้
ดําเนินการสนับสนุน สง่เสริม ตรวจสอบติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา
พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลอยา่งมีประสิทธิภาพ สง่เสริมการมีสว่นร่วมของทุกภาคสว่นในการ
จัดการศึกษา สง่เสริม สนับสนุนให้โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักการกระจายอํา
นาจ เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค ์จึงไดจ้ัดทําโครงการประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ขึ้น

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาคุณภาพกระบวนการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา 2. เพื่อพัฒนากระบวนการบริหาร
และคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด 3. เพื่อสง่เสริมการกระบวนการทํางานแบบมีสว่นร่วมโดยองคค์ณะบุคคล
และเครือขา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง 4. เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด

เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงผลผลิต
(Output)

1) คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 2) ผูอ้ํานวยการกลุม่งานของสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 3)
ศึกษานิเทศก ์สังกัด สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35



10/6/2564 eMENSCR - รายละเอยีดโครงการ

https://emenscr.nesdc.go.th/viewer/view.html?id=5fd1a4bd7cf29c590f8c5204 6/12

รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน

( p )

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีการพัฒนารูปแบบการนิเทศติดตามแบบบูรณาการ มีแผนการนิเทศ
แบบบูรณาการและมีการยกระดับคุณภาพการนิเทศติดตาม

ผลทีค่าดวา่จะเกิด 1. สถานศึกษาในสังกัดไดร้ับการพัฒนาคุณภาพกระบวนการนิเทศติดตาม 2. สถานศึกษาในสังกัดไดพ้ัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้ 3. สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และสถานศึกษาในสังกัดไดพ้ัฒนากระบวนการทํางาน
แบบมีสว่นร่วม 4. มีการยกระดับคุณภาพการศึกษา และมาตรฐานการบริหารจัดการเขตพื้นทีก่ารศึกษา

ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ - ร้อยละ 90 ของผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป - ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีการจัดกิจกรรมนิเทศภายใน นิเทศชัน้เรียน รับการนิเทศติดตามจากเครือขา่ย

กลุม่เป้าหมาย/ผูท้ีไ่ดร้ับ
ประโยชน์

1. สถานศึกษาในสังกัด สพม.35 2. สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 3. เครือขา่ยคุณภาพการศึกษาที่
เกีย่วขอ้ง

พื้นทีก่ารดําเนินการ

ระดับพื้นทีด่ําเนินการ ภูมิภาค/กลุม่จังหวัด

รายละเอียดพื้นทีก่ารดําเนิน
การ

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (จังหวัดลําปาง - ลําพูน)

พิกัดพื้นทีก่ารดําเนินการ

ระยะเวลาดําเนินโครงการ/การดําเนินงาน

วันทีเ่ริม่ตน้โครงการ ตุลาคม พ.ศ. 2563

วันทีส่ิน้สุดโครงการ กันยายน พ.ศ. 2564

4. กิจกรรม
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5. งบประมาณ

แหลง่เงิน

งบประมาณทีห่นว่ยงานขอ
โดยตรง

76,600 บาท

งบประมาณทีข่อผา่นหนว่ย
งานอื่น

ทีม่าของงบประมาณ จํานวนงบประมาณ

ไมม่ีขอ้มูล 0 บาท

งบประมาณทีไ่ดร้ับจากจังหวัด 0 บาท

งบประมาณทีไ่ดร้ับจากจังหวัด 0 บาท

เงินรายไดข้องหนว่ยงาน 0 บาท

เงินกูภ้ายในประเทศ 0 บาท

เงินกูจ้ากตา่งประเทศ 0 บาท

งบประมาณจากแหลง่อื่น ทีม่าของงบประมาณ จํานวนงบประมาณ

ไมม่ีขอ้มูลงบประมาณจากแหลง่อื่น

รวมวงเงินงบประมาณทัง้หมด 76,600 บาท

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายระหวา่ง
ปีงบประมาณ 2564 ถึง

ปีงบประมาณ 2564

ปีงบประมาณ 2564 จํานวนงบประมาณ

ไตรมาสที ่1 18,300 บาท

ไตรมาสที ่2 18,300 บาท

ไตรมาสที ่3 18,300 บาท

ไตรมาสที ่4 21,700 บาท

รวมงบประมาณจากแผนการ
ใช้จ่ายทัง้หมด

76,600 บาท

M.6 ผลการดําเนินงาน ประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2564

ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2564

เป้าหมายเชิงผลผลิต
(Output)

1) คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 2) ผูอ้ํานวยการกลุม่งานของสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 3)
ศึกษานิเทศก ์สังกัด สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีการพัฒนารูปแบบการนิเทศติดตามแบบบูรณาการ มีแผนการนิเทศ
แบบบูรณาการและมีการยกระดับคุณภาพการนิเทศติดตาม

ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ - ร้อยละ 90 ของผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป - ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีการจัดกิจกรรมนิเทศภายใน นิเทศชัน้เรียน รับการนิเทศติดตามจากเครือขา่ย

ความกา้วหนา้ของกิจกรรมทีด่ําเนินการ ประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2564
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ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2564

กิจกรรมตามแผนงาน กิจกรรมหลักที ่1 ความกา้วหนา้

ประชุมฯ ก.ต.ป.น.และอนุกรรมการ ครัง้ที ่1 ประชุมฯ ก.ต.ป.น.และอนุกรรมการ ครัง้ที ่1

ความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการกับแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติหลัก

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติ

คนไทยเป็นคนดี คนเกง่ มีคุณภาพ พร้อมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที ่21

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของแผนแมบ่ทประเด็น

คนไทยมีการศึกษาทีม่ีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิม่ขึ้น มีทักษะทีจ่ําเป็นของโลกศตวรรษที ่21 สามารถในการแก้
ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานร่วมกับผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลเพิม่ขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อยา่งตอ่เนื่องตลอดชีวิต

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของแผนยอ่ย

คนไทยไดร้ับการศึกษาทีม่ีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะทีจ่ําเป็นของโลกศตวรรษที ่21 สามารถ
เขา้ถึงการเรียนรู้อยา่งตอ่เนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น

ความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการกับแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติระดับรอง

แผนระดับที ่3 แผนการทํางานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง
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ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2564

ความสอดคลอ้งกับแผนการ
ปฏิรูปประเทศ

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

1. เด็ก เยาวชน และประชาชน ทีข่าดแคลนทุนทรัพยห์รือดอ้ย
โอกาส ทุกคนมีความเสมอภาคในโอกาสพัฒนาตนเองตาม
ศักยภาพและเขา้ถึงการศึกษาทีมี่คุณภาพ รวมถึงเสริมสร้างพัฒนา
ครูและสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ตลอดจนวิจัย
พัฒนาองคค์วามรู้ทีน่ําไปใช้ไดจ้ริงเพื่อยกระดับความสามารถของ
คนไทยไดอ้ยา่งยัง่ยืน

เด็ก เยาวชน และประชาชน ทีข่าดแคลนทุนทรัพยห์รือดอ้ยโอกาส
ทุกคนมีความเสมอภาคในโอกาสพัฒนาตนเองตามศักยภาพและ
เขา้ถึงการศึกษาทีม่ีคุณภาพ รวมถึงเสริมสร้างพัฒนาครูและสถาน
ศึกษาให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ตลอดจนวิจัยพัฒนาองคค์วาม
รู้ทีน่ําไปใช้ไดจ้ริงเพื่อยกระดับความสามารถของคนไทยไดอ้ยา่ง
ยัง่ยืน 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

เด็ก เยาวชน และประชาชน ทีข่าดแคลนทุนทรัพยห์รือดอ้ยโอกาส
ทุกคนมีความเสมอภาคในโอกาสพัฒนาตนเองตามศักยภาพและ
เขา้ถึงการศึกษาทีมี่คุณภาพ รวมถึงเสริมสร้างพัฒนาครูและสถาน
ศึกษาให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ตลอดจนวิจัยพัฒนาองคค์วาม
รู้ทีน่ําไปใช้ไดจ้ริงเพื่อยกระดับความสามารถของคนไทยไดอ้ยา่ง
ยัง่ยืน

เด็ก เยาวชน และประชาชน ทีข่าดแคลนทุนทรัพยห์รือดอ้ยโอกาส
ทุกคนมีความเสมอภาคในโอกาสพัฒนาตนเองตามศักยภาพและ
เขา้ถึงการศึกษาทีม่ีคุณภาพ รวมถึงเสริมสร้างพัฒนาครูและสถาน
ศึกษาให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ตลอดจนวิจัยพัฒนาองคค์วาม
รู้ทีน่ําไปใช้ไดจ้ริงเพื่อยกระดับความสามารถของคนไทยไดอ้ยา่ง
ยัง่ยืน 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

ผูข้าดแคลนทุนทรัพยแ์ละดอ้ยโอกาสในระบบการศึกษาไดรั้บ
โอกาสทางการศึกษาจนสําเร็จการศึกษาขัน้พื้นฐานและตาม
ศักยภาพ

ผูข้าดแคลนทุนทรัพยแ์ละดอ้ยโอกาสในระบบการศึกษาไดรั้บ
โอกาสทางการศึกษาจนสําเร็จการศึกษาขัน้พื้นฐานและตาม
ศักยภาพ 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

นวัตกรรมดา้นองคค์วามรู้ตอ่เนื่องทีมุ่ง่สนับสนุนการสํารวจและฐาน
ขอ้มูลเชิงยุทธศาสตร์แบบตอ่เนื่องทีส่ําคัญตอ่การประเมินและ
พัฒนามาตรการสง่เสริมคุณภาพและลดความเหลื่อมลาในการ
พัฒนาคนไทย

นวัตกรรมดา้นองคค์วามรู้ตอ่เนื่องทีมุ่ง่สนับสนุนการสํารวจและฐาน
ขอ้มูลเชิงยุทธศาสตร์แบบตอ่เนื่องทีส่ําคัญตอ่การประเมินและ
พัฒนามาตรการสง่เสริมคุณภาพและลดความเหลื่อมลาในการ
พัฒนาคนไทย 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดลําดับที ่1 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

เป้าหมายที ่3 คนไทยมีการศึกษาทีมี่คุณภาพตามมาตรฐานสากล
และมีความสามารถ เรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งตอ่เนื่อง

คนไทยมีการศึกษาทีม่ีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีความ
สามารถ เรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งตอ่เนื่อง 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดลําดับที ่2 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

- พัฒนาระบบประเมินคุณภาพมาตรฐานทีส่ามารถวัดและประเมิน
ผลคุณภาพผูเ้รียนทัง้ดา้นทักษะ ความรู้ ความสามารถ และ
สมรรถนะตามมาตรฐานการเรียนรู้แตล่ะระดับการศึกษา

พัฒนาระบบประเมินคุณภาพมาตรฐานทีส่ามารถวัดและประเมินผล
คุณภาพผูเ้รียนทัง้ดา้นทักษะ ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้แตล่ะระดับการศึกษา 

M.6 ผลการดําเนินงาน ประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2564

ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2564

เป้าหมายเชิงผลผลิต
(Output)

1) คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 2) ผูอ้ํานวยการกลุม่งานของสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน 3)
ศึกษานิเทศก ์สังกัด สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน มีการพัฒนารูปแบบการนิเทศติดตามแบบบูรณาการ มีแผนการ
นิเทศแบบบูรณาการและมีการยกระดับคุณภาพการนิเทศติดตาม

ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ - ร้อยละ 90 ของผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป - ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน มีการจัดกิจกรรมนิเทศภายใน นิเทศชัน้เรียน รับการนิเทศติดตามจากเครือขา่ย
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ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2564
แผนความมัน่คงแห่งชาติ

การเบิกจ่ายงบประมาณประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2564

จํานวนเงินงบประมาณตาม
แผนการใช้จ่าย

18,300

จํานวนเงินงบประมาณทีเ่บิก
จ่ายจริง

18,890

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไมส่ามารถเบิกจ่ายงบประมาณไดต้ามแผนการ

สาเหตุทีไ่มส่ามารถเบิกจ่ายงบ
ประมาณไดต้ามแผนการ

เบิกตามภาระงาน

สรุปปัญหาและขอ้เสนอแนะของโครงการประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2564

ผลการดําเนินงาน สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จัดประชุมฯ ก.ต.ป.น.และอนุกรรมการ ครัง้ที ่1 เมื่อวันที ่23 ธันวาคม
2563 ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.35 จํานวนผูเ้ขา้ร่วมการประชุม 33 คน ผลการดําเนินงาน 1. การประชุมเป็นไปดว้ย
ความเรียบร้อย เกิดผลดีตอ่ราชการ 2. มีแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

ปัญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน

-

ขอ้เสนอแนะ -

ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2564ความกา้วหนา้ของกิจกรรมทีด่ําเนินการ ประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2564

กิจกรรมตามแผนงาน กิจกรรมหลักที ่1 ความกา้วหนา้

ประชุมฯ ก.ต.ป.น.และอนุกรรมการ ครัง้ที ่2 ประชุมฯ ก.ต.ป.น.และอนุกรรมการ ครัง้ที ่2

ความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการกับแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติหลัก

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติ

ไมไ่ดด้ําเนินการเนื่องจากมีภารกิจเร่งดว่น เลื่อนจัดการประชุม ครััง้ที ่2 ไปไตรมาสที ่3

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของแผนแมบ่ทประเด็น

ไมไ่ดด้ําเนินการเนื่องจากมีภารกิจเร่งดว่น เลื่อนจัดการประชุม ครััง้ที ่2 ไปไตรมาสที ่3

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของแผนยอ่ย

ไมไ่ดด้ําเนินการเนื่องจากมีภารกิจเร่งดว่น เลื่อนจัดการประชุม ครััง้ที ่2 ไปไตรมาสที ่3

ความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการกับแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติระดับรอง

แผนระดับที ่3 แผนการทํางานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง
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ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2564

ความสอดคลอ้งกับแผนการ
ปฏิรูปประเทศ

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ไมไ่ดด้ําเนินการเนื่องจากมีภารกิจเร่งดว่น เลื่อนจัดการประชุม ครััง้
ที ่2 ไปไตรมาสที ่3 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

1. เด็ก เยาวชน และประชาชน ทีข่าดแคลนทุนทรัพยห์รือดอ้ย
โอกาส ทุกคนมีความเสมอภาคในโอกาสพัฒนาตนเองตาม
ศักยภาพและเขา้ถึงการศึกษาทีมี่คุณภาพ รวมถึงเสริมสร้างพัฒนา
ครูและสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ตลอดจนวิจัย
พัฒนาองคค์วามรู้ทีน่ําไปใช้ไดจ้ริงเพื่อยกระดับความสามารถของ
คนไทยไดอ้ยา่งยัง่ยืน

ไมไ่ดด้ําเนินการเนื่องจากมีภารกิจเร่งดว่น เลื่อนจัดการประชุม ครััง้
ที ่2 ไปไตรมาสที ่3 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

เด็ก เยาวชน และประชาชน ทีข่าดแคลนทุนทรัพยห์รือดอ้ยโอกาส
ทุกคนมีความเสมอภาคในโอกาสพัฒนาตนเองตามศักยภาพและ
เขา้ถึงการศึกษาทีมี่คุณภาพ รวมถึงเสริมสร้างพัฒนาครูและสถาน
ศึกษาให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ตลอดจนวิจัยพัฒนาองคค์วาม
รู้ทีน่ําไปใช้ไดจ้ริงเพื่อยกระดับความสามารถของคนไทยไดอ้ยา่ง
ยัง่ยืน

ไมไ่ดด้ําเนินการเนื่องจากมีภารกิจเร่งดว่น เลื่อนจัดการประชุม ครััง้
ที ่2 ไปไตรมาสที ่3 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

ผูข้าดแคลนทุนทรัพยแ์ละดอ้ยโอกาสในระบบการศึกษาไดรั้บ
โอกาสทางการศึกษาจนสําเร็จการศึกษาขัน้พื้นฐานและตาม
ศักยภาพ

ไมไ่ดด้ําเนินการเนื่องจากมีภารกิจเร่งดว่น เลื่อนจัดการประชุม ครััง้
ที ่2 ไปไตรมาสที ่3 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

นวัตกรรมดา้นองคค์วามรู้ตอ่เนื่องทีมุ่ง่สนับสนุนการสํารวจและฐาน
ขอ้มูลเชิงยุทธศาสตร์แบบตอ่เนื่องทีส่ําคัญตอ่การประเมินและ
พัฒนามาตรการสง่เสริมคุณภาพและลดความเหลื่อมลาในการ
พัฒนาคนไทย

ไมไ่ดด้ําเนินการเนื่องจากมีภารกิจเร่งดว่น เลื่อนจัดการประชุม ครััง้
ที ่2 ไปไตรมาสที ่3 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดลําดับที ่1 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

เป้าหมายที ่3 คนไทยมีการศึกษาทีมี่คุณภาพตามมาตรฐานสากล
และมีความสามารถ เรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งตอ่เนื่อง

ไมไ่ดด้ําเนินการเนื่องจากมีภารกิจเร่งดว่น เลื่อนจัดการประชุม ครััง้
ที ่2 ไปไตรมาสที ่3 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดลําดับที ่2 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

- พัฒนาระบบประเมินคุณภาพมาตรฐานทีส่ามารถวัดและประเมิน
ผลคุณภาพผูเ้รียนทัง้ดา้นทักษะ ความรู้ ความสามารถ และ
สมรรถนะตามมาตรฐานการเรียนรู้แตล่ะระดับการศึกษา

ไมไ่ดด้ําเนินการเนื่องจากมีภารกิจเร่งดว่น เลื่อนจัดการประชุม ครััง้
ที ่2 ไปไตรมาสที ่3 
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กลับหนา้แสดงรายช่ือโครงการ

ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2564แผนความมัน่คงแห่งชาติ

การเบิกจ่ายงบประมาณประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2564

จํานวนเงินงบประมาณตาม
แผนการใช้จ่าย

18,300

จํานวนเงินงบประมาณทีเ่บิก
จ่ายจริง

0

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไมส่ามารถเบิกจ่ายงบประมาณไดต้ามแผนการ

สาเหตุทีไ่มส่ามารถเบิกจ่ายงบ
ประมาณไดต้ามแผนการ

ไมไ่ดด้ําเนินการเนื่องจากมีภารกิจเร่งดว่น เลื่อนจัดการประชุม ครััง้ที ่2 ไปไตรมาสที ่3

สรุปปัญหาและขอ้เสนอแนะของโครงการประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2564

ผลการดําเนินงาน ไมไ่ดด้ําเนินการเนื่องจากมีภารกิจเร่งดว่น เลื่อนจัดการประชุม ครััง้ที ่2 ไปไตรมาสที ่3

ปัญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน

ไมไ่ดด้ําเนินการเนื่องจากมีภารกิจเร่งดว่น เลื่อนจัดการประชุม ครััง้ที ่2 ไปไตรมาสที ่3

ขอ้เสนอแนะ ไมไ่ดด้ําเนินการเนื่องจากมีภารกิจเร่งดว่น เลื่อนจัดการประชุม ครััง้ที ่2 ไปไตรมาสที ่3

https://emenscr.nesdc.go.th/

