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โครงการ/การดําเนินการ: โครงการธุรการครบวงจร (ศธ 04265-64-0021)
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลําปาง-ลําพูน)

สถานะ อนุมัติแลว้

M.1 แนวทางการพัฒนาของแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรง

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ

ความสอดคลอ้งของโครงการ
กับยุทธศาสตร์ชาติทีท่า่นเลือก

ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์

 

เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์

 

อธิบายความสอดคลอ้งของ
โครงการกับยุทธศาสตร์ชาติที่

ทา่นเลือก

การดําเนินการจัดการศึกษาในสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายนัน้ขึ้นอยูก่ับการบริหารงานเป็นสําคัญ หากกระบวนการ
บริหารจัดการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพก็จะสง่ผลให้การจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพไปดว้ย เมื่อระบบการ
จัดการศึกษาทีม่ีการกระจายอํานาจการบริหารงานให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล ภาระงานทีส่ถานศึกษาเคยมีเพียงดา้น
เดียวคือการเรียนการสอนไดเ้ปลีย่นแปลงไป สถานศึกษามีงานรับผิดชอบมากขึ้นทง้ั ดา้นบริหารงานทัว่ไป งานการเงิน
และพัสดุ งานบริหารบุคคล และงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง ขณะทีไ่มม่ีธุรการโรงเรียนครูจึงตอ้งปฏิบัติหนา้ทีเ่หลา่นีค้วบคูก่ับการ
จัดการเรียนการสอน เมื่อมีเวลาสอนนอ้ยลงผลสัมฤทธิท์างการเรียนของผูเ้รียน จึงลดลงเป็นเงาตามตัว สํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐานจึงดําเนินโครงการธุรการครบวงจรเพื่อสนับสนุนให้มีธุรการโรงเรียนอยา่งนอ้ยโรงเรียนละ
1 คน เพื่อปฏิบัติหนา้ทีด่า้นการบริหารงานทัว่ไป งานการเงินและพัสดุ งานบริหารบุคคล และงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อให้
ครูไดป้ฏิบัติการสอนอยา่งเต็มเวลาเพื่อยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาให้สูงขึ้น

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับเป้าหมายและตัวชีว้ัดของแผนแมบ่ทประเด็น

แผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์
ชาติ

แผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้

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

ความสอดคลอ้งของโครงการ
กับเป้าหมายของแผนแมบ่ท

ประเด็น

ปริมาณงานนอกเหนือจากภาระงานสอนทีล่ดลง ช่วยให้ครูทีม่ีความรู้ความชํานาญดา้นคอมพิวเตอร์สามารถใช้
เทคโนโลยี ในการจัดการเรียนการสอนไดอ้ยา่งเต็มทีเ่ต็มเวลา สง่ผลให้นักเรียนไดเ้รียนเต็มตามศักยภาพตามทักษะที่
จําเป็นของโลกศตวรรษ ที ่21

ตัวชีว้ัดของแผนแมบ่ทประเด็น ตัวชีว้ัด Contribution ตอ่เป้าหมายเมื่อเสร็จสิน้โครงการ

คะแนน PISA ดา้นการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (คะแนน
เฉลีย่)

เฉลีย่ 470 คะแนน

อันดับขีดความสามารถในการแขง่ขันของประเทศดา้นการศึกษา อันดับที ่45

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับเป้าหมายและตัวชีว้ัดของแผนยอ่ย

แผนยอ่ย แผนยอ่ยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ทีต่อบสนองตอ่การเปลีย่นแปลงในศตวรรษที ่21

แนวทางการพัฒนา <tab>(1) ปฏิรูปโครงสร้างองคก์รดา้นการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยเนน้การสร้างความรับผิดชอบตอ่ผลลัพธ ์ตัง้แต่
ระดับบนสุดลงไปจนถึงระดับโรงเรียน รวมถึงมีโครงสร้างแรงจูงใจและความรับผิดชอบของหนว่ยงานและบุคลากร
ทางการศึกษาทัง้ระบบทีเ่หมาะสม

เป้าหมาย คนไทยไดร้ับการศึกษาทีม่ีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะทีจ่ําเป็นของโลกศตวรรษที ่21 สามารถ
้ ึ ี ้ ่ ่ ื่ ชี ิ ี ึ้

ประเด็น

3. การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม

3.4การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เป้าหมาย

1. คนไทยเป็นคนดี คนเกง่ มีคุณภาพ พร้อมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที ่21
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สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ
เขาถงการเรยนรูอยางตอเนองตลอดชวตดขน

ความสอดคลอ้งของโครงการ
กับเป้าหมายของแผนยอ่ย

ครูสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนไดอ้ยา่งเต็มทีเ่ต็มเวลา สง่ผลให้นักเรียนไดเ้รียนเต็มตามศักยภาพ
ตามทักษะทีจ่ําเป็นของโลกศตวรรษที ่21

ตัวชีว้ัดของแผนยอ่ย ตัวชีว้ัด Contribution ตอ่เป้าหมายเมื่อเสร็จสิน้โครงการ

สัดสว่นครูผา่นการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตาม
มาตรฐานนานาชาติ

ร้อยละ 50

อัตราความแตกตา่งของคะแนน PISA ในแตล่ะกลุม่โรงเรียนลดลง ลดลงร้อยละ 20

อัตราการเขา้เรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ ร้อยละ 80

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับองคป์ระกอบกับปัจจัย

องคป์ระกอบ การบริหารจัดการระบบการเรียนรู้ (120101V04)

ปัจจัย นโยบายและแผนดา้นการศึกษาทีต่อ่เนื่อง (120101F0401)

M.1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับตา่งๆ

แผนระดับที ่2 
แผนการปฏิรูปประเทศ / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / แผนความมัน่คงแห่งชาติ
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แผนระดับที ่2 
แผนการปฏิรูปประเทศ / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / แผนความมัน่คงแห่งชาติ

แผนการปฏิรูปประเทศดา้นที่
เกีย่วขอ้งโดยตรง

แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษา

 
แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษา

 
แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษา

 
แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษา

 

แผนการปฏิรูปประเทศดา้นที่
เกีย่วขอ้งในระดับรอง

เป้าหมายรวม

1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา

เรื่องและประเด็นปฏิรูป

5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลีย่นแปลงในศตวรรษที ่21 เป้าหมายรวม

เป้าหมายรวม

4. สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอ้ยา่งมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล

โดยมีการสง่เสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอยา่งตอ่เนื่องและไดร้ับการสนับสนุนที่

เหมาะสมกับบริบทเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทุกระดับตามปรัชญาและ

เป้าหมายของสถานศึกษาและมีระบบความรับผิดชอบทางการศึกษา (Educational

Accountability) บนพื้นฐานสมรรถนะหลักของผูเ้รียน

เรื่องและประเด็นปฏิรูป

5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลีย่นแปลงในศตวรรษที ่21 เป้าหมายรวม

ประเด็นการปฏิรูป

5.4 การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา

เป้าหมายรวม

สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอ้ยา่งมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ

มีธรรมาภิบาลโดยมีการสง่เสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอยา่ง

ตอ่เนื่องและไดร้ับการสนับสนุนทีเ่หมาะสมกับบริบทเพื่อพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษาทุกระดับตามปรัชญาและเป้าหมายของ

สถานศึกษา และมีระบบความรับผิดชอบทางการศึกษา

(Educational Accountability) บนพื้นฐานสมรรถนะหลักของผู้
เรียน

เรื่องและประเด็นปฏิรูป

5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลีย่นแปลงในศตวรรษที ่21 เป้าหมายรวม

ประเด็นการปฏิรูป

5.4 การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา

กิจกรรม

กิจกรรม 3 จัดสรรงบประมาณ และมีระบบสนับสนุนการดําเนิน

งานเพื่อพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาอยา่งตอ่เนื่อง

เป้าหมาย

สถานศึกษาไดร้ับการพัฒนาคุณภาพอยา่งตอ่

เนื่อง สามารถสร้างความเชื่อมัน่ให้ผูม้ีสว่น

เกีย่วขอ้งและสาธารณชนไดแ้ละเกิดวัฒนธรรม

คุณภาพในการจัดการศึกษาของครู ผูบ้ริหาร

และบุคลากรทางการศึกษา
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แผนระดับที ่2 
แผนการปฏิรูปประเทศ / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / แผนความมัน่คงแห่งชาติ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 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

แผนปฏิบัติราชการสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563

ความสอดคลอ้งกับสว่นทีเ่กีย่วขอ้งอื่น

ความสอดคลอ้งกับนโยบาย
รัฐบาลหลัก

 มุง่เนน้การพัฒนาโรงเรียนควบคูก่ับการพัฒนาคร ู

ความสอดคลอ้งกับนโยบาย
เร่งดว่นของรัฐบาล

 การเตรียมคนไทยสูศ่ตวรรษที ่๒๑ 

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง

มติครม.ทีเ่กีย่วขอ้ง มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที ่28 กรกฎาคม 2541 เห็นชอบให้จัดกลุม่ภารกิจของรัฐ ออกเป็น 6 กลุม่ คือ ภารกิจที่
เป็นของสว่นราชการ ภารกิจทีเ่ป็นของรัฐวิสาหกิจ ภารกิจที่ค่วรให้ภาคเอกชนดําเนินการ ภารกิจทีเ่ป็นของทอ้งถิน่
ภารกิจทีเ่ป็นขององคก์รประชาชน และภารกิจทีค่วรจัดตัง้เป็นองคก์ารมหาชน ซึ่งภารกิจทีค่วรให้เอกชนดําเนินการ
ในขณะนี ้หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง คือ กระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณและสํานักงาน ก.พ. ไดเ้ร่งผลักดันให้สว่น
ราชการตา่ง ๆ ปรับลดบทบาทและภารกิจลง และถ่ายโอนงานบางอยา่งให้ภาคเอกชนเขา้มาดําเนินการแทน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที ่9 มิถุนายน 2552 อนุมัติในหลักการโครงการคืนครูให้นักเรียนเพื่อลดภาระงานของครูผู้
สอน โดยการจัดหาอัตราจ้างมาปฏิบัติงานทีไ่มใ่้ช่ภารกิจหลักของครูประจําการทีม่ีหนา้ทีจ่ัดการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาผูเ้รียน

เป้าหมายรวม

6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐทีม่ีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได ้กระจาย อํานาจและมี

สว่นร่วมจากประชาชน

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที ่6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล

ในสังคมไทย

เป้าหมาย

เป้าหมายที ่1 ลดสัดสว่นคา่ใช้จ่ายดา้นบุคลากร และเพิม่ประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการและการให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของ

ประเทศ

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที ่6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล

ในสังคมไทย

แนวทางการพัฒนา

2. ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการ

เงินการคลังภาครัฐ

- ปรับปรุงระบบติดตามประเมินผลให้สามารถวัดผลสัมฤทธิก์ารพัฒนาทัง้

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
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แผนระดับที ่2 
แผนการปฏิรูปประเทศ / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / แผนความมัน่คงแห่งชาติ

อื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

2. ขอ้มูลทัว่ไป

ภาพรวมโครงการ/การดําเนินงาน

ลักษณะการดําเนินงาน โครงการ

ภายใตแ้ผนงาน แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ลักษณะโครงการ/การดําเนิน
งาน

โครงการทีใ่ช้งบประมาณ

วิธีการดําเนินงาน ดําเนินการเอง

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 นาง

ชื่อ บุปผา

นามสกุล อริยะสม

อีเมล (หนว่ยงาน) spm35@secondary35.go.th

อีเมล (สว่นตัว/สํารอง) buppha.a@secondary35.go.th

โทรศัพท์ 061-5491666

โทรสาร 054-350791

3. รายละเอียด

รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน

หลักการและเหตุผล ตําแหนง่เจ้าหนา้ทีธุ่รการโรงเรียนเป็นตําแหนง่ที ่สพฐ. ให้ดําเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีเจ้า
หนา้ทีธุ่รการไดป้ฏิบัติหนา้ทีต่ามภารกิจงานธุรการ งานการเงินและพัสดุ งานขอ้มูล และงานประสานงานของโรงเรียน
เพื่อช่วยภาระงานของครูผูส้อนให้ครูผูส้อนไดป้ฏิบัติหนา้ทีก่ารสอนเต็มเวลา

วัตถุประสงค์ เพื่อให้โรงเรียนในสังกัด สพม.35 ไดม้ีเจ้าหนา้ทีธุ่รการปฏิบัติงานตามภารกิจครบทุกโรง
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รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน
เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงผลผลิต
(Output)

โรงเรียนในสังกัด สพม.35 มีเจ้าหนา้ทีธุ่รการปฏิบัติงานตามภารกิจครบทุกโรง

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

โรงเรียนในสังกัด สพม.35 มีเจ้าหนา้ทีธุ่รการไดป้ฏิบัติงานสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุ
วัตถุประสงค์

ผลทีค่าดวา่จะเกิด ครูผูส้อนไดป้ฏิบัติหนา้ทีก่ารสอนเต็มเวลา สง่ผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิเ์พิม่ขึ้น

ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ โรงเรียนสามารถบริหารจัดการศึกษาดา้นกําลังคนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

กลุม่เป้าหมาย/ผูท้ีไ่ดร้ับ
ประโยชน์

สถานศึกษาในสังกัด สพม.35

พื้นทีก่ารดําเนินการ

ระดับพื้นทีด่ําเนินการ ภูมิภาค/กลุม่จังหวัด

รายละเอียดพื้นทีก่ารดําเนิน
การ

โรงเรียนในสังกัด สพม.35 จังหวัดลําปาง - ลําพูน

พิกัดพื้นทีก่ารดําเนินการ

ระยะเวลาดําเนินโครงการ/การดําเนินงาน

วันทีเ่ริม่ตน้โครงการ ตุลาคม พ.ศ. 2563

วันทีส่ิน้สุดโครงการ กันยายน พ.ศ. 2564

4. กิจกรรม

กจิกรรม

แจง้จัดสรรอตัราครธูรุการใหโ้รงเรยีนในสงักดั ไตรมาสที� 1

เบกิจา่ยคา่จา้งครธูรุการ ไตรมาสที� 1

แจง้จัดสรรอตัราครธูรุการใหโ้รงเรยีนในสงักดั ไตรมาสที� 2

เบกิจา่ยคา่จา้งครธูรุการ ไตรมาสที� 2

แจง้จัดสรรอตัราครธูรุการใหโ้รงเรยีนในสงักดั ไตรมาสที� 3

เบกิจา่ยคา่จา้งครธูรุการ ไตรมาสที� 3

แจง้จัดสรรอตัราครธูรุการใหโ้รงเรยีนในสงักดั ไตรมาสที� 4

เบกิจา่ยคา่จา้งครธูรุการ ไตรมาสที� 4

พ.ศ. 2563 พ.ศ

ปีงบประมาณ 2564

Q 1 Q 2

แจง้จัดสรรอตัราครธูรุการใหโ้รงเรยีนในสงักดั ไตรมา

เบกิจา่ยคา่จา้งครธูรุการ ไตรมาสที� 1

แจง้จัดสรรอตัราครธูรุการใหโ้รงเรยีนในสงักดั ไตรมาส

เบกิจา่ยคา่จา้งครธูรุการ ไตรมาสที� 2

แจง้จัดสรรอตัราครธูรุการ

เบกิจา่ยคา่จา้งคร

5. งบประมาณ

แหลง่เงิน

งบประมาณทีห่นว่ยงานขอ
โดยตรง

6,750,000 บาท

งบประมาณทีข่อผา่นหนว่ย ่
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แหลง่เงิน
งบประมาณทขอผานหนวย

งานอื่น
ทีมาของงบประมาณ จํานวนงบประมาณ

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 6,750,000 บาท

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายระหวา่ง
ปีงบประมาณ 2564 ถึง

ปีงบประมาณ 2564

ปีงบประมาณ 2564 จํานวนงบประมาณ

ไตรมาสที ่1 1,687,500 บาท

ไตรมาสที ่2 1,687,500 บาท

ไตรมาสที ่3 1,687,500 บาท

ไตรมาสที ่4 1,687,500 บาท

รวมงบประมาณจากแผนการ
ใช้จ่ายทัง้หมด

6,750,000 บาท

M.6 ผลการดําเนินงาน ประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2564

ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2564

เป้าหมายเชิงผลผลิต
(Output)

โรงเรียนในสังกัด สพม.35 มีเจ้าหนา้ทีธุ่รการปฏิบัติงานตามภารกิจครบทุกโรง

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

โรงเรียนในสังกัด สพม.35 มีเจ้าหนา้ทีธุ่รการไดป้ฏิบัติงานสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุ
วัตถุประสงค์

ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ โรงเรียนสามารถบริหารจัดการศึกษาดา้นกําลังคนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

ความกา้วหนา้ของกิจกรรมทีด่ําเนินการ ประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2564

กิจกรรมตามแผนงาน กิจกรรมหลักที ่1 ความกา้วหนา้

แจ้งจัดสรรอัตราครูธุรการให้โรงเรียนในสังกัด ไตรมาสที ่1 แจ้งจัดสรรอัตราครูธุรการให้โรงเรียนในสังกัด ไตรมาสที ่1

กิจกรรมหลักที ่2 ความกา้วหนา้

เบิกจ่ายคา่จ้างครูธุรการ ไตรมาสที ่1 เบิกจ่ายคา่จ้างครูธุรการ ไตรมาสที ่1

ความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการกับแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติหลัก

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของยทธศาสตร์ชาติ

คนไทยเป็นคนดี คนเกง่ มีคุณภาพ พร้อมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที ่21
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ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2564
ของยุทธศาสตรชาต

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของแผนแมบ่ทประเด็น

คนไทยมีการศึกษาทีม่ีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิม่ขึ้น มีทักษะทีจ่ําเป็นของโลกศตวรรษที ่21 สามารถในการแก้
ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานร่วมกับผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลเพิม่ขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อยา่งตอ่เนื่องตลอดชีวิต

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของแผนยอ่ย

คนไทยไดร้ับการศึกษาทีม่ีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะทีจ่ําเป็นของโลกศตวรรษที ่21 สามารถ
เขา้ถึงการเรียนรู้อยา่งตอ่เนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น

ความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการกับแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติระดับรอง

แผนระดับที ่3 แผนการทํางานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง

ความสอดคลอ้งกับแผนการ
ปฏิรูปประเทศ

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

4. สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอ้ยา่งมีคุณภาพ
ประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล โดยมีการสง่เสริมให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพอยา่งตอ่เนื่องและไดร้ับการสนับสนุนทีเ่หมาะสมกับบริบท
เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทุกระดับตามปรัชญาและเป้า
หมายของสถานศึกษาและมีระบบความรับผิดชอบทางการศึกษา
(Educational Accountability) บนพื้นฐานสมรรถนะหลักของผู้
เรียน

สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอ้ยา่งมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ มี
ธรรมาภิบาล โดยมีการสง่เสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอยา่งตอ่
เนื่องและไดร้ับการสนับสนุนทีเ่หมาะสมกับบริบทเพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาทุกระดับตามปรัชญาและเป้าหมายของ
สถานศึกษาและมีระบบความรับผิดชอบทางการศึกษา
(Educational Accountability) บนพื้นฐานสมรรถนะหลักของผู้
เรียน 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอ้ยา่งมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ มี
ธรรมาภิบาลโดยมีการสง่เสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอยา่งตอ่
เนื่องและไดร้ับการสนับสนุนทีเ่หมาะสมกับบริบทเพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาทุกระดับตามปรัชญาและเป้าหมายของ
สถานศึกษา และมีระบบความรับผิดชอบทางการศึกษา
(Educational Accountability) บนพื้นฐานสมรรถนะหลักของผู้
เรียน

สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอ้ยา่งมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ มี
ธรรมาภิบาลโดยมีการสง่เสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอยา่งตอ่
เนื่องและไดร้ับการสนับสนุนทีเ่หมาะสมกับบริบทเพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาทุกระดับตามปรัชญาและเป้าหมายของ
สถานศึกษา และมีระบบความรับผิดชอบทางการศึกษา
(Educational Accountability) บนพื้นฐานสมรรถนะหลักของผู้
เรียน 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

สถานศึกษาไดร้ับการพัฒนาคุณภาพอยา่งตอ่เนื่อง สามารถสร้าง
ความเชื่อมัน่ให้ผูม้ีสว่นเกีย่วขอ้งและสาธารณชนไดแ้ละเกิด
วัฒนธรรมคุณภาพในการจัดการศึกษาของครู ผูบ้ริหาร และ
บุคลากรทางการศึกษา

สถานศึกษาไดรั้บการพัฒนาคุณภาพอยา่งตอ่เนื่อง สามารถสร้าง
ความเชื่อมัน่ให้ผูม้ีสว่นเกีย่วขอ้งและสาธารณชนไดแ้ละเกิด
วัฒนธรรมคุณภาพในการจัดการศึกษาของครู ผูบ้ริหาร และ
บุคลากรทางการศึกษา 
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ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2564

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดลําดับที ่1 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐทีมี่ประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส
ตรวจสอบได ้กระจาย อํานาจและมีสว่นร่วมจากประชาชน

ระบบบริหารจัดการภาครัฐทีม่ีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจ
สอบได ้กระจาย อํานาจและมีสว่นร่วมจากประชาชน 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดลําดับที ่2 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

เป้าหมายที ่1 ลดสัดสว่นคา่ใช้จ่ายดา้นบุคลากร และเพิม่
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ และ
ประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ

ลดสัดสว่นคา่ใช้จ่ายดา้นบุคลากร และเพิม่ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการและการให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบ
ธุรกิจของประเทศ 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดลําดับที ่3 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

- ปรับปรุงระบบติดตามประเมินผลให้สามารถวัดผลสัมฤทธิก์าร
พัฒนาทัง้ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

ปรับปรุงระบบติดตามประเมินผลให้สามารถวัดผลสัมฤทธิก์าร
พัฒนาทัง้ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

แผนความมัน่คงแห่งชาติ

การเบิกจ่ายงบประมาณประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2564

จํานวนเงินงบประมาณตาม
แผนการใช้จ่าย

1,687,500

จํานวนเงินงบประมาณทีเ่บิก
จ่ายจริง

1,498,500

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไมส่ามารถเบิกจ่ายงบประมาณไดต้ามแผนการ

สาเหตุทีไ่มส่ามารถเบิกจ่ายงบ
ประมาณไดต้ามแผนการ

เบิกจ่ายตามภาระงาน

สรุปปัญหาและขอ้เสนอแนะของโครงการประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2564

ผลการดําเนินงาน สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ไดด้ําเนินกิจกรรม/ โครงการธุรการครบวงจร ดังนี ้1. แจ้งจัดสรรอัตรา
ครูธุรการให้โรงเรียนในสังกัด ไตรมาสที ่1 (45 โรงเรียน) 2. เบิกจ่ายคา่จ้างครูธุรการ ไตรมาสที ่1 2.1 เบิกจ่ายธุรการ
จ้างเหมาบริการ(คา่จ้างเดือนละ 9,000 บาท) เดือนตุลาคม จํานวน 20 ราย และเดือนพฤศจิกายน 19 ราย (เนื่องจาก
ธุรการจ้างเหมาบริการของโรงเรียนทุง่อุดมวิทยา ลาคลอด 1 พ.ย.63 รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 351,000 บาท คิดเป็นร้อยละ
97.5 (คา้งเบิกของเดือนธันวาคม 2563 เนื่องจากทางโรงเรียนยังไมไ่ดส้ง่เอกสารมาเบิกจ่าย 2.2 เบิกจ่ายธุรการราย
เดือน (คา่ตอบแทนเดือนละ 15,300 บาท (ต.ค.-ธ.ค.63) จํานวน 25 ราย รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 1,147,500 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 100 ผลการดําเนินงาน สง่ผลให้สถานศึกษาทุกโรงมีบุคลากรทีป่ฏิบัติหนา้ทีธุ่รการแบบครบวงจร เป็นการลด
ภาระงานของครูผูป้ฏิบัติการสอน และสามารถปฏิบัติงานสอนไดอ้ยา่งเต็มตามศักยภาพ

ปัญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน

-

ขอ้เสนอแนะ -

M.6 ผลการดําเนินงาน ประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2564
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ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2564

เป้าหมายเชิงผลผลิต
(Output)

โรงเรียนในสังกัด สพม.ลําปาง ลําพูน มีเจ้าหนา้ทีธุ่รการปฏิบัติงานตามภารกิจครบทุกโรง

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

โรงเรียนในสังกัด สพม.ลําปาง ลําพูน มีเจ้าหนา้ทีธุ่รการไดป้ฏิบัติงานสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายและ
บรรลุวัตถุประสงค์

ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ โรงเรียนสามารถบริหารจัดการศึกษาดา้นกําลังคนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

ความกา้วหนา้ของกิจกรรมทีด่ําเนินการ ประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2564

กิจกรรมตามแผนงาน กิจกรรมหลักที ่1 ความกา้วหนา้

แจ้งจัดสรรอัตราครูธุรการให้โรงเรียนในสังกัด ไตรมาสที ่2 แจ้งจัดสรรอัตราครูธุรการให้โรงเรียนในสังกัด ไตรมาสที ่2

กิจกรรมหลักที ่2 ความกา้วหนา้

เบิกจ่ายคา่จ้างครูธุรการ ไตรมาสที ่2 เบิกจ่ายคา่จ้างครูธุรการ ไตรมาสที ่2

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 ่2 ปีงบประมาณ 2564

ความสอดคลอ้งกับแผนการ
ปฏิรูปประเทศ

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

4. สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอ้ยา่งมีคุณภาพ
ประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล โดยมีการสง่เสริมให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพอยา่งตอ่เนื่องและไดร้ับการสนับสนุนทีเ่หมาะสมกับบริบท
เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทุกระดับตามปรัชญาและเป้า
หมายของสถานศึกษาและมีระบบความรับผิดชอบทางการศึกษา
(Educational Accountability) บนพื้นฐานสมรรถนะหลักของผู้
เรียน

สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอ้ยา่งมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ มี
ธรรมาภิบาล โดยมีการสง่เสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอยา่งตอ่
เนื่องและไดร้ับการสนับสนุนทีเ่หมาะสมกับบริบทเพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาทุกระดับตามปรัชญาและเป้าหมายของ
สถานศึกษาและมีระบบความรับผิดชอบทางการศึกษา
(Educational Accountability) บนพื้นฐานสมรรถนะหลักของผู้
เรียน 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอ้ยา่งมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ มี
ธรรมาภิบาลโดยมีการสง่เสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอยา่งตอ่
เนื่องและไดร้ับการสนับสนุนทีเ่หมาะสมกับบริบทเพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาทุกระดับตามปรัชญาและเป้าหมายของ
สถานศึกษา และมีระบบความรับผิดชอบทางการศึกษา
(Educational Accountability) บนพื้นฐานสมรรถนะหลักของผู้
เรียน

สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอ้ยา่งมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ มี
ธรรมาภิบาลโดยมีการสง่เสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอยา่งตอ่
เนื่องและไดร้ับการสนับสนุนทีเ่หมาะสมกับบริบทเพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาทุกระดับตามปรัชญาและเป้าหมายของ
สถานศึกษา และมีระบบความรับผิดชอบทางการศึกษา
(Educational Accountability) บนพื้นฐานสมรรถนะหลักของผู้
เรียน 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

สถานศึกษาไดร้ับการพัฒนาคุณภาพอยา่งตอ่เนื่อง สามารถสร้าง
ความเชื่อมัน่ให้ผูม้ีสว่นเกีย่วขอ้งและสาธารณชนไดแ้ละเกิด
วัฒนธรรมคุณภาพในการจัดการศึกษาของครู ผูบ้ริหาร และ
บุคลากรทางการศึกษา

สถานศึกษาไดรั้บการพัฒนาคุณภาพอยา่งตอ่เนื่อง สามารถสร้าง
ความเชื่อมัน่ให้ผูม้ีสว่นเกีย่วขอ้งและสาธารณชนไดแ้ละเกิด
วัฒนธรรมคุณภาพในการจัดการศึกษาของครู ผูบ้ริหาร และ
บุคลากรทางการศึกษา 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดลําดับที ่1 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐทีมี่ประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส
ตรวจสอบได ้กระจาย อํานาจและมีสว่นร่วมจากประชาชน

มีระบบบริหารจัดการภาครัฐทีม่ีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส
ตรวจสอบได ้กระจาย อํานาจและมีสว่นร่วมจากประชาชน 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดลําดับที ่2 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

เป้าหมายที ่1 ลดสัดสว่นคา่ใช้จ่ายดา้นบุคลากร และเพิม่
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ และ
ประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ

ลดสัดสว่นคา่ใช้จ่ายดา้นบุคลากร และเพิม่ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการและการให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบ
ธุรกิจของประเทศ  

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดลําดับที ่3 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

- ปรับปรุงระบบติดตามประเมินผลให้สามารถวัดผลสัมฤทธิก์าร
พัฒนาทัง้ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

ปรับปรุงระบบติดตามประเมินผลให้สามารถวัดผลสัมฤทธิก์าร
พัฒนาทัง้ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
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ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2564แผนความมัน่คงแห่งชาติ

การเบิกจ่ายงบประมาณประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2564

จํานวนเงินงบประมาณตาม
แผนการใช้จ่าย

1,687,500

จํานวนเงินงบประมาณทีเ่บิก
จ่ายจริง

2,198,675.69

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไมส่ามารถเบิกจ่ายงบประมาณไดต้ามแผนการ

สาเหตุทีไ่มส่ามารถเบิกจ่ายงบ
ประมาณไดต้ามแผนการ

เบิกจ่ายจริงตามภาระงาน และนําคา่จ้างที่ค่า้งเบิกในไตรมาสที ่1 (ธันวาคม 2563) คา่จ้างเหมาบริการผูป้ฏิบัติงานธุรการ
โรงเรียน เดือนละ 9,000 บาท จํานวน 19 อัตรา รวมเป็นเงิน 171,000 บาท มาเบิกในไตรมาสที ่2

สรุปปัญหาและขอ้เสนอแนะของโครงการประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2564

ผลการดําเนินงาน สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน ไดด้ําเนินกิจกรรม/ โครงการธุรการครบวงจร ดังนี ้1. แจ้งจัดสรร
อัตราครูธุรการให้โรงเรียนในสังกัด ไตรมาสที ่2 (45 โรงเรียน) 2. เบิกจ่ายคา่จ้างครูธุรการ ไตรมาสที ่2 2.1 เบิกจ่าย
ธุรการจ้างเหมาบริการ(คา่จ้างเดือนละ 9,000 บาท) เดือนธันวาคม 2563 - กุมภาพันธ ์2564 จํานวน 19 ราย รวมทัง้สิน้
670,935.36บาท คิดเป็นร้อยละ 73.81 (คา้งเบิกของเดือนมีนาคม 2564 เนื่องจากทางโรงเรียนยังไมไ่ดส้ง่เอกสารมา
เบิกจ่าย) 2.2 เบิกจ่ายธุรการรายเดือน (คา่ตอบแทนเดือนละ 15,300 บาท (ม.ค. - มี.ค. 64) จํานวน 25 ราย รวมเป็น
เงินทัง้สิน้ 1527740.33 บาท คิดเป็นร้อยละ 97 และอัตราคา่ประกันสังคมมีการปรับเปลีย่น มีลูกจ้างลาคลอดบุตร
ระหวา่งเดือน ผลการดําเนินงาน สง่ผลให้สถานศึกษาทุกโรงมีบุคลากรทีป่ฏิบัติหนา้ทีธุ่รการแบบครบวงจร เป็นการลด
ภาระงานของครูผูป้ฏิบัติการสอน และสามารถปฏิบัติงานสอนไดอ้ยา่งเต็มตามศักยภาพ

ปัญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน

-

ขอ้เสนอแนะ -

M.6 ผลการดําเนินงาน ประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564

ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564

เป้าหมายเชิงผลผลิต
(Output)

โรงเรียนในสังกัด สพม.]ลําปาง ลําพูน มีเจ้าหนา้ทีธุ่รการปฏิบัติงานตามภารกิจครบทุกโรง

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

โรงเรียนในสังกัด สพม.]ลําปาง ลําพูน มีเจ้าหนา้ทีธุ่รการไดป้ฏิบัติงานสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายและ
บรรลุวัตถุประสงค์

ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ โรงเรียนสามารถบริหารจัดการศึกษาดา้นกําลังคนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

ความกา้วหนา้ของกิจกรรมทีด่ําเนินการ ประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564

กิจกรรมตามแผนงาน กิจกรรมหลักที ่1 ความกา้วหนา้

แจ้งจัดสรรอัตราครูธุรการให้โรงเรียนในสังกัด ไตรมาสที ่3 แจ้งจัดสรรอัตราครูธุรการให้โรงเรียนในสังกัด ไตรมาสที ่3

กิจกรรมหลักที ่2 ความกา้วหนา้

เบิกจ่ายคา่จ้างครูธุรการ ไตรมาสที ่3 เบิกจ่ายคา่จ้างครูธุรการ ไตรมาสที ่3

ความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการกับแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติหลัก

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเกง่ มีคณภาพ พร้อมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
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ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564
ผลการดาเนนงานตอเปาหมาย

ของยุทธศาสตร์ชาติ
คนไทยเปนคนด คนเกง มคุณภาพ พรอมสาหรบวถชวตในศตวรรษท 21

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของแผนแมบ่ทประเด็น

คนไทยมีการศึกษาทีม่ีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิม่ขึ้น มีทักษะทีจ่ําเป็นของโลกศตวรรษที ่21 สามารถในการแก้
ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานร่วมกับผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลเพิม่ขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อยา่งตอ่เนื่องตลอดชีวิต

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของแผนยอ่ย

คนไทยไดร้ับการศึกษาทีม่ีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะทีจ่ําเป็นของโลกศตวรรษที ่21 สามารถ
เขา้ถึงการเรียนรู้อยา่งตอ่เนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น

ความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการกับแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติระดับรอง

แผนระดับที ่3 แผนการทํางานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง

ความสอดคลอ้งกับแผนการ
ปฏิรูปประเทศ

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

4. สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอ้ยา่งมีคุณภาพ
ประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล โดยมีการสง่เสริมให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพอยา่งตอ่เนื่องและไดร้ับการสนับสนุนทีเ่หมาะสมกับบริบท
เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทุกระดับตามปรัชญาและเป้า
หมายของสถานศึกษาและมีระบบความรับผิดชอบทางการศึกษา
(Educational Accountability) บนพื้นฐานสมรรถนะหลักของผู้
เรียน

สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอ้ยา่งมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ มี
ธรรมาภิบาล โดยมีการสง่เสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอยา่งตอ่
เนื่องและไดร้ับการสนับสนุนทีเ่หมาะสมกับบริบทเพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาทุกระดับตามปรัชญาและเป้าหมายของ
สถานศึกษาและมีระบบความรับผิดชอบทางการศึกษา
(Educational Accountability) บนพื้นฐานสมรรถนะหลักของผู้
เรียน 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอ้ยา่งมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ มี
ธรรมาภิบาลโดยมีการสง่เสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอยา่งตอ่
เนื่องและไดร้ับการสนับสนุนทีเ่หมาะสมกับบริบทเพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาทุกระดับตามปรัชญาและเป้าหมายของ
สถานศึกษา และมีระบบความรับผิดชอบทางการศึกษา
(Educational Accountability) บนพื้นฐานสมรรถนะหลักของผู้
เรียน

สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอ้ยา่งมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ มี
ธรรมาภิบาลโดยมีการสง่เสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอยา่งตอ่
เนื่องและไดร้ับการสนับสนุนทีเ่หมาะสมกับบริบทเพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาทุกระดับตามปรัชญาและเป้าหมายของ
สถานศึกษา และมีระบบความรับผิดชอบทางการศึกษา
(Educational Accountability) บนพื้นฐานสมรรถนะหลักของผู้
เรียน 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

สถานศึกษาไดร้ับการพัฒนาคุณภาพอยา่งตอ่เนื่อง สามารถสร้าง
ความเชื่อมัน่ให้ผูม้ีสว่นเกีย่วขอ้งและสาธารณชนไดแ้ละเกิด
วัฒนธรรมคุณภาพในการจัดการศึกษาของครู ผูบ้ริหาร และ
บุคลากรทางการศึกษา

วขอ้งและสาธารณชนไดแ้ละเกิดวัฒนธรรมคุณภาพในการจัดการ
ศึกษาของครู ผูบ้ริหาร และบุคลากรทางการศึกษา 
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ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดลําดับที ่1 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐทีมี่ประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส
ตรวจสอบได ้กระจาย อํานาจและมีสว่นร่วมจากประชาชน

มีระบบบริหารจัดการภาครัฐทีม่ีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส
ตรวจสอบได ้กระจาย อํานาจและมีสว่นร่วมจากประชาชน 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดลําดับที ่2 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

เป้าหมายที ่1 ลดสัดสว่นคา่ใช้จ่ายดา้นบุคลากร และเพิม่
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ และ
ประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ

ลดสัดสว่นคา่ใช้จ่ายดา้นบุคลากร และเพิม่ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการและการให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบ
ธุรกิจของประเทศ 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดลําดับที ่3 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

- ปรับปรุงระบบติดตามประเมินผลให้สามารถวัดผลสัมฤทธิก์าร
พัฒนาทัง้ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

ปรับปรุงระบบติดตามประเมินผลให้สามารถวัดผลสัมฤทธิก์าร
พัฒนาทัง้ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

แผนความมัน่คงแห่งชาติ

การเบิกจ่ายงบประมาณประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564

จํานวนเงินงบประมาณตาม
แผนการใช้จ่าย

1,687,500

จํานวนเงินงบประมาณทีเ่บิก
จ่ายจริง

16,350,750

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไมส่ามารถเบิกจ่ายงบประมาณไดต้ามแผนการ

สาเหตุทีไ่มส่ามารถเบิกจ่ายงบ
ประมาณไดต้ามแผนการ

1. เบิกจ่ายจริงตามภาระงาน และนําคา่จ้างเหมาบริการผูป้ฏิบัติงานธุรการโรงเรียน เดือนละ 9,000 บาท ที่ค่า้งเบิกใน
ไตรมาสที ่2 (มีนาคม 2564) จํานวน 17 อัตรา ๆ ละ 9,000 บาท เป็นเงิน 153,000 บาท / เบิกคา่จ้างประจําไตรมาสที่
3 คือ เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2564 จํานวน 18 อัตรา ๆ ละ 9,000 บาท รวมเป็นเงิน 324,000 บาท และเดือน
มิถุนายน จํานวน 2 อัตรา ๆ ละ 9,000 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท (โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก และ
โรงเรียนแมท่ะพัฒนศึกษา) รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 495,000 บาท 2. เบิกจ่ายธุรการรายเดือน (คา่ตอบแทนเดือนละ 15,750
บาท (เมษายน 64) จํานวน 25 อัตรา รวมเป็นเงิน 393,750 บาท / (พ.ค. 64) จํานวน 24 อัตรา รวมเป็นเงิน 378,000
บาท / (มิถุนายน 64) จํานวน 24 อัตรา ๆ ละ 15,375 บาท รวมเป็นเงิน 369,000 บาท รวมทัง้สิน้ 1,140,750 บาท

สรุปปัญหาและขอ้เสนอแนะของโครงการประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564

ผลการดําเนินงาน สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน ไดด้ําเนินกิจกรรม/ โครงการธุรการครบวงจร ดังนี ้1. แจ้งจัดสรร
อัตราครูธุรการให้โรงเรียนในสังกัด ไตรมาสที ่2 ทีค่า้งเบิก และไตรมาสที ่3 2. เบิกจ่ายคา่จ้างครูธุรการ 2.1 เบิกจ่ายจริง
ตามภาระงาน และนําคา่จ้างเหมาบริการผูป้ฏิบัติงานธุรการโรงเรียน เดือนละ 9,000 บาท ที่ค่า้งเบิกในไตรมาสที ่2
(มีนาคม 2564) จํานวน 17 อัตรา ๆ ละ 9,000 บาท เป็นเงิน 153,000 บาท / เบิกคา่จ้างประจําไตรมาสที ่3 คือ เดือน
เมษายน - พฤษภาคม 2564 จํานวน 18 อัตรา ๆ ละ 9,000 บาท รวมเป็นเงิน 324,000 บาท และเดือนมิถุนายน จํานวน
2 อัตรา ๆ ละ 9,000 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท (โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก และโรงเรียนแมท่ะพัฒน
ศึกษา) รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 495,000 บาท 2.2 เบิกจ่ายธุรการรายเดือน (คา่ตอบแทนเดือนละ 15,750 บาท (เมษายน
64) จํานวน 25 อัตรา รวมเป็นเงิน 393,750 บาท / (พ.ค. 64) จํานวน 24 อัตรา รวมเป็นเงิน 378,000 บาท /
(มิถุนายน 64) จํานวน 24 อัตรา ๆ ละ 15,375 บาท รวมเป็นเงิน 369,000 บาท รวมทัง้สิน้ 1,140,750 บาท ผลการ
ดําเนินงาน สง่ผลให้สถานศึกษาทุกโรงมีบุคลากรทีป่ฏิบัติหนา้ทีธุ่รการแบบครบวงจร เป็นการลดภาระงานของครูผูป้ฏิบัติ
การสอน และสามารถปฏิบัติงานสอนไดอ้ยา่งเต็มตามศักยภาพ

ปัญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน

-
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