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โครงการ/การดําเนินการ: โครงการสง่เสริมและพัฒนาศักยภาพการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอยา่งเขม้ ตําแหนง่ครูผูช่้วย
ประจําปี 2564 (ศธ 04265-64-0011)

กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

สถานะ อนุมัติแลว้

M.1 แนวทางการพัฒนาของแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรง

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ

ความสอดคลอ้งของโครงการ
กับยุทธศาสตร์ชาติทีท่า่นเลือก

ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์

 

เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์

 

อธิบายความสอดคลอ้งของ
โครงการกับยุทธศาสตร์ชาติที่

ทา่นเลือก

บทบาทของครูยุคใหม ่คือการทําหนา้ทีเ่ป็นผูช่้วยเหลือผูเ้รียนให้พัฒนาตนเองให้ไดเ้ต็ม ศักยภาพ และสง่เสริมให้เกิด
การเรียนรู้ตลอดชีวิตเพราะเทคโนโลยีในทุกวันนีม้ีการเปลีย่นแปลงรวดเร็วและ ลาสมัย ผูค้นในยุคใหมจ่ึงตอ้งเรียนรู้สิง่
ใหมต่ลอดเวลา ดังนัน้ครูตอ้งปรับตัวให้เขา้กับเทคโนโลยีและคอย แนะนําแนวทางการใช้เทคโนโลยีทีเ่หมาะสมกับเด็ก
อยา่งเขา้ใจ และพร้อมทีจ่ะทุม่เทวิชาความรู้ดว้ยวิธีการ สมัยใหมต่ามธรรมชาติของการเปลีย่นแปลง อยา่งไรก็ตาม แม้
เทคโนโลยีจะเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเร็ว ความสามารถของครูยุคใหมอ่าจจะไม ่สามารถเปลีย่นแปลงไดท้ันเทคโนโลยี
สมัยใหมไ่ดแ้ตส่ิง่ทีค่รูสามารถทีจ่ะบอกนักเรียนไดว้า่ขอ้มูลใดสามารถ นําไปปรับใช้กับชีวิตจริง แตส่ิง่ทีส่ําคัญ ทีจ่ะหาไม่
ไดจ้ากเทคโนโลยีสมัยใหมค่ือ ศีลธรรม คุณธรรม ทีค่รูสอนถ่ายทอดให้เด็กซึ่งเป็นสว่นสําคัญอันจะถูก พัฒนาไปพร้อม
กับสติปัญญาเพื่อให้ความรู้แกอ่นาคตของชาติอยา่งถูกตอ้งสมบูรณย์ัง่ยืนตอ่ไป ครูมุง่มัน่ ในศตวรรษที ่21

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับเป้าหมายและตัวชีว้ัดของแผนแมบ่ทประเด็น

แผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์
ชาติ

แผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้

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

ความสอดคลอ้งของโครงการ
กับเป้าหมายของแผนแมบ่ท

ประเด็น

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นผูท้ีม่ีความรู้และทักษะ
ในศตวรรษที ่21 รักการเรียนรู้อยา่งตอ่เนื่องตลอดชีวิต สามารถในการแกปั้ญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานร่วมกับผูอ้ื่น
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลเพิม่ขึ้น

ตัวชีว้ัดของแผนแมบ่ทประเด็น ตัวชีว้ัด Contribution ตอ่เป้าหมายเมื่อเสร็จสิน้โครงการ

คะแนน PISA ดา้นการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (คะแนน
เฉลีย่)

ร้อยละ 90 ของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง่
ครูผูช่้วย ทีผ่า่นการอบรมตามระยะเวลาทีก่ําหนดในโครงการ ทีม่ี
ประสิทธิภาพ สง่ผลตอ่คุณภาพของผูเ้รียน

อันดับขีดความสามารถในการแขง่ขันของประเทศดา้นการศึกษา ร้อยละ 90 ของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง่
ครูผูช่้วย ทีผ่า่นการอบรมตามระยะเวลาทีก่ําหนดในโครงการ ทีม่ี
ประสิทธิภาพ สง่ผลตอ่คุณภาพของผูเ้รียน

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับเป้าหมายและตัวชีว้ัดของแผนยอ่ย

แผนยอ่ย แผนยอ่ยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ทีต่อบสนองตอ่การเปลีย่นแปลงในศตวรรษที ่21

แนวทางการพัฒนา <tab>(3) สง่เสริมสนับสนุนระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอยา่งตอ่เนื่อง ครอบคลุมทัง้เงินเดือน สายอาชีพ
และระบบสนับสนุนอื่น ๆ ปฏิรูประบบการผลิตครูอาชีวะยุคใหม ่โดยผูท้ีม่ีใบประกอบวิชาชีพจะตอ้งเป็นผูเ้ชีย่วชาญและมี
ประสบการณใ์นการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการในสาขาทีต่นเองสอน มีความร้ ทักษะ และสามารถสร้าง

ประเด็น

3. การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม

3.2การเปลีย่นโฉมบทบาท ‘ครู’ให้เป็นครูยุคใหม่

เป้าหมาย

1. คนไทยเป็นคนดี คนเกง่ มีคุณภาพ พร้อมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที ่21
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สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ

ประสบการณในการปฏบตงานจรงในสถานประกอบการในสาขาทตนเองสอน มความรู ทกษะ และสามารถสราง
สมรรถนะทีส่อดคลอ้งกับกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพให้แกผู่เ้รียน และมีอัตรากําลังเพียงพอตอ่ความ
ตอ้งการของสถานศึกษาตามเกณฑม์าตรฐานอัตรากําลังของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เป้าหมาย คนไทยไดร้ับการศึกษาทีม่ีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะทีจ่ําเป็นของโลกศตวรรษที ่21 สามารถ
เขา้ถึงการเรียนรู้อยา่งตอ่เนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น

ความสอดคลอ้งของโครงการ
กับเป้าหมายของแผนยอ่ย

ครูมีทักษะในการพัฒนาผูเ้รียนให้มีการศึกษาทีม่ีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิม่ขึ้น มีทักษะทีจ่ําเป็นของโลกศตวรรษที่
21 สามารถในการแกปั้ญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานร่วมกับผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลเพิม่ขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อยา่ง
ตอ่เนื่องตลอดชีวิต

ตัวชีว้ัดของแผนยอ่ย ตัวชีว้ัด Contribution ตอ่เป้าหมายเมื่อเสร็จสิน้โครงการ

สัดสว่นครูผา่นการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตาม
มาตรฐานนานาชาติ

ร้อยละ 90 ของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง่
ครูผูช่้วย ทีผ่า่นการอบรมตามระยะเวลาทีก่ําหนดในโครงการ ทีม่ี
ประสิทธิภาพ สง่ผลตอ่คุณภาพของผูเ้รียน

อัตราความแตกตา่งของคะแนน PISA ในแตล่ะกลุม่โรงเรียนลดลง ร้อยละ 90 ของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง่
ครูผูช่้วย ทีผ่า่นการอบรมตามระยะเวลาทีก่ําหนดในโครงการ ทีม่ี
ประสิทธิภาพ สง่ผลตอ่คุณภาพของผูเ้รียน

อัตราการเขา้เรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ ร้อยละ 90 ของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง่
ครูผูช่้วย ทีผ่า่นการอบรมตามระยะเวลาทีก่ําหนดในโครงการ ทีม่ี
ประสิทธิภาพ สง่ผลตอ่คุณภาพของผูเ้รียน

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับองคป์ระกอบกับปัจจัย

องคป์ระกอบ ผูส้อน (ครู/อาจารย)์ (120101V02)

ปัจจัย ผูส้อนยุคใหมท่ีม่ีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 ทีต่อบสนองตอ่ความตอ้งการของประเทศ (ปริมาณ/คุณภาพ)
(120101F0201)

M.1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับตา่งๆ

แผนระดับที ่2 
แผนการปฏิรูปประเทศ / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / แผนความมัน่คงแห่งชาติ



13/7/2564 eMENSCR - รายละเอยีดโครงการ

https://emenscr.nesdc.go.th/viewer/view.html?id=5fd8296e238e5c34f1efce19 3/13

แผนระดับที ่2 
แผนการปฏิรูปประเทศ / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / แผนความมัน่คงแห่งชาติ

แผนการปฏิรูปประเทศดา้นที่
เกีย่วขอ้งโดยตรง

แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษา

 
แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษา

 
แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษา

 
แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษา

 

แผนการปฏิรูปประเทศดา้นที่
เกีย่วขอ้งในระดับรอง

เป้าหมายรวม

1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา

เรื่องและประเด็นปฏิรูป

4. การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผูป้ระกอบวิชาชีพครูและอาจารย์
เป้าหมายรวม

4. ครู บุคลากรทางการศึกษา มีการพัฒนาความรู้และทักษะ และสมรรถนะในการ

ปฏิบัติหนา้ทีข่องตนอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อความกา้วหนา้ทางวิชาชีพดว้ยระบบและวิธี

การทีห่ลากหลายและเหมาะสมในการพัฒนาแตล่ะกลุม่ โดยคํานึงถึงการปฏิบัติงาน

ในพื้นทีห่่างไกล เสีย่งภัย ยากลําบาก และทุรกันดารให้ไดร้ับความสะดวกในการ

พัฒนา

เรื่องและประเด็นปฏิรูป

4. การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผูป้ระกอบวิชาชีพครูและอาจารย์
ประเด็นการปฏิรูป

4.2 การพัฒนาวิชาชีพครู

เป้าหมายรวม

ครู บุคลากรทางการศึกษา มีการพัฒนาความรู้และทักษะ และ

สมรรถนะในการปฏิบัติหนา้ทีข่องตนอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อความ

กา้วหนา้ทางวิชาชีพดว้ยระบบและวิธีการทีห่ลากหลายและเหมาะ

สมในการพัฒนาแตล่ะกลุม่ โดยคํานึงถึงการปฏิบัติงานในพื้นที่

ห่างไกล เสีย่งภัย ยากลําบาก และทุรกันดารให้ไดร้ับความ

สะดวกในการพัฒนา

เรื่องและประเด็นปฏิรูป

4. การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผูป้ระกอบวิชาชีพครูและอาจารย์
ประเด็นการปฏิรูป

4.2 การพัฒนาวิชาชีพครู

กิจกรรม

กิจกรรม 2 วิเคราะห์สมรรถนะครูทีม่ีความจําเป็นสําหรับใช้ใน

การพัฒนาครู

เป้าหมาย

มาตรฐานสมรรถนะทีเ่ป็นความตอ้งการจําเป็น

ของในการพัฒนาครู (need analysis)
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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) ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน
2. แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน

ความสอดคลอ้งกับสว่นทีเ่กีย่วขอ้งอื่น

ความสอดคลอ้งกับนโยบาย
รัฐบาลหลัก

 มุง่เนน้การพัฒนาโรงเรียนควบคูก่ับการพัฒนาคร ู

ความสอดคลอ้งกับนโยบาย
เร่งดว่นของรัฐบาล

 การเตรียมคนไทยสูศ่ตวรรษที ่๒๑ 

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง

มติครม.ทีเ่กีย่วขอ้ง

อื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

เป้าหมายรวม

1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยทีส่มบูรณ์

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที ่1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
เป้าหมาย

เป้าหมายที ่3 คนไทยมีการศึกษาทีม่ีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีความ

สามารถ เรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งตอ่เนื่อง





2. ขอ้มูลทัว่ไป

ภาพรวมโครงการ/การดําเนินงาน

ลักษณะการดําเนินงาน โครงการ

ภายใตแ้ผนงาน แผนงานพื้นฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ลักษณะโครงการ/การดําเนิน
งาน

โครงการทีใ่ช้งบประมาณ

วิธีการดําเนินงาน ดําเนินการเอง

รหัส GFMIS ของโครงการ
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ภาพรวมโครงการ/การดําเนินงาน
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 วัชรี

นามสกุล สิทธิวงศ์

อีเมล (หนว่ยงาน) spm35@secondary35.go.th

อีเมล (สว่นตัว/สํารอง) tae.2514@hotmail.com

โทรศัพท์ 081-6727377

โทรสาร 054-350791

3. รายละเอียด

รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน

หลักการและเหตุผล การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอยา่งเขม้ ตําแหนง่ครูผูช่้วย มีจุดมุง่หมายเพื่อพัฒนาให้ครูผูช่้วย มีความรู้ ความ
ประพฤติ คุณลักษณะทีเ่หมาะสมในหนา้ทีค่วาม รับผิดชอบตามมาตรฐานตําแหนง่ ที ่ก.ค.ศ. กําหนด และสามารถนําไป
ประยุกตใ์ช้ในการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเป็นครูทีด่ี สว่นราชการมีหนา้ที ่สง่เสริม สนับสนุน
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอยา่งเขม้สําหรับผูท้ีไ่ดร้ับการบรรจุและแตง่ตัง้เขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง่ครู ผูช่้วยเป็นเวลาสองปีในสถานศึกษา ทีไ่ดร้ับการบรรจุและแตง่ตัง้ นับแตว่ันเขา้ปฏิบัติ
หนา้ทีร่าชการกอ่นแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ครู

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง่ครูผูช่้วย มีความรู้ ความเขา้ใจ เกีย่วกับบทบาทหนา้ที ่มีวินัย
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพความกา้วหนา้ในวิชาชีพ ทักษะการปฏิบัติงานอยา่งครูมืออาชีพ ลักษณะครูทีด่ี
2. เพื่อเพิม่พูนความรู้ ความเขา้ใจทักษะ เจตคติ และประสบการณใ์นการปฏิบัติงานให้แกข่า้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหนง่ครูผูช่้วย ให้สามารถปฏิบัติราชการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงผลผลิต
(Output)

ร้อยละ 90 ของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง่ครูผูช่้วย เขา้รับการอบรมมีความรู้ ความเขา้ใจ เกีย่ว
กับบทบาทหนา้ที ่มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพความกา้วหนา้ในวิชาชีพ ทักษะการปฏิบัติงานอยา่งครู
มืออาชีพ ลักษณะครูทีด่ี

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง่ครูผูช่้วย สามารถปฏิบัติงานไดต้ามบทบาทหนา้ที ่ตามมาตรฐาน
ตําแหนง่ที ่ก.ค.ศ. กําหนด และสง่ผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนสูงขึ้น

ผลทีค่าดวา่จะเกิด ขา้ราชการครและบคลากรทางการศึกษา ตําแหนง่ครผช่้วย ทีผ่า่นการอบรมตามโครงการ มีคณลักษณะและสมรรถนะใน
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รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน
ผลทคาดวาจะเกด ขาราชการครูและบุคลากรทางการศกษา ตาแหนงครูผูชวย ทผานการอบรมตามโครงการ มคุณลกษณะและสมรรถนะใน

การปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานทีม่ีประสิทธิภาพ สง่ผลตอ่คุณภาพของผูเ้รียน

ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ ร้อยละ 90 ของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง่ครูผูช่้วยทีผ่า่นการอบรมตามระยะเวลาทีก่ําหนดใน
โครงการ

กลุม่เป้าหมาย/ผูท้ีไ่ดร้ับ
ประโยชน์

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง่ครูผูช่้วยในสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

พื้นทีก่ารดําเนินการ

ระดับพื้นทีด่ําเนินการ ภูมิภาค/กลุม่จังหวัด

รายละเอียดพื้นทีก่ารดําเนิน
การ

สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (จังหวัดลําปาง - ลําพูน)

พิกัดพื้นทีก่ารดําเนินการ

ระยะเวลาดําเนินโครงการ/การดําเนินงาน

วันทีเ่ริม่ตน้โครงการ ตุลาคม พ.ศ. 2563

วันทีส่ิน้สุดโครงการ กันยายน พ.ศ. 2564

4. กิจกรรม

กจิกรรม

จัดอบรมครผููช้ว่ยเพื�อสง่เสรมิและพัฒนาศกัยภาพการเตรยีมค

พ.ศ. 2563 พ.ศ

ปีงบประมาณ 2564

Q 1 Q 2

จัดอบรมครผููช้ว่ยเพื�อสง่เสรมิและพัฒนาศกัยภาพการ

5. งบประมาณ

แหลง่เงิน

งบประมาณทีห่นว่ยงานขอ
โดยตรง

150,000 บาท

งบประมาณทีข่อผา่นหนว่ย
งานอื่น

ทีม่าของงบประมาณ จํานวนงบประมาณ

ไมม่ีขอ้มูล 0 บาท

งบประมาณทีไ่ดร้ับจากจังหวัด 0 บาท
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แหลง่เงินงบประมาณทีไ่ดร้ับจากจังหวัด 0 บาท

เงินรายไดข้องหนว่ยงาน 0 บาท

เงินกูภ้ายในประเทศ 0 บาท

เงินกูจ้ากตา่งประเทศ 0 บาท

งบประมาณจากแหลง่อื่น ทีม่าของงบประมาณ จํานวนงบประมาณ

ไมม่ีขอ้มูลงบประมาณจากแหลง่อื่น

รวมวงเงินงบประมาณทัง้หมด 150,000 บาท

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายระหวา่ง
ปีงบประมาณ 2564 ถึง

ปีงบประมาณ 2564

ปีงบประมาณ 2564 จํานวนงบประมาณ

ไตรมาสที ่1 150,000 บาท

ไตรมาสที ่2 0 บาท

ไตรมาสที ่3 0 บาท

ไตรมาสที ่4 0 บาท

รวมงบประมาณจากแผนการ
ใช้จ่ายทัง้หมด

150,000 บาท

M.6 ผลการดําเนินงาน ประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2564

ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2564

เป้าหมายเชิงผลผลิต
(Output)

ร้อยละ 90 ของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง่ครูผูช่้วย เขา้รับการอบรมมีความรู้ ความเขา้ใจ เกีย่ว
กับบทบาทหนา้ที ่มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพความกา้วหนา้ในวิชาชีพ ทักษะการปฏิบัติงานอยา่งครู
มืออาชีพ ลักษณะครูทีด่ี

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง่ครูผูช่้วย สามารถปฏิบัติงานไดต้ามบทบาทหนา้ที ่ตามมาตรฐาน
ตําแหนง่ที ่ก.ค.ศ. กําหนด และสง่ผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนสูงขึ้น

ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ ร้อยละ 90 ของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง่ครูผูช่้วยทีผ่า่นการอบรมตามระยะเวลาทีก่ําหนดใน
โครงการ

ความกา้วหนา้ของกิจกรรมทีด่ําเนินการ ประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2564

กิจกรรมตามแผนงาน กิจกรรมหลักที ่1 ความกา้วหนา้

จัดอบรมครูผูช่้วยเพื่อสง่เสริมและพัฒนาศักยภาพการเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาอยา่งเขม้

จัดอบรมครูผูช่้วยเพื่อสง่เสริมและพัฒนาศักยภาพการเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาอยา่งเขม้

ความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการกับแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติหลัก

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติ

คนไทยเป็นคนดี คนเกง่ มีคุณภาพ พร้อมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที ่21

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของแผนแมบ่ทประเด็น

คนไทยมีการศึกษาทีม่ีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิม่ขึ้น มีทักษะทีจ่ําเป็นของโลกศตวรรษที ่21 สามารถในการแก้
ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานร่วมกับผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลเพิม่ขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อยา่งตอ่เนื่องตลอดชีวิต

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย คนไทยไดร้ับการศึกษาทีม่ีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะทีจ่ําเป็นของโลกศตวรรษที ่21 สามารถ
้
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ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2564
ของแผนยอ่ย เขา้ถึงการเรียนรู้อยา่งตอ่เนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น

ความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการกับแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติระดับรอง

แผนระดับที ่3 แผนการทํางานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง

ความสอดคลอ้งกับแผนการ
ปฏิรูปประเทศ

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

4. ครู บุคลากรทางการศึกษา มีการพัฒนาความรู้และทักษะ และ
สมรรถนะในการปฏิบัติหนา้ทีข่องตนอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อความ
กา้วหนา้ทางวิชาชีพดว้ยระบบและวิธีการทีห่ลากหลายและเหมาะ
สมในการพัฒนาแตล่ะกลุม่ โดยคํานึงถึงการปฏิบัติงานในพื้นทีห่่าง
ไกล เสีย่งภัย ยากลําบาก และทุรกันดารให้ไดรั้บความสะดวกใน
การพัฒนา

ครู บุคลากรทางการศึกษา มีการพัฒนาความรู้และทักษะ และ
สมรรถนะในการปฏิบัติหนา้ทีข่องตนอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อความ
กา้วหนา้ทางวิชาชีพดว้ยระบบและวิธีการทีห่ลากหลายและเหมาะ
สมในการพัฒนาแตล่ะกลุม่ โดยคํานึงถึงการปฏิบัติงานในพื้นทีห่่าง
ไกล เสีย่งภัย ยากลําบาก และทุรกันดารให้ไดรั้บความสะดวกใน
การพัฒนา 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

ครู บุคลากรทางการศึกษา มีการพัฒนาความรู้และทักษะ และ
สมรรถนะในการปฏิบัติหนา้ทีข่องตนอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อความ
กา้วหนา้ทางวิชาชีพดว้ยระบบและวิธีการทีห่ลากหลายและเหมาะ
สมในการพัฒนาแตล่ะกลุม่ โดยคํานึงถึงการปฏิบัติงานในพื้นทีห่่าง
ไกล เสีย่งภัย ยากลําบาก และทุรกันดารให้ไดรั้บความสะดวกใน
การพัฒนา

ครู บุคลากรทางการศึกษา มีการพัฒนาความรู้และทักษะ และ
สมรรถนะในการปฏิบัติหนา้ทีข่องตนอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อความ
กา้วหนา้ทางวิชาชีพดว้ยระบบและวิธีการทีห่ลากหลายและเหมาะ
สมในการพัฒนาแตล่ะกลุม่ โดยคํานึงถึงการปฏิบัติงานในพื้นทีห่่าง
ไกล เสีย่งภัย ยากลําบาก และทุรกันดารให้ไดรั้บความสะดวกใน
การพัฒนา 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

มาตรฐานสมรรถนะทีเ่ป็นความตอ้งการจําเป็นของในการพัฒนาครู
(need analysis)

มาตรฐานสมรรถนะทีเ่ป็นความตอ้งการจําเป็นของในการพัฒนาครู
(need analysis) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดลําดับที ่1 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยทีส่มบูรณ์ คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยทีส่มบูรณ ์

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดลําดับที ่2 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

เป้าหมายที ่3 คนไทยมีการศึกษาทีมี่คุณภาพตามมาตรฐานสากล
และมีความสามารถ เรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งตอ่เนื่อง

คนไทยมีการศึกษาทีม่ีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีความ
สามารถ เรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งตอ่เนื่อง 

แผนความมัน่คงแห่งชาติ

การเบิกจ่ายงบประมาณประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2564

จํานวนเงินงบประมาณตาม
แผนการใช้จ่าย

150,000

ํ ิ ป ี่ ิ 144 818
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ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2564
จํานวนเงินงบประมาณทีเบิก

จ่ายจริง
144,818

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไมส่ามารถเบิกจ่ายงบประมาณไดต้ามแผนการ

สาเหตุทีไ่มส่ามารถเบิกจ่ายงบ
ประมาณไดต้ามแผนการ

เบิกจ่ายตามภาระงาน

สรุปปัญหาและขอ้เสนอแนะของโครงการประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2564

ผลการดําเนินงาน สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอยา่งเขม้
ตําแหนง่ครูผูช่้วย ประจําปี 2564 ระหวา่งวันที ่21-22 ธันวาคม 2563 ณ กัซซัน ขุนตาน กอลฟ์ แอนด ์รีสอร์ท จังหวัด
ลําพูน จํานวนคนเขา้ร่วมอบรม จํานวน 142 คน แยกเป็น 1. ครูผูช่้วย จํานวน 119 คน 2. คณะทํางาน และวิทยากร
จํานวน 23 คน สง่ผลให้ครูผูช่้วย มีความรู้ ความเขา้ใจเกีย่วกับบทบาทหนา้ที ่มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ ทักษะการปฏิบัติงานอยา่งครูมืออาชีพ สามารถปฏิบัติราชการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

ปัญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน

-

ขอ้เสนอแนะ -

M.6 ผลการดําเนินงาน ประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2564

ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2564

เป้าหมายเชิงผลผลิต
(Output)

ไมม่ีกิจกรรมทีต่อ้งรายงานความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการ ประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2564 เนื่องจากได้
ดําเนินการเสร็จสิน้ในไตรมาสที ่1 เรียบร้อยแลว้

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

ไมม่ีกิจกรรมทีต่อ้งรายงานความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการ ประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2564 เนื่องจากได้
ดําเนินการเสร็จสิน้ในไตรมาสที ่1 เรียบร้อยแลว้

ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ ไมม่ีกิจกรรมทีต่อ้งรายงานความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการ ประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2564 เนื่องจากได้
ดําเนินการเสร็จสิน้ในไตรมาสที ่1 เรียบร้อยแลว้

ความกา้วหนา้ของกิจกรรมทีด่ําเนินการ ประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2564

กิจกรรมตามแผนงาน

ความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการกับแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติหลัก

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติ

ไมม่ีกิจกรรมทีต่อ้งรายงานความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการ ประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2564 เนื่องจากได้
ดําเนินการเสร็จสิน้ในไตรมาสที ่1 เรียบร้อยแลว้

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของแผนแมบ่ทประเด็น

ไมม่ีกิจกรรมทีต่อ้งรายงานความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการ ประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2564 เนื่องจากได้
ดําเนินการเสร็จสิน้ในไตรมาสที ่1 เรียบร้อยแลว้

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของแผนยอ่ย

ไมม่ีกิจกรรมทีต่อ้งรายงานความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการ ประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2564 เนื่องจากได้
ดําเนินการเสร็จสิน้ในไตรมาสที ่1 เรียบร้อยแลว้

ความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการกับแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติระดับรอง

แผนระดับที ่3 แผนการทํางานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง
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ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2564

ความสอดคลอ้งกับแผนการ
ปฏิรูปประเทศ

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ไมม่ีกิจกรรมทีต่อ้งรายงานความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการ
ประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2564 เนื่องจากไดด้ําเนินการ
เสร็จสิน้ในไตรมาสที ่1 เรียบร้อยแลว้ 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

4. ครู บุคลากรทางการศึกษา มีการพัฒนาความรู้และทักษะ และ
สมรรถนะในการปฏิบัติหนา้ทีข่องตนอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อความ
กา้วหนา้ทางวิชาชีพดว้ยระบบและวิธีการทีห่ลากหลายและเหมาะ
สมในการพัฒนาแตล่ะกลุม่ โดยคํานึงถึงการปฏิบัติงานในพื้นทีห่่าง
ไกล เสีย่งภัย ยากลําบาก และทุรกันดารให้ไดรั้บความสะดวกใน
การพัฒนา

ไมม่ีกิจกรรมทีต่อ้งรายงานความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการ
ประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2564 เนื่องจากไดด้ําเนินการ
เสร็จสิน้ในไตรมาสที ่1 เรียบร้อยแลว้ 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

ครู บุคลากรทางการศึกษา มีการพัฒนาความรู้และทักษะ และ
สมรรถนะในการปฏิบัติหนา้ทีข่องตนอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อความ
กา้วหนา้ทางวิชาชีพดว้ยระบบและวิธีการทีห่ลากหลายและเหมาะ
สมในการพัฒนาแตล่ะกลุม่ โดยคํานึงถึงการปฏิบัติงานในพื้นทีห่่าง
ไกล เสีย่งภัย ยากลําบาก และทุรกันดารให้ไดรั้บความสะดวกใน
การพัฒนา

ไมม่ีกิจกรรมทีต่อ้งรายงานความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการ
ประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2564 เนื่องจากไดด้ําเนินการ
เสร็จสิน้ในไตรมาสที ่1 เรียบร้อยแลว้ 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

มาตรฐานสมรรถนะทีเ่ป็นความตอ้งการจําเป็นของในการพัฒนาครู
(need analysis)

ไมม่ีกิจกรรมทีต่อ้งรายงานความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการ
ประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2564 เนื่องจากไดด้ําเนินการ
เสร็จสิน้ในไตรมาสที ่1 เรียบร้อยแลว้ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดลําดับที ่1 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยทีส่มบูรณ์ ไมม่ีกิจกรรมทีต่อ้งรายงานความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการ
ประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2564 เนื่องจากไดด้ําเนินการ
เสร็จสิน้ในไตรมาสที ่1 เรียบร้อยแลว้ 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดลําดับที ่2 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

เป้าหมายที ่3 คนไทยมีการศึกษาทีมี่คุณภาพตามมาตรฐานสากล
และมีความสามารถ เรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งตอ่เนื่อง

ไมม่ีกิจกรรมทีต่อ้งรายงานความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการ
ประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2564 เนื่องจากไดด้ําเนินการ
เสร็จสิน้ในไตรมาสที ่1 เรียบร้อยแลว้ 

แผนความมัน่คงแห่งชาติ

การเบิกจ่ายงบประมาณประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2564

จํานวนเงินงบประมาณตาม 0
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ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2564

จานวนเงนงบประมาณตาม
แผนการใช้จ่าย

0

จํานวนเงินงบประมาณทีเ่บิก
จ่ายจริง

0

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สามารถเบิกจ่ายงบประมาณไดต้ามแผนการ

สาเหตุทีไ่มส่ามารถเบิกจ่ายงบ
ประมาณไดต้ามแผนการ

สรุปปัญหาและขอ้เสนอแนะของโครงการประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2564

ผลการดําเนินงาน ไมม่ีกิจกรรมทีต่อ้งรายงานความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการ ประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2564 เนื่องจากได้
ดําเนินการเสร็จสิน้ในไตรมาสที ่1 เรียบร้อยแลว้

ปัญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน

ไมม่ีกิจกรรมทีต่อ้งรายงานความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการ ประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2564 เนื่องจากได้
ดําเนินการเสร็จสิน้ในไตรมาสที ่1 เรียบร้อยแลว้

ขอ้เสนอแนะ ไมม่ีกิจกรรมทีต่อ้งรายงานความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการ ประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2564 เนื่องจากได้
ดําเนินการเสร็จสิน้ในไตรมาสที ่1 เรียบร้อยแลว้

M.6 ผลการดําเนินงาน ประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564

ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564

เป้าหมายเชิงผลผลิต
(Output)

ไมม่ีกิจกรรมทีต่อ้งรายงานความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการ ประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564 เนื่องจากได้
ดําเนินการเสร็จสิน้ในไตรมาสที ่1 เรียบร้อยแลว้

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

ไมม่ีกิจกรรมทีต่อ้งรายงานความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการ ประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564 เนื่องจากได้
ดําเนินการเสร็จสิน้ในไตรมาสที ่1 เรียบร้อยแลว้

ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ ไมม่ีกิจกรรมทีต่อ้งรายงานความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการ ประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564 เนื่องจากได้
ดําเนินการเสร็จสิน้ในไตรมาสที ่1 เรียบร้อยแลว้

ความกา้วหนา้ของกิจกรรมทีด่ําเนินการ ประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564

กิจกรรมตามแผนงาน

ความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการกับแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติหลัก

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติ

ไมม่ีกิจกรรมทีต่อ้งรายงานความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการ ประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564 เนื่องจากได้
ดําเนินการเสร็จสิน้ในไตรมาสที ่1 เรียบร้อยแลว้

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของแผนแมบ่ทประเด็น

ไมม่ีกิจกรรมทีต่อ้งรายงานความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการ ประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564 เนื่องจากได้
ดําเนินการเสร็จสิน้ในไตรมาสที ่1 เรียบร้อยแลว้

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของแผนยอ่ย

ไมม่ีกิจกรรมทีต่อ้งรายงานความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการ ประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564 เนื่องจากได้
ดําเนินการเสร็จสิน้ในไตรมาสที ่1 เรียบร้อยแลว้

ความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการกับแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติระดับรอง

แผนระดับที ่3 แผนการทํางานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง
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ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564

ความสอดคลอ้งกับแผนการ
ปฏิรูปประเทศ

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ไมม่ีกิจกรรมทีต่อ้งรายงานความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการ
ประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564 เนื่องจากไดด้ําเนินการ
เสร็จสิน้ในไตรมาสที ่1 เรียบร้อยแลว้ 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

4. ครู บุคลากรทางการศึกษา มีการพัฒนาความรู้และทักษะ และ
สมรรถนะในการปฏิบัติหนา้ทีข่องตนอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อความ
กา้วหนา้ทางวิชาชีพดว้ยระบบและวิธีการทีห่ลากหลายและเหมาะ
สมในการพัฒนาแตล่ะกลุม่ โดยคํานึงถึงการปฏิบัติงานในพื้นทีห่่าง
ไกล เสีย่งภัย ยากลําบาก และทุรกันดารให้ไดรั้บความสะดวกใน
การพัฒนา

ไมม่ีกิจกรรมทีต่อ้งรายงานความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการ
ประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564 เนื่องจากไดด้ําเนินการ
เสร็จสิน้ในไตรมาสที ่1 เรียบร้อยแลว้ 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

ครู บุคลากรทางการศึกษา มีการพัฒนาความรู้และทักษะ และ
สมรรถนะในการปฏิบัติหนา้ทีข่องตนอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อความ
กา้วหนา้ทางวิชาชีพดว้ยระบบและวิธีการทีห่ลากหลายและเหมาะ
สมในการพัฒนาแตล่ะกลุม่ โดยคํานึงถึงการปฏิบัติงานในพื้นทีห่่าง
ไกล เสีย่งภัย ยากลําบาก และทุรกันดารให้ไดรั้บความสะดวกใน
การพัฒนา

ไมม่ีกิจกรรมทีต่อ้งรายงานความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการ
ประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564 เนื่องจากไดด้ําเนินการ
เสร็จสิน้ในไตรมาสที ่1 เรียบร้อยแลว้ 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

มาตรฐานสมรรถนะทีเ่ป็นความตอ้งการจําเป็นของในการพัฒนาครู
(need analysis)

ไมม่ีกิจกรรมทีต่อ้งรายงานความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการ
ประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564 เนื่องจากไดด้ําเนินการ
เสร็จสิน้ในไตรมาสที ่1 เรียบร้อยแลว้ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดลําดับที ่1 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยทีส่มบูรณ์ ไมม่ีกิจกรรมทีต่อ้งรายงานความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการ
ประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564 เนื่องจากไดด้ําเนินการ
เสร็จสิน้ในไตรมาสที ่1 เรียบร้อยแลว้ 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดลําดับที ่2 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

เป้าหมายที ่3 คนไทยมีการศึกษาทีมี่คุณภาพตามมาตรฐานสากล
และมีความสามารถ เรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งตอ่เนื่อง

ไมม่ีกิจกรรมทีต่อ้งรายงานความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการ
ประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564 เนื่องจากไดด้ําเนินการ
เสร็จสิน้ในไตรมาสที ่1 เรียบร้อยแลว้ 

แผนความมัน่คงแห่งชาติ

การเบิกจ่ายงบประมาณประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564

จํานวนเงินงบประมาณตาม 0
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กลับหนา้แสดงรายช่ือโครงการ

ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564

จานวนเงนงบประมาณตาม
แผนการใช้จ่าย

0

จํานวนเงินงบประมาณทีเ่บิก
จ่ายจริง

0

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สามารถเบิกจ่ายงบประมาณไดต้ามแผนการ

สาเหตุทีไ่มส่ามารถเบิกจ่ายงบ
ประมาณไดต้ามแผนการ

สรุปปัญหาและขอ้เสนอแนะของโครงการประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564

ผลการดําเนินงาน ไมม่ีกิจกรรมทีต่อ้งรายงานความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการ ประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564 เนื่องจากได้
ดําเนินการเสร็จสิน้ในไตรมาสที ่1 เรียบร้อยแลว้

ปัญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน

ไมม่ีกิจกรรมทีต่อ้งรายงานความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการ ประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564 เนื่องจากได้
ดําเนินการเสร็จสิน้ในไตรมาสที ่1 เรียบร้อยแลว้

ขอ้เสนอแนะ ไมม่ีกิจกรรมทีต่อ้งรายงานความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการ ประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564 เนื่องจากได้
ดําเนินการเสร็จสิน้ในไตรมาสที ่1 เรียบร้อยแลว้
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