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โครงการ/การดําเนินการ: โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาสูค่วามเป็นเลิศ OBEC AWARDS (ศธ 04265-
64-0016)

กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

สถานะ อนุมัติแลว้

M.1 แนวทางการพัฒนาของแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรง

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ

ความสอดคลอ้งของโครงการ
กับยุทธศาสตร์ชาติทีท่า่นเลือก

ยุทธศาสตร์ชาติดา้นการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

 

เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ชาติดา้นการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

 

อธิบายความสอดคลอ้งของ
โครงการกับยุทธศาสตร์ชาติที่

ทา่นเลือก

พัฒนาวิธีการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ มุง่ผลสัมฤทธิแ์ละผลประโยชนส์ว่นรวม ตอบสนองความตอ้งการของผูม้ี
สว่นไดส้ว่นเสียไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับเป้าหมายและตัวชีว้ัดของแผนแมบ่ทประเด็น

แผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์
ชาติ

แผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ

เป้าหมาย 2. ภาครัฐมีการดําเนินการทีม่ีประสิทธิภาพ ดว้ยการนํานวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกตใ์ช้

ความสอดคลอ้งของโครงการ
กับเป้าหมายของแผนแมบ่ท

ประเด็น

การบริหารงานของหนว่ยงานมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นทีย่อมรับของผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย มีการนํานวัตกรรม
เทคโนโลยีมาประยุกตใ์ช้

ตัวชีว้ัดของแผนแมบ่ทประเด็น ตัวชีว้ัด Contribution ตอ่เป้าหมายเมื่อเสร็จสิน้โครงการ

ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสใ์นการจัดลําดับขององคก์าร
สหประชาชาติ

อยูใ่นกลุม่ประเทศทีม่ีการพัฒนาสูงสุด 60 อันดับแรก

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับเป้าหมายและตัวชีว้ัดของแผนยอ่ย

แผนยอ่ย แผนยอ่ยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ

แนวทางการพัฒนา 1) พัฒนาหนว่ยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกวา้ง เป็นองคก์รขีดสมรรถนะสูง”สามารถปฏิบัติงานอยา่งมี
ประสิทธิภาพ มีความคุม้คา่ เทียบไดก้ับมาตรฐานสากล รองรับสภาพแวดลอ้มในการปฏิบัติงานทีม่ีความหลากหลายซับ
ซ้อนและทันการเปลีย่นแปลง โดยการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาให้มีการนําขอ้มูลและขอ้มูลขนาด
ใหญม่าใช้ในการพัฒนานโยบาย การตัดสินใจ การบริหารจัดการ การให้บริการ และการพัฒนานวัตกรรมภาครัฐ รวมถึง
การเชื่อมโยงการทํางานและขอ้มูลระหวา่งองคก์รทัง้ภายในและภายนอกภาครัฐแบบอัตโนมัติ อาทิ การสร้างแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลทีภ่าครัฐสามารถใช้ร่วมกันเพื่อเพิม่โอกาสในการเขา้ถึงขอ้มูลทีส่ะดวกและรวดเร็ว เชื่อมโยงขอ้มูลของหนว่ยงาน
ภาครัฐให้มีมาตรฐานเดียวกันและขอ้มูลระหวา่งหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนเพื่อให้ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน และผู้
ประกอบการสามารถใช้ประโยชนจ์ากขอ้มูลในการขยายโอกาสทางการคา้ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ

เป้าหมาย ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเทา่มาตรฐานสากลและมีความคลอ่งตัว

ประเด็น

4. ภาครัฐมีความทันสมัย

4.2 พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย

เป้าหมาย

1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานทีมุ่ง่ผลสัมฤทธิแ์ละผลประโยชนส์ว่นรวม ตอบสนองความตอ้งการ

ของประชาชนไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
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สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติความสอดคลอ้งของโครงการ
กับเป้าหมายของแผนยอ่ย

หนว่ยงานมีขีดสมรรถนะเพิม่ขึ้นและมีความคลอ่งตัวในการบริหารจัดการ

ตัวชีว้ัดของแผนยอ่ย ตัวชีว้ัด Contribution ตอ่เป้าหมายเมื่อเสร็จสิน้โครงการ

ระดับ Digital Government Maturity Model (Gartner) ระดับ 2

สัดสว่นของหนว่ยงานทีบ่รรลุผลสัมฤทธิอ์ยา่งสูงตามเป้าหมาย ไมน่อ้ยกวา่ร้อยละ 90

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับองคป์ระกอบกับปัจจัย

องคป์ระกอบ ศักยภาพองคก์ร (200401V02)

ปัจจัย กระบวนการทํางานภายใน และนวัตกรรมการทํางาน (200401F0202)

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

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

แผนความมัน่คงแห่งชาติ

แผนระดับที ่3 ตามมติ ครม. วันที ่4 ธันวาคม 2560

แผนระดับที ่3 ตามมติ ครม.
วันที ่4 ธันวาคม 2560

เป้าหมายรวม

2. ลดความเหลื่อมลาทางการศึกษา

เรื่องและประเด็นปฏิรูป

6. การปรับโครงสร้างของหนว่ยงานในระบบการศึกษา เพื่อบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุงการจัดการ

เรียนการสอนและยกระดับ คุณภาพของการจัดการศึกษา

เป้าหมายรวม

2. ผูเ้รียนในพื้นทีน่วัตกรรมการศึกษาไดร้ับการศึกษาทีม่ีคุณภาพ เหมาะสม

สอดคลอ้งกับอัตลักษณข์องชุมชนและพื้นที่

เรื่องและประเด็นปฏิรูป

6. การปรับโครงสร้างของหนว่ยงานในระบบการศึกษา เพื่อบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุงการจัดการ

เรียนการสอนและยกระดับ คุณภาพของการจัดการศึกษา

ประเด็นการปฏิรูป

6.2 พื้นทีน่วัตกรรมการศึกษา

เป้าหมายรวม

1) ผูเ้รียนในพื้นทีน่วัตกรรมการศึกษาไดร้ับการศึกษาทีม่ีคุณภาพ

เหมาะสมสอดคลอ้งกับอัตลักษณข์องชุมชนและพื้นที่

เรื่องและประเด็นปฏิรูป

6. การปรับโครงสร้างของหนว่ยงานในระบบการศึกษา เพื่อบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุงการจัดการ

เรียนการสอนและยกระดับ คุณภาพของการจัดการศึกษา

ประเด็นการปฏิรูป

6.2 พื้นทีน่วัตกรรมการศึกษา

กิจกรรม

กิจกรรม 2 ยกระดับคุณภาพผูเ้รียนในพื้นทีน่วัตกรรม

เป้าหมายรวม

ผูเ้รียนในพื้นทีน่วัตกรรมการศึกษา(ไดร้ับการ

ศึกษาทีม่ีคุณภาพ เหมาะสม สอดคลอ้งกับอัต

ลักษณ ์และความตอ้งการของชุมชนและพื้นที)่

2. ขอ้มูลทัว่ไป

ภาพรวมโครงการ/การดําเนินงาน

ลักษณะการดําเนินงาน โครงการ

ภายใตแ้ผนงาน แผนงานพื้นฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ลักษณะโครงการ/การดําเนิน
งาน

โครงการทีใ่ช้งบประมาณ

วิธีการดําเนินงาน ดําเนินการเอง

รหัส GFMIS ของโครงการ

ผูอ้ํานวยการกองหรือเทียบเทา่

คํานําหนา้ชื่อ นาย

ชื่อ ประจักษ์

นามสกุล สีหราช
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แผนระดับที ่2 
แผนการปฏิรูปประเทศ / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / แผนความมัน่คงแห่งชาติ

ความสอดคลอ้งกับสว่นทีเ่กีย่วขอ้งอื่น

ความสอดคลอ้งกับนโยบาย
รัฐบาลหลัก

 เปิดเผยขอ้มูลภาครัฐสูส่าธารณะ 

ความสอดคลอ้งกับนโยบาย
เร่งดว่นของรัฐบาล

 การเตรียมคนไทยสูศ่ตวรรษที ่๒๑ 

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง

มติครม.ทีเ่กีย่วขอ้ง

อื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง





ภาพรวมโครงการ/การดําเนินงาน
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 การพัฒนาในเรื่องตา่ง ๆ โดยใช้งานวิจัยเป็นฐาน เป็นการพัฒนาทีอ่ยูบ่นพื้นฐานของการดําเนินการทีผ่า่นกระบวนการ
และขัน้ตอนอยา่งเป็นระบบซึ่งสง่ผลให้การดําเนินการพัฒนาอยูบ่นพื้นฐานของความถูกตอ้งเชื่อถือได ้สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ไดเ้ล็งเห็นความสําคัญของการใช้กระบวนการวิจัยมาเป็นฐานในการพัฒนาเพื่อให้ไดม้าซึ่ง
นวัตกรรมทีน่ํามาใช้ในการพัฒนางาน และเพื่อให้งานวิจัยทีไ่ดด้ําเนินการทีผ่า่นมาสามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชนส์ูงสุด
ในหนว่ยงาน จึงควรนํานวัตกรรมทีไ่ดจ้ากการวิจัยมาพัฒนาเพื่อกา้วไปสูค่วามเป็นเลิศ และไดม้ีการสง่เสริมสถานศึกษา
ในสังกัดให้มีสว่นร่วมในการพัฒนางานวิจัย วิเคราะห์ สังเคราะห์งาน เพื่อเสนอผลงานเขา้ร่วมการประกวดรางวัลหนว่ย
งานและผูม้ีผลงานดีเดน่ประสบผลสําเร็จเป็นทีป่ระจักษเ์พื่อรับรางวัลทรงคุณคา่ สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ ตอ่ไป

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาทีเ่กิดจากงานวิจัยในปี 2562 สามารถนํามาปรับใช้ในองคก์รสูค่วามเป็นเลิศ 2.
เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนา้ทีข่องบุคลากรภายในสังกัดหนว่ยงาน สถานศึกษา 3. เพิม่ศักยภาพ และสง่
เสริมให้สถานศึกษา/บุคลากรในสังกัดเสนอขอรับรางวัล OBEC AWARDS และยกยอ่งเชิดชูเกียรติ เผยแพร่ผลงาน ตอ่
สาธารณชนเป็นทีป่ระจักษ์

เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงผลผลิต
(Output)

1. สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีนวัตกรรมทางการศึกษาทีเ่กิดจากการวิจัย จํานวน 7 เรื่อง 2.
สถานศึกษา/บุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 สง่ผลงานเขา้ร่วมการประกวดรางวัลทรง
คุณคา่ สพฐ. OBEC AWARDS ครบทุกดา้น 3. สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ไดร้ับรางวัล OBEC
AWARDS ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

1. สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีนวัตกรรมทางการศึกษาทีเ่กิดจากการวิจัย 2. สถานศึกษา/
บุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 สง่ผลงานเขา้ร่วมการประกวดรางวัลทรงคุณคา่ สพฐ.
OBEC AWARDS ครบทุกดา้น 3. สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ไดร้ับรางวัล OBEC AWARDS
ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ 4. สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ไดเ้ผยแพร่ผล
การดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ให้สาธารณชนทราบ 5. สํานักงานเขตพื้นทีก่าร
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ไดร้ับรางวัล OBEC AWARDS ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ

ผลทีค่าดวา่จะเกิด 1. สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีนวัตกรรมทางการศึกษาทีเ่กิดจากการวิจัย จํานวน 7 เรื่อง 2.
สถานศึกษา/บุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 สง่ผลงานเขา้ร่วมการประกวดรางวัลทรง
คณคา่ สพฐ OBEC AWARDS ครบทกดา้น 3 สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ไดร้ับรางวัล OBEC
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รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน
คุณคา สพฐ. OBEC AWARDS ครบทุกดาน 3. สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต 35 ไดรบรางวล OBEC
AWARDS ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ 4. สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้
เผยแพร่ผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ให้สาธารณชนทราบ 5. สํานักงานเขต
พื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ไดร้ับรางวัล OBEC AWARDS ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ

ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ 1. นวัตกรรมทางการศึกษาทีเ่กิดจากการวิจัย จํานวน 7 เรื่อง 2. เอกสารเสนอรับรางวัลทรงคุณคา่ สพฐ. (OBEC
AWARDS) สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษายอดเยีย่ม 3. ผลงานเขา้ร่วมการประกวดรางวัลทรงคุณคา่ สพฐ. OBEC
AWARDS ครบทุกดา้น ของสถานศึกษา/บุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

กลุม่เป้าหมาย/ผูท้ีไ่ดร้ับ
ประโยชน์

1. สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 2. สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา
เขต 35 3. ขา้ราชการครูและบุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

พื้นทีก่ารดําเนินการ

ระดับพื้นทีด่ําเนินการ ภูมิภาค/กลุม่จังหวัด

รายละเอียดพื้นทีก่ารดําเนิน
การ

พื้นทีด่ําเนินการจังหวัดลําปาง และจังหวัดลําพูน โดยมีการเผยแพร่การดําเนินงานของ สพม.35 ในระดับประเทศ

พิกัดพื้นทีก่ารดําเนินการ

ระยะเวลาดําเนินโครงการ/การดําเนินงาน

วันทีเ่ริม่ตน้โครงการ มกราคม พ.ศ. 2564

วันทีส่ิน้สุดโครงการ กันยายน พ.ศ. 2564

4. กิจกรรม

กจิกรรม

ประชมุเชงิปฏบิตักิารกจิกรรมพัฒนากระบวนการวจัิย

ประชมุเชงิปฏบิตักิารสรา้งนวตักรรมการศกึษา

ประชมุเชงิปฏบิตักิารนําเสนอผลงาน/คดัเลอืก นวตักรรมดเีดน่

ประชมุเชงิปฏบิตักิารจัดทําผลงานการประกวดรางวลัทรงคณุ

ประชมุ วเิคราะห ์สงัเคราะหง์าน เสนอขอรับรางวลัทรงคณุคา่

ประชมุคณะกรรมการคดัเลอืกผลงานของผูส้ง่ผลงานเขา้รว่ม

นําเสนอผลงานรางวลัทรงคณุคา่ สพฐ. (OBEC AWARDS) 

นําเสนอผลงานรางวลัทรงคณุคา่ สพฐ. (OBEC AWARDS) 

พ.ศ. 2564

ปีงบประมาณ 2564

Q 2 Q 3

ประชมุเชงิปฏบิตักิารกจิกรรมพัฒนากระบวนการวจัิย

ประชมุเชงิปฏบิตักิารสรา้งนวตักรรมการศกึษา

ประชมุเชงิปฏบิตักิารนําเสนอผลงาน/คดัเลอืก นวตักรรมดเีดน่ระดบัเขต

ประชมุเชงิปฏบิตักิารจัดทําผลงานการประกวดรางวลัทรงคณุคา่ สพฐ. (

ประชมุ วเิคราะห ์สงัเคราะหง์าน เสนอขอรับรางวลัทรงคณุคา่ สพฐ. (OB

ประชมุคณะกรรมการคดัเลอืกผลงานของผูส้ง่ผลงานเขา้รว่มป

นําเสนอผลงานรางวลัทรงคณุคา่ สพฐ. (OBEC AWARDS) ร

นําเสนอผลงานรางวลัทรงคณุคา่ สพฐ. (OBEC AWARDS) 

5. งบประมาณ

แหลง่เงิน

งบประมาณทีห่นว่ยงานขอ
โดยตรง

76,000 บาท

งบประมาณทีข่อผา่นหนว่ย
งานอื่น

ทีม่าของงบประมาณ จํานวนงบประมาณ

ไมม่ีขอ้มูล 0 บาท
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แหลง่เงิน

ู

งบประมาณทีไ่ดร้ับจากจังหวัด 0 บาท

งบประมาณทีไ่ดร้ับจากจังหวัด 0 บาท

เงินรายไดข้องหนว่ยงาน 0 บาท

เงินกูภ้ายในประเทศ 0 บาท

เงินกูจ้ากตา่งประเทศ 0 บาท

งบประมาณจากแหลง่อื่น ทีม่าของงบประมาณ จํานวนงบประมาณ

ไมม่ีขอ้มูลงบประมาณจากแหลง่อื่น

รวมวงเงินงบประมาณทัง้หมด 76,000 บาท

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายระหวา่ง
ปีงบประมาณ 2564 ถึง

ปีงบประมาณ 2564

ปีงบประมาณ 2564 จํานวนงบประมาณ

ไตรมาสที ่1 0 บาท

ไตรมาสที ่2 41,120 บาท

ไตรมาสที ่3 34,880 บาท

ไตรมาสที ่4 0 บาท

รวมงบประมาณจากแผนการ
ใช้จ่ายทัง้หมด

76,000 บาท

M.6 ผลการดําเนินงาน ประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2564

ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2564

เป้าหมายเชิงผลผลิต
(Output)

1. สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน มีนวัตกรรมทางการศึกษาทีเ่กิดจากการวิจัย จํานวน 7 เรื่อง 2.
สถานศึกษา/บุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน สง่ผลงานเขา้ร่วมการประกวด
รางวัลทรงคุณคา่ สพฐ. OBEC AWARDS ครบทุกดา้น 3. สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน ไดร้ับ
รางวัล OBEC AWARDS ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

1. สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน มีนวัตกรรมทางการศึกษาทีเ่กิดจากการวิจัย 2. สถานศึกษา/
บุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน สง่ผลงานเขา้ร่วมการประกวดรางวัลทรงคุณคา่
สพฐ. OBEC AWARDS ครบทุกดา้น 3. สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน ไดร้ับรางวัล OBEC
AWARDS ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ 4. สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน
ไดเ้ผยแพร่ผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ให้สาธารณชนทราบ 5. สํานักงานเขต
พื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน ไดร้ับรางวัล OBEC AWARDS ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา ระดับภาค และระดับ
ชาติ

ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ 1. นวัตกรรมทางการศึกษาทีเ่กิดจากการวิจัย จํานวน 7 เรื่อง 2. เอกสารเสนอรับรางวัลทรงคุณคา่ สพฐ. (OBEC
AWARDS) สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษายอดเยีย่ม 3. ผลงานเขา้ร่วมการประกวดรางวัลทรงคุณคา่ สพฐ. OBEC
AWARDS ครบทุกดา้น ของสถานศึกษา/บุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

ความกา้วหนา้ของกิจกรรมทีด่ําเนินการ ประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2564
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ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2564

กิจกรรมตามแผนงาน กิจกรรมหลักที ่1 ความกา้วหนา้

ประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมพัฒนากระบวนการวิจัย ประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมพัฒนากระบวนการวิจัย

กิจกรรมหลักที ่2 ความกา้วหนา้

ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมการศึกษา ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมการศึกษาโดยบูรณาการกับ
การประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมพัฒนากระบวนการวิจัย

กิจกรรมหลักที ่3 ความกา้วหนา้

ประชุมเชิงปฏิบัติการนําเสนอผลงาน/คัดเลือก นวัตกรรมดีเดน่
ระดับเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา

ประชุมเชิงปฏิบัติการนําเสนอผลงาน/คัดเลือก นวัตกรรมดีเดน่
ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา

กิจกรรมหลักที ่4 ความกา้วหนา้

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําผลงานการประกวดรางวัลทรงคุณคา่
สพฐ. (OBEC AWARDS)

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําผลงานการประกวดรางวัลทรงคุณคา่
สพฐ. (OBEC AWARDS)

กิจกรรมหลักที ่5 ความกา้วหนา้

ประชุม วิเคราะห์ สังเคราะห์งาน เสนอขอรับรางวัลทรงคุณคา่ สพฐ.
(OBEC AWARDS) ตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการประเมินผลงานแตล่ะ
ดา้นตามตัวชีว้ัด จัดทําผลงานเพ่ือเสนอขอรับรางวัล ระดับ เขต
พ้ืนทีก่ารศึกษา เพื่อคัดสง่ตอ่ระดับภาค และระดับชาติ

ประชุม วิเคราะห์ สังเคราะห์งาน เสนอขอรับรางวัลทรงคุณคา่ สพฐ.
(OBEC AWARDS) ตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการประเมินผลงานแตล่ะ
ดา้นตามตัวชีว้ัด จัดทําผลงานเพื่อเสนอขอรับรางวัล ระดับ เขต
พื้นทีก่ารศึกษา เพื่อคัดสง่ตอ่ระดับภาค และระดับชาติ

ความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการกับแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติหลัก

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติ

ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานทีมุ่ง่ผลสัมฤทธิแ์ละผลประโยชนส์ว่นรวม ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนไดอ้ยา่ง
สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของแผนแมบ่ทประเด็น

ภาครัฐมีการดําเนินการทีม่ีประสิทธิภาพ ดว้ยการนํานวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกตใ์ช้

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของแผนยอ่ย

ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเทา่มาตรฐานสากลและมีความคลอ่งตัว

ความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการกับแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติระดับรอง

แผนระดับที ่3 แผนการทํางานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง
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ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2564

ความสอดคลอ้งกับแผนการ
ปฏิรูปประเทศ

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

2. ลดความเหลื่อมลาทางการศึกษา ลดความเหลื่อมลาทางการศึกษา 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

2. ผูเ้รียนในพื้นทีน่วัตกรรมการศึกษาไดร้ับการศึกษาทีมี่คุณภาพ
เหมาะสมสอดคลอ้งกับอัตลักษณข์องชุมชนและพื้นที่

ผูเ้รียนในพื้นทีน่วัตกรรมการศึกษาไดรั้บการศึกษาทีม่ีคุณภาพ
เหมาะสมสอดคลอ้งกับอัตลักษณข์องชุมชนและพื้นที ่

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

1) ผูเ้รียนในพื้นทีน่วัตกรรมการศึกษาไดร้ับการศึกษาทีมี่คุณภาพ
เหมาะสมสอดคลอ้งกับอัตลักษณข์องชุมชนและพื้นที่

ผูเ้รียนในพื้นทีน่วัตกรรมการศึกษาไดรั้บการศึกษาทีม่ีคุณภาพ
เหมาะสมสอดคลอ้งกับอัตลักษณข์องชุมชนและพื้นที ่

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

ผูเ้รียนในพื้นทีน่วัตกรรมการศึกษา(ไดร้ับการศึกษาทีมี่คุณภาพ
เหมาะสม สอดคลอ้งกับอัตลักษณ ์และความตอ้งการของชุมชนและ
พ้ืนที)่

ผูเ้รียนในพื้นทีน่วัตกรรมการศึกษา(ไดรั้บการศึกษาทีมี่คุณภาพ
เหมาะสม สอดคลอ้งกับอัตลักษณ ์และความตอ้งการของชุมชนและ
พื้นที)่ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

แผนความมัน่คงแห่งชาติ

การเบิกจ่ายงบประมาณประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2564

จํานวนเงินงบประมาณตาม
แผนการใช้จ่าย

41,120

จํานวนเงินงบประมาณทีเ่บิก
จ่ายจริง

27,400

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไมส่ามารถเบิกจ่ายงบประมาณไดต้ามแผนการ

สาเหตุทีไ่มส่ามารถเบิกจ่ายงบ
ประมาณไดต้ามแผนการ

เบิกจ่ายตามภาระงาน

สรุปปัญหาและขอ้เสนอแนะของโครงการประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2564

ผลการดําเนินงาน สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน ไดด้ําเนินกิจกรรม ดังนี ้1. ในวันที ่10 กุมภาพันธ ์2564 จัด
ประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อมในการดําเนินงาน ณ ห้องประชุมกูค่ํา สพม.ลปลพ จํานวน 20 คน 2. วันที่
20 กุมภาพันธ ์2564 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําผลงานการประกวดรางวัลทรงคุณคา่ สพฐ. (OBEC AWARDS) ณ
ห้องประชุมปันเจิง สพม.ลปลพ (โรงเรียนในสังกัด)จํานวน 70 คน 3. วันที ่22 กุมภาพันธ ์2564 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดทําการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา (บุคลากรสํานักงาน) ณ ห้องประชุมทันใจ จํานวน 30 คน 4. วันที ่29
มีนาคม 2564 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกผลงานตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการทีก่ําหนด
เพื่อคัดเลือกผูเ้ขา้ประกวด สง่ตอ่ระดับภาคเหนือ จํานวน 20 คน สง่ผลให้ 1. สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา
ลําปาง ลําพูน มีนวัตกรรมทางการศึกษาทีเ่กิดจากการวิจัย 2. สถานศึกษา/บุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษาลําปาง ลําพน สง่ผลงานเขา้ร่วมการประกวดรางวัลทรงคณคา่ สพฐ OBEC AWARDS ครบทกดา้น 3
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ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2564
มธยมศกษาลาปาง ลาพูน สงผลงานเขารวมการประกวดรางวลทรงคุณคา สพฐ. OBEC AWARDS ครบทุกดาน 3.
สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน ไดร้ับรางวัล OBEC AWARDS ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา จํานวน
74 รางวัล

ปัญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน

-

ขอ้เสนอแนะ -

M.6 ผลการดําเนินงาน ประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564

ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564

เป้าหมายเชิงผลผลิต
(Output)

1. สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีนวัตกรรมทางการศึกษาทีเ่กิดจากการวิจัย จํานวน 7 เรื่อง 2.
สถานศึกษา/บุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 สง่ผลงานเขา้ร่วมการประกวดรางวัลทรง
คุณคา่ สพฐ. OBEC AWARDS ครบทุกดา้น 3. สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ไดร้ับรางวัล OBEC
AWARDS ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

1. สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีนวัตกรรมทางการศึกษาทีเ่กิดจากการวิจัย 2. สถานศึกษา/
บุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 สง่ผลงานเขา้ร่วมการประกวดรางวัลทรงคุณคา่ สพฐ.
OBEC AWARDS ครบทุกดา้น 3. สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ไดร้ับรางวัล OBEC AWARDS
ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ 4. สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ไดเ้ผยแพร่ผล
การดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ให้สาธารณชนทราบ 5. สํานักงานเขตพื้นทีก่าร
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ไดร้ับรางวัล OBEC AWARDS ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ

ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ 1. นวัตกรรมทางการศึกษาทีเ่กิดจากการวิจัย จํานวน 7 เรื่อง 2. เอกสารเสนอรับรางวัลทรงคุณคา่ สพฐ. (OBEC
AWARDS) สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษายอดเยีย่ม 3. ผลงานเขา้ร่วมการประกวดรางวัลทรงคุณคา่ สพฐ. OBEC
AWARDS ครบทุกดา้น ของสถานศึกษา/บุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ความกา้วหนา้ของกิจกรรมทีด่ําเนินการ ประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564

กิจกรรมตามแผนงาน กิจกรรมหลักที ่1 ความกา้วหนา้

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผลงานของผูส้ง่ผลงานเขา้ร่วม
ประกวดระดับเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา เพื่อคัดเลือกสง่ตอ่ระดับภาค และ
ระดับชาติ

ไดด้ําเนินการในไตรมาสที ่2 เมื่อวันที ่10 กุมภาพันธ ์2564 ณ ห้อง
ประชุมกูค่ํา สพม.ลําปาง ลําพูน

กิจกรรมหลักที ่2 ความกา้วหนา้

นําเสนอผลงานรางวัลทรงคุณคา่ สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับ
ภาคเหนือ

สง่ผลงานพร้อมเอกสารประกอบของผูผ้า่นการคัดเลือกระดับเขต
พื้นทีก่ารศึกษา จํานวน 74 รายการ สง่ระดับภาคเหนือ จังหวัดนา่น
ตามหนังสือ สพป.นา่น เขต 1 ดว่นทีสุ่ด ที ่ศธ 04080/ว868 ซึ่ง
แจ้งให้เขตพื้นทีก่ารศึกษารวบรวมสง่ดว้ยตนเอง หากพน้กําหนดขอ
สงวนสิทธิไ์มร่ับพิจารณาและมิให้สง่เอกสารเพิม่เติม หรือ แกไ้ขใด
ๆ ทัง้สิน้

กิจกรรมหลักที ่3 ความกา้วหนา้

นําเสนอผลงานรางวัลทรงคุณคา่ สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับ
ชาติ

รอผลการตัดสินของระดับภาค

ความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการกับแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติหลัก

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติ

ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานทีมุ่ง่ผลสัมฤทธิแ์ละผลประโยชนส์ว่นรวม ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนไดอ้ยา่ง
สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของแผนแมบ่ทประเด็น

ภาครัฐมีการดําเนินการทีม่ีประสิทธิภาพ ดว้ยการนํานวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกตใ์ช้
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ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของแผนยอ่ย

ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเทา่มาตรฐานสากลและมีความคลอ่งตัว

ความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการกับแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติระดับรอง

แผนระดับที ่3 แผนการทํางานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง

ความสอดคลอ้งกับแผนการ
ปฏิรูปประเทศ

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

2. ลดความเหลื่อมลาทางการศึกษา ลดความเหลื่อมลาทางการศึกษา 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

2. ผูเ้รียนในพื้นทีน่วัตกรรมการศึกษาไดร้ับการศึกษาทีมี่คุณภาพ
เหมาะสมสอดคลอ้งกับอัตลักษณข์องชุมชนและพื้นที่

ผูเ้รียนในพื้นทีน่วัตกรรมการศึกษาไดรั้บการศึกษาทีม่ีคุณภาพ
เหมาะสมสอดคลอ้งกับอัตลักษณข์องชุมชนและพื้นที ่

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

1) ผูเ้รียนในพื้นทีน่วัตกรรมการศึกษาไดร้ับการศึกษาทีมี่คุณภาพ
เหมาะสมสอดคลอ้งกับอัตลักษณข์องชุมชนและพื้นที่

ผูเ้รียนในพื้นทีน่วัตกรรมการศึกษาไดรั้บการศึกษาทีม่ีคุณภาพ
เหมาะสมสอดคลอ้งกับอัตลักษณข์องชุมชนและพื้นที ่

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

ผูเ้รียนในพื้นทีน่วัตกรรมการศึกษา(ไดร้ับการศึกษาทีมี่คุณภาพ
เหมาะสม สอดคลอ้งกับอัตลักษณ ์และความตอ้งการของชุมชนและ
พ้ืนที)่

ผูเ้รียนในพื้นทีน่วัตกรรมการศึกษา(ไดรั้บการศึกษาทีมี่คุณภาพ
เหมาะสม สอดคลอ้งกับอัตลักษณ ์และความตอ้งการของชุมชนและ
พื้นที)่ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

แผนความมัน่คงแห่งชาติ

การเบิกจ่ายงบประมาณประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564

จํานวนเงินงบประมาณตาม
แผนการใช้จ่าย

34,880

จํานวนเงินงบประมาณทีเ่บิก
จ่ายจริง

4,540

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไมส่ามารถเบิกจ่ายงบประมาณไดต้ามแผนการ

สาเหตุทีไ่มส่ามารถเบิกจ่ายงบ
ประมาณไดต้ามแผนการ

เบิกจ่ายตามภาระงาน

สรุปปัญหาและขอ้เสนอแนะของโครงการประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564

ผลการดําเนินงาน สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน ไดด้ําเนินกิจกรรมในไตรมาสที ่3 โดยสง่ผลงานพร้อมเอกสาร
ประกอบของผูผ้า่นการคัดเลือกระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา จํานวน 74 รายการ สง่ระดับภาคเหนือ จังหวัดนา่น ตามหนังสือ
สพป.นา่น เขต 1 ดว่นทีสุ่ด ที ่ศธ 04080/ว868 ซึ่งแจ้งให้เขตพื้นทีก่ารศึกษารวบรวมสง่ดว้ยตนเอง หากพน้กําหนดขอ
สงวนสิทธิไ์มร่ับพิจารณาและมิให้สง่เอกสารเพิม่เติม หรือ แกไ้ขใด ๆ ทัง้สิน้ สง่ผลให้ 1. สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน มีนวัตกรรมทางการศึกษาทีเ่กิดจากการวิจัย 2. สถานศึกษา/บุคลากรในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน สง่ผลงานเขา้ร่วมการประกวดรางวัลทรงคุณคา่ สพฐ. OBEC AWARDS ครบ

้ 3 ํ ั ื้ ี ่ ึ ั ึ ํ ป ํ ไ ้ ั ั OBEC AWARDS ั ื้ ี ่
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 พิมพเ์อกสาร      ดาวนโ์หลดเอกสารโครงการรูปแบบ Microsoft Word      ดาวนโ์หลดเอกสารโครงการรูปแบบ PDF    

กลับหนา้แสดงรายช่ือโครงการ

ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564
ทุกดา้น 3. สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน ไดร้ับรางวัล OBEC AWARDS ระดับเขตพืนทีการ
ศึกษา จํานวน 74 รางวัล

ปัญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน

-

ขอ้เสนอแนะ -
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