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โครงการ/การดําเนินการ: โครงการครูผูท้รงคุณคา่ของแผน่ดิน (ศธ 04265-64-0022)
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลําปาง-ลําพูน)

สถานะ อนุมัติแลว้

M.1 แนวทางการพัฒนาของแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรง

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ

ความสอดคลอ้งของโครงการ
กับยุทธศาสตร์ชาติทีท่า่นเลือก

ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์

 

เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์

 

อธิบายความสอดคลอ้งของ
โครงการกับยุทธศาสตร์ชาติที่

ทา่นเลือก

การสรรหาครูดี ครูเกง่ ทีม่ีผลการสอนในเชิงประจักษ ์มีจิตวิญญาณความเป็นครูสูงทีเ่กษียณอายุราชการไปแลว้ซึ่งมี
สุขภาพดีไมเ่ป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน มีจิตอาสาเขา้มาทําการสอน ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขัน้พื้นฐาน ในสาขาวิชาทีจ่ําเป็นและขาดแคลน เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรบุคคลทีม่ีคุณคา่ภายใตข้อ้จํากัดของงบ
ประมาณ และระยะเวลาให้เกิดสัมฤทธิผ์ลอยา่งเป็นรูปธรรม

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับเป้าหมายและตัวชีว้ัดของแผนแมบ่ทประเด็น

แผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์
ชาติ

แผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

เป้าหมาย คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิม่ขึ้น ไดร้ับการพัฒนาอยา่งสมดุล ทัง้ดา้นร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้
ทีม่ีความรู้และทักษะในศตวรรษที ่21 รักการเรียนรู้อยา่งตอ่เนื่องตลอดชีวิต

ความสอดคลอ้งของโครงการ
กับเป้าหมายของแผนแมบ่ท

ประเด็น

1. เพื่อเกิดความตอ่เนื่องในการจัดการเรียนรู้ไมข่าดช่วงขาดตอน 2. เพื่อให้สถานศึกษา มีครูดี ครูเกง่ ทีม่ี ผลการสอนใน
เชิงประจักษ ์มีจิตวิญญาณของความเป็นครูสูง และเป็นตน้แบบ ในการถ่ายทอดองคค์วามรู้ให้ กับครูจากรุ่นสูรุ่่น

ตัวชีว้ัดของแผนแมบ่ทประเด็น ตัวชีว้ัด Contribution ตอ่เป้าหมายเมื่อเสร็จสิน้โครงการ

ดัชนีการพัฒนามนุษย ์(คา่คะแนน) คา่คะแนน 0.79

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับเป้าหมายและตัวชีว้ัดของแผนยอ่ย

แผนยอ่ย แผนยอ่ยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น

แนวทางการพัฒนา 1) จัดให้มีการพัฒนาทักษะทีส่อดรับกับทักษะในศตวรรษที ่๒๑ โดยเฉพาะทักษะดา้นการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความ
สามารถในการแกปั้ญหาทีซ่ับซ้อน ความคิดสร้างสรรค ์การทํางานร่วมกับผูอ้ื่น

เป้าหมาย วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที ่๒๑ ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสํานึกพลเมือง มีความ
กลา้หาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแกปั้ญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานร่วมกับผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล
ตลอดชีวิตดีขึ้น

ความสอดคลอ้งของโครงการ
กับเป้าหมายของแผนยอ่ย

1. เกิดความตอ่เนื่องในการจัดการเรียนรู้ไมข่าดช่วงขาดตอน 2. เด็กไดเ้รียนกับครูทีม่ีประสบการณต์รง ได ้ความรู้จริงไม่
ตอ้งพัฒนาใหม ่3. ไดบุ้คคลทีม่ีความพร้อมทัง้จิตวิญญาณครู องคค์วามรู้ทักษะกระบวนการ 4. เพิม่โอกาสในการเรียนรู้
แกเ่ด็กทีจ่ะไดเ้รียนรู้กับครูทีเ่พียบพร้อมและจิตวิญญาณความเป็นครู

ตัวชีว้ัดของแผนยอ่ย ตัวชีว้ัด Contribution ตอ่เป้าหมายเมื่อเสร็จสิน้โครงการ

ประเด็น

2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

2.2ช่วงวัยเรียน / วัยรุ่น

เป้าหมาย

1. คนไทยเป็นคนดี คนเกง่ มีคุณภาพ พร้อมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที ่21
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สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ

ตัวชีว้ัด Contribution ตอ่เป้าหมายเมื่อเสร็จสิน้โครงการ

คะแนนความสามารถในการแขง่ขันการพัฒนาทุนมนุษยด์า้นทักษะ
(Skill) ของ World Economic Forum (WEF)

นักเรีียนในสังกัด สพม.35 มีความสามารถในการแขง่ขันเพิม่ขึ้น
ร้อยละ 20

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับองคป์ระกอบกับปัจจัย

องคป์ระกอบ ผูถ่้ายทอดความรู้ (110301V02)

ปัจจัย ความสามารถในการชีแ้นะการเรียนรู้ (110301F0203)

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

4. ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพิม่ความคลอ่งตัวในการรองรับ

ความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล

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

 

แผนความมัน่คงแห่งชาติ

แผนระดับที ่3 ตามมติ ครม. วันที ่4 ธันวาคม 2560

แผนระดับที ่3 ตามมติ ครม.
วันที ่4 ธันวาคม 2560

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (2563-2565) ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน

ความสอดคลอ้งกับสว่นทีเ่กีย่วขอ้งอื่น

ความสอดคลอ้งกับนโยบาย
รัฐบาลหลัก

 ดึงดูดคนเกง่จากทัว่โลกเขา้มาร่วมทํางานกับคนไทย และสง่เสริมผูม้ีความสามารถสูง 

ความสอดคลอ้งกับนโยบาย
เร่งดว่นของรัฐบาล

 การเตรียมคนไทยสูศ่ตวรรษที ่๒๑ 

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง

มติครม.ทีเ่กีย่วขอ้ง

อื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

เป้าหมายรวม

6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐทีม่ีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได ้กระจาย อํานาจและมี

สว่นร่วมจากประชาชน

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที ่1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
เป้าหมาย

เป้าหมายที ่2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิม่ขึ้น





2. ขอ้มูลทัว่ไป

ภาพรวมโครงการ/การดําเนินงาน

ลักษณะการดําเนินงาน โครงการ

ภายใตแ้ผนงาน แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อ่สนับสนุนดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ลักษณะโครงการ/การดําเนิน
งาน

โครงการทีใ่ช้งบประมาณ

วิธีการดําเนินงาน ดําเนินการเอง

รหัส GFMIS ของโครงการ

ผูอ้ํานวยการกองหรือเทียบเทา่
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ภาพรวมโครงการ/การดําเนินงานคํานําหนา้ชื่อ 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 อริยสม

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 การสรรหาครูดี ครูเกง่ ที่ีมีผลการสอนเชิงประจักษ ์มีจิตวิญญาณของความเป็นครูสูงทีเ่กษียณไปแแลว้ มีสุขภาพดี มีจิต
อาสา มาสอนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในสาขาวิชาทีข่าดแคลนและมีความจําเป็นภายใตข้อ้จํากัดของงบประมาณ ระยะ
เวลา ในเกิดผลสัมฤทธิเ์ป็นรูปธรรม

วัตถุประสงค์ เพื่อจ้างขา้ราชการครูทีเ่กษียณอายุไปแลว้มาสอนมาสอนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในสาขาวิชาทีข่าดแคลนและมีความ
จําเป็นภายใตข้อ้จํากัดของงบประมาณ ระยะเวลา เพื่อทดแทนอัตรากําลังครูทีเ่กษียณราชการไปแลว้ หรือโรงเรียนทีไ่ด้
รับผลกระทบกรณีทีค่รูยา้ยออกหรือวา่งลง แลว้ไมไ่ดร้ับคืนทดแทน กรณีโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง

เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงผลผลิต
(Output)

1. โรงเรียนเกิดความตอ่เนื่องในการจัดการเรียนรู้ไมข่าดช่วงขาดตอน 2. นักเรียนไดเ้รียนกับครูทีม่ีประสบการณต์รง ได้
ความรู้จริงไมต่อ้งพัฒนาใหม ่3. โรงเรียนไดบุ้คคลทีม่ีความพร้อมทัง้จิตวิญญาณครู องคค์วามรู้ทักษะกระบวนการ 4.
เพิม่โอกาสในการเรียนรู้แกเ่ด็กทีจ่ะไดเ้รียนรู้กับครูทีเ่พียบพร้อมและจิตวิญญาณความเป็นครู

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

1. โรงเรียนสามารถบริหารการจัดการศึกษาอยา่งมีคุณภาพ 2. นักเรียนมีความรู้และทักษะในศตวรรษที ่21 ครบถ้วน
รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสํานึกพลเมือง มีความกลา้หาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแกปั้ญหา ปรับตัว
สื่อสาร และทํางานร่วมกับผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น

ผลทีค่าดวา่จะเกิด ผูเ้รียนไดร้ับโอกาสในการเรียนรู้อยา่งตอ่เนื่อง และมีทักษะดา้นการคิด วิเคราะห์ สมรรถนะในการดํารงชีวิต การทํางานใน
สังคมทีม่ีการเปลีย่นแปล

ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ โรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลางทีข่าดแคลนครูในสาขาวิชาทีส่ําคัญและจําเป็น ไดร้ับการจัดสรรงบประมาณอัตราจ้างครู
ผท้รงคณคา่แห่งแผน่ดิน ร้อยละ 100
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รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน

ผูทรงคุณคาแหงแผนดน รอยละ 100

กลุม่เป้าหมาย/ผูท้ีไ่ดร้ับ
ประโยชน์

1. โรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลางในสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 2. นักเรียนของโรงเรียน
ขนาดเล็ก ขนาดกลางในสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

พื้นทีก่ารดําเนินการ

ระดับพื้นทีด่ําเนินการ ภูมิภาค/กลุม่จังหวัด

รายละเอียดพื้นทีก่ารดําเนิน
การ

โรงเรียนในสังกัด สพม.35 จังหวัดลําปาง และลําพูน

พิกัดพื้นทีก่ารดําเนินการ

ระยะเวลาดําเนินโครงการ/การดําเนินงาน

วันทีเ่ริม่ตน้โครงการ พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

วันทีส่ิน้สุดโครงการ กันยายน พ.ศ. 2564

4. กิจกรรม

กจิกรรม

ประชมุคณะกรรมการกลั�นกรองการจัดสรรอตัราจ ้�างครผููท้รงค

.แจง้สถานศกึษาที�ไดรั้บจัดสรรงบประมาณดําเนนิการจา้ง ครั�

รายงานผลการจา้งไปยงัสพฐ. งวดที� 1

เบกิคา่จา้งครผููท้รงคณุคา่ของแผน่ดนิ ไตรมาสที� 1

เบกิคา่จา้งครผููท้รงคณุคา่ของแผน่ดนิ ไตรมาสที� 2

.แจง้สถานศกึษาที�ไดรั้บจัดสรรงบประมาณดําเนนิการจา้ง ครั�

รายงานผลการจา้งไปยงัสพฐ. งวดที� 2

เบกิคา่จา้งครผููท้รงคณุคา่ของแผน่ดนิ ไตรมาสที� 3

เบกิคา่จา้งครผููท้รงคณุคา่ของแผน่ดนิ ไตรมาสที� 4

พ.ศ. 2563 พ.ศ

ปีงบประมาณ 2564

Q 1 Q 2

ประชมุคณะกรรมการกลั�นกรองการจัดสรรอตัราจ ้�างค

.แจง้สถานศกึษาที�ไดรั้บจัดสรรงบประมาณดําเนนิการ

รายงานผลการจา้งไปยงัสพฐ. งวดที� 1

เบกิคา่จา้งครผููท้รงคณุคา่ของแผน่ดนิ ไตรมาสที� 1

เบกิคา่จา้งครผููท้รงคณุคา่ของแผน่ดนิ ไตรมาสที� 2

.แจง้สถานศกึษาที�ไดรั้บจ

รายงานผลการจา้

เบกิคา่จา้งครผููท้รงคณุค

5. งบประมาณ

แหลง่เงิน

งบประมาณทีห่นว่ยงานขอ
โดยตรง

748,000 บาท

งบประมาณทีข่อผา่นหนว่ย
งานอื่น

ทีม่าของงบประมาณ จํานวนงบประมาณ

ไมม่ีขอ้มูล 0 บาท

งบประมาณทีไ่ดร้ับจากจังหวัด 0 บาท

งบประมาณทีไ่ดร้ับจากจังหวัด 0 บาท

เงินรายไดข้องหนว่ยงาน 0 บาท

เงินกูภ้ายในประเทศ 0 บาท
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แหลง่เงินเงินกูจ้ากตา่งประเทศ 0 บาท

งบประมาณจากแหลง่อื่น ทีม่าของงบประมาณ จํานวนงบประมาณ

ไมม่ีขอ้มูลงบประมาณจากแหลง่อื่น

รวมวงเงินงบประมาณทัง้หมด 748,000 บาท

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายระหวา่ง
ปีงบประมาณ 2564 ถึง

ปีงบประมาณ 2564

ปีงบประมาณ 2564 จํานวนงบประมาณ

ไตรมาสที ่1 136,000 บาท

ไตรมาสที ่2 204,000 บาท

ไตรมาสที ่3 204,000 บาท

ไตรมาสที ่4 204,000 บาท

รวมงบประมาณจากแผนการ
ใช้จ่ายทัง้หมด

748,000 บาท

M.6 ผลการดําเนินงาน ประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2564

ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2564

เป้าหมายเชิงผลผลิต
(Output)

ผูเ้รียนไดร้ับโอกาสในการเรียนรู้อยา่งตอ่เนื่อง

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

ผูเ้รียนมีทักษะดา้นการคิด วิเคราะห์ สมรรถนะในการดํารงชีวิต การทํางานในสังคมทีม่ีการเปลีย่นแปลง

ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ จํานวนโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลางทีข่าดแคลนครูในสาขาวิชาทีส่ําคัญและจําเป็น ไดร้ับการจัดสรรงบประมาณอัตรา
จ้างครูผูท้รงคุณคา่แห่งแผน่ดิน

ความกา้วหนา้ของกิจกรรมทีด่ําเนินการ ประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2564

กิจกรรมตามแผนงาน กิจกรรมหลักที ่1 ความกา้วหนา้

ประชุมคณะกรรมการกลัน่กรองการจัดสรรอัตราจ่้างครูผูท้รงคุณคา่
แห่งแผน่ดิน

ประชุมคณะกรรมการกลัน่กรองการจัดสรรอัตราจ่้างครูผูท้รงคุณคา่
แห่งแผน่ดิน

กิจกรรมหลักที ่2 ความกา้วหนา้

.แจ้งสถานศึกษาทีไ่ดร้ับจัดสรรงบประมาณดําเนินการจ้าง ครัง้ที ่1 แจ้งสถานศึกษาทีไ่ดรั้บจัดสรรงบประมาณดําเนินการจ้าง ครัง้ที ่1

กิจกรรมหลักที ่3 ความกา้วหนา้

รายงานผลการจ้างไปยังสพฐ. งวดที ่1 ยังไมไ่ดด้ําเนินการ

กิจกรรมหลักที ่4 ความกา้วหนา้

เบิกคา่จ้างครูผูท้รงคุณคา่ของแผน่ดิน ไตรมาสที ่1 ยังไมไ่ดด้ําเนินการเนื่องจากโรงเรียนทีไ่ดรั้บจัดสรรงบประมาณยัง
ไมไ่ดส้ง่เอกสารมาเบิกจ่าย

ความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการกับแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติหลัก

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติ

คนไทยเป็นคนดี คนเกง่ มีคุณภาพ พร้อมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที ่21

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของแผนแมบ่ทประเด็น

คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิม่ขึ้น ไดร้ับการพัฒนาอยา่งสมดุล ทัง้ดา้นร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้
ทีม่ีความร้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนร้อยา่งตอ่เนื่องตลอดชีวิต
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ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2564

ของแผนแมบทประเดน ทมความรูและทกษะในศตวรรษท 21 รกการเรยนรูอยางตอเนองตลอดชวต

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของแผนยอ่ย

วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที ่๒๑ ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสํานึกพลเมือง มีความ
กลา้หาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแกปั้ญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานร่วมกับผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล
ตลอดชีวิตดีขึ้น

ความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการกับแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติระดับรอง

แผนระดับที ่3 แผนการทํางานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง

ความสอดคลอ้งกับแผนการ
ปฏิรูปประเทศ

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

4. ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร
เพิม่ความคลอ่งตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการ
ศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล

ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร
เพิม่ความคลอ่งตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการ
ศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 

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

แผนความมัน่คงแห่งชาติ

การเบิกจ่ายงบประมาณประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2564

จํานวนเงินงบประมาณตาม
แผนการใช้จ่าย

136,000

จํานวนเงินงบประมาณทีเ่บิก 0
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ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2564
จ่ายจริง

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไมส่ามารถเบิกจ่ายงบประมาณไดต้ามแผนการ

สาเหตุทีไ่มส่ามารถเบิกจ่ายงบ
ประมาณไดต้ามแผนการ

ยังไมไ่ดด้ําเนินการเบิกจ่ายเนื่องจากโรงเรียนทีไ่ดร้ับจัดสรรงบประมาณยังไมไ่ดส้ง่เอกสารมาเบิกจ่าย

สรุปปัญหาและขอ้เสนอแนะของโครงการประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2564

ผลการดําเนินงาน สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ไดด้ําเนินการกิจกรรม / โครงการครูผูท้รงคุณคา่ของแผน่ดิน ใน
ไตรมาสที ่1 ดังนี ้1. สพม.เขต 35 แจ้งให้สถานศึกษา ในสังกัดทีข่าดครูผูส้อนในสาขาวิชาเอกฯ เนื่องจากไดร้ับผลกระ
ทบกรณีขา้ราชการครูเกษียณฯ ,ยา้ยฯ ทีป่ระสงคจ้์างครูผูท้รงคุณคา่แห่งแผน่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้แจ้งความ
ตอ้งการ ตามหนังสือสพม.เขต 35 ที ่ศธ 04265/ ว3909 ลงวันที ่28 ตุลาคม 2563 - สถานศึกษาไดส้ง่ขอ้มูลความ
ตอ้งการมายังสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เพื่อนําเสนอประชุมคณะกรรมการกลัน่กรองไดพ้ิจารณา
2. ประชุมคณะกรรมการกลัน่กรองการจัดสรรอัตราจ่้างครูผูท้รงคุณคา่แห่งแผน่ดิน โดยประชุมคตณะกรรมการบริหาร
อัตรากําลังระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา เพื่อพิจารณาการจัดสรรอัตราจ้างครูผูท้รงคุณคา่แห่งแผน่ดิน ปีงบฯ 2564 เมื่อวันที่
30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมกูค่ํา สพม.เขต 35 - สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่าร
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ไดร้ับการพิจารณา จํานวน 4 โรงเรียน ไดแ้ก ่โรงเรียนแมพ่ริกวิทยา โรงเรียนกิว่ลมวิทยา โรง
เรีย่นแมท่ะพัฒนศึกษา และโรงเรียนป่าตาลบา้นธิพิทยา 3. แจ้งจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2564 ให้สถานศึกษาทีไ่ดร้ับ
การพิจารณา ตามหนังสือ สพม.35 ดว่นทีสุ่ด ที ่ศธ 04265/ว 4510 ลงวันที ่2 ธันวาคม 2563 - สถานศึกษาทีไ่ดร้ับการ
พิจารณาไดด้ําเนินการตามแนวทางที ่สพฐ.กําหนด ตามนโยบาย "การใช้ทรัพยากรทีม่ีคุณคา่ภายใตข้อ้จํากัดของงบ
ประมาณ และระยะเวลาให้เกิดผลสัมฤทธิอ์ยา่งเป็นรูปธรรม" 4. รายงานผลการจ้างไปยังสพฐ. งวดที ่1 ยังไมไ่ดด้ําเนิน
การ 5. เบิกคา่จ้างครูผูท้รงคุณคา่ของแผน่ดิน ไตรมาสที ่1 ยังไมไ่ดด้ําเนินการเบิกจ่ายเนื่องจากโรงเรียนทีไ่ดร้ับจัดสรร
งบประมาณยังไมไ่ดส้ง่เอกสารมาเบิกจ่าย

ปัญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน

-

ขอ้เสนอแนะ -

M.6 ผลการดําเนินงาน ประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2564

ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2564

เป้าหมายเชิงผลผลิต
(Output)

1. โรงเรียนเกิดความตอ่เนื่องในการจัดการเรียนรู้ไมข่าดช่วงขาดตอน 2. นักเรียนไดเ้รียนกับครูทีม่ีประสบการณต์รง ได้
ความรู้จริงไมต่อ้งพัฒนาใหม ่3. โรงเรียนไดบุ้คคลทีม่ีความพร้อมทัง้จิตวิญญาณครู องคค์วามรู้ทักษะกระบวนการ 4.
เพิม่โอกาสในการเรียนรู้แกเ่ด็กทีจ่ะไดเ้รียนรู้กับครูทีเ่พียบพร้อมและจิตวิญญาณความเป็นครู

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

1. โรงเรียนสามารถบริหารการจัดการศึกษาอยา่งมีคุณภาพ 2. นักเรียนมีความรู้และทักษะในศตวรรษที ่21 ครบถ้วน
รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสํานึกพลเมือง มีความกลา้หาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแกปั้ญหา ปรับตัว
สื่อสาร และทํางานร่วมกับผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น

ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ โรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลางทีข่าดแคลนครูในสาขาวิชาทีส่ําคัญและจําเป็น ไดร้ับการจัดสรรงบประมาณอัตราจ้างครู
ผูท้รงคุณคา่แห่งแผน่ดิน ร้อยละ 100

ความกา้วหนา้ของกิจกรรมทีด่ําเนินการ ประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2564

กิจกรรมตามแผนงาน กิจกรรมหลักที ่1 ความกา้วหนา้

เบิกคา่จ้างครูผูท้รงคุณคา่ของแผน่ดิน ไตรมาสที ่2 เบิกคา่จ้างครูผูท้รงคุณคา่ของแผน่ดิน ไตรมาสที ่2

ความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการกับแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติหลัก

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติ

คนไทยเป็นคนดี คนเกง่ มีคุณภาพ พร้อมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที ่21

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของแผนแมบ่ทประเด็น

คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิม่ขึ้น ไดร้ับการพัฒนาอยา่งสมดุล ทัง้ดา้นร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้
ทีม่ีความรู้และทักษะในศตวรรษที ่21 รักการเรียนรู้อยา่งตอ่เนื่องตลอดชีวิต

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของแผนยอ่ย

วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที ่๒๑ ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสํานึกพลเมือง มีความ
กลา้หาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแกปั้ญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานร่วมกับผอ้ื่นไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล
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ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2564

ของแผนยอย กลาหาญทางจรยธรรม มความสามารถในการแกปญหา ปรบตว สอสาร และทางานรวมกบผูอนไดอยางมประสทธผล
ตลอดชีวิตดีขึ้น

ความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการกับแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติระดับรอง

แผนระดับที ่3 แผนการทํางานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง

ความสอดคลอ้งกับแผนการ
ปฏิรูปประเทศ

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

4. ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร
เพิม่ความคลอ่งตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการ
ศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล

ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร
เพิม่ความคลอ่งตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการ
ศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 

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 ่2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความ
สามารถเพิม่ขึ้น

คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิม่ขึ้น

แผนความมัน่คงแห่งชาติ

การเบิกจ่ายงบประมาณประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2564
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ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2564
จํานวนเงินงบประมาณตาม

แผนการใช้จ่าย
204,000

จํานวนเงินงบประมาณทีเ่บิก
จ่ายจริง

168,355.1

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไมส่ามารถเบิกจ่ายงบประมาณไดต้ามแผนการ

สาเหตุทีไ่มส่ามารถเบิกจ่ายงบ
ประมาณไดต้ามแผนการ

เบิกจ่ายตามภาระงานจริง เบิกตัง้แตว่ันที ่2 ธันวาคม 2563 - กุมภาพันธ ์2564 (คา้งเบิกเดือนมีนาคม 2564)

สรุปปัญหาและขอ้เสนอแนะของโครงการประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2564

ผลการดําเนินงาน สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน ไดด้ําเนินการเบิกคา่จ้างครูผูท้รงคุณค่า่แห่งแผน่ดิน จํานวน 4
ราย โดยเบิกตัง้แตว่ันที ่2 ธันวาคม 2563 - กุมภาพันธ ์2564 (คา้งเบิกเดือนมีนาคม 2564) รวมเป็นเงิน 168355.10
บาท ผลการดําเนินงาน 1. โรงเรียนเกิดความตอ่เนื่องในการจัดการเรียนรู้ไมข่าดช่วงขาดตอน 2. นักเรียนไดเ้รียนกับครูที่
มีประสบการณต์รง ได ้ความรู้จริงไมต่อ้งพัฒนาใหม ่3. โรงเรียนไดบุ้คคลทีม่ีความพร้อมทัง้จิตวิญญาณครู องคค์วามรู้
ทักษะกระบวนการ 4. เพิม่โอกาสในการเรียนรู้แกเ่ด็กทีจ่ะไดเ้รียนรู้กับครูทีเ่พียบพร้อมและจิตวิญญาณความเป็นครู

ปัญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน

-

ขอ้เสนอแนะ -

M.6 ผลการดําเนินงาน ประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564

ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564

เป้าหมายเชิงผลผลิต
(Output)

1. โรงเรียนเกิดความตอ่เนื่องในการจัดการเรียนรู้ไมข่าดช่วงขาดตอน 2. นักเรียนไดเ้รียนกับครูทีม่ีประสบการณต์รง ได้
ความรู้จริงไมต่อ้งพัฒนาใหม ่3. โรงเรียนไดบุ้คคลทีม่ีความพร้อมทัง้จิตวิญญาณครู องคค์วามรู้ทักษะกระบวนการ 4.
เพิม่โอกาสในการเรียนรู้แกเ่ด็กทีจ่ะไดเ้รียนรู้กับครูทีเ่พียบพร้อมและจิตวิญญาณความเป็นครู

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

1. โรงเรียนสามารถบริหารการจัดการศึกษาอยา่งมีคุณภาพ 2. นักเรียนมีความรู้และทักษะในศตวรรษที ่21 ครบถ้วน
รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสํานึกพลเมือง มีความกลา้หาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแกปั้ญหา ปรับตัว
สื่อสาร และทํางานร่วมกับผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น

ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ โรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลางทีข่าดแคลนครูในสาขาวิชาทีส่ําคัญและจําเป็น ไดร้ับการจัดสรรงบประมาณอัตราจ้างครู
ผูท้รงคุณคา่แห่งแผน่ดิน ร้อยละ 100

ความกา้วหนา้ของกิจกรรมทีด่ําเนินการ ประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564

กิจกรรมตามแผนงาน กิจกรรมหลักที ่1 ความกา้วหนา้

.แจ้งสถานศึกษาทีไ่ดร้ับจัดสรรงบประมาณดําเนินการจ้าง ครัง้ที ่2 แจ้งสถานศึกษาทีไ่ดรั้บจัดสรรงบประมาณดําเนินการจ้าง ครัง้ที ่2

กิจกรรมหลักที ่2 ความกา้วหนา้

รายงานผลการจ้างไปยังสพฐ. งวดที ่2 รายงานผลการจ้างไปยังสพฐ. งวดที ่2

กิจกรรมหลักที ่3 ความกา้วหนา้

เบิกคา่จ้างครูผูท้รงคุณคา่ของแผน่ดิน ไตรมาสที ่3 ยังไมไ่ดด้ําเนินการเบิกจ่าย เนื่องจากทางโรเรียนยังไมไ่ดส้ง่เอกสาร
มาเบิก

ความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการกับแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติหลัก

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของยทธศาสตร์ชาติ

คนไทยเป็นคนดี คนเกง่ มีคุณภาพ พร้อมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที ่21
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ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564
ของยุทธศาสตรชาต

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของแผนแมบ่ทประเด็น

คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิม่ขึ้น ไดร้ับการพัฒนาอยา่งสมดุล ทัง้ดา้นร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้
ทีม่ีความรู้และทักษะในศตวรรษที ่21 รักการเรียนรู้อยา่งตอ่เนื่องตลอดชีวิต

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของแผนยอ่ย

วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที ่๒๑ ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสํานึกพลเมือง มีความ
กลา้หาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแกปั้ญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานร่วมกับผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล
ตลอดชีวิตดีขึ้น

ความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการกับแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติระดับรอง

แผนระดับที ่3 แผนการทํางานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง

ความสอดคลอ้งกับแผนการ
ปฏิรูปประเทศ

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

4. ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร
เพิม่ความคลอ่งตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการ
ศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล

ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร
เพิม่ความคลอ่งตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการ
ศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 

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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กลับหนา้แสดงรายช่ือโครงการ

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 ่2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความ
สามารถเพิม่ขึ้น

คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิม่ขึ้น 

แผนความมัน่คงแห่งชาติ

การเบิกจ่ายงบประมาณประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564

จํานวนเงินงบประมาณตาม
แผนการใช้จ่าย

204,000

จํานวนเงินงบประมาณทีเ่บิก
จ่ายจริง

101,451.7

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไมส่ามารถเบิกจ่ายงบประมาณไดต้ามแผนการ

สาเหตุทีไ่มส่ามารถเบิกจ่ายงบ
ประมาณไดต้ามแผนการ

1. เบิกจ่ายคา่จ้างของโรงเรียนกิว่ลมวิทยา จํานวน 1 อัตรา ตััง้แต ่2 ธันวาคม 2563 - 31 มกราคม 2564 รวมเป็นเงิน
33,451.70 บาท 2. เบิกจ่ายเฉพาะเดือนมีนาคม 2564 จํานวน 4 อัตรา ๆ ละ 17,000 บาท/ เดือน รวมเป็นเงินทัง้สิน้
68,000 บาท

สรุปปัญหาและขอ้เสนอแนะของโครงการประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564

ผลการดําเนินงาน 1. สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน ไดด้ําเนินการเบิกคา่จ้างครูผูท้รงคุณค่า่แห่งแผน่ดินของ
โรงเรียนกิว่ลมวิทยา จํานวน 1 อัตรา ตััง้แต ่2 ธันวาคม 2563 - 31 มกราคม 2564 รวมเป็นเงิน 33,451.70 บาท 2.
สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน ไดด้ําเนินการเบิกคา่จ้างครูผูท้รงคุณค่า่แห่งแผน่ดิน จํานวน 4
ราย โดยเบิกคา่จ้างประจําเดือนมีนาคม 2564 รวมเป็นเงิน 68,000 บาท สําหรับไตรมาสที ่3 ยังไมไ่ดด้ําเนินการเบิกจ่าย
3. รายงานผลการจ้างไปยังสพฐ. งวดที ่2 หนังสือที ่ศธ 04334/ 1627 ลงวันที ่6 กรกฎาคม 2564 ผลการดําเนินงาน 1.
โรงเรียนเกิดความตอ่เนื่องในการจัดการเรียนรู้ไมข่าดช่วงขาดตอน 2. นักเรียนไดเ้รียนกับครูทีม่ีประสบการณต์รง ได้
ความรู้จริงไมต่อ้งพัฒนาใหม ่3. โรงเรียนไดบุ้คคลทีม่ีความพร้อมทัง้จิตวิญญาณครู องคค์วามรู้ทักษะกระบวนการ 4.
เพิม่โอกาสในการเรียนรู้แกเ่ด็กทีจ่ะไดเ้รียนรู้กับครูทีเ่พียบพร้อมและจิตวิญญาณความเป็นครู

ปัญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน

-
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