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โครงการ/การดําเนินการ: โครงการ การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (ศธ 4334-64-0029)
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

สถานะ อนุมัติแลว้

M.1 แนวทางการพัฒนาของแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรง

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ

ความสอดคลอ้งของโครงการ
กับยุทธศาสตร์ชาติทีท่า่นเลือก

ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์

 

เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์

 

อธิบายความสอดคลอ้งของ
โครงการกับยุทธศาสตร์ชาติที่

ทา่นเลือก

เพื่อให้เด็กทุกคนไดร้ับการศึกษาอยา่งทัว่ถึงและไดร้ับการพัฒนาอยา่งเต็มตามศักยภาพ สอดคลอ้งกับเจตนารมณข์อง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 -2579 พระราชบัญญัติการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และทีแ่กไ้ขเพิม่เติมทุกฉบับ คําสัง่หัวหนา้คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที ่28/2559 เรื่อง ให้จัดการศึกษาขัน้พื้นฐาน15 ปี โดยไมเ่ก็บคา่ใช้จ่าย คําสัง่หัวหนา้คณะรักษาความสงบแห่ง
ชาติ ที ่16/2560 เรื่อง การบริหารงานบุคคลของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คําสัง่หัวหนา้คณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ที ่19/2560 เร่อื ง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 และประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พื้นฐาน เรื่อง กระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐานไปยังคณะ
กรรมการ สํานักงานเขตพื้นทก่ี ารศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน พ.ศ.
2550 อาศัยอํานาจ ตามความในมาตรา 10 มาตรา 30 มาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และทีแ่กไ้ขเพิม่เติมทุกฉบับ กฎกระทรวงวา่ดว้ยการ แบง่สว่นราชการ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐานจึงกําหนดนโยบาย
และแนวปฏิบัติเกีย่วกับการรับนักเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน ปีการศึกษา 2564

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับเป้าหมายและตัวชีว้ัดของแผนแมบ่ทประเด็น

แผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์
ชาติ

แผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้

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

ความสอดคลอ้งของโครงการ
กับเป้าหมายของแผนแมบ่ท

ประเด็น

เพื่อให้เด็กในพื้นทีม่ีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิม่ขึ้น มีทักษะทีจ่ําเป็นของโลกศตวรรษที ่21 สามารถในการแกปั้ญหา
ปรับตัว สื่อสาร และทํางานร่วมกับผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลเพิม่ขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อยา่งตอ่เนื่องตลอดชีวิต

ตัวชีว้ัดของแผนแมบ่ทประเด็น ตัวชีว้ัด Contribution ตอ่เป้าหมายเมื่อเสร็จสิน้โครงการ

คะแนน PISA ดา้นการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (คะแนน
เฉลีย่)

เฉลีย่ 470 คะแนน

อันดับขีดความสามารถในการแขง่ขันของประเทศดา้นการศึกษา อันดับที ่45 สง่ผลให้นักเรียนในสังกัด จํานวน 45 โรง มีโอกาสได้
รับการศึกษาทีม่ีคุณภาพ สอดคลอ้งกับศักยภาพ ความถนัด ความ
สนใจ และลดความเหลื่อมลา และสร้างโอกาสทางการศึกษา โดย
ใช้กระบวนการรับนักเรียนทีม่ีความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส ตรวจ
สอบได ้และเสมอภาค ตามหลักธรรมาภิบาล

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับเป้าหมายและตัวชีว้ัดของแผนยอ่ย

ประเด็น

3. การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม

3.1การปรับเปลีย่นระบบการเรียนรู้ให้เอื้อตอ่การพัฒนาทักษะสําหรับศตวรรษที ่21

เป้าหมาย

1. คนไทยเป็นคนดี คนเกง่ มีคุณภาพ พร้อมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที ่21
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สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติแผนยอ่ย แผนยอ่ยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ทีต่อบสนองตอ่การเปลีย่นแปลงในศตวรรษที ่21

แนวทางการพัฒนา <tab>(2) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียนทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพื่อพัฒนาทักษะสําหรับ
ศตวรรษที ่21 มีการผสมผสานเทคโนโลยีเขา้กับเนื้อหาและวิธีการสอน โดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุนทฤษฎีการเรียนรู้แบบ
ใหมใ่นการพัฒนาเนื้อหาและทักษะแบบใหม ่เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 ควรมีคุณลักษณะทีม่ีชีวิต มี
พลวัต มีปฏิสัมพันธ ์การเชื่อมตอ่และมีสว่นร่วม

เป้าหมาย คนไทยไดร้ับการศึกษาทีม่ีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะทีจ่ําเป็นของโลกศตวรรษที ่21 สามารถ
เขา้ถึงการเรียนรู้อยา่งตอ่เนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น

ความสอดคลอ้งของโครงการ
กับเป้าหมายของแผนยอ่ย

เด็กนักเรียนในสังกัด 45 โรง ไดร้ับการศึกษาทีม่ีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะทีจ่ําเป็นตาม
ศตวรรษที ่21 สามารถเขา้ถึงการเรียนรู้อยา่งตอ่เนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น

ตัวชีว้ัดของแผนยอ่ย ตัวชีว้ัด Contribution ตอ่เป้าหมายเมื่อเสร็จสิน้โครงการ

สัดสว่นครูผา่นการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตาม
มาตรฐานนานาชาติ

ร้อยละ 50

อัตราความแตกตา่งของคะแนน PISA ในแตล่ะกลุม่โรงเรียนลดลง ลดลงร้อยละ 20 สง่ผลให้นักเรียนในสังกัด 45 โรง มีโอกาสไดรั้บ
การศึกษาทีม่ีคุณภาพ สอดคลอ้งกับศักยภาพ ความถนัด ความ
สนใจ

อัตราการเขา้เรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ ร้อยละ 80 สถานศึกษาในสังกัด จํานวน 45 โรง ลดความเหลื่อมลา
และสร้างโอกาสทางการศึกษา โดยใช้กระบวนการรับนักเรียนทีม่ี
ความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได ้และเสมอภาค ตาม
หลักธรรมาภิบาล

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

2. ลดความเหลื่อมลาทางการศึกษา

เรื่องและประเด็นปฏิรูป

3. การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมลาทางการศึกษา

เป้าหมายรวม

1. เด็ก เยาวชน และประชาชน ทีข่าดแคลนทุนทรัพยห์รือดอ้ยโอกาส ทุกคนมีความ

เสมอภาคในโอกาสพัฒนาตนเองตามศักยภาพและเขา้ถึงการศึกษาทีม่ีคุณภาพ รวม

ถึงเสริมสร้างพัฒนาครูและสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ตลอดจนวิจัย

พัฒนาองคค์วามรู้ทีน่ําไปใช้ไดจ้ริงเพื่อยกระดับความสามารถของคนไทยไดอ้ยา่ง

ยัง่ยืน

เรื่องและประเด็นปฏิรูป

3. การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมลาทางการศึกษา

ประเด็นการปฏิรูป

3.1 การดําเนินการเพื่อลดความเหลื่อมลาทางการศึกษา

เป้าหมายรวม

เด็ก เยาวชน และประชาชน ทีข่าดแคลนทุนทรัพยห์รือดอ้ย

โอกาส ทุกคนมีความเสมอภาคในโอกาสพัฒนาตนเองตาม

ศักยภาพและเขา้ถึงการศึกษาทีม่ีคุณภาพ รวมถึงเสริมสร้าง

พัฒนาครูและสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ตลอด

จนวิจัยพัฒนาองคค์วามรู้ทีน่ําไปใช้ไดจ้ริงเพื่อยกระดับความ

สามารถของคนไทยไดอ้ยา่งยัง่ยืน

เรื่องและประเด็นปฏิรูป

3. การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมลาทางการศึกษา

ประเด็นการปฏิรูป

3.1 การดําเนินการเพื่อลดความเหลื่อมลาทางการศึกษา

กิจกรรม

กิจกรรม 6 พัฒนาองคค์วามรู้เพื่อการจัดการเชิงระบบเพื่อความ

เสมอภาคทางการศึกษาทีม่ีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น

เป้าหมาย

นวัตกรรมดา้นองคค์วามรู้ตอ่เนื่องทีมุ่ง่

สนับสนุนการสํารวจและฐานขอ้มูลเชิง

ยุทธศาสตร์แบบตอ่เนื่องทีส่ําคัญตอ่การ

ประเมินและพัฒนามาตรการสง่เสริมคุณภาพ

และลดความเหลื่อมลาในการพัฒนาคนไทย
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แผนระดับที ่2 
แผนการปฏิรูปประเทศ / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / แผนความมัน่คงแห่งชาติ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

 

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

 ลดความเหลื่อมลาทางการศึกษา 

ความสอดคลอ้งกับนโยบาย
เร่งดว่นของรัฐบาล

 การเตรียมคนไทยสูศ่ตวรรษที ่๒๑ 

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (2563-2565) ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน
2. แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน

มติครม.ทีเ่กีย่วขอ้ง

อื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

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

ผูอ้ํานวยการกองหรือเทียบเทา่

คํานําหนา้ชื่อ นาย
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ภาพรวมโครงการ/การดําเนินงานชื่อ 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 นางสาว

ชื่อ ฐารดี

นามสกุล วงศษ์า

อีเมล (หนว่ยงาน) spm35@secondary35.go.th

อีเมล (สว่นตัว/สํารอง) tharadee.w@secondary35.go.th

โทรศัพท์ 084-2865669

โทรสาร 054-350791

3. รายละเอียด

รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน

หลักการและเหตุผล เพื่อให้เด็กทุกคนไดร้ับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตัง้แตก่อ่นวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยา่งมีคุณภาพโดยไม่
เก็บคา่ใช้จ่าย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
และทีแ่กไ้ขเพิม่เติม พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลักเกณฑ ์และวิธีการ
บริหารกิจการบา้นเมืองทีด่ี พ.ศ.2546 คําสัง่หัวหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่28/ 2559 เรื่อง มาตรการป้องกัน
การทุจริตในการเรียกรับทรัพยส์ินหรือประโยชนต์อบแทน เพื่อโอกาสในการเขา้เรียน ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน มติคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐานในคราวประชุม ครัง้ที ่2/2562 เมื่อวันที ่8
กุมภาพันธ ์2562 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เพื่อเด็กมีโอกาสรับการศึกษาทีม่ีคุณภาพ ผา่นกระบวนการ
รับนักเรียน ทีเ่ป็นธรรม สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบไดแ้ละเสมอภาคตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นหนา้ทีข่องสํานักงานเขต
พื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน และโรงเรียนในสังกัดทีจ่ะตอ้งดูแล และติดตามนักเรียนทีอ่ยูใ่นวัยการศึกษา
ภาคบังคับในเขตพื้นทีบ่ริการ เขา้เรียนตามแผนการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด

วัตถุประสงค์ 1. สง่เสริมให้เด็กทีอ่ยูใ่นเกณฑก์ารศึกษาภาคบังคับ ทัง้เด็กปกติ เด็กพิการ ผูด้อ้ยโอกาส และผูม้ีความสามารถพิเศษ
รวมทัง้ผูท้ีย่ังไมจ่บการศึกษาภาคบังคับไดเ้ขา้เรียนการศึกษาภาคบังคับอยา่งทัว่ถึง 2. เพื่อการรับนักเรียนของเขตพื้นที่
การศึกษาเป็นไปดว้ยความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได ้และเสมอภาค ตามหลักธรรมาภิบาล เป็นไปตาม
กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงผลผลิต
(Output)

ร้อยละ 100 ของเด็กทีอ่ยูใ่นวัยเรียน ในเขตพื้นทีบ่ริการของสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน
จํานวน 45 โรง มีโอกาสไดร้ับการศึกษาทีม่ีคุณภาพ สอดคลอ้งกับศักยภาพ ความถนัด ความสนใจ

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

เพื่อลดความเหลื่อมลา และสร้างโอกาสทางการศึกษา โดยใช้กระบวนการรับนักเรียนทีม่ีความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส
ตรวจสอบได ้และเสมอภาค ตามหลักธรรมาภิบาล

ผลทีค่าดวา่จะเกิด เด็กทุกคนในระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน มีโอกาสไดศ้ึกษาตอ่ ไดร้ับการศึกษาทีม่ีคุณภาพ สอดคลอ้งกับศักยภาพ ความ
ถนัด ความสนใจเพื่อลด ความเหลื่อมลา และสร้างโอกาสทางการศึกษา โดยใช้กระบวนการรับนักเรียนทีม่ีความเป็น
ธรรม สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได ้และเสมอภาค ตามหลักธรรมาภิบาล
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รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงานดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ ร้อยละ 100 ของเด็กทีอ่ยูใ่นวัยเรียน ในเขตพื้นทีบ่ริการของสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน ได้
ศึกษาตอ่จนจบการศึกษาภาคบังคับ

กลุม่เป้าหมาย/ผูท้ีไ่ดร้ับ
ประโยชน์

เด็กนักเรียนในเขตพื้นทีบ่ริการของสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

พื้นทีก่ารดําเนินการ

ระดับพื้นทีด่ําเนินการ จังหวัด

รายละเอียดพื้นทีก่ารดําเนิน
การ

นักเรียนในเขตพื้นทีบ่ริการของสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

พิกัดพื้นทีก่ารดําเนินการ

ระยะเวลาดําเนินโครงการ/การดําเนินงาน

วันทีเ่ริม่ตน้โครงการ เมษายน พ.ศ. 2564

วันทีส่ิน้สุดโครงการ มิถุนายน พ.ศ. 2564

4. กิจกรรม

กจิกรรม

ระชมุคณะกรรมการรับนักเรยีนระดบัเขตพื�นที�การศกึษา ครั�งที

ระชมุคณะกรรมการรับนักเรยีนระดบัเขตพื�นที�การศกึษา ครั�งที

ตดิตามการรับสมคัรนักเรยีน การสอบคดัเลอืก และการรายงา

ประชมุสรปุผลการดําเนนิงานรับนักเรยีน ประจําปีการศกึษา 2

พ.ศ. 2564

ปีงบประมาณ 2564

Q 3

ระชมุคณะกรรมการรับนักเรยีนระดบัเขตพื�นที�การศกึษา ครั�

ระชมุคณะกรรมการรับนักเรยีนระดบัเขตพื�นที�การศกึษา ครั�

ตดิตามการรับสมคัรนักเรยีน การสอบคดัเลอืก และการรายงานตวันักเรยีน

ประชมุสรปุผลการดําเนนิงานรับนักเรยีน ประจําปีการศกึษา

5. งบประมาณ

แหลง่เงิน

งบประมาณทีห่นว่ยงานขอ
โดยตรง

16,000 บาท

งบประมาณทีข่อผา่นหนว่ย
งานอื่น

ทีม่าของงบประมาณ จํานวนงบประมาณ

ไมม่ีขอ้มูล 0 บาท

งบประมาณทีไ่ดร้ับจากจังหวัด 0 บาท

งบประมาณทีไ่ดร้ับจากจังหวัด 0 บาท
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แหลง่เงิน
เงินรายไดข้องหนว่ยงาน 0 บาท

เงินกูภ้ายในประเทศ 0 บาท

เงินกูจ้ากตา่งประเทศ 0 บาท

งบประมาณจากแหลง่อื่น ทีม่าของงบประมาณ จํานวนงบประมาณ

ไมม่ีขอ้มูลงบประมาณจากแหลง่อื่น

รวมวงเงินงบประมาณทัง้หมด 16,000 บาท

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายระหวา่ง
ปีงบประมาณ 2564 ถึง

ปีงบประมาณ 2564

ปีงบประมาณ 2564 จํานวนงบประมาณ

ไตรมาสที ่1 0 บาท

ไตรมาสที ่2 0 บาท

ไตรมาสที ่3 16,000 บาท

ไตรมาสที ่4 0 บาท

รวมงบประมาณจากแผนการ
ใช้จ่ายทัง้หมด

16,000 บาท

M.6 ผลการดําเนินงาน ประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564

ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564

เป้าหมายเชิงผลผลิต
(Output)

เด็กทุกคนในระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน มีโอกาสไดร้ับการศึกษาทีม่ีคุณภาพ สอดคลอ้งกับศักยภาพ ความถนัด ความ
สนใจ

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

เพื่อลดความเหลื่อมลา และสร้างโอกาสทางการศึกษา โดยใช้กระบวนการรับนักเรียนทีม่ีความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส
ตรวจสอบได ้และเสมอภาค ตามหลักธรรมาภิบาล

ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ ร้อยละ 100 ของเด็กทีอ่ยูใ่นวัยเรียนไดศ้ึกษาตอ่จนจบการศึกษาภาคบังคับ

ความกา้วหนา้ของกิจกรรมทีด่ําเนินการ ประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564

กิจกรรมตามแผนงาน กิจกรรมหลักที ่1 ความกา้วหนา้

ระชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา ครัง้ที ่1 ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา ครัง้ที ่1

กิจกรรมหลักที ่2 ความกา้วหนา้

ระชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา ครัง้ที ่2 -

กิจกรรมหลักที ่3 ความกา้วหนา้

ติดตามการรับสมัครนักเรียน การสอบคัดเลือก และการรายงานตัว
นักเรียน ปีการศึกษา 2564

ติดตามการรับสมัครนักเรียน การสอบคัดเลือก และการรายงานตัว
นักเรียน ปีการศึกษา 2564

กิจกรรมหลักที ่4 ความกา้วหนา้

ประชุมสรุปผลการดําเนินงานรับนักเรียน ประจําปีการศึกษา 2564 ประชุมสรุปผลการดําเนินงานรับนักเรียน ประจําปีการศึกษา 2564

ความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการกับแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติหลัก

่
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ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564
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

ความสอดคลอ้งกับแผนการ
ปฏิรูปประเทศ

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

2. ลดความเหลื่อมลาทางการศึกษา ลดความเหลื่อมลาทางการศึกษา 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

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

เด็ก เยาวชน และประชาชน ทีข่าดแคลนทุนทรัพยห์รือดอ้ยโอกาส
ทุกคนมีความเสมอภาคในโอกาสพัฒนาตนเองตามศักยภาพและ
เขา้ถึงการศึกษาทีม่ีคุณภาพ รวมถึงเสริมสร้างพัฒนาครูและสถาน
ศึกษาให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ตลอดจนวิจัยพัฒนาองคค์วาม
รู้ทีน่ําไปใช้ไดจ้ริงเพื่อยกระดับความสามารถของคนไทยไดอ้ยา่ง
ยัง่ยืน 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

เด็ก เยาวชน และประชาชน ทีข่าดแคลนทุนทรัพยห์รือดอ้ยโอกาส
ทุกคนมีความเสมอภาคในโอกาสพัฒนาตนเองตามศักยภาพและ
เขา้ถึงการศึกษาทีมี่คุณภาพ รวมถึงเสริมสร้างพัฒนาครูและสถาน
ศึกษาให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ตลอดจนวิจัยพัฒนาองคค์วาม
รู้ทีน่ําไปใช้ไดจ้ริงเพื่อยกระดับความสามารถของคนไทยไดอ้ยา่ง
ยัง่ยืน

เด็ก เยาวชน และประชาชน ทีข่าดแคลนทุนทรัพยห์รือดอ้ยโอกาส
ทุกคนมีความเสมอภาคในโอกาสพัฒนาตนเองตามศักยภาพและ
เขา้ถึงการศึกษาทีม่ีคุณภาพ รวมถึงเสริมสร้างพัฒนาครูและสถาน
ศึกษาให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ตลอดจนวิจัยพัฒนาองคค์วาม
รู้ทีน่ําไปใช้ไดจ้ริงเพื่อยกระดับความสามารถของคนไทยไดอ้ยา่ง
ยัง่ยืน 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

นวัตกรรมดา้นองคค์วามรู้ตอ่เนื่องทีมุ่ง่สนับสนุนการสํารวจและฐาน
ขอ้มูลเชิงยุทธศาสตร์แบบตอ่เนื่องทีส่ําคัญตอ่การประเมินและ
พัฒนามาตรการสง่เสริมคุณภาพและลดความเหลื่อมลาในการ
พัฒนาคนไทย

นวัตกรรมดา้นองคค์วามรู้ตอ่เนื่องทีมุ่ง่สนับสนุนการสํารวจและฐาน
ขอ้มูลเชิงยุทธศาสตร์แบบตอ่เนื่องทีส่ําคัญตอ่การประเมินและ
พัฒนามาตรการสง่เสริมคุณภาพและลดความเหลื่อมลาในการ
พัฒนาคนไทย 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดลําดับที ่1 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

เป้าหมายที ่3 คนไทยมีการศึกษาทีมี่คุณภาพตามมาตรฐานสากล
และมีความสามารถ เรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งตอ่เนื่อง

คนไทยมีการศึกษาทีม่ีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีความ
สามารถ เรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งตอ่เนื่อง 

แผนความมัน่คงแห่งชาติ

การเบิกจ่ายงบประมาณประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564

จํานวนเงินงบประมาณตาม 16,000
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กลับหนา้แสดงรายช่ือโครงการ

ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564
แผนการใช้จ่าย

จํานวนเงินงบประมาณทีเ่บิก
จ่ายจริง

15,375

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไมส่ามารถเบิกจ่ายงบประมาณไดต้ามแผนการ

สาเหตุทีไ่มส่ามารถเบิกจ่ายงบ
ประมาณไดต้ามแผนการ

เบิกจ่ายตามภาระงาน และยังคา้งเบิกจ่ายงบประมาณคา่ใช้จ่ายในการออกติดตามการรับนักเรียน ยกไปเบิกจ่ายใน
ไตรมาส 4 จํานวน 350 บาท

สรุปปัญหาและขอ้เสนอแนะของโครงการประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564

ผลการดําเนินงาน สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน ไดด้ําเนินการจัดกิจกรรมตามแผนงาน/ โครงการ ดังนี ้1. ประชุม
คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา (จังหวัดลําปาง) เมื่อวันที ่8 มิถุนายน 2564 ณ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา ลําปาง ลําพูน จํานวน 10 คน 2. ติดตามการรับสมัครนักเรียน การสอบคัดเลือก และการรายงาน
ตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนในสังกัด 3. ประชุมสรุปผลการดําเนินงานรับนักเรียน ประจําปีการศึกษา
2564 รายงานผลไปยัง สพฐ. ,สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดลําปาง และสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดลําพูน สง่ผลให้ เด็ก
ทุกคนมีโอกาสเขา้รับการศึกษาทีม่ีคุณภาพ ผา่นกระบวนการรับนักเรียนทีเ่ป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใส ตรวจสอบได้
ตามหลักธรรมาภิบาล

ปัญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน

-

ขอ้เสนอแนะ -

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

