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โครงการ/การดําเนินการ: โครงการการพัฒนาระบบนวัตกรรมฐานขอ้มูลขนาดใหญเ่พื่อการบริหารจัดการงานของสํานักงาน
เขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ระยะที ่2 (ศธ 04265-64-0019)

กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลําปาง-ลําพูน)

สถานะ อนุมัติแลว้

M.1 แนวทางการพัฒนาของแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรง

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ

ความสอดคลอ้งของโครงการ
กับยุทธศาสตร์ชาติทีท่า่นเลือก

ยุทธศาสตร์ชาติดา้นการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

 

เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ชาติดา้นการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

 

อธิบายความสอดคลอ้งของ
โครงการกับยุทธศาสตร์ชาติที่

ทา่นเลือก

การทํางานมีวัฒนธรรมทีมุ่ง่ผลสัมฤทธิแ์ละผลประโยชนข์องสว่นรวม มีความทันสมัยและพร้อมทีจ่ะปรับตัวให้ทันตอ่การ
เปลีย่นแปลงของโลกอยูต่ลอดเวลา โดยเฉพาะอยา่งยิง่การนํานวัตกรรมเทคโนโลยีการจัดการขอ้มูลขนาดใหญ ่และระบบ
การทํางานทีเ่ป็นดิจิทัลมาประยุกตใ์ช้อยา่งคุม้คา่และสามารถปฏิบัติงานเทียบไดก้ับมาตรฐานสากล

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับเป้าหมายและตัวชีว้ัดของแผนแมบ่ทประเด็น

แผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์
ชาติ

แผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ

เป้าหมาย 2. ภาครัฐมีการดําเนินการทีม่ีประสิทธิภาพ ดว้ยการนํานวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกตใ์ช้

ความสอดคลอ้งของโครงการ
กับเป้าหมายของแผนแมบ่ท

ประเด็น

การทํางานของสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีความทันสมัยและพร้อมทีจ่ะปรับตัวให้ทันตอ่การ
เปลีย่นแปลงของโลกอยูต่ลอดเวลา โดยเฉพาะอยา่งยิง่การนํานวัตกรรมเทคโนโลยีการจัดการขอ้มูลขนาดใหญ ่และระบบ
การทํางานทีเ่ป็นดิจิทัลมาประยุกตใ์ช้อยา่งคุม้คา่และสามารถปฏิบัติงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และมุง่ผลสัมฤทธิแ์ละผล
ประโยชนข์องสว่นรวม

ตัวชีว้ัดของแผนแมบ่ทประเด็น ตัวชีว้ัด Contribution ตอ่เป้าหมายเมื่อเสร็จสิน้โครงการ

ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสใ์นการจัดลําดับขององคก์าร
สหประชาชาติ

อยูใ่นกลุม่ประเทศทีม่ีการพัฒนาสูงสุด 60 อันดับแรก

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับเป้าหมายและตัวชีว้ัดของแผนยอ่ย

แผนยอ่ย แผนยอ่ยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ

แนวทางการพัฒนา 3) ปรับเปลีย่นรูปแบบการจัดโครงสร้างองคก์ารและออกแบบระบบการบริหารงานใหม ่ให้มีความยืดหยุน่ คลอ่งตัว
กระชับ ทันสมัย สามารถตอบสนองตอ่บริบทการเปลีย่นแปลงไดใ้นทุกมิติ ไมย่ึดติดกับการจัดโครงสร้างองคก์ารแบบ
ราชการและวางกฎเกณฑม์าตรฐานกลางอยา่งตายตัว มีขนาดทีเ่หมาะสมกับภารกิจ ปราศจากความซาซ้อนของการ
ดําเนินภารกิจ สามารถปรับเปลีย่นบทบาท ภารกิจ โครงสร้างองคก์าร ระบบการบริหารงาน รวมทัง้วางกฎระเบียบไดเ้อง
อยา่งเหมาะสมตามสถานการณท์ีเ่ปลีย่นแปลงไปเนน้ทํางานแบบบูรณาการไร้รอยตอ่และเชื่อมโยงเป็นเครือขา่ยกับทุก
ภาคสว่น ทัง้นี ้เพื่อมุง่ไปสูค่วามเป็นองคก์ารทีม่ีขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงานและมีผลสัมฤทธิเ์ทียบไดก้ับมาตรฐาน
ระดับสากล นอกจากนีย้ังมีความเป็นสํานักงานสมัยใหม ่ใช้ประโยชนจ์ากขอ้มูลขนาดใหญเ่พื่อวิเคราะห์คาดการณล์ว่ง
หนา้และทํางานในเชิงรก สามารถนําเทคโนโลยีอันทันสมัยเขา้มาประยกตใ์ช้เพื่อเพิม่ประสิทธิภาพและสร้างคณคา่ในการ

ประเด็น

1. ภาครัฐทีย่ึดประชาชนเป็นศูนยก์ลาง ตอบสนองความตอ้งการ และให้บริการอยา่งสะดวกรวดเร็ว

โปร่งใส

1.2 ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะตา่ง ๆ ผา่นการนําเทคโนโลยีดิจิทัล

มาประยุกตใ์ช้

เป้าหมาย

1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานทีมุ่ง่ผลสัมฤทธิแ์ละผลประโยชนส์ว่นรวม ตอบสนองความตอ้งการ

ของประชาชนไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
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สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ
หนาและทางานในเชงรุก สามารถนาเทคโนโลยอนทนสมยเขามาประยุกตใชเพอเพมประสทธภาพและสรางคุณคาในการ
ทํางาน

เป้าหมาย ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเทา่มาตรฐานสากลและมีความคลอ่งตัว

ความสอดคลอ้งของโครงการ
กับเป้าหมายของแผนยอ่ย

สํานักงานเขตพื้นที่ก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีการบริหารจัดการศึกษาทีม่ีความคลอ่งตัว และทันสมัย

ตัวชีว้ัดของแผนยอ่ย ตัวชีว้ัด Contribution ตอ่เป้าหมายเมื่อเสร็จสิน้โครงการ

ระดับ Digital Government Maturity Model (Gartner) ระดับ 2

สัดสว่นของหนว่ยงานทีบ่รรลุผลสัมฤทธิอ์ยา่งสูงตามเป้าหมาย ไมน่อ้ยกวา่ร้อยละ 90

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับองคป์ระกอบกับปัจจัย

องคป์ระกอบ ศักยภาพองคก์ร (200401V02)

ปัจจัย เทคโนโลยีการบริหารจัดการภาคในองคก์ร (Enterprise Resource Planning) (200401F0203)

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

ั ี่ 3 ิ ั ี ่ 4 ั 2560

เป้าหมายรวม

4. ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพิม่ความคลอ่งตัวในการรองรับ

ความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล

เรื่องและประเด็นปฏิรูป

7. การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมดว้ยระบบดิจิทัล (Digitalization for

Educational and Learning Reform)

เป้าหมายรวม

2. มีระบบขอ้มูลและสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการระบบการศึกษา ครอบคลุม

การจัดทําขอ้มูลรายบุคคลของผูเ้รียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา

หนว่ยงาน และกระบวนการทีเ่กีย่วขอ้งในทุกระดับการศึกษาและทุกระบบการศึกษา

เรื่องและประเด็นปฏิรูป

7. การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมดว้ยระบบดิจิทัล (Digitalization for

Educational and Learning Reform)

ประเด็นการปฏิรูป

7.2 ระบบขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Big Data for Education)

เป้าหมายรวม

มีระบบขอ้มูลและสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการระบบการ

ศึกษา ครอบคลุมการจัดทําขอ้มูลรายบุคคลของผูเ้รียน ครู และ

บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หนว่ยงาน และกระบวนการ

ทีเ่กีย่วขอ้งในทุกระดับการศึกษาและทุกระบบการศึกษา

เรื่องและประเด็นปฏิรูป

7. การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมดว้ยระบบดิจิทัล (Digitalization for

Educational and Learning Reform)

ประเด็นการปฏิรูป

7.2 ระบบขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Big Data for Education)

กิจกรรม

กิจกรรม 1 จัดทําระบบขอ้มูลและสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Big

Data In Education)

เป้าหมายรวม

ระบบขอ้มูลและสารสนเทศเพื่อการศึกษา
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แผนระดับที ่2 
แผนการปฏิรูปประเทศ / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / แผนความมัน่คงแห่งชาติ

แผนระดับที 3 ตามมติ ครม. วันที 4 ธันวาคม 2560

แผนระดับที ่3 ตามมติ ครม.
วันที ่4 ธันวาคม 2560

ความสอดคลอ้งกับสว่นทีเ่กีย่วขอ้งอื่น

ความสอดคลอ้งกับนโยบาย
รัฐบาลหลัก

 พัฒนาระบบขอ้มูลขนาดใหญใ่นการบริหารราชการแผน่ดิน 

ความสอดคลอ้งกับนโยบาย
เร่งดว่นของรัฐบาล

 การเตรียมคนไทยสูศ่ตวรรษที ่๒๑ 

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง

มติครม.ทีเ่กีย่วขอ้ง

อื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง





2. ขอ้มูลทัว่ไป

ภาพรวมโครงการ/การดําเนินงาน

ลักษณะการดําเนินงาน โครงการ

ภายใตแ้ผนงาน แผนงานพื้นฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ลักษณะโครงการ/การดําเนิน
งาน

โครงการทีใ่ช้งบประมาณ

วิธีการดําเนินงาน ดําเนินการเอง

รหัส GFMIS ของโครงการ

ผูอ้ํานวยการกองหรือเทียบเทา่

คํานําหนา้ชื่อ นาย

ชื่อ ประจักษ์

นามสกุล สีหราช

อีเมล (หนว่ยงาน) spm35@secondary35.go.th

อีเมล (สว่นตัว/สํารอง) prajak.s@secondary35.go.th

โทรศัพท์ 095-5952656

โทรสาร 054-350791

ผูป้ระสานงานหลัก

คํานําหนา้ชื่อ นาย

ชื่อ มนตรี
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ภาพรวมโครงการ/การดําเนินงาน
นามสกุล นันไชย

อีเมล (หนว่ยงาน) spm35@secondary35.go.th

อีเมล (สว่นตัว/สํารอง) montri.n@secondary35.go.th

โทรศัพท์ 088-2945266

โทรสาร 054-350791

3. รายละเอียด

รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน

หลักการและเหตุผล สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน มีนโยบายทีจ่ะเพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทีจ่ะเนน้การพัฒนาหนว่ย
งานในสังกัด ให้เป็นหนว่ยงานทีม่ีขนาดทีเ่หมาะสมกับบทบาทภารกิจ สามารถให้บริการไดอ้ยา่งมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ แยกแยะบทบาทหนว่ยงานแตล่ะระดับอยา่งชัดเจน เช่น ระดับปฏิบัติ ระดับทีท่ําหนา้ทีใ่นการกํากับติดตาม
เป็นหนว่ยงานทีม่ีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล และโปร่งใส เป็นองคก์รทีป่ราศจากการ ทุจริตคอรัปชัน่ ปรับ
วัฒนธรรมการทํางานให้มุง่ผลสัมฤทธิแ์ละผลประโยชนส์ว่นรวม มีความทันสมัย และพร้อมทีจ่ะปรับตัวให้ทันตอ่การ
เปลีย่นแปลงของโลกอยูต่ลอดเวลา โดยเฉพาะอยา่งยิง่การนํานวัตกรรม เทคโนโลยีขอ้มูล ขนาดใหญ ่ระบบการทํางานที่
เป็น Digital เขา้มาประยุกตใ์ช้อยา่งคุม้คา่ และปฏิบัติงานเทียบไดก้ับมาตรฐานสากล รวมทัง้มีลักษณะเปิดกวา้ง เชื่อมโยง
ถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคสว่นเขา้มามีสว่นร่วมเพื่อตอบสนองความ ตอ้งการของประชาชนไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว
โดยมีประเด็นกลยุทธ ์ดังนี ้1. เพิม่ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้น
ฐาน สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา และสถานศึกษา 2. สร้างเครือขา่ยความร่วมมือและสง่เสริมให้ทุกภาคสว่นของสังคม
เขา้มามีสว่นร่วมบริหารจัดการศึกษา 3. ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาให้มีอิสระ นําไปสูก่ารกระจายอํานาจ 4
ดา้น ให้สถานศึกษาเป็นศูนยก์ลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นที ่4. ปรับเปลีย่นระบบงบประมาณเพื่อสนับสนุน
ผูเ้รียนและสถานศึกษาอยา่งเหมาะสม เพียงพอ 5. สง่เสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หนว่ยงานทุกระดับนํา Digital
Technology มาใช้ในการเพิม่ประสิทธิภาพการบริหารอยา่งเป็นระบบ นําไปสูก่ารนําเทคโนโลยี Big Data เพื่อเชื่อมโยง
ขอ้มูลดา้นตา่ง ๆ ตัง้แตข่อ้มูลผูเ้รียน ขอ้มูลครู ขอ้มูลสถานศึกษา และขอ้มูลอื่น ๆ ทีจ่ําเป็นมาวิเคราะห์เพื่อให้สถาน
ศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผูเ้รียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถวิเคราะห์เป็น
ขอ้มูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยข์องประเทศ เพื่อให้การดําเนินการตามนโยบายทีจ่ะเพิม่ประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 จึงไดจ้ัดทําโครงการการพัฒนาระบบขอ้มูล
สารสนเทศ (Big Data) ในสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เพื่อรองรับการใช้งานระบบขอ้มูล
สารสนเทศทีส่ามารถบริหารจัดการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ทีจ่ะสง่ผลตอ่การพัฒนาการเรียนรู้ของผูเ้รียนภายในสังกัด

วัตถุประสงค์ เพื่อเพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 ให้สามารถเชื่อมโยงขอ้มูล
ดา้นตา่ง ๆ ตัง้แตข่อ้มูลผูเ้รียน ขอ้มูลครู ขอ้มูล สถานศึกษา ขอ้มูลดา้นบริหารงานทัว่ไป ขอ้มูลดา้นวิชาการ และขอ้มูล
ดา้นบริหารงานบุคคล ทีจ่ําเป็นมาวิเคราะห์ เพื่อสง่เสริมให้สถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผูเ้รียนเป็นราย
บุคคล และสามารถวิเคราะห์เป็นขอ้มูลในการวางแผนการพัฒนาผูเ้รียนในอนาคต

เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงผลผลิต
(Output)

1. โรงเรียนในสังกัดจํานวน 45 โรงเรียน มีระบบบริหารจัดการศึกษา (Big data) เพื่อใช้ในการตรวจเช็คการมาเรียนของ
นักเรียนในสังกัด และสามารถดูรายงานสถิติการขาดเรียน/หนีเรียนได ้2. เจ้าหนา้ทีใ่นสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
สามารถดูรายงานคะแนนของนักเรียน ขอ้มูลอัตรากําลัง ขอ้มูลบุคลากร ในระดับเขตพื้นทีไ่ด ้3. ผูบ้ริหารสถานศึกษา และ
ครูผูส้อน สามารถนําขอ้มูลการมาเรียนของนักเรียนในสังกัด รายงานสถิติการขาดเรียน/หนีเรียน มาบริหารจัดการงานใน
โรงเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 4. ผูบ้ริหารสํานักงานเขตพื้นที ่และเจ้าหนา้ทีใ่นสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา สามารถดู
รายงานคะแนนของนักเรียน ขอ้มูลอัตรากําลัง ขอ้มูลบุคลากร มาบริหารจัดการงานในสํานักงานเขตพื้นที ่ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีระบบนวัตกรรมฐานขอ้มูลขนาดใหญ ่เพื่อการบริหารจัดการ ที่
สามารถเชื่อมโยงขอ้มูลดา้นตา่ง ๆ ตัง้แตข่อ้มูล ผูเ้รียน ขอ้มูลครู ขอ้มูลสถานศึกษา ขอ้มูลดา้นบริหารงานทัว่ไป ขอ้มูล
ดา้นวิชาการ และขอ้มูลดา้นบริหารงานบุคคล ทีจ่ําเป็นมาวิเคราะห์ เพื่อสง่เสริมให้สถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาผูเ้รียนเป็นรายบุคคล และสามารถวิเคราะห์เป็นขอ้มูลในการวางแผนการพัฒนาผูเ้รียนในอนาคต ผูบ้ริหาร
ขา้ราชการครู บุคลากรในสํานักงานเขตพื้นทีศ่ึกษามัธยมศึกษา เขต 35 หนว่ยงานตา่ง ๆ ผูป้กครอง และประชาชนทัว่ไป
ทีม่ีความสนใจใช้ขอ้มูล สามารถบริหารจัดการงานในสํานักงาน และจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผูเ้รียนไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพและคุม้คา่ เกิดประโยชนส์ูงสุดตอ่องคก์ร

ผลทีค่าดวา่จะเกิด สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีระบบบริหารจัดการศึกษา (Big Data) สามารถบริหารจัดการงานใน
สํานักงาน และจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและคุม้คา่ เกิดประโยชนส์ูงสุดตอ่องคก์ร
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รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน
ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ - ร้อยละ 80 ของผูใ้ช้งานระบบระบบนวัตกรรมฐานขอ้มูลขนาดใหญม่ีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป - สํานักงานเขต

พื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีระบบนวัตกรรมฐานขอ้มูลขนาดใหญ ่เพื่อการบริหารจัดการงานของสํานักงาน

กลุม่เป้าหมาย/ผูท้ีไ่ดร้ับ
ประโยชน์

1. หนว่ยงานตน้สังกัด ผูบ้ริหารสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษาขา้ราชการครู บุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างชัว่คราว ในสังกัด 2. หนว่ยงานตา่ง ๆ ผูป้กครอง และประชาชนทัว่ไปทีม่ีความสนใจใช้ขอ้มูล

พื้นทีก่ารดําเนินการ

ระดับพื้นทีด่ําเนินการ ภูมิภาค/กลุม่จังหวัด

รายละเอียดพื้นทีก่ารดําเนิน
การ

จังหวัดลําปาง และจังหวัดลําพูน

พิกัดพื้นทีก่ารดําเนินการ

ระยะเวลาดําเนินโครงการ/การดําเนินงาน

วันทีเ่ริม่ตน้โครงการ มกราคม พ.ศ. 2564

วันทีส่ิน้สุดโครงการ กันยายน พ.ศ. 2564

4. กิจกรรม

กจิกรรม

ดําเนนิการจัดอบรมการพัฒนาระบบงานงบประมาณออนไลน ์

ประชมุคณะทํางานพัฒนาระบบ

วเิคราะหแ์ละออกแบบระบบ

ดําเนนิการพัฒนาระบบ

ปรับปรงุแกไ้ขระบบ

ตดิตั �ง ทดลองใชร้ะบบงาน

ประชมุคณะกรรมการเพื�อสรปุผลการพัฒนาระบบ

พ.ศ. 2564

ปีงบประมาณ 2564

Q 2 Q 3

ดําเนนิการจัดอบรมการพัฒนาระบบงานงบประมาณออนไลน ์ระบบการบั

ประชมุคณะทํางานพัฒนาระบบ

วเิคราะหแ์ละออกแบบระบบ

ดําเนนิการพัฒนาระบบ

ปรับปรงุแกไ้ขระบบ

ตดิตั �ง ทดลองใชร้ะบบงาน

ประชมุคณะกรรมการเพื�อสรปุผลการพัฒนาระบบ

5. งบประมาณ

แหลง่เงิน

งบประมาณทีห่นว่ยงานขอ
โดยตรง

56,770 บาท

งบประมาณทีข่อผา่นหนว่ย
งานอื่น

ทีม่าของงบประมาณ จํานวนงบประมาณ

ไมม่ีขอ้มูล 0 บาท

งบประมาณทีไ่ดร้ับจากจังหวัด 0 บาท

งบประมาณทีไ่ดร้ับจากจังหวัด 0 บาท

เงินรายไดข้องหนว่ยงาน 0 บาท



25/8/2564 eMENSCR - รายละเอยีดโครงการ

https://emenscr.nesdc.go.th/viewer/view.html?id=5fe014978ae2fc1b311d21e0 7/11

แหลง่เงิน

เงนรายไดของหนวยงาน 0 บาท

เงินกูภ้ายในประเทศ 0 บาท

เงินกูจ้ากตา่งประเทศ 0 บาท

งบประมาณจากแหลง่อื่น ทีม่าของงบประมาณ จํานวนงบประมาณ

ไมม่ีขอ้มูลงบประมาณจากแหลง่อื่น

รวมวงเงินงบประมาณทัง้หมด 56,770 บาท

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายระหวา่ง
ปีงบประมาณ 2564 ถึง

ปีงบประมาณ 2564

ปีงบประมาณ 2564 จํานวนงบประมาณ

ไตรมาสที ่1 0 บาท

ไตรมาสที ่2 16,850 บาท

ไตรมาสที ่3 39,920 บาท

ไตรมาสที ่4 0 บาท

รวมงบประมาณจากแผนการ
ใช้จ่ายทัง้หมด

56,770 บาท

M.6 ผลการดําเนินงาน ประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2564

ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2564

เป้าหมายเชิงผลผลิต
(Output)

1. โรงเรียนในสังกัดจํานวน 45 โรงเรียน มีระบบบริหารจัดการศึกษา (Big data) เพื่อใช้ในการตรวจเช็คการมาเรียนของ
นักเรียนในสังกัด และสามารถดูรายงานสถิติการขาดเรียน/หนีเรียนได ้2. เจ้าหนา้ทีใ่นสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
สามารถดูรายงานคะแนนของนักเรียน ขอ้มูลอัตรากําลัง ขอ้มูลบุคลากร ในระดับเขตพื้นทีไ่ด ้3. ผูบ้ริหารสถานศึกษา และ
ครูผูส้อน สามารถนําขอ้มูลการมาเรียนของนักเรียนในสังกัด รายงานสถิติการขาดเรียน/หนีเรียน มาบริหารจัดการงานใน
โรงเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 4. ผูบ้ริหารสํานักงานเขตพื้นที ่และเจ้าหนา้ทีใ่นสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา สามารถดู
รายงานคะแนนของนักเรียน ขอ้มูลอัตรากําลัง ขอ้มูลบุคลากร มาบริหารจัดการงานในสํานักงานเขตพื้นที ่ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีระบบนวัตกรรมฐานขอ้มูลขนาดใหญ ่เพื่อการบริหารจัดการ ที่
สามารถเชื่อมโยงขอ้มูลดา้นตา่ง ๆ ตัง้แตข่อ้มูล ผูเ้รียน ขอ้มูลครู ขอ้มูลสถานศึกษา ขอ้มูลดา้นบริหารงานทัว่ไป ขอ้มูล
ดา้นวิชาการ และขอ้มูลดา้นบริหารงานบุคคล ทีจ่ําเป็นมาวิเคราะห์ เพื่อสง่เสริมให้สถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาผูเ้รียนเป็นรายบุคคล และสามารถวิเคราะห์เป็นขอ้มูลในการวางแผนการพัฒนาผูเ้รียนในอนาคต ผูบ้ริหาร
ขา้ราชการครู บุคลากรในสํานักงานเขตพื้นทีศ่ึกษามัธยมศึกษา เขต 35 หนว่ยงานตา่ง ๆ ผูป้กครอง และประชาชนทัว่ไป
ทีม่ีความสนใจใช้ขอ้มูล สามารถบริหารจัดการงานในสํานักงาน และจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผูเ้รียนไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพและคุม้คา่ เกิดประโยชนส์ูงสุดตอ่องคก์ร

ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ - ร้อยละ 80 ของผูใ้ช้งานระบบระบบนวัตกรรมฐานขอ้มูลขนาดใหญม่ีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป - สํานักงานเขต
พื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีระบบนวัตกรรมฐานขอ้มูลขนาดใหญ ่เพื่อการบริหารจัดการงานของสํานักงาน

ความกา้วหนา้ของกิจกรรมทีด่ําเนินการ ประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2564

กิจกรรมตามแผนงาน กิจกรรมหลักที ่1 ความกา้วหนา้

ดําเนินการจัดอบรมการพัฒนาระบบงานงบประมาณออนไลน ์ระบบ
การบันทึก ID Plan ของครูในสังกัด

สพม.ลําปาง ลําพูน ไดม้ีการเปลีย่นแปลงการจัดกิจกรรม/โครงการ
เป็นอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ นวัตกรรมฐานขอ้มูลขนาด
ใหญเ่พื่อการบริหารจัดการงานสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

ความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการกับแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติหลัก
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ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2564ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติ

ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานทีมุ่ง่ผลสัมฤทธิแ์ละผลประโยชนส์ว่นรวม ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนไดอ้ยา่ง
สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของแผนแมบ่ทประเด็น

ภาครัฐมีการดําเนินการทีม่ีประสิทธิภาพ ดว้ยการนํานวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกตใ์ช้

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของแผนยอ่ย

ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเทา่มาตรฐานสากลและมีความคลอ่งตัว

ความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการกับแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติระดับรอง

แผนระดับที ่3 แผนการทํางานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง

ความสอดคลอ้งกับแผนการ
ปฏิรูปประเทศ

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

4. ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร
เพิม่ความคลอ่งตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการ
ศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล

รับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพิม่
ความคลอ่งตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา
และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

2. มีระบบขอ้มูลและสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการระบบการ
ศึกษา ครอบคลุมการจัดทําขอ้มูลรายบุคคลของผูเ้รียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หนว่ยงาน และกระบวนการที่
เกีย่วขอ้งในทุกระดับการศึกษาและทุกระบบการศึกษา

มีระบบขอ้มูลและสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการระบบการศึกษา
ครอบคลุมการจัดทําขอ้มูลรายบุคคลของผูเ้รียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา สถานศึกษา หนว่ยงาน และกระบวนการทีเ่กีย่วขอ้ง
ในทุกระดับการศึกษาและทุกระบบการศึกษา 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

มีระบบขอ้มูลและสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการระบบการศึกษา
ครอบคลุมการจัดทําขอ้มูลรายบุคคลของผูเ้รียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา สถานศึกษา หนว่ยงาน และกระบวนการทีเ่กีย่วขอ้ง
ในทุกระดับการศึกษาและทุกระบบการศึกษา

มีระบบขอ้มูลและสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการระบบการศึกษา
ครอบคลุมการจัดทําขอ้มูลรายบุคคลของผูเ้รียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา สถานศึกษา หนว่ยงาน และกระบวนการทีเ่กีย่วขอ้ง
ในทุกระดับการศึกษาและทุกระบบการศึกษา 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

ระบบขอ้มูลและสารสนเทศเพื่อการศึกษา ระบบขอ้มูลและสารสนเทศเพื่อการศึกษา 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

แผนความมัน่คงแห่งชาติ

การเบิกจ่ายงบประมาณประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2564

จํานวนเงินงบประมาณตาม
แผนการใช้จ่าย

16,850

จํานวนเงินงบประมาณทีเ่บิก
จ่ายจริง

8,250

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไมส่ามารถเบิกจ่ายงบประมาณไดต้ามแผนการ
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ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2564สาเหตุทีไ่มส่ามารถเบิกจ่ายงบ
ประมาณไดต้ามแผนการ

เบิกจ่ายงบประมาณตามจริง

สรุปปัญหาและขอ้เสนอแนะของโครงการประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2564

ผลการดําเนินงาน สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน ไดด้ําเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบวัต
กรรมฐานขอ้มูลขนาดใหญเ่พื่อการบริหารจัดการงานของสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยม ศึกษาลําปาง ลําพูน ให้กับผู้
บริหารและครูโรงเรียนในสังกัด จํานวน 2 โรงเรียน โดยจัดการอบรมขึ้นในวันเสาร์ที ่20 กุมภาพันธ ์2564 ณ ห้องประชุม
เจ้านอ้ย โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน ซึ่งในครัง้นีม้ีผูเ้ขา้ร่วมอบรมทัง้สิน้ 15 คน สง่ผลให้สํานักงานเขตพื้นทีก่าร
ศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน มีระบบนวัตกรรมฐานขอ้มูลขนาดใหญ ่เพื่อการบริหารจัดการ ทีส่ามารถเชื่อมโยงขอ้มูล
ดา้นตา่ง ๆ ครบทัง้ 45 โรง ไดแ้ก ่ขอ้มูลผูเ้รียน ขอ้มูลครู ขอ้มูลสถานศึกษา ขอ้มูลดา้นบริหารงานทัว่ไป ขอ้มูลดา้น
วิชาการ และขอ้มูลดา้นบริหารงานบุคคล ทีจ่ําเป็นมาวิเคราะห์ เพื่อสง่เสริมให้สถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาผูเ้รียนเป็นรายบุคคล และสามารถวิเคราะห์เป็นขอ้มูลในการวางแผนการพัฒนาผูเ้รียนในอนาคต ผูบ้ริหาร
ขา้ราชการครู บุคลากรในสํานักงานเขตพื้นทีศ่ึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน หนว่ยงานตา่ง ๆ ผูป้กครอง และประชาชน
ทัว่ไปทีม่ีความสนใจใช้ขอ้มูล สามารถบริหารจัดการงานในสํานักงาน และจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผูเ้รียนไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพและคุม้คา่ เกิดประโยชนส์ูงสุดตอ่องคก์ร

ปัญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน

-

ขอ้เสนอแนะ -

M.6 ผลการดําเนินงาน ประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564

ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564

เป้าหมายเชิงผลผลิต
(Output)

ไมไ่ดร้ับจัดสรรงบประมาณให้ดําเนินการในไตรมาสที ่3

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

ไมไ่ดร้ับจัดสรรงบประมาณให้ดําเนินการในไตรมาสที ่3

ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ ไมไ่ดร้ับจัดสรรงบประมาณให้ดําเนินการในไตรมาสที ่3

ความกา้วหนา้ของกิจกรรมทีด่ําเนินการ ประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564

กิจกรรมตามแผนงาน กิจกรรมหลักที ่1 ความกา้วหนา้

ประชุมคณะทํางานพัฒนาระบบ ไมไ่ดรั้บจัดสรรงบประมาณให้ดําเนินการในไตรมาสที ่3

กิจกรรมรอง ความกา้วหนา้

วิเคราะห์และออกแบบระบบ ไมไ่ดรั้บจัดสรรงบประมาณให้ดําเนินการในไตรมาสที ่3

กิจกรรมหลักที ่3 ความกา้วหนา้

วิเคราะห์และออกแบบระบบ ไมไ่ดรั้บจัดสรรงบประมาณให้ดําเนินการในไตรมาสที ่3

กิจกรรมหลักที ่4 ความกา้วหนา้

ดําเนินการพัฒนาระบบ ไมไ่ดรั้บจัดสรรงบประมาณให้ดําเนินการในไตรมาสที ่3

กิจกรรมหลักที ่5 ความกา้วหนา้

ปรับปรุงแกไ้ขระบบ ไมไ่ดรั้บจัดสรรงบประมาณให้ดําเนินการในไตรมาสที ่3

กิจกรรมหลักที ่6 ความกา้วหนา้

ติดตัง้ ทดลองใช้ระบบงาน ไมไ่ดรั้บจัดสรรงบประมาณให้ดําเนินการในไตรมาสที ่3

กิจกรรมหลักที ่7 ความกา้วหนา้กิจกรรมหลักที ่7 ความกา้วหนา้
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ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564
ประชุมคณะกรรมการเพื่อสรุปผลการพัฒนาระบบ ไมไ่ดรั้บจัดสรรงบประมาณให้ดําเนินการในไตรมาสที ่3

ความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการกับแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติหลัก

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติ

ไมไ่ดร้ับจัดสรรงบประมาณให้ดําเนินการในไตรมาสที ่3

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของแผนแมบ่ทประเด็น

ไมไ่ดร้ับจัดสรรงบประมาณให้ดําเนินการในไตรมาสที ่3

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของแผนยอ่ย

ไมไ่ดร้ับจัดสรรงบประมาณให้ดําเนินการในไตรมาสที ่3

ความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการกับแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติระดับรอง

แผนระดับที ่3 แผนการทํางานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง

ความสอดคลอ้งกับแผนการ
ปฏิรูปประเทศ

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

4. ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร
เพิม่ความคลอ่งตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการ
ศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล

ไมไ่ดรั้บจัดสรรงบประมาณให้ดําเนินการในไตรมาสที ่3 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

2. มีระบบขอ้มูลและสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการระบบการ
ศึกษา ครอบคลุมการจัดทําขอ้มูลรายบุคคลของผูเ้รียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หนว่ยงาน และกระบวนการที่
เกีย่วขอ้งในทุกระดับการศึกษาและทุกระบบการศึกษา

ไมไ่ดรั้บจัดสรรงบประมาณให้ดําเนินการในไตรมาสที ่3 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

มีระบบขอ้มูลและสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการระบบการศึกษา
ครอบคลุมการจัดทําขอ้มูลรายบุคคลของผูเ้รียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา สถานศึกษา หนว่ยงาน และกระบวนการทีเ่กีย่วขอ้ง
ในทุกระดับการศึกษาและทุกระบบการศึกษา

ไมไ่ดรั้บจัดสรรงบประมาณให้ดําเนินการในไตรมาสที ่3 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

ระบบขอ้มูลและสารสนเทศเพื่อการศึกษา ไมไ่ดรั้บจัดสรรงบประมาณให้ดําเนินการในไตรมาสที ่3 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

แผนความมัน่คงแห่งชาติ

การเบิกจ่ายงบประมาณประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564

จํานวนเงินงบประมาณตาม
แผนการใช้จ่าย

39,920

จํานวนเงินงบประมาณทีเ่บิก
จ่ายจริง

0
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กลับหนา้แสดงรายช่ือโครงการ

ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไมส่ามารถเบิกจ่ายงบประมาณไดต้ามแผนการ

สาเหตุทีไ่มส่ามารถเบิกจ่ายงบ
ประมาณไดต้ามแผนการ

ไมไ่ดร้ับจัดสรรงบประมาณให้ดําเนินการในไตรมาสที ่3

สรุปปัญหาและขอ้เสนอแนะของโครงการประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564

ผลการดําเนินงาน ไมไ่ดร้ับจัดสรรงบประมาณให้ดําเนินการในไตรมาสที ่3

ปัญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน

ไมไ่ดร้ับจัดสรรงบประมาณให้ดําเนินการในไตรมาสที ่3

ขอ้เสนอแนะ ไมไ่ดร้ับจัดสรรงบประมาณให้ดําเนินการในไตรมาสที ่3
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