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โครงการ/การดําเนินการ: โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการดา้นการบริหารงานบุคคล ปี พ.ศ. 2565 (ศธ 4334-65-0009)
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

สถานะ อนุมัติแลว้

M.1 แนวทางการพัฒนาของแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรง

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ

ความสอดคลอ้งของโครงการ
กับยุทธศาสตร์ชาติทีท่า่นเลือก

ยุทธศาสตร์ชาติดา้นการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

 

เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ชาติดา้นการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

 

อธิบายความสอดคลอ้งของ
โครงการกับยุทธศาสตร์ชาติที่

ทา่นเลือก

บุคลากรภาครัฐถือเป็นปัจจัยสําคัญทีสุ่ดในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการพัฒนาประเทศให้ประสบผลสําเร็จ
เนื่องจากเป็นกลุม่บุคคลทีต่อ้งดําเนินการตามอํานาจหนา้ทีท่ีก่ฎหมายกําหนดและให้อํานาจไวเ้พื่อการปฏิบัติภารกิจของ
รัฐในดา้นตา่ง ๆ อันจะกอ่ให้เกิดประโยชนส์ุขของประชาชนและการพัฒนาประเทศตามเป้าหมายทีไ่ดต้ัง้ไว ้ดังนัน้ ในการ
สร้างและพัฒนาให้บุคลากรภาครัฐมีความพร้อมทัง้ความรู้ ความสามารถกรอบความคิด และทัศนคติในการขับเคลื่อน
ภารกิจยุทธศาสตร์ชาติให้ประสบผลสําเร็จ ภาครัฐจําเป็นตอ้งทบทวนพัฒนาและปรับปรุงระบบ กลไก และวิธีการบริหาร
งานบุคคลในปัจจุบัน ตลอดจนออกแบบและปรับปรุงการบริหารและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในทุกมิติเพื่อสร้างและพัฒนา
บุคลากรภาครัฐให้เป็นคนดีและเกง่ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก มีความสามารถสูง มีภาวะผูน้ํามุง่มัน่ตัง้ใจ
ปฏิบัติหนา้ที ่มีทักษะการปฏิบัติงานทีท่ันสมัยและทันตอ่การเปลีย่นแปลงของโลก เป็นมืออาชีพ มีจรรยาบรรณ กลา้ยืน
หยัดในสิง่ทีถู่กตอ้งตามหลักการแห่งวิชาชีพโดยไมเ่ลือกปฏิบัติอยา่งไมเ่ป็นธรรม และมีความพร้อมในการปฏิบัติงานโดย
มุง่ผลสัมฤทธิข์องงานและเพื่อสว่นรวม เพื่อประโยชนใ์นการให้บริการสาธารณะทีม่ีประสิทธิภาพแกป่ระชาชนอยา่งเต็ม
กําลังความสามารถของบุคลากรภาครัฐทุกคน

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับเป้าหมายและตัวชีว้ัดของแผนแมบ่ทประเด็น

แผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์
ชาติ

แผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ

เป้าหมาย 1. บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นทีย่อมรับของผูใ้ช้บริการ

ความสอดคลอ้งของโครงการ
กับเป้าหมายของแผนแมบ่ท

ประเด็น

การพัฒนาให้ภาครัฐมีระบบบริหารงานทีท่ันสมัยสอดคลอ้งกับความเปลีย่นแปลงของโลกยุคปัจจุบันเป็นเงื่อนไขสําคัญใน
การพัฒนาประเทศให้กา้วสูก่ารเป็นประเทศทีพ่ัฒนาแลว้ในอนาคต ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมไดท้ําให้
การปฏิบัติราชการของหนว่ยงานภาครัฐเปลีย่นแปลงไปโดยไมเ่พียงแตต่อ้งปฏิบัติราชการให้แลว้เสร็จเทา่นัน้ แตต่อ้ง
ปฏิบัติราชการโดยรวดเร็ว ถูกตอ้ง เหมาะสม มีประสิทธิภาพและเป็นเลิศ ซึ่งนวัตกรรม เทคโนโลยี ฐานขอ้มูลขนาดใหญ่
และระบบวิธีปฏิบัติราชการแบบดิจิทัลและสอดคลอ้งกับไทยแลนด ์4.0 จึงเป็นเครื่องมือทีห่นว่ยงานภาครัฐตอ้งนํามา
ประยุกตใ์ช้เพื่อเพิม่ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้สามารถตอบสนองตอ่ความเปลีย่นแปลงในบริบทตา่ง ๆ และความ
ตอ้งการของประชาชนโดยรวมไดน้อกจากนีห้นว่ยงานภาครัฐยังตอ้งมีกลไกดา้นโครงสร้างและมีวิธีการปฏิบัติราชการที่
ยืดหยุน่ หลากหลาย คลอ่งตัว สามารถตอบสนองตอ่ภารกิจและการปฏิบัติหนา้ทีไ่ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

ประเด็น

5. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเกง่ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก มีความสามารถสูง มุง่มัน่

และเป็นมืออาชีพ

5.1 ภาครัฐมีการบริหารกําลังคนทีม่ีความคลอ่งตัว ยึดระบบคุณธรรม

เป้าหมาย

1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานทีมุ่ง่ผลสัมฤทธิแ์ละผลประโยชนส์ว่นรวม ตอบสนองความตอ้งการ

ของประชาชนไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส



6/6/65 08:35 eMENSCR - รายละเอยีดโครงการ

https://emenscr.nesdc.go.th/viewer/view.html?id=61c02761132398622df86f32 2/17

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ

ตัวชีว้ัดของแผนแมบ่ทประเด็น ตัวชีว้ัด Contribution ตอ่เป้าหมายเมื่อเสร็จสิน้โครงการ

ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ 1.ไมน่อ้ยกวา่ ร้อยละ 85/ 2. โรงเรียนในสังกัด สพม.ลปลพ จํานวน
45 โรงเรียน มีอัตรากําลังตําแหนง่ผูอ้ํานวยการสถานศึกษารองผู้
อํานวยการสถานศึกษา, ครูผูส้อนครบตามเกณฑ ์ก.ค.ศ. และมี
อัตรากําลังครูตามกลุม่สาระ การเรียนรู้และมาตรฐานวิชาเอกอยา่ง
เพียงพอ และไดรั้บการ เลื่อนขัน้เงินเดือนตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการ
ที ่ก.ค.ศ. กําหนด / 3. โรงเรียนในสังกัด สพม.ลปลพ จํานวน 45
โรงเรียน มีอัตรากําลังตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง่
และตรงตามสาขาวิชาเอก/กลุม่สาระการเรียนรู้ ตามกรอบ
โครงสร้างตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน และวิชาเอก
เพิม่เติมฯทีส่ถานศึกษากําหนด และขา้ราชการครูทุกตําแหนง่ ไดรั้บ
การเลื่อนขัน้เงินเดือนตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที ่ก.ค.ศ. กําหนด
สง่ผลให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนไดบ้รรลุเป้าหมายอยา่งมี
ประสิทธิภาพและผูเ้รียนมีผลสมฤทธิท์างการเรียนอยา่งมีคุณภาพ

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับเป้าหมายและตัวชีว้ัดของแผนยอ่ย

แผนยอ่ย แผนยอ่ยการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ

แนวทางการพัฒนา 2) เสริมสร้างความเขม้แข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐให้เป็นไปตามระบบคุณธรรมอยา่งแทจ้ริง โดยการสรรหา
และคัดเลือกบุคคลทีม่ีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรมและจิตสํานึกสาธารณะ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนา
บุคลากรให้สามารถสนองความตอ้งการในการปฏิบัติงานมีความกา้วหนา้ในอาชีพ สามารถจูงใจให้คนดีคนเกง่ทํางานใน
ภาครัฐ โดยมีการประเมินผลและเลื่อนระดับตําแหนง่ของบุคลากรภาครัฐตามผลสัมฤทธิข์องงานและพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน โดยมีกลไกการป้องกันการแทรกแซงและการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบ การสร้างความกา้วหนา้ให้กับบุคลากร
ภาครัฐตามความรู้ความสามารถและศักยภาพในการปฏิบัติงาน และการสร้างกลไกให้บุคลากรภาครัฐสามารถโยกยา้ย
และหมุนเวียนไดอ้ยา่งคลอ่งตัวเพื่อประโยชนข์องภาครัฐ รวมถึงการพัฒนาระบบการจ้างงานบุคลากรภาครัฐทุกประเภท
ให้มีรูปแบบทีห่ลากหลายเหมาะสมกับภารกิจในรูปตา่ง ๆ อาทิ การจ้างงานทีม่ีลักษณะชัว่คราว ให้เป็นเครื่องมือในการ
บริหารงานในภาครัฐไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทัง้การทบทวนและปรับเปลีย่นระบบคา่ตอบแทนทีเ่ป็นธรรมมีมาตรฐาน
เหมาะสมสอดคลอ้งกับภาระงาน โดยปรับปรุงวิธีการกําหนดและพิจารณาคา่ตอบแทนและสิทธิประโยชนข์องบุคลากร
ภาครัฐให้มีมาตรฐาน เหมาะสมกับลักษณะงานและภารกิจรวมถึงสามารถเทียบเคียงกับตลาดการจ้างงานไดอ้ยา่งสมเหตุ
สมผล โดยไมใ่ห้เกิดความเหลื่อมลาของคา่ตอบแทนและสิทธิประโยชนต์า่ง ๆ ระหวา่งบุคลากรของรัฐ

เป้าหมาย บุคลากรภาครัฐยึดคา่นิยมในการทํางานเพื่อประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก มีตวามสามารถสูง มุง่มัน่
และเป็นมืออาชีพ

ความสอดคลอ้งของโครงการ
กับเป้าหมายของแผนยอ่ย

บุคลากรภาครัฐถือเป็นปัจจัยส าคัญทีสุ่ดในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการพัฒนาประเทศให้ประสบผลสําเร็จ
เนื่องจากเป็นกลุม่บุคคลทีต่อ้งดําเนินการตามอํานาจหนา้ทีท่ีก่ฎหมายก าหนดและให้อํานาจไวเ้พื่อการปฏิบัติภารกิจของ
รัฐในดา้นตา่ง ๆ อันจะกอ่ให้เกิดประโยชนส์ุขของประชาชนและการพัฒนาประเทศตามเป้าหมายทีไ่ดต้ัง้ไว ้ดังนัน้ ในการ
สร้างและพัฒนาให้บุคลากรภาครัฐมีความพร้อมทัง้ความรู้ ความสามารถกรอบความคิด และทัศนคติในการขับเคลื่อน
ภารกิจยุทธศาสตร์ชาติให้ประสบผลสําเร็จ ภาครัฐจ าเป็นตอ้งทบทวนพัฒนาและปรับปรุงระบบ กลไก และวิธีการบริหาร
งานบุคคลในปัจจุบัน ตลอดจนออกแบบและปรับปรุงการบริหารและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในทุกมิติเพื่อสร้างและพัฒนา
บุคลากรภาครัฐให้เป็นคนดีและเกง่ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มีภาวะผูน้ํา มุง่มัน่ตัง้ใจ
ปฏิบัติหนา้ที ่มีทักษะการปฏิบัติงานทีท่ันสมัยและทันตอ่การเปลีย่นแปลงของโลก เป็นมืออาชีพ มีจรรยาบรรณ กลา้ยืน
หยัดในสิง่ทีถู่กตอ้งตามหลักการแห่งวิชาชีพโดยไมเ่ลือกปฏิบัติอยา่งไมเ่ป็นธรรม และมีความพร้อมในการปฏิบัติงานโดย
มุง่ผลสัมฤทธิข์องงานและเพื่อสว่นรวม เพื่อประโยชนใ์นการให้บริการสาธารณะทีม่ีประสิทธิภาพแกป่ระชาชนอยา่งเต็ม
กําลังความสามารถของบุคลากรภาครัฐทุกคน
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สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ

ตัวชีว้ัดของแผนยอ่ย ตัวชีว้ัด Contribution ตอ่เป้าหมายเมื่อเสร็จสิน้โครงการ

ดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ 1.ไมน่อ้ยกวา่ ร้อยละ 80 / 2. โรงเรียนในสังกัด สพม.ลปลพ
จํานวน 45 โรงเรียน มีอัตรากําลังตําแหนง่ผูอ้ํานวยการสถานศึกษา
รองผูอ้ํานวยการสถานศึกษา, ครูผูส้อนครบตามเกณฑ ์ก.ค.ศ. และ
มีอัตรากําลังครูตามกลุม่สาระ การเรียนรู้และมาตรฐานวิชาเอก
อยา่งเพียงพอ และไดรั้บการ เลื่อนขัน้เงินเดือนตามหลักเกณฑแ์ละ
วิธีการที ่ก.ค.ศ. กําหนด / 3. โรงเรียนในสังกัด สพม.ลปลพ จํานวน
45 โรงเรียน มีอัตรากําลังตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง่
และตรงตามสาขาวิชาเอก/กลุม่สาระการเรียนรู้ ตามกรอบ
โครงสร้างตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน และวิชาเอก
เพิม่เติมฯทีส่ถานศึกษากําหนด และขา้ราชการครูทุกตําแหนง่ ไดรั้บ
การเลื่อนขัน้เงินเดือนตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที ่ก.ค.ศ. กําหนด
สง่ผลให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนไดบ้รรลุเป้าหมายอยา่งมี
ประสิทธิภาพและผูเ้รียนมีผลสมฤทธิท์างการเรียนอยา่งมีคุณภาพ

สัดสว่นเจ้าหนา้ทีร่ัฐทีก่ระทําผิดกฎหมายลดลง 1.ลดลงร้อยละ 20 / 2. โรงเรียนในสังกัด สพม.ลปลพ จํานวน 45
โรงเรียน มีอัตรากําลังตําแหนง่ผูอ้ํานวยการสถานศึกษารองผู้
อํานวยการสถานศึกษา, ครูผูส้อนครบตามเกณฑ ์ก.ค.ศ. และมี
อัตรากําลังครูตามกลุม่สาระ การเรียนรู้และมาตรฐานวิชาเอกอยา่ง
เพียงพอ และไดรั้บการ เลื่อนขัน้เงินเดือนตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการ
ที ่ก.ค.ศ. กําหนด / 3. โรงเรียนในสังกัด สพม.ลปลพ จํานวน 45
โรงเรียน มีอัตรากําลังตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง่
และตรงตามสาขาวิชาเอก/กลุม่สาระการเรียนรู้ ตามกรอบ
โครงสร้างตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน และวิชาเอก
เพิม่เติมฯทีส่ถานศึกษากําหนด และขา้ราชการครูทุกตําแหนง่ ไดรั้บ
การเลื่อนขัน้เงินเดือนตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที ่ก.ค.ศ. กําหนด
สง่ผลให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนไดบ้รรลุเป้าหมายอยา่งมี
ประสิทธิภาพและผูเ้รียนมีผลสมฤทธิท์างการเรียนอยา่งมีคุณภาพ

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับองคป์ระกอบกับปัจจัย

องคป์ระกอบ กระบวนการการบริหารทรัพยากรบุคคล (200501V01)

ปัจจัย หลักเกณฑ ์กฎ กติกา ตลอดจนแนวปฏิบัติตา่ง ๆ เกีย่วกับบริหารทรัพยากรบุคคลทีต่อบสนองตอ่สถานการณเ์พื่อสร้าง
คนดีคนเกง่ในภาครัฐ (200501F0101)

M.1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับตา่งๆ

แผนระดับที ่2 
แผนการปฏิรูปประเทศ / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / แผนความมัน่คงแห่งชาติ

แผนการปฏิรูปประเทศดา้นที่
เกีย่วขอ้งโดยตรง

แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษา

 
แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษา

 

้ ึ

เป้าหมายรวม

4. ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพิม่ความคลอ่งตัวในการรองรับ

ความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล

เรื่องและประเด็นปฏิรูป

4. การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผูป้ระกอบวิชาชีพครูและอาจารย์
เป้าหมายรวม

8. ให้ระบบงานในการบริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาภาครัฐ เป็นระบบทีม่ี

การดําเนินการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความคลอ่งตัว มีการกระจายอํานาจที่

เหมาะสมเอื้อตอ่การบริหารสถานศึกษาทีม่ีความเป็นอิสระ
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แผนระดับที ่2 
แผนการปฏิรูปประเทศ / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / แผนความมัน่คงแห่งชาติ

แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษา

 
แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษา

 
แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษา

 
แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษา

เรื่องและประเด็นปฏิรูป

4. การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผูป้ระกอบวิชาชีพครูและอาจารย์

ประเด็นการปฏิรูป

4.1 การผลิตครู และการคัดกรองครู เพื่อให้ไดค้รูทีม่ีคุณภาพตรงกับความตอ้งการ

ของประเทศ และมีจิตวิญญาณของความเป็นครู

เป้าหมายรวม

1) มีแผนการผลิตและพัฒนาครูตามความตอ้งการของประเทศ

(demand-side financing) โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อคัดกรองผูท้ี่

มีคุณสมบัติเหมาะสม สนับสนุนทุนการศึกษา คัดเลือกสถาบัน

การศึกษาทีม่ีคุณภาพในการผลิตครูเพื่อให้ผูร้ับทุนเขา้ศึกษา เพื่อ

ให้ไดค้รูทีม่ีสมรรถนะตรงกับความตอ้งการของประเทศ ดําเนิน

การโดยสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ในระยะเวลาอยา่ง

นอ้ย 10 ปี รวมถึงให้มีการจัดอัตรากําลังเพิม่เติมเพื่อบรรจุใน

พื้นทีท่ีข่าดแคลนครู

เรื่องและประเด็นปฏิรูป

4. การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผูป้ระกอบวิชาชีพครูและอาจารย์
ประเด็นการปฏิรูป

4.1 การผลิตครู และการคัดกรองครู เพื่อให้ไดค้รูทีม่ีคุณภาพตรงกับความตอ้งการ

ของประเทศ และมีจิตวิญญาณของความเป็นครู

กิจกรรม

กิจกรรม 2 กําหนดอัตราบรรจุครูทีจ่บการศึกษาโดยผา่น

แผนการผลิตและพัฒนาครู

เป้าหมาย

ครูไดร้ับการบรรจุไมน่อ้ยกวา่กึ่งหนึ่งจบการ

ศึกษาโดยผา่นระบบกองทุนผลิตและพัฒนาครู

เรื่องและประเด็นปฏิรูป

4. การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผูป้ระกอบวิชาชีพครูและอาจารย์
ประเด็นการปฏิรูป

4.1 การผลิตครู และการคัดกรองครู เพื่อให้ไดค้รูทีม่ีคุณภาพตรงกับความตอ้งการ

ของประเทศ และมีจิตวิญญาณของความเป็นครู

กิจกรรม

กิจกรรม 3 จัดทําระบบขอ้มูลครูทีร่วบรวมขอ้มูลการผลิต การใช้

และการคาดการณอ์ัตรากําลังครูในสาขาทีข่าดแคลน

เป้าหมาย

มีระบบขอ้มูลครูทีส่ามารถสืบคน้ขอ้มูลเกีย่วกับ

การผลิต การใช้ และการคาดการณอ์ัตรากําลัง

ครูในสาขาทีข่าดแคลนอยา่งมีประสิทธิภาพ

เรื่องและประเด็นปฏิรูป

4. การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผูป้ระกอบวิชาชีพครูและอาจารย์
ประเด็นการปฏิรูป

4.3 เสน้ทางวิชาชีพครู เพื่อให้ครูมีความกา้วหนา้ ไดร้ับคา่ตอบแทนและสวัสดิการที่

เหมาะสม

้
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แผนระดับที ่2 
แผนการปฏิรูปประเทศ / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / แผนความมัน่คงแห่งชาติ

 
แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษา

 

แผนการปฏิรูปประเทศดา้นที่
เกีย่วขอ้งในระดับรอง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 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) ของ สพฐ.
2.แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพฐ.

แผนปฏิบัติราชการรายปี

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี

แผนปฏิบัติการดา้น

ความสอดคลอ้งกับสว่นทีเ่กีย่วขอ้งอื่น

ความสอดคลอ้งกับนโยบาย
รัฐบาลหลัก

 เปิดเผยขอ้มูลภาครัฐสูส่าธารณะ 
 สง่เสริมระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ 

ความสอดคลอ้งกับนโยบาย
เร่งดว่นของรัฐบาล

 การเตรียมคนไทยสูศ่ตวรรษที ่๒๑ 
 การแกไ้ขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทัง้ฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจํา 

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง

มติครม.ทีเ่กีย่วขอ้ง

อื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

เป้าหมายรวม

ครู บุคลากรทางการศึกษา มีความกา้วหนา้ในการประกอบอาชีพ

ไดร้ับคา่ตอบแทนทีเ่หมาะสมกับความสามารถ ประสิทธิภาพใน

การสอน และผลลัพธใ์นการพัฒนาผูเ้รียน โดยคํานึงถึงผูป้ฏิบัติ

งานในพื้นทีห่่างไกล เสีย่งภัย ยากลําบาก และทุรกันดาร

เรื่องและประเด็นปฏิรูป

4. การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผูป้ระกอบวิชาชีพครูและอาจารย์
ประเด็นการปฏิรูป

4.3 เสน้ทางวิชาชีพครู เพื่อให้ครูมีความกา้วหนา้ ไดร้ับคา่ตอบแทนและสวัสดิการที่

เหมาะสม

กิจกรรม

กิจกรรม 2 แกไ้ขปรับปรุงหลักเกณฑก์ารพิจารณาคา่ตอบแทน

การเลื่อนวิทยฐานะ และการคงวิทยฐานะของครู

เป้าหมาย

ครูมีคุณภาพในการจัดการศึกษาและพัฒนาผู้
เรียน โดยไดร้ับคา่ตอบแทนทีเ่หมาะสม รวม

ทัง้มีการเลื่อนและการคงวิทยฐานะทีส่อดคลอ้ง

กับคุณภาพในการปฏิบัติงาน
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ๆ

2. ขอ้มูลทัว่ไป

ภาพรวมโครงการ/การดําเนินงาน

ลักษณะการดําเนินงาน โครงการ

ภายใตแ้ผนงาน แผนงานพื้นฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ลักษณะโครงการ/การดําเนิน
งาน

โครงการทีใ่ช้งบประมาณ

วิธีการดําเนินงาน ดําเนินการเอง

รหัส GFMIS ของโครงการ

ผูอ้ํานวยการกองหรือเทียบเทา่

คํานําหนา้ชื่อ นาย

ชื่อ ประสิทธิ์

นามสกุล อินวรรณา

อีเมล (หนว่ยงาน) saraban@sesalpglpn.go.th

อีเมล (สว่นตัว/สํารอง) prasit.i@sesalpglpn.go.th

โทรศัพท์ 09-1853-5616

โทรสาร 054-010791

ผูป้ระสานงานหลัก

คํานําหนา้ชื่อ นาย

ชื่อ บัณฑูรย์

นามสกุล ธิแกว้

อีเมล (หนว่ยงาน) saraban@sesalpglpn.go.th

อีเมล (สว่นตัว/สํารอง) buntoon.tikaeo@gmail.com

โทรศัพท์ 085-615-2926

โทรสาร 054-010791

3. รายละเอียด

รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน
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รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน

หลักการและเหตุผล นโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที ่3 ไดก้ําหนดการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนและยุทธศาสตร์ สพฐ.
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะดา้นการสอนตรงตามสายงาน
เพื่อมุง่เนน้ผลสัมฤทธิใ์นดา้นการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพ และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ไดก้ําหนดให้มีการ
วางแผนการใช้อัตรากําลังครู ให้มีประสิทธิภาพเพื่อขับเคลื่อนสูก่ารปฏิบัติอยา่งเป็นรูปธรรม พระราชบัญญัติระเบียบ
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 เป็นกฎหมายเกีย่วกับการบริหารงานบุคคลสําหรับขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โดยมีคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เป็นองคก์รกลางบริหาร
งานบุคคล เป็นผูก้ําหนดตําแหนง่ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะมีในหนว่ยงานการศึกษาใด จํานวนเทา่ใด
และตอ้งใช้คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง่อยา่งใด ให้เป็นไปตามที ่ก.ค.ศ. กําหนด ซึ่งจะใช้เป็นขอ้มูลหลักในการ
ปฏิบัติงานเกีย่วกับการบริหารงานบุคคล และคําสัง่หัวหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติที ่10/2559 ลงวันที ่21 มีนาคม
2559 ให้ อกศจ., กศจ. มีอํานาจหนา้ทีใ่นการบริหารงานบุคคลของสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาของแตล่ะจังหวัด ในการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นแนวทางการวางแผนให้สถานศึกษาไดม้ีอัตรากําลังครู ตามจํานวน และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง่ ผู้
อํานวยการสถานศึกษา รองผูอ้ํานวยการสถานศึกษา และตําแหนง่ครูผูส้อน ตามหลักเกณฑท์ี ่ก.ค.ศ. กําหนด 2. เพื่อ
จัดสรร/เกลีย่, กําหนดตําแหนง่อัตรากําลังขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, พนักงานราชการ, ครูอัตราจ้าง
ตําแหนง่ครูผูส้อน ให้สถานศึกษาในสังกัด ไดม้ีอัตรากําลังครูครบตามเกณฑ ์ก.ค.ศ. และมีครูตามกลุม่สาระการเรียนรู้
ตามกรอบโครงสร้างตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พ.ศ. 2551 3. เพื่อดําเนินการสรรหาและบรรจุแตง่ตัง้
ยา้ย โอนขา้ราชการครู ตามอัตรา/ตําแหนง่วา่งขา้ราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษา 4. เพื่อดําเนินการเกีย่วกับการ
เลื่อนขัน้เงินเดือน คา่จ้างประจํากรณีปกติ ของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา และในสํานักงาน
เขตพื้นทีก่ารศึกษา ตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที ่ก.ค.ศ., สพฐ. กําหนด โดยการดําเนินการตามวัตถุประสงคข์องโครงการ
ขอ้ 1 – 3 เป็นการดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบา้นเมืองทีด่ี โดยผา่นความเห็นชอบของ คณะ
กรรมการฯ ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา กอ่นนําเสนอองคค์ณะบุคคลในการพิจารณา

เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงผลผลิต
(Output)

โรงเรียนในสังกัด สพม.ลปลพ จํานวน 45 โรงเรียน มีอัตรากําลังตําแหนง่ผูอ้ํานวยการสถานศึกษารองผูอ้ํานวยการสถาน
ศึกษา, ครูผูส้อนครบตามเกณฑ ์ก.ค.ศ. และมีอัตรากําลังครูตามกลุม่สาระการเรียนรู้และมาตรฐานวิชาเอกอยา่งเพียงพอ
และไดร้ับการเลื่อนขัน้เงินเดือนตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที ่ก.ค.ศ. กําหนด

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

โรงเรียนในสังกัด สพม.ลปลพ จํานวน 45 โรงเรียน มีอัตรากําลังตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง่ และตรงตาม
สาขาวิชาเอก/กลุม่สาระการเรียนรู้ ตามกรอบโครงสร้างตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน และวิชาเอกเพิม่
เติมฯทีส่ถานศึกษากําหนด และขา้ราชการครูทุกตําแหนง่ ไดร้ับการเลื่อนขัน้เงินเดือนตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที ่ก.ค.ศ.
กําหนด สง่ผลให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนไดบ้รรลุเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพและผูเ้รียนมีผลสมฤทธิท์างการ
เรียนอยา่งมีคุณภาพ

ผลทีค่าดวา่จะเกิด 1. โรงเรียนในสังกัด สพม.ลปลพ จํานวน 45 โรงเรียน มีอัตรากําลังตําแหนง่ผูอ้ํานวยการสถานศึกษารองผูอ้ํานวยการ
สถานศึกษา, ครูผูส้อนครบตามเกณฑ ์ก.ค.ศ. และมีอัตรากําลังครูตามกลุม่สาระการเรียนรู้และมาตรฐานวิชาเอกอยา่ง
เพียงพอ และไดร้ับการเลื่อนขัน้เงินเดือนตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที ่ก.ค.ศ. กําหนด 2. โรงเรียนในสังกัด สพม.ลปลพ
จํานวน 45 โรงเรียน มีอัตรากําลังตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง่ และตรงตามสาขาวิชาเอก/กลุม่สาระการ
เรียนรู้ ตามกรอบโครงสร้างตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน และวิชาเอกเพิม่เติมฯทีส่ถานศึกษากําหนด และ
ขา้ราชการครูทุกตําแหนง่ ไดร้ับการเลื่อนขัน้เงินเดือนตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที ่ก.ค.ศ. กําหนด สง่ผลให้สถานศึกษา
จัดการเรียนการสอนไดบ้รรลุเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพและผูเ้รียนมีผลสมฤทธิท์างการเรียนอยา่งมีคุณภาพ

ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ เชิงปริมาณ - ร้อยละ 100 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน จํานวน 45 โรงเรียน
มีอัตรากําลังครูครบตามเกณฑ ์ก.ค.ศ.ครบทุกโรงเรียน - ร้อยละ 100 ขา้ราชการครูในสังกัดไดร้ับการเลื่อนเงินเดือน
ตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที ่ก.ค.ศ. กําหนด เชิงคุณภาพ - รายงานการประชุมของคณะกรรมการแตล่ะคณะ

กลุม่เป้าหมาย/ผูท้ีไ่ดร้ับ
ประโยชน์

1. ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพม.ลปลพ 2. โรงเรียนในสังกัดสพม.ลปลพ

พื้นทีก่ารดําเนินการ

ระดับพื้นทีด่ําเนินการ จังหวัด

รายละเอียดพื้นทีก่ารดําเนิน
การ

โรงเรียนในสังกัดสพม.ลปลพ พื้นทีจ่ังหวัดลําปาง ลําพูน
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รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน

พิกัดพื้นทีก่ารดําเนินการ

ระยะเวลาดําเนินโครงการ/การดําเนินงาน

วันทีเ่ริม่ตน้โครงการ ตุลาคม พ.ศ. 2564

วันทีส่ิน้สุดโครงการ กันยายน พ.ศ. 2565

ปีงบประมาณ

4. กิจกรรม

กจิกรรม

งานอตัรากําลงั-ประชมุคณะกรรมการบรหิารอตัรากําลงั ครั�งที

งานสรรหาและบรรจแุตง่ตั �ง - ประชมุคณะกรรมการตรวจคณุส

งานสรรหาและบรรจแุตง่ตั �ง - ประชมุคณะกรรมการคดิคา่คะแ

งานสรรหาและบรรจแุตง่ตั �ง - ประชมุคณะกรรมการคดิคา่คะแ

งานสรรหาและบรรจแุตง่ตั �ง - ประชมุคณะกรรมการจัดทําขอ้ม

งานอตัรากําลงั-ประชมุคณะกรรมการบรหิารอตัรากําลงั ครั�งที

งานสรรหาและบรรจแุตง่ตั �ง - ประชมุเชงิปฏบิตักิารคณะทํางา

งานสรรหาและบรรจแุตง่ตั �ง -ประชมุเชงิปฏบิตักิารคณะทํางา

งานสรรหาและบรรจแุตง่ตั �ง -ประชมุเชงิปฏบิตักิารคณะทํางา

พ.ศ. 2564

Q 1 Q 2

งานอตัรากําลงั-ประชมุคณะกรรมการบรหิารอตัรากําลงั ครั�งที� 1

งานสรรหาและบรรจแุตง่ตั �ง - ประชมุคณะกรรมการตรวจคณุสมบตัขิองผูบ้รหิาร

งานสรรหาและบรรจแุตง่ตั �ง - ประชมุคณะกรรมการคดิคา่คะแนน และตรวจสอบ

งานสรรหาและบรรจแุตง่ตั �ง - ประชมุคณะกรรมการคดิคา่คะแนนความสามารถใ

งานสรรหาและบรรจแุตง่ตั �ง - ประชมุคณะกรรมการจัดทําขอ้มลูการยา้ยผูบ้รหิาร

งานอตัรากําลงั-ประชมุคณะกรรมการบรหิารอ

งานสรรหาและบรรจแุตง่ตั �ง - ประชมุเชงิปฏบิตักิารคณ

งานสรรหาและบรรจแุตง่ตั �ง -ประชมุเชงิปฏบิตักิารคณ

งานสรรหาและบรรจแุตง่ตั �ง -ประชมุเชงิปฏบิตักิารคณ

5. งบประมาณ

แหลง่เงิน

งบประมาณทีห่นว่ยงานขอ
โดยตรง

35,500 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 35,500 บาท

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายระหวา่ง
ปีงบประมาณ 2565 ถึง

ปีงบประมาณ 2565

ปีงบประมาณ 2565 จํานวนงบประมาณ

ไตรมาสที ่1 6,410 บาท

ไตรมาสที ่2 18,905 บาท

ไตรมาสที ่3 0 บาท

ไตรมาสที ่4 10,185 บาท

รวมงบประมาณจากแผนการ
ใช้จ่ายทัง้หมด

35,500 บาท

M.6 ผลการดําเนินงาน ประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2565

ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2565

เป้าหมายเชิงผลผลิต
(Output)

โรงเรียนในสังกัด สพม.ลปลพ จํานวน 45 โรงเรียน มีอัตรากําลังตําแหนง่ผูอ้ํานวยการสถานศึกษารองผูอ้ํานวยการสถาน
ศึกษา, ครูผูส้อนครบตามเกณฑ ์ก.ค.ศ. และมีอัตรากําลังครูตามกลุม่สาระการเรียนรู้และมาตรฐานวิชาเอกอยา่งเพียงพอ
และไดร้ับการเลื่อนขัน้เงินเดือนตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที ่ก.ค.ศ. กําหนด

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

โรงเรียนในสังกัด สพม.ลปลพ จํานวน 45 โรงเรียน มีอัตรากําลังตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง่ และตรงตาม
สาขาวิชาเอก/กลุม่สาระการเรียนรู้ ตามกรอบโครงสร้างตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน และวิชาเอกเพิม่
เติมฯทีส่ถานศึกษากําหนด และขา้ราชการครูทุกตําแหนง่ ไดร้ับการเลื่อนขัน้เงินเดือนตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที ่ก.ค.ศ.
กําหนด สง่ผลให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนไดบ้รรลุเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพและผูเ้รียนมีผลสมฤทธิท์างการ
เรียนอยา่งมีคุณภาพ

ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ เชิงปริมาณ - ร้อยละ 100 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน จํานวน 45 โรงเรียน
มีอัตรากําลังครูครบตามเกณฑ ์ก.ค.ศ.ครบทุกโรงเรียน - ร้อยละ 100 ขา้ราชการครูในสังกัดไดร้ับการเลื่อนเงินเดือน
ตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที ่ก.ค.ศ. กําหนด เชิงคุณภาพ - รายงานการประชุมของคณะกรรมการแตล่ะคณะ

ความกา้วหนา้ของกิจกรรมทีด่ําเนินการ ประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2565
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ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2565

กิจกรรมตามแผนงาน กิจกรรมหลักที ่1 ความกา้วหนา้

งานอัตรากําลัง-ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากําลัง ครัง้ที ่1 งานอัตรากําลัง-ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากําลัง ครัง้ที ่1

กิจกรรมหลักที ่2 ความกา้วหนา้

งานสรรหาและบรรจุแตง่ตัง้ - ประชุมคณะกรรมการตรวจคุณสมบัติ
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ทีย่ื่นคําร้องขอยา้ย ประจําปี พ.ศ. 2565
ครัง้ที ่1

งานสรรหาและบรรจุแตง่ตัง้ - ประชุมคณะกรรมการตรวจคุณสมบัติ
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ทีย่ื่นคําร้องขอยา้ย ประจําปี พ.ศ. 2565
ครัง้ที ่1

กิจกรรมหลักที ่3 ความกา้วหนา้

งานสรรหาและบรรจุแตง่ตัง้ - ประชุมคณะกรรมการคิดคา่คะแนน
และตรวจสอบการคิดคา่คะแนน ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ทีย่ื่น
คําร้องขอยา้ย ประจําปี พ.ศ. 2565 ครัง้ที ่1

งานสรรหาและบรรจุแตง่ตัง้ - ประชุมคณะกรรมการคิดคา่คะแนน
และตรวจสอบการคิดคา่คะแนน ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ทีย่ื่น
คําร้องขอยา้ย ประจําปี พ.ศ. 2565 ครัง้ที ่1

กิจกรรมหลักที ่4 ความกา้วหนา้

งานสรรหาและบรรจุแตง่ตัง้ - ประชุมคณะกรรมการคิดคา่คะแนน
ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา คิดคา่คะแนนวิสัยทัศน์
ในการบริหารจัดการศึกษาและ คิดคา่คะแนนการพัฒนาตนเองและ
พัฒนาวิชาชีพ ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ทีย่ื่นคําร้องขอยา้ย ประจํา
ปี พ.ศ. 2565 ครัง้ที ่1

งานสรรหาและบรรจุแตง่ตัง้ - ประชุมคณะกรรมการคิดคา่คะแนน
ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา คิดคา่คะแนนวิสัยทัศน์
ในการบริหารจัดการศึกษาและ คิดคา่คะแนนการพัฒนาตนเองและ
พัฒนาวิชาชีพ ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ทีย่ื่นคําร้องขอยา้ย ประจํา
ปี พ.ศ. 2565 ครัง้ที ่1

กิจกรรมหลักที ่5 ความกา้วหนา้

งานสรรหาและบรรจุแตง่ตัง้ - ประชุมคณะกรรมการจัดทําขอ้มูล
การยา้ยผูบ้ริหารสถานศึกษา ประจําปี พ.ศ. 2565 ครัง้ที ่1

งานสรรหาและบรรจุแตง่ตัง้ - ประชุมคณะกรรมการจัดทําขอ้มูล
การยา้ยผูบ้ริหารสถานศึกษา ประจําปี พ.ศ. 2565 ครัง้ที ่1

ความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการกับแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติหลัก

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติ

ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานทีมุ่ง่ผลสัมฤทธิแ์ละผลประโยชนส์ว่นรวม ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนไดอ้ยา่ง
สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของแผนแมบ่ทประเด็น

บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นทีย่อมรับของผูใ้ช้บริการ

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของแผนยอ่ย

บุคลากรภาครัฐยึดคา่นิยมในการทํางานเพื่อประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก มีตวามสามารถสูง มุง่มัน่
และเป็นมืออาชีพ

ความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการกับแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติระดับรอง

แผนระดับที ่3 แผนการทํางานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง
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ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2565

ความสอดคลอ้งกับแผนการ
ปฏิรูปประเทศ

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

4. ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร
เพิม่ความคลอ่งตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการ
ศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล

ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร
เพิม่ความคลอ่งตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการ
ศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

8. ให้ระบบงานในการบริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาภาครัฐ
เป็นระบบทีมี่การดําเนินการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความ
คลอ่งตัว มีการกระจายอํานาจทีเ่หมาะสมเอื้อตอ่การบริหารสถาน
ศึกษาทีมี่ความเป็นอิสระ

ให้ระบบงานในการบริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาภาครัฐ
เป็นระบบทีม่ีการดําเนินการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความ
คลอ่งตัว มีการกระจายอํานาจทีเ่หมาะสมเอื้อตอ่การบริหารสถาน
ศึกษาทีม่ีความเป็นอิสระ 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

1) มีแผนการผลิตและพัฒนาครูตามความตอ้งการของประเทศ
(demand-side financing) โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อคัดกรองผูที้มี่
คุณสมบัติเหมาะสม สนับสนุนทุนการศึกษา คัดเลือกสถาบันการ
ศึกษาทีมี่คุณภาพในการผลิตครูเพ่ือให้ผูร้ับทุนเขา้ศึกษา เพื่อให้ได้
ครูทีม่ีสมรรถนะตรงกับความตอ้งการของประเทศ ดําเนินการโดย
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ในระยะเวลาอยา่งนอ้ย 10 ปี
รวมถึงให้มีการจัดอัตรากําลังเพิม่เติมเพื่อบรรจุในพื้นทีท่ีข่าดแคลน
ครู

มีแผนการผลิตและพัฒนาครูตามความตอ้งการของประเทศ
(demand-side financing) โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อคัดกรองผูที้มี่
คุณสมบัติเหมาะสม สนับสนุนทุนการศึกษา คัดเลือกสถาบันการ
ศึกษาทีม่ีคุณภาพในการผลิตครูเพื่อให้ผูรั้บทุนเขา้ศึกษา เพื่อให้ได้
ครูทีม่ีสมรรถนะตรงกับความตอ้งการของประเทศ ดําเนินการโดย
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ในระยะเวลาอยา่งนอ้ย 10 ปี
รวมถึงให้มีการจัดอัตรากําลังเพิม่เติมเพื่อบรรจุในพื้นทีท่ีข่าดแคลน
คร ู

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

ครูไดร้ับการบรรจุไมน่อ้ยกวา่กึ่งหนึ่งจบการศึกษาโดยผา่นระบบ
กองทุนผลิตและพัฒนาครู

ครูไดร้ับการบรรจุไมน่อ้ยกวา่กึ่งหนึ่งจบการศึกษาโดยผา่นระบบ
กองทุนผลิตและพัฒนาคร ู

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

มีระบบขอ้มูลครูทีส่ามารถสืบคน้ขอ้มูลเกีย่วกับการผลิต การใช้
และการคาดการณอ์ัตรากําลังครูในสาขาทีข่าดแคลนอยา่งมี
ประสิทธิภาพ

มีระบบขอ้มูลครูทีส่ามารถสืบคน้ขอ้มูลเกีย่วกับการผลิต การใช้
และการคาดการณอ์ัตรากําลังครูในสาขาทีข่าดแคลนอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

ครู บุคลากรทางการศึกษา มีความกา้วหนา้ในการประกอบอาชีพ
ไดร้ับคา่ตอบแทนทีเ่หมาะสมกับความสามารถ ประสิทธิภาพในการ
สอน และผลลัพธใ์นการพัฒนาผูเ้รียน โดยคํานึงถึงผูป้ฏิบัติงานใน
พ้ืนทีห่่างไกล เสีย่งภัย ยากลําบาก และทุรกันดาร

ครู บุคลากรทางการศึกษา มีความกา้วหนา้ในการประกอบอาชีพ
ไดรั้บคา่ตอบแทนทีเ่หมาะสมกับความสามารถ ประสิทธิภาพในการ
สอน และผลลัพธใ์นการพัฒนาผูเ้รียน โดยคํานึงถึงผูป้ฏิบัติงานใน
พื้นทีห่่างไกล เสีย่งภัย ยากลําบาก และทุรกันดาร 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

ครูมีคุณภาพในการจัดการศึกษาและพัฒนาผูเ้รียน โดยไดร้ับคา่
ตอบแทนทีเ่หมาะสม รวมทัง้มีการเลื่อนและการคงวิทยฐานะที่
สอดคลอ้งกับคณภาพในการปฏิบัติงาน

ครูมีคุณภาพในการจัดการศึกษาและพัฒนาผูเ้รียน โดยไดร้ับคา่
ตอบแทนทีเ่หมาะสม รวมทัง้มีการเลื่อนและการคงวิทยฐานะที่
สอดคลอ้งกับคณภาพในการปฏิบัติงาน
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ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2565
สอดคลองกบคุณภาพในการปฏบตงาน สอดคลองกบคุณภาพในการปฏบตงาน 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

แผนความมัน่คงแห่งชาติ

การเบิกจ่ายงบประมาณประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2565

จํานวนเงินงบประมาณตาม
แผนการใช้จ่าย

6,410

จํานวนเงินงบประมาณทีเ่บิก
จ่ายจริง

4,135

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไมส่ามารถเบิกจ่ายงบประมาณไดต้ามแผนการ

สาเหตุทีไ่มส่ามารถเบิกจ่ายงบ
ประมาณไดต้ามแผนการ

เบิกจ่ายตามภาระงานจริง

สรุปปัญหาและขอ้เสนอแนะของโครงการประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2565

ผลการดําเนินงาน สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน ไดด้ําเนินกิจกรรม/ โครงการในไตรมาสที ่1 ดังนี ้1. ประชุมคณะ
กรรมการบริหารอัตรากําลังระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษาสังกัด สพม.ลําปาง ลําพูน ครัง้ที ่2/2564 เมื่อวันที ่29 ตุลาคม
2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกูค่ํา สพม.ลําปาง ลําพูน จํานวนผูเ้ขา้ 20 คน ผลการดําเนินงาน สพม.ลําปาง ลําพูน
สามารถบริหารอัตรากําลังโดยการขับเคลื่อน การจัดสรรอัตรากําลังการเกลีย่อัตรากําลัง ตามนโยบายของ คปร. ,หลัก
เกณฑแ์ละวิธีการที ่ก.ค.ศ. กําหนด ดังนี ้- วางแผนรองรับการบรรจุนักศึกษาทุนโครงการพัฒนาทอ้งถิน่ และทุน สควค.
ปีการศึกษา 2564 จํานวน 26 อัตรา - เสนอปรับปรุงตําแหนง่ครูวา่งในสถานศึกษาทีม่ีอัตรากําลังครูสายงานการสอน
เกินเกณฑ ์ปรับปรุงเป็นตําแหนง่สายงานบริหารสถานศึกษา ตําแหนง่รอง ผอ.สถานศึกษา จํานวน 8 อัตรา - เสนอตัด
โอนตําแหนง่ครูวา่งในสถานศึกษาทีม่ีอัตรากําลังครูสายงานการสอนเกินเกณฑ ์ตัดโอนตําแหนง่ไปกําหนดเป็นสายงาน
บริหารสถานศึกษา ตําแหนง่รอง ผอ.สถานศึกษา จํานวน 11 อัตรา - เกลีย่อัตรากําลังพนักงานราชการและครูอัตราจ้างฯ
งบประมาณของ สพฐ. ตามวุฒิวิชาเอกตรงกับความขาดแคลนของ ร.ร. ทีม่ีความตอ้งการ จํานวน 5 ราย - พิจารณาการ
จัดสรรอัตราจ้างครูผูท้รงคุณคา่แห่งแผน่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ ร.ร.ในสังกัด จํานวน 2 อัตรา ให้ ร.ร.ที่
ขาดแคลนครูวิชาเอก - อนุมัติเป็นหลักการ เรื่อง การบริหารอัตรากําลังขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีทีม่ี
อัตราวา่ง ตําแหนง่ครู ให้มีการปรับปรุง/ตัดโอนตําแหนง่ ให้ ร.ร.ทีข่าดแคลนครู ตามหลักเกณฑฯ์ เพื่อให้การบริหาร
อัตรากําลังมีความคลอ่งตัว มีประสิทธิภาพ และเสนอ อกศจ. กศจ. ทันในเวลาทีก่ําหนด 2. ประชุมคณะกรรมการตรวจ
สอบคุณสมบัติของผูบ้ริหารสถานศึกษาทีย่ื่นคําร้องขอยา้ยประจําปี พ.ศ. 2565 ครัง้ที ่1 เมื่อวันที ่19 พฤศจิกายน 2564
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกูค่ํา สพม.ลําปาง ลําพูน จํานวนผูเ้ขา้ประชุม 5 คน ผลการดําเนินงาน ตรวจสอบคุณสมับ
ติ ผูอ้ํานวยการสถานศึกษาทีย่ื่นคําร้องขอยา้ย จํานวน 6 ราย ซึ่งเป็นผูม้ีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑท์ี ่ก.ค.ศ.
กําหนด ทัง้หมด 6 ราย 3. ประชุมคณะกรรมการคิดคา่คะแนนและตรวจสอบการคิดคา่คะแนนของผูบ้ริหารสถานศึกษา ที่
ยื่นคําร้องขอยา้ยประจําปี พ.ศ. 2565 ครัง้ที ่1 เมื่อวันที ่22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมปันเจิง
สพม.ลําปาง ลําพูน จํานวนผูเ้ขา้ประชุม 20 คน ผลการดําเนินงาน คณะกรรมการไดค้ิดคา่คะแนน และตรวจสอบสอบ
การคิดคา่คะแนน ในการยา้ยผูบ้ริหารสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 (เพิม่เติม) ตามหลักเกณฑท์ี ่ก.ค.ศ.กําหนด ซึ่งมีผู้
เขา้รับการประเมิน 6 ราย 4. ประชุมคณะกรรมการคิดคา่คะแนนความสามารถในการบริหารการจัดการศึกษา คิดคา่
คะแนนวิสัยทัศน ์ในการบริหารการจัดการศึกษา และ คิดคา่คะแนนการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา ทีย่ื่นคําร้องขอยา้ย ประจําปี พ.ศ. 2565 ครัง้ที ่1 เมื่อวันที ่23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง
ประชุมปันเจิง สพม.ลําปาง ลําพูน จํานวนผูเ้ขา้ประชุม 10 คน ผลการดําเนินงาน คณะกรรมการไดค้ิดคา่คะแนนความ
สามารถในการบริหารการจัดการศึกษา คิดคา่คะแนนวิสัยทัศน ์ในการบริหารการจัดการศึกษา และคิดคา่คะแนนการ
พัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามหลักเกณฑท์ี ่ก.ค.ศ.กําหนด ซึ่งมีผูร้ับการประเมิน 6 ราย
5. ประชุมคณะกรรมการจัดทําขอ้มูลการยา้ยผูบ้ริหารสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2565 ครัง้ที ่1 - เมื่อวันที ่23 พฤศจิกายน
2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกูค่ํา สพม.ลําปาง ลําพูน จํานวนผูเ้ขา้ประชุม 6 คน ผลการดําเนินงาน คณะ
กรรมการไดจ้ัดทําขอ้มูลการยา้ยผูบ้ริหารสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2564 (เพิม่เติม) ไดน้ําคะแนนทีไ่ดจ้ากคณะกรรมการคิด
คา่คะแนนและตรวจสอบการคิดคา่คะแนน และคณะกรรมการคิดคา่คะแนนความสามารถในการบริหารการจัดการ
ศึกษาฯ มารวมกันและสรุปผล การพิจารณาจัดทําขอ้มูลการยา้ย ตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที ่ก.ค.ศ.กําหนด เพื่อนนํา
ขอ้มูลเสนอ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลําปาง และ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลําพูน สง่ผลให้ โรงเรียนใน
สังกัด สพม.ลปลพ จํานวน 45 โรงเรียน มีอัตรากําลังตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง่ และตรงตามสาขาวิชา
เอก/กลุม่สาระการเรียนรู้ ตามกรอบโครงสร้างตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน และวิชาเอกเพิม่เติมฯทีส่ถาน
ศึกษากําหนด และขา้ราชการครูทุกตําแหนง่ ไดร้ับการเลื่อนขัน้เงินเดือนตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที ่ก.ค.ศ. กําหนด สง่
ผลให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนไดบ้รรลุเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพและผูเ้รียนมีผลสมฤทธิท์างการเรียนอยา่งมี
คุณภาพ
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ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2565ปัญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน

-

ขอ้เสนอแนะ -

M.6 ผลการดําเนินงาน ประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2565

ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2565

เป้าหมายเชิงผลผลิต
(Output)

โรงเรียนในสังกัด สพม.ลปลพ จํานวน 45 โรงเรียน มีอัตรากําลังตําแหนง่ผูอ้ํานวยการสถานศึกษารองผูอ้ํานวยการสถาน
ศึกษา, ครูผูส้อนครบตามเกณฑ ์ก.ค.ศ. และมีอัตรากําลังครูตามกลุม่สาระการเรียนรู้และมาตรฐานวิชาเอกอยา่งเพียงพอ
และไดร้ับการเลื่อนขัน้เงินเดือนตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที ่ก.ค.ศ. กําหนด

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

โรงเรียนในสังกัด สพม.ลปลพ จํานวน 45 โรงเรียน มีอัตรากําลังตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง่ และตรงตาม
สาขาวิชาเอก/กลุม่สาระการเรียนรู้ ตามกรอบโครงสร้างตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน และวิชาเอกเพิม่
เติมฯทีส่ถานศึกษากําหนด และขา้ราชการครูทุกตําแหนง่ ไดร้ับการเลื่อนขัน้เงินเดือนตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที ่ก.ค.ศ.
กําหนด สง่ผลให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนไดบ้รรลุเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพและผูเ้รียนมีผลสมฤทธิท์างการ
เรียนอยา่งมีคุณภาพ

ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ เชิงปริมาณ - ร้อยละ 100 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน จํานวน 45 โรงเรียน
มีอัตรากําลังครูครบตามเกณฑ ์ก.ค.ศ.ครบทุกโรงเรียน - ร้อยละ 100 ขา้ราชการครูในสังกัดไดร้ับการเลื่อนเงินเดือน
ตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที ่ก.ค.ศ. กําหนด เชิงคุณภาพ - รายงานการประชุมของคณะกรรมการแตล่ะคณะ

ความกา้วหนา้ของกิจกรรมทีด่ําเนินการ ประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2565
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ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2565

กิจกรรมตามแผนงาน กิจกรรมหลักที ่1 ความกา้วหนา้

งานอัตรากําลัง-ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากําลัง ครัง้ที ่2 ยังไมไ่ดด้ําเนินการเนื่องจากสถานการณโ์ควิด-19 เลื่อนไปจัดใน
ไตรมาสที ่3

กิจกรรมหลักที ่2 ความกา้วหนา้

งานสรรหาและบรรจุแตง่ตัง้ - ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทํางาน
ตรวจสอบคุณสมบัติและจัดทําคะแนนตามตัวชีว้ัดตามองคป์ระกอบ
การยา้ยขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง่ครู ที่
สพฐ. กําหนด

งานสรรหาและบรรจุแตง่ตัง้ - ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทํางาน
ตรวจสอบคุณสมบัติและจัดทําคะแนนตามตัวชีว้ัดตามองคป์ระกอบ
การยา้ยขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง่ครู ที่
สพฐ. กําหนด

กิจกรรมหลักที ่3 ความกา้วหนา้

งานสรรหาและบรรจุแตง่ตัง้ -ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทํางานตรวจ
สอบคะแนนประเมินตามองคป์ระกอบการยา้ยขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง่ครู

งานสรรหาและบรรจุแตง่ตัง้ -ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทํางานตรวจ
สอบคะแนนประเมินตามองคป์ระกอบการยา้ยขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง่ครู

กิจกรรมหลักที ่4 ความกา้วหนา้

งานสรรหาและบรรจุแตง่ตัง้ -ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทํางานจัด
เตรียมขอ้มูลการยา้ยขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหนง่ครู ครัง้ที ่1

งานสรรหาและบรรจุแตง่ตัง้ -ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทํางานจัด
เตรียมขอ้มูลการยา้ยขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหนง่ครู ครัง้ที ่1

กิจกรรมหลักที ่5 ความกา้วหนา้

การเลื่อนเงินเดือนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา -
ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนขา้ราชการฯ
ระดับ สพท.ครัง้ที ่1

การเลื่อนเงินเดือนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา -
ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนขา้ราชการฯ
ระดับ สพท.ครัง้ที ่1

กิจกรรมหลักที ่6 ความกา้วหนา้

การเลื่อนเงินเดือนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา -
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขา้ราชการ ตําแหนง่
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ครัง้ที ่1

การเลื่อนเงินเดือนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา -
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขา้ราชการ ตําแหนง่
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ครัง้ที ่1

กิจกรรมหลักที ่7 ความกา้วหนา้

การเลื่อนเงินเดือนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา -
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขา้ราชการฯ ระดับ
สพท. ครัง้ที ่1

การเลื่อนเงินเดือนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา -
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขา้ราชการฯ ระดับ
สพท. ครัง้ที ่1

ความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการกับแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติหลัก

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติ

ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานทีมุ่ง่ผลสัมฤทธิแ์ละผลประโยชนส์ว่นรวม ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนไดอ้ยา่ง
สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของแผนแมบ่ทประเด็น

บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นทีย่อมรับของผูใ้ช้บริการ

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของแผนยอ่ย

บุคลากรภาครัฐยึดคา่นิยมในการทํางานเพื่อประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก มีตวามสามารถสูง มุง่มัน่
และเป็นมืออาชีพ

ความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการกับแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติระดับรอง

แผนระดับที ่3 แผนการทํางานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง
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ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2565

ความสอดคลอ้งกับแผนการ
ปฏิรูปประเทศ

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

4. ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร
เพิม่ความคลอ่งตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการ
ศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล

ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร
เพิม่ความคลอ่งตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการ
ศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

8. ให้ระบบงานในการบริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาภาครัฐ
เป็นระบบทีมี่การดําเนินการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความ
คลอ่งตัว มีการกระจายอํานาจทีเ่หมาะสมเอื้อตอ่การบริหารสถาน
ศึกษาทีมี่ความเป็นอิสระ

ให้ระบบงานในการบริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาภาครัฐ
เป็นระบบทีม่ีการดําเนินการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความ
คลอ่งตัว มีการกระจายอํานาจทีเ่หมาะสมเอื้อตอ่การบริหารสถาน
ศึกษาทีม่ีความเป็นอิสระ 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

1) มีแผนการผลิตและพัฒนาครูตามความตอ้งการของประเทศ
(demand-side financing) โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อคัดกรองผูที้มี่
คุณสมบัติเหมาะสม สนับสนุนทุนการศึกษา คัดเลือกสถาบันการ
ศึกษาทีมี่คุณภาพในการผลิตครูเพื่อให้ผูร้ับทุนเขา้ศึกษา เพื่อให้ได้
ครูทีม่ีสมรรถนะตรงกับความตอ้งการของประเทศ ดําเนินการโดย
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ในระยะเวลาอยา่งนอ้ย 10 ปี
รวมถึงให้มีการจัดอัตรากําลังเพิม่เติมเพื่อบรรจุในพื้นทีท่ีข่าดแคลน
ครู

มีแผนการผลิตและพัฒนาครูตามความตอ้งการของประเทศ
(demand-side financing) โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อคัดกรองผูท้ีมี่
คุณสมบัติเหมาะสม สนับสนุนทุนการศึกษา คัดเลือกสถาบันการ
ศึกษาทีม่ีคุณภาพในการผลิตครูเพื่อให้ผูรั้บทุนเขา้ศึกษา เพื่อให้ได้
ครูทีม่ีสมรรถนะตรงกับความตอ้งการของประเทศ ดําเนินการโดย
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ในระยะเวลาอยา่งนอ้ย 10 ปี
รวมถึงให้มีการจัดอัตรากําลังเพิม่เติมเพื่อบรรจุในพื้นทีท่ีข่าดแคลน
คร ู

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

ครูไดร้ับการบรรจุไมน่อ้ยกวา่กึ่งหนึ่งจบการศึกษาโดยผา่นระบบ
กองทุนผลิตและพัฒนาครู

ครูไดรั้บการบรรจุไมน่อ้ยกวา่กึ่งหนึ่งจบการศึกษาโดยผา่นระบบ
กองทุนผลิตและพัฒนาคร ู

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

มีระบบขอ้มูลครูทีส่ามารถสืบคน้ขอ้มูลเกีย่วกับการผลิต การใช้
และการคาดการณอ์ัตรากําลังครูในสาขาทีข่าดแคลนอยา่งมี
ประสิทธิภาพ

มีระบบขอ้มูลครูทีส่ามารถสืบคน้ขอ้มูลเกีย่วกับการผลิต การใช้
และการคาดการณอ์ัตรากําลังครูในสาขาทีข่าดแคลนอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

ครู บุคลากรทางการศึกษา มีความกา้วหนา้ในการประกอบอาชีพ
ไดร้ับคา่ตอบแทนทีเ่หมาะสมกับความสามารถ ประสิทธิภาพในการ
สอน และผลลัพธใ์นการพัฒนาผูเ้รียน โดยคํานึงถึงผูป้ฏิบัติงานใน
พ้ืนทีห่่างไกล เสีย่งภัย ยากลําบาก และทุรกันดาร

ครู บุคลากรทางการศึกษา มีความกา้วหนา้ในการประกอบอาชีพ
ไดรั้บคา่ตอบแทนทีเ่หมาะสมกับความสามารถ ประสิทธิภาพในการ
สอน และผลลัพธใ์นการพัฒนาผูเ้รียน โดยคํานึงถึงผูป้ฏิบัติงานใน
พื้นทีห่่างไกล เสีย่งภัย ยากลําบาก และทุรกันดาร 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

ครูมีคุณภาพในการจัดการศึกษาและพัฒนาผูเ้รียน โดยไดร้ับคา่
ตอบแทนทีเ่หมาะสม รวมทัง้มีการเลื่อนและการคงวิทยฐานะที่
สอดคลอ้งกับคณภาพในการปฏิบัติงาน

ครูมีคุณภาพในการจัดการศึกษาและพัฒนาผูเ้รียน โดยไดร้ับคา่
ตอบแทนทีเ่หมาะสม รวมทัง้มีการเลื่อนและการคงวิทยฐานะที่
สอดคลอ้งกับคณภาพในการปฏิบัติง
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ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2565

สอดคลองกบคุณภาพในการปฏบตงาน สอดคลองกบคุณภาพในการปฏบตง 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

แผนความมัน่คงแห่งชาติ

การเบิกจ่ายงบประมาณประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2565

จํานวนเงินงบประมาณตาม
แผนการใช้จ่าย

18,905

จํานวนเงินงบประมาณทีเ่บิก
จ่ายจริง

0

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไมส่ามารถเบิกจ่ายงบประมาณไดต้ามแผนการ

สาเหตุทีไ่มส่ามารถเบิกจ่ายงบ
ประมาณไดต้ามแผนการ

ในไตรมาสที ่1-2 โครงการดังกลา่วมีงบประมาณ ทัง้สิน้ 24,415 บาท ไดด้ําเนินการจัดกิจกรรมในไตรมาสที ่2 มีคา่ใช้
จ่าย จํานวนเงิน 14,230 บาท จะนําไปเบิกในไตรมาสที ่3

สรุปปัญหาและขอ้เสนอแนะของโครงการประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2565

ผลการดําเนินงาน สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน ไดด้ําเนินกิจกรรม/ โครงการในไตรมาสที ่2 ดังนี ้1. ประชุมเชิง
ปฏิบัติการคณะทํางานตรวจสอบคุณสมบัติขา้ราชการครูทีย่ื่นคําร้องขอยา้ย(ปกติ) ปี พ.ศ.2565 และจัดทําขอ้มูลตามองค์
ประกอบ การยา้ยขา้ราชการครูฯ สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ.2565 ระหวา่งวันที ่22-23 กุมภาพันธ ์2565 ตัง้แตเ่วลา 08.30
น.-16.30 น. ณ ห้องประชุมกูค่ํา สพม.ลําปาง ลําพูน มีคณะทํางานเขา้ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจํานวน 19 คน 2. ประชุม
เชิงปฏิบัติการคณะทํางานตรวจสอบคะแนนประเมินตามองคป์ระกอบการยา้ยขา้ราชการครูฯ - วันที ่24 กุมภาพันธ ์2565
ตัง้แตเ่วลา 08.30 น.-16.30 น. ณ ห้องประชุมกูค่ํา สพม.ลําปาง ลําพูน มีคณะทํางานเขา้ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
จํานวน 20 คน - วันที ่25 กุมภาพันธ ์2565 ตัง้แตเ่วลา 08.30 น.-16.30 น. ณ ห้องประชุมกูค่ํา สพม.ลําปาง ลําพูน มี
คณะทํางานเขา้ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ จํานวน 13 คน 3. ประชุมเพื่อพิจารณาบริหารวงเงินจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือน
ครัง้ที ่1 (1 เม.ย. 2565) เมื่อวันที ่2 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมทันใจ สพม.ลปลพ จํานวน 19 คน 4. ประชุมเพื่อ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือนขา้ราชการ ตําแหนง่บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ครัง้ที ่1 (1 เม.ย. 2565)
เมื่อวันที ่21 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.ลปลพ จํานวน 16 คน 5. ประชุมเพื่อพิจารณาเสนอขอเลื่อนเงิน
เดือนขา้ราชการครูฯ ระดับ สพท. ครัง้ที ่1 (1 เม.ย. 2565) ครัง้ที ่1 (1 เม.ย. 2565) เมื่อวันที ่22 มีนาคม 2565 ณ ห้อง
ประชุมปันเจิง สพม.ลปลพ จํานวน 17 คน สําหรับกิจกรรม/ โครงการดังกลา่ว สง่ผลในภาพรวมคือ 1. โรงเรียนในสังกัด
สพม.ลปลพ จํานวน 45 โรงเรียน มีอัตรากําลังตําแหนง่ผูอ้ํานวยการสถานศึกษารองผูอ้ํานวยการสถานศึกษา, ครูผูส้อน
ครบตามเกณฑ ์ก.ค.ศ. และมีอัตรากําลังครูตามกลุม่สาระการเรียนรู้และมาตรฐานวิชาเอกอยา่งเพียงพอ และไดร้ับการ
เลื่อนขัน้เงินเดือนตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที ่ก.ค.ศ. กําหนด 2. โรงเรียนในสังกัด สพม.ลปลพ จํานวน 45 โรงเรียน มี
อัตรากําลังตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง่ และตรงตามสาขาวิชาเอก/กลุม่สาระการเรียนรู้ ตามกรอบ
โครงสร้างตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน และวิชาเอกเพิม่เติมฯทีส่ถานศึกษากําหนด และขา้ราชการครูทุก
ตําแหนง่ ไดร้ับการเลื่อนขัน้เงินเดือนตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที ่ก.ค.ศ. กําหนด สง่ผลให้สถานศึกษาจัดการเรียนการ
สอนไดบ้รรลุเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพและผูเ้รียนมีผลสมฤทธิท์างการเรียนอยา่งมีคุณภาพ

ปัญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน

-

ขอ้เสนอแนะ -

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