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โครงการ/การดําเนินการ: โครงการยกยอ่งเชิดชูเกียรติขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ศธ 4334-65-0007)
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

สถานะ อนุมัติแลว้

M.1 แนวทางการพัฒนาของแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรง

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ

ความสอดคลอ้งของโครงการ
กับยุทธศาสตร์ชาติทีท่า่นเลือก

ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์

 

เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์

 

อธิบายความสอดคลอ้งของ
โครงการกับยุทธศาสตร์ชาติที่

ทา่นเลือก

การพัฒนาการเรียนรู้ คือ การพัฒนาตนเองทีส่ําคัญยิง่ในการดําเนินชีวิต การทํางาน และการอยูร่่วมกับผูอ้ื่นในสังคมได้
อยา่งมีความสุข การเรียนรู้ คือ กระบวนการภายในตัวบุคคลในการไดม้าซึ่งความรู้ ทักษะ และเจตคติ ซึ่งบุคคลสามารถ
เรียนรู้ไดจ้ากการไดย้ิน การสัมผัส การอ่าน การถาม ประสบการณ ์การแลกเปลีย่นเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยี และ/หรือ
จากการศึกษาคน้ควา้ จะเห็นไดว้า่ การเรียนรู้คือชีวิต เป็นสว่นหนึ่งในวิถีชีวิตทีเ่กิดขึ้นไดต้ลอดเวลาและตลอดชีวิต ช่วย
ทําให้บุคคลเปลีย่นแปลงพฤติกรรม ความคิด ทัศนคติ และการกระทําได้

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับเป้าหมายและตัวชีว้ัดของแผนแมบ่ทประเด็น

แผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์
ชาติ

แผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้

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

ความสอดคลอ้งของโครงการ
กับเป้าหมายของแผนแมบ่ท

ประเด็น

ความสําคัญของการศึกษาและเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง ครอบครัว องคก์รและชุมชน เห็นคุณคา่ตนเองและผูอ้ื่น นํา
ตนเองในการเรียนรู้ได ้เป็นผูใ้ฝ่รู้ รักการเรียนรู้อยา่งตอ่เนื่องตลอดชีวิต มีทัศนคติทีด่ี เปิดกวา้ง รับฟัง พร้อมเรียนรู้เรื่อง
ราวทีเ่คยรู้ดว้ยมุมมองใหม ่เป็นผูร้อบรู้และเทา่ทันสถานการณก์ารเปลีย่นแปลงตา่ง ๆ ในสังคม สามารถคิดวิเคราะห์และ
แกปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม สามารถตัดสินใจไดด้ว้ยตนเอง มีอิสระในการคิด รู้วิธีการแสวงหาความรู้อยา่งตอ่เนื่อง
สมาเสมอ สามารถละทิง้และไมย่ึดติดกับสิง่ทีเ่คยเรียนรู้มา ใช้ความรู้ได ้มีจิตสาธารณะ สนใจเขา้ร่วมและมีสว่นร่วมกับ
กิจกรรมการเรียนรู้ทีห่ลากหลายในสังคม แลกเปลีย่นเรียนรู้กับผูอ้ื่นอยา่งสมาเสมอ สามารถนําความรู้มาปรับใช้อยา่ง
สอดคลอ้ง ถูกตอ้งและเหมาะสมกอ่เกิดประโยชนต์อ่สว่นรวม และสามารถพึ่งพาตนเองได ้โดยผูเ้รียนรู้ตลอดชีวิตเป็น
คุณลักษณะของบุคคลทีพ่ึงประสงคแ์ละเป็นองคป์ระกอบทีส่ําคัญของสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทีย่ัง่ยืน

ตัวชีว้ัดของแผนแมบ่ทประเด็น ตัวชีว้ัด Contribution ตอ่เป้าหมายเมื่อเสร็จสิน้โครงการ

คะแนน PISA ดา้นการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (คะแนน
เฉลีย่)

เฉลีย่ 470 คะแนน

อันดับขีดความสามารถในการแขง่ขันของประเทศดา้นการศึกษา อันดับที ่45

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับเป้าหมายและตัวชีว้ัดของแผนยอ่ย

แผนยอ่ย แผนยอ่ยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ทีต่อบสนองตอ่การเปลีย่นแปลงในศตวรรษที ่21

แนวทางการพัฒนา <tab>(2) มีมาตรการจูงใจและสง่เสริมสนับสนุนให้คนเขา้สูใ่ฝ่เรียนรู้ พัฒนาตนเอง รวมถึงการยกระดับทักษะวิชาชีพ

เป้าหมาย คนไทยไดร้ับการศึกษาทีม่ีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะทีจ่ําเป็นของโลกศตวรรษที ่21 สามารถ
เขา้ถึงการเรียนร้อยา่งตอ่เนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น

ประเด็น

3. การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม

3.4การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เป้าหมาย

1. คนไทยเป็นคนดี คนเกง่ มีคุณภาพ พร้อมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที ่21
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สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ
เขาถงการเรยนรูอยางตอเนองตลอดชวตดขน

ความสอดคลอ้งของโครงการ
กับเป้าหมายของแผนยอ่ย

คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิม่ขึ้น ไดร้ับการพัฒนาอยา่งสมดุล ทัง้ดา้นร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้
ทีม่ีความรู้และทักษะในศตวรรษที ่21 รักการเรียนรู้อยา่งตอ่เนื่องตลอดชีวิต

ตัวชีว้ัดของแผนยอ่ย ตัวชีว้ัด Contribution ตอ่เป้าหมายเมื่อเสร็จสิน้โครงการ

สัดสว่นครูผา่นการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตาม
มาตรฐานนานาชาติ

1. ร้อยละ 50/ 2. มีบุคลากรในสํานักงานทีไ่ดรั้บรางวัล บุคคลดี
เดน่ “คนดี ศรี สพม.ลําปาง ลําพูน” จํานวน 3 รายการ /3.
ขา้ราชการครูและผูบ้ริหารสถานศึกษา ไดรั้บรางวัล จํานวน 3
รายการ/ 4.

อัตราความแตกตา่งของคะแนน PISA ในแตล่ะกลุม่โรงเรียนลดลง 1. ลดลงร้อยละ 20 / 2. มีบุคลากรในสํานักงานทีไ่ดรั้บรางวัล
บุคคลดีเดน่ “คนดี ศรี สพม.ลําปาง ลําพูน” จํานวน 3 รายการ /3.
ขา้ราชการครูและผูบ้ริหารสถานศึกษา ไดรั้บรางวัล จํานวน 3
รายการ/ 4.

อัตราการเขา้เรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 1. ร้อยละ 80 / 2. มีบุคลากรในสํานักงานทีไ่ดร้ับรางวัล บุคคลดี
เดน่ “คนดี ศรี สพม.ลําปาง ลําพูน” จํานวน 3 รายการ /3.
ขา้ราชการครูและผูบ้ริหารสถานศึกษา ไดรั้บรางวัล จํานวน 3
รายการ/ 4.

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับองคป์ระกอบกับปัจจัย

องคป์ระกอบ การบริหารจัดการระบบการเรียนรู้ (120101V04)

ปัจจัย โครงสร้างองคก์รทางการศึกษา (120101F0402)

M.1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับตา่งๆ

แผนระดับที ่2 
แผนการปฏิรูปประเทศ / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / แผนความมัน่คงแห่งชาติ
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แผนระดับที ่2 
แผนการปฏิรูปประเทศ / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / แผนความมัน่คงแห่งชาติ

แผนการปฏิรูปประเทศดา้นที่
เกีย่วขอ้งโดยตรง

แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษา

 
แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษา

 
แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษา

 
แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษา

 

เป้าหมายรวม

1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา

เรื่องและประเด็นปฏิรูป

1. การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง

ชาติฉบับใหมแ่ละกฎหมายลําดับรอง

เป้าหมายรวม

3. คนไทยทุกช่วงวัยสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิตไดต้ามความตอ้งการผา่นการจัดการ

ศึกษา เพื่อการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผา่นช่องทาง

ตา่ง ๆ เพื่อให้เป็นคนไทยทีม่ีศักยภาพ ทักษะ และความเชีย่วชาญเฉพาะดา้นตาม

ความถนัด และสามารถเทียบมาตรฐานสมรรถนะไดต้ามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ

เรื่องและประเด็นปฏิรูป

1. การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง

ชาติฉบับใหมแ่ละกฎหมายลําดับรอง

ประเด็นการปฏิรูป

1.3 การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพื่อการ

เรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

เป้าหมายรวม

คนไทยทุกช่วงวัยสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิตไดต้ามความตอ้งการ

ผา่นการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพื่อ

การเรียนรู้ตลอดชีวิต ผา่นช่องทางตา่งๆ เพื่อให้เป็นคนไทยทีม่ี

ศักยภาพ ทักษะ และความเชีย่วชาญเฉพาะดา้นตามความถนัด

และสามารถเทียบมาตรฐานสมรรถนะไดต้ามกรอบคุณวุฒิ

วิชาชีพ

เรื่องและประเด็นปฏิรูป

1. การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง

ชาติฉบับใหมแ่ละกฎหมายลําดับรอง

ประเด็นการปฏิรูป

1.3 การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพื่อการ

เรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

กิจกรรม

กิจกรรม 3 การบูรณาการการดําเนินงานร่วมกันของหนว่ยงานที่

เกีย่วขอ้งกับการศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพื่อ

การเรียนรู้ตลอดชีวิตในลักษณะเครือขา่ยความร่วมมือ

เป้าหมาย

หนว่ยงาน/องคก์รทีเ่กีย่วขอ้งกับการศึกษาเพื่อ

การพัฒนาตนเองและการศึกษาเพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิตบูรณาการการดําเนินงานร่วมกันได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ



6/6/65 08:36 eMENSCR - รายละเอยีดโครงการ

https://emenscr.nesdc.go.th/viewer/view.html?id=61bc053d358cdf1cf688270b 4/10

แผนระดับที ่2 
แผนการปฏิรูปประเทศ / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / แผนความมัน่คงแห่งชาติ

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

 สง่เสริมระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ 

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 ประสิทธิ์
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ภาพรวมโครงการ/การดําเนินงาน

ชอ ประสทธ

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 นาง

ชื่อ วัชรี

นามสกุล สิทธิวงศ์

อีเมล (หนว่ยงาน) saraban@sesalpglpn.go.th

อีเมล (สว่นตัว/สํารอง) tae.2514@hotmail.com

โทรศัพท์ 081-672-7377

โทรสาร 054-010791

3. รายละเอียด

รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน

หลักการและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 มาตรา 75 กําหนดวา่ขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผูใ้ดมีความคิดริเริม่สร้างสรรค ์มีผลงานดีเดน่เป็นทีป่ระจักษ ์ให้กระทรวงเจ้าสังกัด สว่นราชการ
และหนว่ยงานการศึกษา ดําเนินการยกยอ่งเชิดชูเกียรติตามควรแกก่รณี บุคลากรทางการศึกษาเป็นผูท้ีม่ีสว่นเกีย่วขอ้งกับ
การจัดการศึกษา ครู คือ บุคลากรทีม่ีความสําคัญทีจ่ะช่วยให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนบรรลุตามเป้าหมาย คือ การ
พัฒนาผูเ้รียนเต็มตามศักยภาพ ให้มีคุณภาพเป็นทีย่อมรับของชุมชน สังคม ครูจึงเป็นอาชีพทีม่ีเกียรติ และมีความเสีย
สละ ทุม่เท ตลอดจนพัฒนาตนเองอยูเ่สมอ เพีอ่ให้ทันกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการสอนทีม่ีการพัฒนาอยา่งตอ่เนื่อง
ซึ่งการทีจ่ะบรรลุวัตถุประสงคด์ังกลา่ว ไดผู้ท้ีม่ีสว่นสําคัญยิง่ในการบริหารจัดการ ไดแ้ก ่ผูบ้ริหารสถานศึกษา ซึ่งเป็นผูม้ี
สว่นร่วมในการสง่เสริมให้โรงเรียนเป็นสถาบันหลักในการอบรมสัง่สอนนักเรียนให้มีความประพฤติดี เป็นผูม้ีวิชาความรู้
มีสุขภาพอนามัยดี รวมทัง้สง่เสริมให้โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิง่ขึ้น ตลอดจนสง่เสริมให้ชุมชนเขา้มามี
สว่นร่วมในการศึกษา สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน ตระหนักเห็นวา่การยกยอ่งเชิดชูเกียรติ
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นผูท้ีม่ีสว่นเกีย่วขอ้งกับการจัดการศึกษา ทีป่ระพฤติตนดี ปฏิบัติหนา้ทีด่ว้ย
ความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน มีการพัฒนาตนเองอยูเ่สมอ และเป็นทีร่ักใครชื่นชมจากบุคลากรดว้ยกัน ควรมีการ
ยกยอ่งเชิดชูเกียรติหรือการประกาศเกียรติคุณให้ประจักษก์ับสาธารณชนทัว่ไป จะเป็นการสร้างขวัญกําลังใจในการ
ปฏิบัติหนา้ที ่และเกิดความภาคภูมิใจกับบุคลากรผูน้ัน้ ทัง้ยังเป็นแบบอยา่งทีด่ีให้กับบุคลากรทา่นอื่นให้ประพฤติปฏิบัติ
ตาม

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสรรหาและคัดเลือกผูท้ีส่มควรไดร้ับรางวัล ดังตอ่ไปนี ้1.1 บุคคลดีเดน่ (บุคลากรในสํานักงาน) “คนดี ศรี
สพม.ลําปาง ลําพูน” 1.2 ผูอ้ํานวยการสถานศึกษาทีม่ีผลงานดีเดน่ 1.3 รองผูอ้ํานวยการสถานศึกษาทีม่ีผลงานดีเดน่ 1.4
ครูผูส้อนทีม่ีผลงานดีเดน่ตามกลุม่สาระการเรียนรู้ 2. เพื่อกระตุน้ สง่เสริมให้ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้
ตระหนักถึงบทบาทหนา้ทีข่องตน 3. เพื่อเสริมสร้างขวัญและกําลังใจให้ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทีป่ฏิบัติ
งานมีผลงานดีเดน่เป็นประโยชนต์อ่การจัดการศึกษา 4. เพื่อให้เป็นแบบอยา่งทีด่ี และยกยอ่งเชิดชูเกียรติให้กับขา้ราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา

เป้าหมาย
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รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน

เป้าหมายเชิงผลผลิต
(Output)

1. มีบุคลากรในสํานักงานทีไ่ดร้ับรางวัล บุคคลดีเดน่ “คนดี ศรี สพม.ลําปาง ลําพูน” จํานวน 3 รายการไดแ้ก ่1.1 บุคคล
ดีเดน่ดา้นการปฏิบัติงาน 1.2 บุคคลดีเดน่ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 1.3 บุคคลดีเดน่ “Star Service Awards” 2. มี
ขา้ราชการครูและผูบ้ริหารสถานศึกษา ไดร้ับรางวัล จํานวน 3 รายการ ดังนี ้2.1 ผูอ้ํานวยการสถานศึกษาทีม่ีผลงานดีเดน่
2.2 รองผูอ้ํานวยการสถานศึกษาทีม่ีผลงานดีเดน่ 2.3 ครูผูส้อนทีม่ีผลงานดีเดน่ 2.3.1 กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2.3.2 กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2.3.3 กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2.3.4 กลุม่สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม 2.3.5 กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 2.3.6 กลุม่สาระการเรียนรู้ศิลปะ 2.3.7 กลุม่สาระ
การเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา 2.3.8 กลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2.3.9 กลุม่สาระการเรียนรู้
กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

1. ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนา้ที ่และไดบุ้คคลทีเ่ป็นแบบอยา่งทีด่ีให้
กับบุคลากร ทา่นอื่นให้ประพฤติปฏิบัติตาม 2. กระตุน้ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพการณ์
ปัจจุบันทีเ่ปลีย่นแปลงอยา่งรวดเร็ว ทําให้เกิดคุณภาพ กับผูเ้รียน

ผลทีค่าดวา่จะเกิด ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเป็นคนเกง่ คนดี มีคุณภาพ มีขวัญและกําลังใจ และไดบุ้คลากรทีเ่ป็น
แบบอยา่งทีด่ี ในการประพฤติปฏิบัติให้กับบุคลากรทา่นอื่นไดเ้ป็นอยา่งดี

ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ เชิงปริมาณ 1.ขา้ราชการและลูกจ้าง (บุคลากรสํานักงาน) จํานวน 13 คน ไดร้ับรางวัล “คนดี ศรี สพม.ลําปาง ลําพูน” 2.
ครูและผูบ้ริหารสถานศึกษาไดร้ับรางวัลยกยอ่งเชิดชูเกียรติ ดังนี ้1. ผูบ้ริหารสถานศึกษา จํานวน 13 คน 2. รองผูบ้ริหาร
สถานศึกษา จํานวน 11 คน 3. ครูผูส้อนทีม่ีผลงานดีเดน่ จํานวน 551 คน เชิงคุณภาพ ขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดเป็นคนเกง่ คนดี มีคุณภาพ มีขวัญและกําลังใจ และไดบุ้คลากรทีเ่ป็นแบบอยา่ง ทีด่ี

กลุม่เป้าหมาย/ผูท้ีไ่ดร้ับ
ประโยชน์

1. ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน 2. ขา้ราชการ
และบุคลากรทีป่ฏิบัติงานในสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

พื้นทีก่ารดําเนินการ

ระดับพื้นทีด่ําเนินการ จังหวัด

รายละเอียดพื้นทีก่ารดําเนิน
การ

พื้นทีจ่ังหวัดลําปาง และจังหวัดลําพูน

พิกัดพื้นทีก่ารดําเนินการ

ระยะเวลาดําเนินโครงการ/การดําเนินงาน

วันทีเ่ริม่ตน้โครงการ ตุลาคม พ.ศ. 2564

วันทีส่ิน้สุดโครงการ ธันวาคม พ.ศ. 2564

ปีงบประมาณ

ิ
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4. กิจกรรม

กจิกรรม

ยกยอ่งเชดิชเูกยีรตบิคุคลดเีดน่ “คนด ีศร ีสพม.ลําปาง ลําพนู

ยกยอ่งเชดิชเูกยีรตคิรแูละผูบ้รหิารสถานศกึษา

ยกย

5. งบประมาณ

แหลง่เงิน

งบประมาณทีห่นว่ยงานขอ
โดยตรง

5,000 บาท

งบประมาณทีข่อผา่นหนว่ย
งานอื่น

ทีม่าของงบประมาณ จํานวนงบประมาณ

ไมม่ีขอ้มูล 0 บาท

งบประมาณทีไ่ดร้ับจากจังหวัด 0 บาท

งบประมาณทีไ่ดร้ับจากจังหวัด 0 บาท

เงินรายไดข้องหนว่ยงาน 0 บาท

เงินกูภ้ายในประเทศ 0 บาท

เงินกูจ้ากตา่งประเทศ 0 บาท

งบประมาณจากแหลง่อื่น ทีม่าของงบประมาณ จํานวนงบประมาณ

ไมม่ีขอ้มูลงบประมาณจากแหลง่อื่น

รวมวงเงินงบประมาณทัง้หมด 5,000 บาท

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายระหวา่ง
ปีงบประมาณ 2565 ถึง

ปีงบประมาณ 2565

ปีงบประมาณ 2565 จํานวนงบประมาณ

ไตรมาสที ่1 5,000 บาท

ไตรมาสที ่2 0 บาท

ไตรมาสที ่3 0 บาท

ไตรมาสที ่4 0 บาท

รวมงบประมาณจากแผนการ
ใช้จ่ายทัง้หมด

5,000 บาท
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M.6 ผลการดําเนินงาน ประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2565

ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2565

เป้าหมายเชิงผลผลิต
(Output)

1. มีบุคลากรในสํานักงานทีไ่ดร้ับรางวัล บุคคลดีเดน่ “คนดี ศรี สพม.ลําปาง ลําพูน” จํานวน 3 รายการไดแ้ก ่1.1 บุคคล
ดีเดน่ดา้นการปฏิบัติงาน 1.2 บุคคลดีเดน่ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 1.3 บุคคลดีเดน่ “Star Service Awards” 2. มี
ขา้ราชการครูและผูบ้ริหารสถานศึกษา ไดร้ับรางวัล จํานวน 3 รายการ ดังนี ้2.1 ผูอ้ํานวยการสถานศึกษาทีม่ีผลงานดีเดน่
2.2 รองผูอ้ํานวยการสถานศึกษาทีม่ีผลงานดีเดน่ 2.3 ครูผูส้อนทีม่ีผลงานดีเดน่ 2.3.1 กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2.3.2 กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2.3.3 กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2.3.4 กลุม่สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม 2.3.5 กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 2.3.6 กลุม่สาระการเรียนรู้ศิลปะ 2.3.7 กลุม่สาระ
การเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา 2.3.8 กลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2.3.9 กลุม่สาระการเรียนรู้
กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

1. ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนา้ที ่และไดบุ้คคลทีเ่ป็นแบบอยา่งทีด่ีให้
กับบุคลากร ทา่นอื่นให้ประพฤติปฏิบัติตาม 2. กระตุน้ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพการณ์
ปัจจุบันทีเ่ปลีย่นแปลงอยา่งรวดเร็ว ทําให้เกิดคุณภาพ กับผูเ้รียน

ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ เชิงปริมาณ 1.ขา้ราชการและลูกจ้าง (บุคลากรสํานักงาน) จํานวน 13 คน ไดร้ับรางวัล “คนดี ศรี สพม.ลําปาง ลําพูน” 2.
ครูและผูบ้ริหารสถานศึกษาไดร้ับรางวัลยกยอ่งเชิดชูเกียรติ ดังนี ้1. ผูบ้ริหารสถานศึกษา จํานวน 13 คน 2. รองผูบ้ริหาร
สถานศึกษา จํานวน 11 คน 3. ครูผูส้อนทีม่ีผลงานดีเดน่ จํานวน 551 คน เชิงคุณภาพ ขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดเป็นคนเกง่ คนดี มีคุณภาพ มีขวัญและกําลังใจ และไดบุ้คลากรทีเ่ป็นแบบอยา่ง ทีด่ี

ความกา้วหนา้ของกิจกรรมทีด่ําเนินการ ประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2565

กิจกรรมตามแผนงาน กิจกรรมหลักที ่1 ความกา้วหนา้

ยกยอ่งเชิดชูเกียรติบุคคลดีเดน่ “คนดี ศรี สพม.ลําปาง ลําพูน” ยกยอ่งเชิดชูเกียรติบุคคลดีเดน่ “คนดี ศรี สพม.ลําปาง ลําพูน”

กิจกรรมหลักที ่2 ความกา้วหนา้

ยกยอ่งเชิดชูเกียรติครูและผูบ้ริหารสถานศึกษา ยกยอ่งเชิดชูเกียรติครูและผูบ้ริหารสถานศึกษา

ความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการกับแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติหลัก

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
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ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2565

ความสอดคลอ้งกับแผนการ
ปฏิรูปประเทศ

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

3. คนไทยทุกช่วงวัยสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิตไดต้ามความตอ้งการ
ผา่นการจัดการศึกษา เพื่อการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ผา่นช่องทางตา่ง ๆ เพื่อให้เป็นคนไทยทีมี่
ศักยภาพ ทักษะ และความเชีย่วชาญเฉพาะดา้นตามความถนัด และ
สามารถเทียบมาตรฐานสมรรถนะไดต้ามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ

คนไทยทุกช่วงวัยสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิตไดต้ามความตอ้งการ
ผา่นการจัดการศึกษา เพื่อการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ผา่นช่องทางตา่ง ๆ เพื่อให้เป็นคนไทยทีมี่
ศักยภาพ ทักษะ และความเชีย่วชาญเฉพาะดา้นตามความถนัด และ
สามารถเทียบมาตรฐานสมรรถนะไดต้ามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

คนไทยทุกช่วงวัยสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิตไดต้ามความตอ้งการ
ผา่นการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ผา่นช่องทางตา่งๆ เพื่อให้เป็นคนไทยทีมี่
ศักยภาพ ทักษะ และความเชีย่วชาญเฉพาะดา้นตามความถนัด และ
สามารถเทียบมาตรฐานสมรรถนะไดต้ามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ

คนไทยทุกช่วงวัยสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิตไดต้ามความตอ้งการ
ผา่นการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ผา่นช่องทางตา่งๆ เพื่อให้เป็นคนไทยทีมี่
ศักยภาพ ทักษะ และความเชีย่วชาญเฉพาะดา้นตามความถนัด และ
สามารถเทียบมาตรฐานสมรรถนะไดต้ามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

หนว่ยงาน/องคก์รทีเ่กีย่วขอ้งกับการศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเอง
และการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตบูรณาการการดําเนินงาน
ร่วมกันไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

หนว่ยงาน/องคก์รทีเ่กีย่วขอ้งกับการศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเอง
และการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตบูรณาการการดําเนินงาน
ร่วมกันไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

แผนความมัน่คงแห่งชาติ

การเบิกจ่ายงบประมาณประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2565

จํานวนเงินงบประมาณตาม
แผนการใช้จ่าย

5,000

จํานวนเงินงบประมาณทีเ่บิก
จ่ายจริง

4,350

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไมส่ามารถเบิกจ่ายงบประมาณไดต้ามแผนการ

สาเหตุทีไ่มส่ามารถเบิกจ่ายงบ
ประมาณไดต้ามแผนการ

เบิกจ่ายตามภาระงานจริง

สรุปปัญหาและขอ้เสนอแนะของโครงการประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2565
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ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2565

ผลการดําเนินงาน กิจกรรมที ่1 ยกยอ่งเชิดชูเกียรติบุคคลดีเดน่ “คนดี ศรี สพม.ลําปาง ลําพูน” สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา
ลําปาง ลําพูน ไดด้ําเนินการดังนี ้1. แตง่ตัง้คณะกรรมการ/ประกาศประชาสัมพันธก์ารคัดเลือก วันที ่21 ตุลาคม 2564 2.
ประชุมพิจารณาคัดเลือก 22 ธันวาคม 2564 3. ประกาศผลการคัดเลือก วันที ่29 ธันวาคม 2564 4. พิธีมอบรางวัล วันที่
17 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.ลปลพ. งบประมาณทีใ่ช้ 4350 เป็นคา่โล ่จํานวน 3 อัน ๆ 1450 เป็นเงิน
4350 บาท กิจกรรมที ่2 ยกยอ่งเชิดชูเกียรติครูและผูบ้ริหารสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง
ลําพูน ไดด้ําเนินการดังนี ้1. แตง่ตัง้คณะกรรมการ วันที ่21 ตุลาคม 2564 2. มอบประธานกลุม่สง่เสริมประสิทธิภาพการ
จัดการการศึกษามัธยมศึกษาประจําจังหวัดลําปาง และจังหวัดลําพูน พิจารณาคัดเลือก ครูผูส้อนและผูบ้ริหารสถานศึกษา
ทีม่ีผลงานดีเดน่ ประจําการศึกษา 2564 ตามรางวัล ดังนี ้2.1 รางวัลผูอ้ํานวยการสถานศึกษาทีม่ีผลงานดีเดน่ 2.2 รางวัล
รองผูอ้ํานวยการสถานศึกษาทีม่ีผลงานดีเดน่ 2.3 รางวัลครูผูส้อนทีม่ีผลงานดีเดน่ 2.3.1 กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2.3.2 กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2.3.3 กลุม่สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 2.3.4 กลุม่สาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2.3.5 กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 2.3.6 กลุม่สาระการเรียนรู้ศิลปะ 2.3.7 กลุม่สาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา 2.3.8 กลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2.3.9 กลุม่สาระการเรียนรู้
กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 3. ประธานกลุม่สง่เสริมฯลฯ สง่ผลการพิจารณาให้ สพม.ลปลพ ดําเนินการออกประกาศ ลงวันที่
16 มกราคม 2565 และจัดทําเกียรติบัตรในระบบ E-certificate 4. ดําเนินการมอบเกียรติบัตร ในวันที ่16 มกราคม
2565 ตามความเหมาะสม กิจกรรมทัง้สอง มีสว่นสง่เสริม สนับสนุน เพื่อให้เกิดผลตามตัวชีว้ัด คือ 1. มีการประกาศผล
การสรรหาและคัดเลือกผูท้ีไ่ดร้ับรางวัล เชิดชูเกียรติ ดําเนินการยกยอ่งเชิดชูเกียรติ เผยแพร่ผลงาน ตามควรแกก่รณี เช่น
การเผยแพร่ประวัติและผลงานทางสื่อสิง่พิมพ ์หรือ ทางเวปไซต ์2. ดําเนินการมอบเกียรติบัตรหรือรางวัลในโอกาสอัน
สมควร 3. สง่เสริมและสนับสนุนให้นําผลงานไปประกอบการยา้ยการพิจารณาความดีความชอบ ฯลฯ สง่ผลให้
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเป็นคนเกง่ คนดี มีคุณภาพ มีขวัญและกําลังใจ และไดบุ้คลากรทีเ่ป็น
แบบอยา่งทีด่ี ในการประพฤติปฏิบัติให้กับบุคลากรทา่นอื่นไดเ้ป็นอยา่งดี

ปัญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน

-

ขอ้เสนอแนะ -
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