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โครงการ/การดําเนินการ: โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตััง้แตร่ะดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน (ศธ
4334-65-0027)

กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

สถานะ อนุมัติแลว้

M.1 แนวทางการพัฒนาของแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรง

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ

ความสอดคลอ้งของโครงการ
กับยุทธศาสตร์ชาติทีท่า่นเลือก

ยุทธศาสตร์ชาติดา้นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

 

เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ชาติดา้นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

 

อธิบายความสอดคลอ้งของ
โครงการกับยุทธศาสตร์ชาติที่

ทา่นเลือก

สร้างโอกาสให้เขา้ถึงการศึกษาทีม่ีคุณภาพและมีมาตรฐานอยา่งเทา่เทียมและทัว่ถึง ให้ไดร้ับการศึกษาขัน้พื้นฐานในระบบ
และนอกระบบตามสิทธิท์ีก่ําหนดไว้

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับเป้าหมายและตัวชีว้ัดของแผนแมบ่ทประเด็น

แผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์
ชาติ

แผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม

เป้าหมาย คนไทยทุกคนไดร้ับการคุม้ครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิม่ขึ้น

ความสอดคลอ้งของโครงการ
กับเป้าหมายของแผนแมบ่ท

ประเด็น

เพื่อลดความเหลื่อมลาดา้นการศึกษาในสังคมไทย ประชาชนทุกคนมีโอกาสไดร้ับการศึกษาอยา่งเทา่เทียมและทัว่ถึง

ตัวชีว้ัดของแผนแมบ่ทประเด็น ตัวชีว้ัด Contribution ตอ่เป้าหมายเมื่อเสร็จสิน้โครงการ

สัดสว่นประชากรไทยทัง้หมดทีไ่ดร้ับความคุม้ครองตามมาตรการ
คุม้ครองทางสังคมอยา่งนอ้ย 9 กรณี ไดแ้ก(่1) เจ็บป่วย (2) คลอด
บุตร (3) ตาย (4)ทุพพลภาพ/พิการ (5) เงินช่วยเหลือครอบครัว
หรือบุตร (6) ชราภาพ (7) วา่งงาน (8) ผูอ้ยูใ่นอุปการะ และ (9)
การบาดเจ็บจากการทํางาน (ร้อยละ)

1. ร้อยละ 70 2. จํานวนนักเรียนทีไ่ดรั้บการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาขัน้พื้นฐาน ในปีการศึกษา 2/ 2564ในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน จํานวนทัง้
สิน้ 31,300 คน จําแนกไดด้ังนี ้ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 16,858
คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 14,442 คน (ขอ้มูล 10
พฤศจิกายน 2564) 3. จํานวนนักเรียน จําแนกตามประเภท
โรงเรียน ดังนี ้โรงเรียนปกติ (จํานวน 45 โรง) 31,300 คน และ
การจัดการศึกษาขัน้พื้นฐานโดยครอบครัว 1 คน 4. จํานวนนักเรียน
ทีไ่ดรั้บการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขัน้พื้นฐาน ในปี
การศึกษา 1/ 2565 ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา ลําปาง ลําพูน ไดรั้บการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาขัน้พื้นฐานทุกคน

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับเป้าหมายและตัวชีว้ัดของแผนยอ่ย

แผนยอ่ย แผนยอ่ยมาตรการแบบเจาะจงกลุม่เป้าหมายเพื่อแกปั้ญหาเฉพาะกลุม่

แนวทางการพัฒนา 2)สง่เสริมและจัดหาโครงสร้างพื้นฐานทีเ่หมาะสมให้ประชากรกลุม่ตา่งๆ โดยเฉพาะกลุม่เด็ก-เยาวชน สตรี ผูพ้ิการ ผูสู้ง
อาย และผด้อ้ยโอกาสทางสังคม เพื่อให้เขา้ถึงบริการของรัฐและโอกาสทางสังคมไดอ้ยา่งเทา่เทียม และสง่เสริมความ

ประเด็น

1. การลดความเหลื่อมลา สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ

1.7 สร้างความเป็นธรรมในการเขา้ถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะสําหรับผู้
มีรายไดน้อ้ยและกลุม่ผูด้อ้ยโอกาส

เป้าหมาย

1. สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมลาในทุกมิติ
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สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ

อายุ และผูดอยโอกาสทางสงคม เพอใหเขาถงบรการของรฐและโอกาสทางสงคมไดอยางเทาเทยม และสงเสรมความ
มัน่คงดา้นทีอ่ยูอ่าศัย

เป้าหมาย มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุม่เป้าหมายทีต่อ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษไดค้รอบคลุมมากยิง่ขึ้น

ความสอดคลอ้งของโครงการ
กับเป้าหมายของแผนยอ่ย

สนับสนุนให้เขา้ถึงการศึกษาทีส่อดคลอ้งกับความจําเป็น และให้โอกาสสําเร็จการศึกษาและพัฒนาไดเ้ต็มศักยภาพและ
ครอบคลุมทุกกลุม่เป้าหมาย

ตัวชีว้ัดของแผนยอ่ย ตัวชีว้ัด Contribution ตอ่เป้าหมายเมื่อเสร็จสิน้โครงการ

ดัชนีความยากจนแบบหลากหลายมิติของ กลุม่เป้าหมายทีต่อ้งการ
ความช่วยเหลือ

1. ลดลงร้อยละ 10 2. จํานวนนักเรียนทีไ่ดรั้บการสนับสนุนคา่ใช้
จ่ายในการจัดการศึกษาขัน้พื้นฐาน ในปีการศึกษา 2/ 2564ใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน
จํานวนทัง้สิน้ 31,300 คน จําแนกไดด้ังนี ้ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้
16,858 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 14,442 คน (ขอ้มูล 10
พฤศจิกายน 2564) 3. จํานวนนักเรียน จําแนกตามประเภท
โรงเรียน ดังนี ้โรงเรียนปกติ (จํานวน 45 โรง) 31,300 คน และ
การจัดการศึกษาขัน้พื้นฐานโดยครอบครัว 1 คน 4. จํานวนนักเรียน
ทีไ่ดรั้บการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขัน้พื้นฐาน ในปี
การศึกษา 1/ 2565 ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา ลําปาง ลําพูน ไดรั้บการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาขัน้พื้นฐานทุกคน

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับองคป์ระกอบกับปัจจัย

องคป์ระกอบ การบริการขัน้พื้นฐาน (170201V03)

ปัจจัย ปัจจัยพื้นฐานทีเ่หมาะสมกับกลุม่เป้าหมาย (170201F0301)

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 1 สง่เสริมโอกาสและพัฒนาคุณภาพนักเรียน เพื่อ

บรรเทาอุปสรรคการมาเรียนของนักเรียนยากจนพิเศษและ

ยากจนให้มีความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาจนสําเร็จการ

ศึกษาขัน้พื้นฐานและตามศักยภาพ

เป้าหมาย

ผูข้าดแคลนทุนทรัพยแ์ละดอ้ยโอกาสในระบบ

การศึกษาไดร้ับโอกาสทางการศึกษาจนสําเร็จ

การศึกษาขัน้พื้นฐานและตามศักยภาพ
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แผนระดับที ่2 
แผนการปฏิรูปประเทศ / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / แผนความมัน่คงแห่งชาติ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

 

แผนความมัน่คงแห่งชาติ

แผนระดับที ่3 ตามมติ ครม. วันที ่4 ธันวาคม 2560

แผนระดับที ่3 ตามมติ ครม.
วันที ่4 ธันวาคม 2560

1.แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (2563-2565) ของ สพฐ.
2.แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพฐ.

แผนปฏิบัติราชการรายปี

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี

แผนปฏิบัติการดา้น

ความสอดคลอ้งกับสว่นทีเ่กีย่วขอ้งอื่น

ความสอดคลอ้งกับนโยบาย
รัฐบาลหลัก

 ลดความเหลื่อมลาทางการศึกษา 

ความสอดคลอ้งกับนโยบาย
เร่งดว่นของรัฐบาล

 การเตรียมคนไทยสูศ่ตวรรษที ่๒๑ 

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เติม
คําสัง่หัวหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่28/ 2559 เรื่องไดจ้ัดการศึกษาขัน้พื้น้ฐาน 15 ปี โดยไมเ่ก็บคา่ใช้
จ่าย

มติครม.ทีเ่กีย่วขอ้ง

อื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

เป้าหมายรวม

2. ความเหลื่อมลาทางดา้นรายไดแ้ละความยากจนลดลง

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที ่2 : การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมลาในสังคม

เป้าหมาย

เป้าหมายที ่2 เพิม่โอกาสการเขา้ถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที ่2 : การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมลาในสังคม

แนวทางการพัฒนา

2. กระจายการให้บริการภาครัฐทัง้ดา้นการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการทีม่ี

คุณภาพให้ ครอบคลุมและทัว่ถึง

- สง่เสริมให้มีการกระจายการบริการดา้นการศึกษาทีม่ีคุณภาพให้มีความ

เทา่เทียมกัน มากขึ้นระหวา่งพื้นท
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2. ขอ้มูลทัว่ไป

ภาพรวมโครงการ/การดําเนินงาน

ลักษณะการดําเนินงาน โครงการ

ภายใตแ้ผนงาน แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

ลักษณะโครงการ/การดําเนิน
งาน

โครงการทีใ่ช้งบประมาณ

วิธีการดําเนินงาน ดําเนินการเอง

รหัส GFMIS ของโครงการ 2000443022500311

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 นางสาว

ชื่อ อังคร์ิสา

นามสกุล รัตนกุล

อีเมล (หนว่ยงาน) saraban@sesalpglpn.go.th

อีเมล (สว่นตัว/สํารอง) angrisa.r@sesalpglpn.go.th

โทรศัพท์ 081-5959941

โทรสาร 054-010791

3. รายละเอียด

รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน
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รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน

หลักการและเหตุผล รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ไดบ้ัญญัติสาระสําคัญในหมวด 5 หนา้ทีข่องรัฐดา้นการศึกษา โดย
มาตรา 54 รัฐตอ้งดําเนินการให้เด็กทุกคนไดร้ับการศึกษาเป็นเวลา สิบสองปีตัง้แตก่อ่นวัยเรียนจนจบการศึกษาภาค
บังคับอยา่งมีคุณภาพโดยไมเ่ก็บคา่ใช้จ่าย และ บัญญัติเกีย่วกับการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายวา่ ในการดําเนินการให้เด็กเล็กได้
รับการดูแลและพัฒนา หรือให้ประชาชนไดร้ับการศึกษา รัฐตอ้งดําเนินการให้ผูข้าดแคลนทุนทรัพยไ์ดร้ับการสนับสนุน
คา่ใช้จ่ายในการศึกษาตามความถนัดของตน ในสว่นของบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542
และทีแ่กไ้ข เพิม่เติมไดบ้ัญญัติเกีย่วกับสิทธิและหนา้ทีท่างการศึกษาในลักษณะเช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญ แห่งราช
อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โดยมาตรา 10 วรรคหนึ่ง ไดบ้ัญญัติไวว้า่การจัดการศึกษา ตอ้งจัดให้บุคคลมีสิทธิและ
โอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขัน้พื้นฐานไมน่อ้ยกวา่สิบสองปี ทีร่ัฐตอ้งจัดให้อยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพโดยไมเ่ก็บคา่
ใช้จ่าย ประกอบกับ มาตรา 14 บัญญัติวา่ บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคก์รชุมชน องคก์รเอกชน องคก์รวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ซึ่งสนับสนุนหรือจัดการศึกษาขัน้พื้นฐานมีสิทธิไดร้ับสิทธิประโยชน ์ตาม
ควรแกก่รณีดังตอ่ไปนี ้(1)การสนับสนุนจากรัฐให้มีความรู้ความสามารถในการอบรมเลีย้งดูบุคคล ซึ่งอยู ่ในความดูแลรับ
ผิดชอบ (2) เงินอุดหนุนจากรัฐสําหรับการจัดการศึกษาขัน้พื้นฐาน ตามทีก่ฎหมายกําหนด (3) การลดหยอ่นหรือยกเวน้
ภาษีสําหรับคา่ใช้จ่ายการศึกษาตามที ่กฎหมายกําหนด นอกจากนี ้หัวหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติเห็นวา่นโยบาย
จัดการศึกษาไมเ่ก็บ คา่ใช้จ่ายเป็นเวลา 15ปีสอดคลอ้งกับนโยบายดา้นการศึกษาของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และ
นโยบายปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาล ทัง้สามารถลดความเหลื่อมลา สร้างโอกาสทางการศึกษา และความเป็นธรรมใน
สังคมแกปั้ญหาความยากจน ตลอดจนสง่เสริมการพัฒนาทรัพยากร มนุษยแ์ละสอดคลอ้งกับความตอ้งการของประชาชน
จึงไดอ้อกคําสัง่หัวหนา้คณะรักษา ความสงบแห่งชาติที ่28/2559 เรื่อง ให้จัดการศึกษาขัน้พื้นฐาน15ปีโดยไมเ่ก็บคา่ใช้
จ่าย มีผลบังคับใช้ตัง้แตว่ันที ่15 มิถุนายน พุทธศักราช 2559 ไดย้ืนยันแนวทางการจัดให้บุคคล ไดร้ับการศึกษาขัน้พื้น
ฐานไมน่อ้ยกวา่ 15 ปีโดยไมเ่ก็บคา่ใช้จ่าย และพัฒนาตอ่ไป ดว้ยการยกระดับจากการเป็นโครงการตามนโยบายของ
แตล่ะรัฐบาลให้เป็นหนา้ทีข่องรัฐและมาตรการ ตามกฎหมายเพื่อเป็นหลักประกันความยัง่ยืนมัน่คงและเพื่อให้สามารถจัด
งบประมาณสนับสนุน ไดอ้ยา่งตอ่เนื่อง และไดใ้ห้ความหมายของคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขัน้พื้นฐาน 15ปี การศึกษา
พิเศษ และการศึกษาสงเคราะห์ดังนี ้คา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษา หมายความวา่ งบประมาณทีร่ัฐจัดสรรให้แกห่รือผา่น
ทาง สถานศึกษาหรือผูจ้ัดการศึกษา เพื่อเป็นคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขัน้พื้นฐาน 15 ปี และ การศึกษาขัน้พื้นฐาน 15
ปีหมายความวา่ การศึกษาตัง้แตร่ะดับกอ่นประถมศึกษา (อนุบาล) (ถ้ามี) ระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาปีที ่6 หรือ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) หรือ เทียบเทา่ และให้หมายความรวมถึงการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์
ดว้ย นอกจากนี ้ไดก้ําหนดความหมายของคําวา่ การศึกษาพิเศษ หมายความวา่ การจัดการศึกษาให้แกบุ่คคล ซึ่งมีความ
ผิดปกติอยา่งหนึ่งอยา่งใด ซึ่งจําเป็นตอ้งจัดการศึกษาให้เป็นรูปแบบโดยเฉพาะ และ อาศัยเทคนิคตา่งๆในการสอนตาม
ลักษณะความตอ้งการและความจําเป็นของแตล่ะบุคคล และ การศึกษาสงเคราะห์ หมายความวา่ การจัดการศึกษาให้แก่
เด็กทีต่กอยูใ่นภาวะยากลําบาก หรืออยูใ่นสถานภาพทีด่อ้ยกวา่เด็กทัว่ไป หรือทีม่ีลักษณะเป็นการกุศลเพื่อให้มีชีวิตและ
ความเป็นอยู ่ทีด่ีขึ้น มีพัฒนาการทีถู่กตอ้งและเหมาะสมกับวัย ทัง้นีค้ําสัง่หัวหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่
28/2559 ไดก้ําหนดแนวทาง การดําเนินงานให้จัดการศึกษาขัน้พื้นฐาน 15 ปีโดยไมเ่ก็บคา่ใช้จ่าย ขอ้ 2 ให้สว่นราชการ
ทีเ่กีย่วขอ้ง ตามทีค่ณะรัฐมนตรีกําหนดเตรียมการ เพื่อจัดให้เด็กเล็กกอ่นวัยเรียนไดร้ับการดูแลและพัฒนาทางร่างกาย
จิตใจวินัยอารมณส์ังคม และสติปัญญา โดยสง่เสริมและสนับสนุนให้องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่และภาคเอกชนเขา้มีสว่น
ร่วมในการดําเนินการ ขอ้ 3 ให้สว่นราชการทีเ่กีย่วขอ้ง กับการจัดการศึกษาขัน้พื้นฐานดําเนินการจัดการศึกษาขัน้พื้นฐาน
15 ปีให้มีมาตรฐานและ คุณภาพโดยไมเ่ก็บคา่ใช้จ่าย และให้รัฐมนตรีว ่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยความเห็นชอบ ของ
คณะรัฐมนตรีกําหนดอัตราคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับการศึกษาขัน้พื้นฐาน 15 ปีเพื่อเสนอตามกระบวนการจัด
ทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีโดยมีคา่ใช้จ่าย ไดแ้ก ่(1) คา่จัดการเรียนการสอน (2)คา่หนังสือเรียน (3)คา่อุปกรณก์าร
เรียน (4)คา่เครื่องแบบนักเรียน (5) คา่กิจกรรม พัฒนาคุณภาพผูเ้รียน และ (6)คา่ใช้จ่ายอื่นตามทีค่ณะรัฐมนตรีเห็นชอบ
และขอ้ 6 ให้อัตราคา่ใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตัง้แตร่ะดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน ทีม่ีผลใช้อยูใ่นวันกอ่นวัน
ทีค่ําสัง่นีใ้ช้บังคับ ยังคงมีผลใช้บังคับตอ่ไปจนกวา่จะมีการกําหนดอัตราคา่ใช้จ่ายสําหรับการจัด การศึกษาขัน้พื้นฐาน 15
ปีตามขอ้ 3 โดยการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตัง้แตร่ะดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน ไดม้ีมติคณะ
รัฐมนตรีทีเ่กีย่วขอ้ง ประกอบดว้ย มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที ่13 มกราคม 2552 ขออนุมัติตัง้งบประมาณเป็นรายปีเพื่อ
ดําเนินงานสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตัง้แตร่ะดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้พื้นฐานเป็นลําดับตอ่เนื่องมา
จนถึงปัจจุบัน และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที ่21 พฤศจิกายน 2549 อนุมัติให้ปรับอัตราคา่เงินอุดหนุนคา่ใช้จ่ายตอ่หัว
สําหรับ การศึกษาขัน้พื้นฐานทุกระดับการศึกษาทัง้ในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน โดยแบง่ การปรับเพิม่เป็น 3
ปีการศึกษาอยา่งตอ่เนื่อง ตัง้แตปี่การศึกษา 2553 ใช้อัตราดังกลา่ว จนถึงปัจจุบัน อนึ่ง กระทรวงศึกษาธิการ ไดเ้สนอ
เรื่องการเพิม่เงินอุดหนุนคา่ใช้จ่ายตอ่หัวสําหรับการศึกษาขัน้พื้นฐาน เขา้ทีป่ระชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาการปรับ
อัตราคา่เงินอุดหนุนคา่ใช้จ่าย ตอ่หัวสําหรับการศึกษาขัน้พื้นฐาน ทุกระดับการศึกษา ทัง้ในระบบโรงเรียนและนอกระบบ
โรงเรียน โดยใช้ผลการวิจัยของกระทรวงศึกษาธิการ การปรับเพิม่โรงเรียนขนาดเล็ก โดยใช้ผลการวิจัย ของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐานและมติคณะรัฐมนตรีไดป้ระชุมหารือเมื่อวันที ่21 พฤศจิกายน 2549 อนุมัติให้ปรับ
อัตราคา่เงินอุดหนุนคา่ใช้จ่ายตอ่หัวสําหรับการศึกษาขัน้พื้นฐาน ทุกระดับการศึกษา ทัง้ในระบบโรงเรียนและนอกระบบ
โรงเรียน โดยแบง่การปรับเพิม่เป็น 3 ปีการศึกษาอยา่งตอ่เนื่อง ตัง้แตปี่การศึกษา 2553 ใช้อัตราดังกลา่วจนถึงปัจจุบัน

วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขัน้พื้นฐานอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรมในรายการพื้นฐาน 5 รายการ ไดแ้กค่า่
จัดการเรียนการสอน คา่หนังสือเรียน คา่อุปกรณก์ารเรียน คา่เครื่องแบบนักเรียน และคา่กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน
ให้นักเรียนทุกคนมีความพร้อมทีจ่ะไดร้ับการศึกษาทีม่ีคุณภาพตามมาตรฐาน โดยการบริหารจัดการอยา่งมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย
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รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน

เป้าหมายเชิงผลผลิต
(Output)

1. จํานวนนักเรียนทีไ่ดร้ับการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขัน้พื้นฐาน ในปีการศึกษา 2/ 2564 ในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน จํานวนทัง้สิน้ 31,300 คน จําแนกไดด้ังนี ้ระดับมัธยมศึกษาตอน
ตน้ 16,858 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 14,442 คน (ขอ้มูล 10 พฤศจิกายน 2564) 2. จํานวนนักเรียน จําแนกตาม
ประเภทโรงเรียน ดังนี ้โรงเรียนปกติ (จํานวน 45 โรง) 31,300 คน และ การจัดการศึกษาขัน้พื้นฐานโดยครอบครัว 1 คน
3. จํานวนนักเรียนทีไ่ดร้ับการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขัน้พื้นฐาน ในปีการศึกษา 1 /2565 ในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน ไดร้ับการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขัน้พื้นฐานทุกคน

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

นักเรียนทุกคนไดร้ับการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขัน้พื้นฐาน

ผลทีค่าดวา่จะเกิด 1. นักเรียนทุกคนสามารถเขา้เรียนในสถานศึกษาทีม่ีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน 2. นักเรียนทุกคนไดร้ับจัดสรรงบ
ประมาณอุดหนุนอยา่งเพียงพอและเหมาะสม

ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ 1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนการศึกษาขัน้พื้นฐานในสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน ไดร้ับ
การสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขัน้พื้นฐาน 2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาทีม่ีการจัดการศึกษา โดยการมี
สว่นร่วมของนักเรียน ผูป้กครองครูคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่ายและคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐานในขัน้ตอนตา่งๆ
ของการดําเนินงานการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขัน้พื้นฐาน 3. ร้อยละ 100 ของผูป้กครองมีความพึงพอใจ
ทีไ่ดร้ับการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัด การศึกษาขัน้พื้นฐาน

กลุม่เป้าหมาย/ผูท้ีไ่ดร้ับ
ประโยชน์

นักเรียนในสังกัดสพม.ลปลพ ทุกคน

พื้นทีก่ารดําเนินการ

ระดับพื้นทีด่ําเนินการ จังหวัด

รายละเอียดพื้นทีก่ารดําเนิน
การ

โรงเรียนในสังกัดสพม.ลปลพ ทุกคน

พิกัดพื้นทีก่ารดําเนินการ

ระยะเวลาดําเนินโครงการ/การดําเนินงาน

วันทีเ่ริม่ตน้โครงการ ตุลาคม พ.ศ. 2564

วันทีส่ิน้สุดโครงการ กันยายน พ.ศ. 2565

ปีงบประมาณ

4. กิจกรรม
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กจิกรรม

แจง้จัดสรรงบประมาณไปยงัสถานศกึษา ครั�งที� 1

แจง้จัดสรรงบประมาณไปยงัสถานศกึษา ครั�งที� 2

แจง้จัดสรรงบประมาณไปยงัสถานศกึษา ครั�งที� 3

แจง้จัดสรรงบประมาณไปยงัสถานศกึษา ครั�งที� 4

พ.ศ. 2564

Q 1 Q 2

แจง้จัดสรรงบประมาณไปยงัสถานศกึษา ครั�งที� 1

แจง้จัดสรรงบประมาณไปยงัสถานศึ

5. งบประมาณ

แหลง่เงิน

งบประมาณทีห่นว่ยงานขอ
โดยตรง

219,890,000 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 219,890,000 บาท

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายระหวา่ง
ปีงบประมาณ 2565 ถึง

ปีงบประมาณ 2565

ปีงบประมาณ 2565 จํานวนงบประมาณ

ไตรมาสที ่1 57,767,000 บาท

ไตรมาสที ่2 27,630,000 บาท

ไตรมาสที ่3 70,370,000 บาท

ไตรมาสที ่4 64,123,000 บาท

รวมงบประมาณจากแผนการ
ใช้จ่ายทัง้หมด

219,890,000 บาท

M 6 ผลการดําเนินงาน ประจําไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2565
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M.6 ผลการดาเนนงาน ประจาไตรมาสท 1 ปงบประมาณ 2565

ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2565

เป้าหมายเชิงผลผลิต
(Output)

1. จํานวนนักเรียนทีไ่ดร้ับการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขัน้พื้นฐาน ในปีการศึกษา 2/ 2564 ในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน จํานวนทัง้สิน้ 31,300 คน จําแนกไดด้ังนี ้ระดับมัธยมศึกษาตอน
ตน้ 16,858 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 14,442 คน (ขอ้มูล 10 พฤศจิกายน 2564) 2. จํานวนนักเรียน จําแนกตาม
ประเภทโรงเรียน ดังนี ้โรงเรียนปกติ (จํานวน 45 โรง) 31,300 คน และ การจัดการศึกษาขัน้พื้นฐานโดยครอบครัว 1 คน
3. จํานวนนักเรียนทีไ่ดร้ับการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขัน้พื้นฐาน ในปีการศึกษา 1 /2565 ในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน ไดร้ับการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขัน้พื้นฐานทุกคน

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

นักเรียนทุกคนไดร้ับการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขัน้พื้นฐาน

ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ 1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนการศึกษาขัน้พื้นฐานในสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน ไดร้ับ
การสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขัน้พื้นฐาน 2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาทีม่ีการจัดการศึกษา โดยการมี
สว่นร่วมของนักเรียน ผูป้กครองครูคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่ายและคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐานในขัน้ตอนตา่งๆ
ของการดําเนินงานการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขัน้พื้นฐาน 3. ร้อยละ 100 ของผูป้กครองมีความพึงพอใจ
ทีไ่ดร้ับการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัด การศึกษาขัน้พื้นฐาน

ความกา้วหนา้ของกิจกรรมทีด่ําเนินการ ประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2565

กิจกรรมตามแผนงาน กิจกรรมหลักที ่1 ความกา้วหนา้

แจ้งจัดสรรงบประมาณไปยังสถานศึกษา ครัง้ที ่1 แจ้งจัดสรรงบประมาณไปยังสถานศึกษา ครัง้ที ่1

ความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการกับแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติหลัก

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติ

ร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมลาในทุกมิติ

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของแผนแมบ่ทประเด็น

คนไทยทุกคนไดร้ับการคุม้ครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิม่ขึ้น

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของแผนยอ่ย

มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุม่เป้าหมายทีต่อ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษไดค้รอบคลุมมากยิง่ขึ้น

ความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการกับแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติระดับรอง

แผนระดับที ่3 แผนการทํางานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง
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ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2565

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

ผูข้าดแคลนทุนทรัพยแ์ละดอ้ยโอกาสในระบบการศึกษาไดรั้บ
โอกาสทางการศึกษาจนสําเร็จการศึกษาขัน้พื้นฐานและตาม
ศักยภาพ

ผูข้าดแคลนทุนทรัพยแ์ละดอ้ยโอกาสในระบบการศึกษาไดรั้บ
โอกาสทางการศึกษาจนสําเร็จการศึกษาขัน้พื้นฐานและตาม
ศักยภาพ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดลําดับที ่1 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

2. ความเหลื่อมลาทางดา้นรายไดแ้ละความยากจนลดลง ความเหลื่อมลาทางดา้นรายไดแ้ละความยากจนลดลง 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดลําดับที ่2 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

เป้าหมายที ่2 เพิม่โอกาสการเขา้ถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของ
ภาครัฐ

เพิม่โอกาสการเขา้ถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดลําดับที ่3 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

- สง่เสริมให้มีการกระจายการบริการดา้นการศึกษาทีมี่คุณภาพให้มี
ความเทา่เทียมกัน มากขึ้นระหวา่งพ้ืนท

สง่เสริมให้มีการกระจายการบริการดา้นการศึกษาทีมี่คุณภาพให้มี
ความเทา่เทียมกัน มากขึ้นระหวา่งพื้นท 

แผนความมัน่คงแห่งชาติ
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ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2565
การเบิกจ่ายงบประมาณประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2565

จํานวนเงินงบประมาณตาม
แผนการใช้จ่าย

57,767,000

จํานวนเงินงบประมาณทีเ่บิก
จ่ายจริง

56,912,948

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไมส่ามารถเบิกจ่ายงบประมาณไดต้ามแผนการ

สาเหตุทีไ่มส่ามารถเบิกจ่ายงบ
ประมาณไดต้ามแผนการ

แจ้งจัดสรรตามจํานวนนักเรียน

สรุปปัญหาและขอ้เสนอแนะของโครงการประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2565

ผลการดําเนินงาน สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน ไดแ้จ้งจัดสรรบประมาณไปยังสถานศึกษา ครัง้ที ่1 ดังนี ้1.
สนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขัน้พื้นฐานอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรมในรายการพื้นฐาน 5 รายการ ไดแ้ก ่คา่
จัดการเรียนการสอน คา่หนังสือเรียน คา่อุปกรณก์ารเรียน คา่เครื่องแบบนักเรียน และ คา่กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน
ให้นักเรียนทุกคนมีความพร้อมทีจ่ะไดร้ับการศึกษาทีม่ีคุณภาพตามมาตรฐาน โดยการบริหารจัดการอยา่งมีประสิทธิภาพ
ดังนี ้1.1 ภาคเรียนที ่2/2564 ไตรมาสที ่1/2565 ไดร้ับจัดสรรงบประมาณรายการพื้นฐาน 3 รายการ ประกอบดว้ย คา่
จัดการเรียนสอน คา่อุปกรณก์ารเรียน และ คา่กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน จํานวน 70% ของนักเรียนทัง้หมด จํานวน 22,119
คน 1.2 ภาคเรียนที ่2/2564 ไตรมาสที ่1/2565 ไดร้ับจัดสรรงบประมาณรายการพื้นฐาน 3 รายการ ประกอบดว้ย คา่
จัดการเรียนสอน คา่อุปกรณก์ารเรียนและ คา่กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน ให้กับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว จํานวน 1 คน
1.3 ภาคเรียนที ่2/2564 ไตรมาสที ่1/2565 ไดร้ับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน คา่จัดการเรียนการสอน (คา่อาหาร
นักเรียนประจําพักนอน) จํานวน 115 คน

ปัญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน

-

ขอ้เสนอแนะ -

M.6 ผลการดําเนินงาน ประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2565

ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2565

เป้าหมายเชิงผลผลิต
(Output)

1. จํานวนนักเรียนทีไ่ดร้ับการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขัน้พื้นฐาน ในปีการศึกษา 2/ 2564 ในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน จํานวนทัง้สิน้ 31,300 คน จําแนกไดด้ังนี ้ระดับมัธยมศึกษาตอน
ตน้ 16,858 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 14,442 คน (ขอ้มูล 10 พฤศจิกายน 2564) 2. จํานวนนักเรียน จําแนกตาม
ประเภทโรงเรียน ดังนี ้โรงเรียนปกติ (จํานวน 45 โรง) 31,300 คน และ การจัดการศึกษาขัน้พื้นฐานโดยครอบครัว 1 คน
3. จํานวนนักเรียนทีไ่ดร้ับการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขัน้พื้นฐาน ในปีการศึกษา 1 /2565 ในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน ไดร้ับการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขัน้พื้นฐานทุกคน

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

นักเรียนทุกคนไดร้ับการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขัน้พื้นฐาน

ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ 1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนการศึกษาขัน้พื้นฐานในสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน ไดร้ับ
การสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขัน้พื้นฐาน 2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาทีม่ีการจัดการศึกษา โดยการมี
สว่นร่วมของนักเรียน ผูป้กครองครูคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่ายและคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐานในขัน้ตอนตา่งๆ
ของการดําเนินงานการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขัน้พื้นฐาน 3. ร้อยละ 100 ของผูป้กครองมีความพึงพอใจ
ทีไ่ดร้ับการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัด การศึกษาขัน้พื้นฐาน

ความกา้วหนา้ของกิจกรรมทีด่ําเนินการ ประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2565

กิจกรรมตามแผนงาน กิจกรรมหลักที่ 1 ความกา้วหนา้กิจกรรมหลักที่ 1 ความกา้วหนา้
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ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2565

กจกรรมหลกท 1 ความกาวหนากจกรรมหลกท 1 ความกาวหนา

แจ้งจัดสรรงบประมาณไปยังสถานศึกษา ครัง้ที ่2 แจ้งจัดสรรงบประมาณไปยังสถานศึกษา ครัง้ที ่2

ความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการกับแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติหลัก

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติ

. สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมลาในทุกมิติ

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของแผนแมบ่ทประเด็น

คนไทยทุกคนไดร้ับการคุม้ครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิม่ขึ้น

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของแผนยอ่ย

มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุม่เป้าหมายทีต่อ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษไดค้รอบคลุมมากยิง่ขึ้น

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

ผูข้าดแคลนทุนทรัพยแ์ละดอ้ยโอกาสในระบบการศึกษาไดรั้บ
โอกาสทางการศึกษาจนสําเร็จการศึกษาขัน้พื้นฐานและตาม
ศักยภาพ

ผูข้าดแคลนทุนทรัพยแ์ละดอ้ยโอกาสในระบบการศึกษาไดรั้บ
โอกาสทางการศึกษาจนสําเร็จการศึกษาขัน้พื้นฐานและตาม
ศักยภาพ 



6/6/65 08:29 eMENSCR - รายละเอยีดโครงการ

https://emenscr.nesdc.go.th/viewer/view.html?id=61c593faee1f2878a16cef17 13/14

ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2565

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดลําดับที ่1 
 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

2. ความเหลื่อมลาทางดา้นรายไดแ้ละความยากจนลดลง ความเหลื่อมลาทางดา้นรายไดแ้ละความยากจนลดลง 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดลําดับที ่2 
 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

เป้าหมายที ่2 เพิม่โอกาสการเขา้ถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของ
ภาครัฐ

เพิม่โอกาสการเขา้ถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดลําดับที ่3 
 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

- สง่เสริมให้มีการกระจายการบริการดา้นการศึกษาทีมี่คุณภาพให้มี
ความเทา่เทียมกัน มากขึ้นระหวา่งพ้ืนท

สง่เสริมให้มีการกระจายการบริการดา้นการศึกษาทีมี่คุณภาพให้มี
ความเทา่เทียมกัน มากขึ้นระหวา่งพื้นท 

แผนความมัน่คงแห่งชาติ

การเบิกจ่ายงบประมาณประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2565

จํานวนเงินงบประมาณตาม
แผนการใช้จ่าย

27,630,000

จํานวนเงินงบประมาณทีเ่บิก
จ่ายจริง

99,525,858

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไมส่ามารถเบิกจ่ายงบประมาณไดต้ามแผนการ

สาเหตุทีไ่มส่ามารถเบิกจ่ายงบ
ประมาณไดต้ามแผนการ

เนื่องจากสพฐ.จัดสรรมาไมเ่ต็มจํานวน 70% จะจัดสรรเพิม่เติมครัง้ตอ่ไป จํานวน 20,876,450 บาท

สรุปปัญหาและขอ้เสนอแนะของโครงการประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2565

ผลการดําเนินงาน สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน ไดแ้จ้งจัดสรรบประมาณไปยังสถานศึกษา ครัง้ที ่2 ดังนี ้1.
สนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขัน้พื้นฐานอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรมในรายการพื้นฐาน 5 รายการ ไดแ้ก ่คา่
จัดการเรียนการสอน คา่หนังสือเรียน คา่อุปกรณก์ารเรียน คา่เครื่องแบบนักเรียน และคา่กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน
ให้นักเรียนทุกคนมีความพร้อมทีจ่ะไดร้ับการศึกษาทีม่ีคุณภาพตามมาตรฐาน โดยการบริหารจัดการอยา่งมีประสิทธิภาพ
ดังนี ้1.1 ภาคเรียนที ่2/2564 ไตรมาสที ่2/2565 ไดร้ับจัดสรรงบประมาณรายการพื้นฐาน 3 รายการ ประกอบดว้ย คา่
จัดการเรียนสอน คา่อุปกรณก์ารเรียน และ คา่กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน จํานวน 30% ของนักเรียนทัง้หมด จํานวน 9,181
คน 1.2 ภาคเรียนที ่2/2564 ไตรมาสที ่2/2565 ไดร้ับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน (คา่อาหารนักเรียนประจําพักนอน)
ม.ตน้ และ ม.ปลายจํานวน 319 คน 1.3 ภาคเรียนที ่2/2564 ไตรมาสที ่2/2565 ไดร้ับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน จํานวน 1,820 คน 1.4 ภาคเรียนที ่1/2565 ไตรมาสที ่2/2565 ไดร้ับจัดสรรงบประมาณ
รายการพื้นฐาน 5 รายการ ประกอบดว้ย คา่จัดการเรียนการสอนคา่หนังสือเรียน คา่อุปกรณก์ารเรียน คา่เครื่องแบบ
นักเรียน และคา่กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน จํานวน 70% ของนักเรียนชัน้เคลื่อน รวมนักเรียนทีไ่ดร้ับจัดสรรทัง้สิน้
33,581 คน สง่ผลให้ นักเรียนในสังกัดไดร้ับการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขัน้พื้นฐานทุกคน คิดเป็นร้อยละ
100

ปัญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน

-

ขอ้เสนอแนะ -
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