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รายงานผลการดาเนินงานโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ประจาไตรมาสที่
(เดือน
ถึง
พ.ศ. 2564)
ชื่อโครงการ
ผู้รับผิดชอบ
กลุม่
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง
วิธีการดาเนินงาน  ดาเนินการเอง

 ใหม่
 จัดจ้าง

ส่วนที่ 1 (ทาเครื่องหมาย  แผนละ 1 ข้อ)
 (1) ประเด็นความมั่นคง

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (เลือก 1 ข้อ)
 (11) ประเด็นพัฒนา
 (12) ประเด็นการพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
การเรียนรู้

เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (เลือก 1 ข้อ)
 ประเทศชาติมคี วามมั่นคง  คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพ  คนไทยมีการศึกษาที่มี
ในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่าง
คุณภาพตามมาตรฐานสากล
เพิ่มขึ้น มีทักษะที่จาเป็นของโลก
 ประชาชนอยู่ดี กินดี และ สมดุล ทั้งด้านร่างกาย
สติปัญญาและคุณธรรม
ศตวรรษที่ 21 สามารถในการ
มีความสุขดีขึ้น
จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และ แก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และ
ทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการ ทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสยั
ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
 คนไทยได้รับการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพตามความถนัดและ
ความสามารถของ พหุปัญญาดีขึ้น

 แผนย่อยการรักษาความ
สงบภายในประเทศ

แผนย่อย (เลือก 1 ข้อ)
 1. แผนย่อยการสร้าง
 1. แผนย่อยการปฏิรูป
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
กระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนอง
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
มนุษย์
 2. แผนย่อยการตระหนักถึง
 2. แผนย่อยการพัฒนาเด็ก พหุปัญญาของมนุษย์ที่
ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึง
หลากหลาย
ปฐมวัย
 3. แผนย่อยการพัฒนา
ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น

 (20) ประเด็นการบริการ
ประชาชนและประสิทธิภาพ
ภาครัฐ
 บริการของรัฐมีประสิทธิภาพ
และมีคณ
ุ ภาพเป็นที่ยอมรับ
ของผู้ใช้บริการ
 ภาครัฐมีการดาเนินการที่
มีประสิทธิภาพด้วยการนา
นวัตกรรม เทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้

 1. แผนย่อยการพัฒนา
บริการประชาชน
 2. แผนย่อยการบริหาร
จัดการการเงินการคลัง
 3. แผนย่อยการปรับสมดุล
ภาครัฐ
 4. แผนย่อยการพัฒนา
ระบบบริหารงานภาครัฐ
 5. แผนย่อยการสร้างและ
พัฒนาบุคลากรภาครัฐ
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เป้าหมายแผนย่อย (เลือก 1 ข้อ)
 ประชาชนมีความมั่นคง  ครอบครัวไทยมีความ
 คนไทยได้รับการศึกษาที่มี
ปลอดภัยในชีวิต และ
เข้มแข็ง และมีจติ สานึกความ
คุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
เป็นไทย ดารงชีวิตแบบพอเพียง การเรียนรู้ และทักษะที่จาเป็น
ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถ
 คนไทยจงรักภักดี ซื่อสัตย์ มากขึ้น (แผนย่อย 1)
เข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
พร้อมธารงรักษาไว้ซึ่งสถาบัน  เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ
ตลอดชีวิตดีขึ้น (แผนย่อย 1)
หลักของชาติ สถาบันศาสนา มีพัฒนาการสมวัย สามารถ
เป็นที่เคารพ ยึดเหนี่ยวจิตใจ เข้าถึงบริการที่มีคณ
ุ ภาพมากขึ้น  ประเทศไทยมีระบบข้อมูล
ของคนไทยสูงขึ้น
(แผนย่อย 2)
เพือ่ การส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพตามพหุปัญญา เพื่อ
 การเมืองมีเสถียรภาพ
 วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้
ประโยชน์ในการพัฒนาและ
และธรรมาภิบาลสูงขึ้น
และทักษะในศตวรรษที่ 21
การส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตาม
ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์
ศักยภาพเพิ่มขึ้น (แผนย่อย 2)
รักการเรียนรู้ มีสานึกพลเมือง
มีความกล้าหาญทางจริยธรรม
มีความสามารถในการแก้ปัญหา
ปรับตัว สื่อสาร และทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล
ตลอดชีวิตดีขึ้น (แผนย่อย 3)
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 งานบริการภาครัฐที่
ปรับเปลีย่ นเป็นดิจิทัลเพิม่ ขึ้น
(แผนย่อย 1)
 หน่วยงานภาครัฐบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนย่อย 2)
 เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ
มีส่วนร่วมในการจัดบริการ
สาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะอย่างเหมาะสม
(แผนย่อย 3)
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีสมรรถนะและสร้างความ
ทันสมัยในการจัดบริการ
สาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะให้กับประชาชน
(แผนย่อย 3)
 ภาครัฐมีขดี สมรรถนะสูง
เทียบเท่ามาตรฐานสากลและ
มีความคล่องตัว (แผนย่อย 4)
 บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยม
ในการทางานเพื่อประชาชน
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม
มีจิตสานึก มีความสามารถสูง
มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ
(แผนย่อย 5)

ส่วนที่ 2
 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนงาน :
 โครงการจากงบประมาณต้นสังกัด แหล่งงบประมาณ สานัก
แผนงาน :
 โครงการที่ใช้งบประมาณจาก สพป.จบ.2 (  งบ CEO งบเงินเหลือจ่าย  อื่นๆ (ระบุ)
แผนงาน :
 โครงการจากงบประมาณหน่วยงานอื่น (ชื่อหน่วยงาน)
แผนงาน :

)
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สนองนโยบาย สพฐ.
สนองยุทธศาสตร์ สพป.จบ.2

สนองยุทธศาสตร์ สพป.จบ.2

 1. ด้านความปลอดภัย
 3. ด้านคุณภาพ
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา
การศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา ในศตวรรษที่ 21

 2. ด้านโอกาส
 4. ด้านประสิทธิภาพ
o กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
o กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
o กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตร
กระบวนการเรียนการสอน
o กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความ o กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มความปลอดภัย
โอกาส และความเสมอภาคทาง
ปลอดภัย โอกาส และความเสมอภาค
การศึกษา
ทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้าง o กลยุทธ์ที่ 1 ปลูกฝังการดารงชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
คุณลักษณะตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
o กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการบริหารจัดการ
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
ให้เป็นระบบ
ระบบบริหารจัดการโดยการมี
o กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ส่วนร่วมจากภาคประชาสังคม
จากภาคประชาสังคม

ส่วนที่ 3
1. เป้าหมายโครงการ :
1.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)
(สิ่งที่ได้จากการดาเนินโครงการโดยตรง)
1.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)
(เป้าหมายที่ได้จากเป้าหมายเชิงผลผลิตอีกทอดหนึ่ง)
1.3 ดัชนีวัดความสาเร็จ
(สิ่งที่เป็นตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ)
1.4 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์
(ระบุให้ชัดเจนว่าโครงการนี้ทาเพื่อใคร)
2. ระยะเวลาดาเนินการตามแผน
- ระยะเวลาที่กาหนดในโครงการ
- ระยะเวลาที่ดาเนินการจริง (ระบุวันที่)
- ในกรณีที่ดาเนินโครงการไม่ตามระยะเวลา (ระบุเหตุผล)
3. สถานที่จัดโครงการ :
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4. งบประมาณ :
4.1 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
บาท
4.2 งบประมาณที่ใช้จริง
บาท
4.3 สรุปใช้งบประมาณ  ต่ากว่าแผน  ตามแผน  สูงกว่าแผน ที่ตั้งไว้
เหตุผล
(สาเหตุที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผน)
5. รายละเอียดขั้นตอนการดาเนินงาน :
5.1
5.2
5.3
6. ผลการดาเนินงานของโครงการ :
6.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)
(ผลการดาเนินงานตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ตามข้อ 1.1)
6.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)
(ผลการดาเนินงานตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ตามข้อ 1.2)
6.3 ดัชนีวัดความสาเร็จ
(ผลการดาเนินงานตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ตามข้อ 1.3)
6.4 สรุปผลการดาเนินงานของโครงการภาพรวม

6.5 ผลการดาเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
(ผลการดาเนินงานของโครงการที่สอดคล้องกับ ส่วนที่ 1)
6.6 ผลการดาเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บท
(ผลการดาเนินงานของโครงการที่สอดคล้องกับ ส่วนที่ 1)
6.7 ผลการดาเนินงานต่อเป้าหมายของแผนย่อย
(ผลการดาเนินงานของโครงการที่สอดคล้องกับ ส่วนที่ 1)
7. สภาพปัญหา อุปสรรคของการจัดโครงการ :
7.1
7.2
7.3
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8. ข้อเสนอแนะ :

รูปภาพประกอบการดาเนินงานโครงการ (อย่างน้อย 4 รูป)

ลงชื่อ

ผู้รับผิดชอบโครงการ
(................................................)
…………./………………./……….

ความเห็นผู้อานวยการกลุ่ม..............................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................
.........................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ
ผอ.กลุ่ม.......................................
(................................................)
…………./………………./……
ความเห็น รอง ผอ.สพป.จบ.2 .........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. ...........
.........................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ
รอง ผอ.สพป.จบ.2
(................................................)
…………./………………./……
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ความเห็นผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
............................................................................................................................. ............................................................
.........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................
ลงชื่อ
ผอ.สพป.จบ.2
(................................................)
…………./………………./……
หมายเหตุ : กรุณาใช้แบบฟอร์มนี้สาหรับการรายงานผลการดาเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เท่านั้น
และส่งไฟล์แบบรายงานผลพร้อมทั้งรูปภาพ มายัง e-mail : benchawan.chan2@gmail.com
ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป หลังสิ้นสุดไตรมาส

6

รายงานผลการดําเนินโครงการ

ไตรมาสที่ 1 - 2

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กลุ่มนโยบายและแผน
สํ านักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึ กษาจันทบุรี เขต 2
สํ านักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน

โครงการ/การดำเนินการ: จัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถม
ศึกษาจันทบุรี เขต 2 (ศธ 04031-64-0002)

กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

สถานะ

อนุมัติแล้ว

M.1 แนวทางการพัฒนาของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง

สรุปความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ
ความสอดคล้องของ
โครงการกับยุทธศาสตร์
ชาติที่ท่านเลือก

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ประเด็น
2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็ นเป้าหมายและเชื่อมโยง
การพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่
2.1 ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็ นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ

เป้ าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เป้าหมาย
1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส

อธิบายความสอดคล้อง
ของโครงการกับ
ยุทธศาสตร์ชาติที่ท่าน
เลือก

การบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 25๖4 มีเป้าหมายเบื้องต้นอยู่ที่การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้
มีประสิทธิภาพ โดยการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา สนองกลยุทธ์และ
เป็ นไปตามจุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหาร การ
เบิกจ่ายงบประมาณ และเป็ นเครื่องมือในการบริหารหน่วยงาน การกำกับติดตามผลการดำเนินงานให้บรรลุ
ผลสำเร็จตามที่คาดหวัง

สรุปความสอดคล้องของโครงการกับเป้ าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น
แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ
เป้ าหมาย
ความสอดคล้องของ
โครงการกับเป้ าหมาย
ของแผนแม่บทประเด็น
ตัวชี้วัดของแผนแม่บท
ประเด็น

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ

1. บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็ นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 สามารถให้บริการทางการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน นักเรียนเก่ง ดี มีสุข

ตัวชี้วัด

Contribution ต่อเป้ าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

สรุปความสอดคล้องของโครงการกับเป้ าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อย
แผนย่อย
แนวทางการพัฒนา

เป้ าหมาย
ความสอดคล้องของ
โครงการกับเป้ าหมาย
ของแผนย่อย

แผนย่อยการบริหารจัดการการเงินการคลัง
3) จัดทำงบประมาณตอบสนองต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้งบประมาณเป็ นเครื่องมือสำคัญที่
จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยสนับสนุนบทบาทภารกิจของหน่วยงานทั้งในภารกิจพื้นฐาน ภารกิจ
ยุทธศาสตร์ ภารกิจพื้นที่ และภารกิจอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายของ
แต่ละแผนงาน/โครงการ และเป้าหมายร่วมตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ สอดคล้องกับสถานการณ์และ
ความเร่งด่วนในแต่ละช่วงเวลา โดยใช้เครื่องมือด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยร่วมกัน เพื่อให้
เกิดการพัฒนาในทุก ๆ มิติอย่างยั่งยืน
หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 สามารถให้บริการทางการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

สรุปความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ
ตัวชี้วัดของแผนย่อย

ตัวชี้วัด

Contribution ต่อเป้ าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

ร้อยละของโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนงาน/โครงการภายใต้ 15 ประเด็นเร่งด่วนของแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

สรุปความสอดคล้องของโครงการกับองค์ประกอบกับปัจจัย
องค์ประกอบ
ปัจจัย

แผนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (200201V01)
แผนที่ยืดหยุ่น ปรับตัวได้ทันสถานการณ์ (200201F0104)

M.1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ

แผนระดับที่ 2
แผนการปฏิรูปประเทศ / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / แผนความมั่นคงแห่งชาติ
แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรง

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
เป้าหมายรวม
4. ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพิ่มความ
คล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริม
ธรรมาภิบาล
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
เรื่องและประเด็นปฏิรูป
1. การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายลำดับรอง
เป้าหมายรวม
4. การศึกษาไทยมีทิศทางและการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพและเป็ นเอกภาพ ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ
เพื่อให้สามารถยกระดับคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ำ และ
สามารถแข่งขันได้

แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านที่เกี่ยวข้องในระดับ
รอง

แผนระดับที่ 2
แผนการปฏิรูปประเทศ / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / แผนความมั่นคงแห่งชาติ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 12

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
เป้าหมายรวม
6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้
กระจาย อำนาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย
เป้าหมาย
เป้ าหมายที่ 1 ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ
และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย
แนวทางการพัฒนา
2. ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตาม
ตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ
นที่ให้
- ปรับปรุงกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาระดับพื้
เชื่อมโยงตั้งแต่ระดับชุมชน ถึงระดับจังหวัด

แผนความมั่นคงแห่ง
ชาติ
แผนระดับที่ 3 ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560
แผนระดับที่ 3 ตามมติ
ครม. วันที่ 4 ธันวาคม
2560

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ความสอดคล้องกับส่วนที่เกี่ยวข้องอื่น
ความสอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาลหลัก

ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ

ความสอดคล้องกับ
นโยบายเร่งด่วนของ
รัฐบาล

การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ ายการเมืองและฝ่ ายราชการประจำ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มติครม.ที่เกี่ยวข้อง
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. ข้อมูลทั่วไป

ภาพรวมโครงการ/การดำเนินงาน

ภาพรวมโครงการ/การดำเนินงาน
ลักษณะการดำเนินงาน
ภายใต้แผนงาน
ลักษณะโครงการ/การ
ดำเนินงาน
วิธีการดำเนินงาน

โครงการ
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
โครงการที่ใช้งบประมาณ

ดำเนินการเอง

รหัส GFMIS ของ
โครงการ
ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
อีเมล (หน่วยงาน)
อีเมล (ส่วนตัว/สำรอง)

นาย
สมชาย
อรุณธัญญา
primarychan2@gmail.com
s12348626@gmail.com

โทรศัพท์

0817615115

โทรสาร

039327940
ผู้ประสานงานหลัก

คำนำหน้าชื่อ

นางสาว

ชื่อ

พรทิพา

นามสกุล

ภูเลื่่อน

อีเมล (หน่วยงาน)
อีเมล (ส่วนตัว/สำรอง)

primarychan2@gmail.com
porntipa.phuluen@gmail.com

โทรศัพท์

0866573031

โทรสาร

039327940

3. รายละเอียด

รายละเอียดโครงการ/การดำเนินงาน
หลักการและเหตุผล

หน่วยงานทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชนจำเป็ นต้องมีปัจจัยที่มีความสำคัญที่จะทำให้การดำเนินงาน ของ
หน่วยงานประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย สามารถดำเนินงานได้สอดคล้องกับกระบวนการทำงาน รวมทั้ง
ทราบรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับกระบวนการ ระยะเวลาของการทำงานนั้น ๆ หากเกิดข้อผิดพลาดจะ
สามารถทราบได้ทันที ว่าสาเหตุเกิดจากอะไร และสามารถทำการแก้ไขได้ทันท่วงทีที่เกิดการผิดพลาดใน
กระบวนการทำงาน รวมทั้งสามารถตรวจสอบการทำงาน และกำหนดแนวทางการทำงานในอนาคตได้
เพื่อความสำเร็จของหน่วยงาน ปัจจัยดังกล่าวเรียกว่า “การวางแผน (Planning)” การวางแผนเป็ นงานหลัก
และสำคัญในการบริหารของหน่วยงานในทุกระดับ เนื่องจากเป็ นตัวกำหนดทิศทาง เป้าหมาย วิธีดำเนิน
การ ที่จะทำให้หน่วยงานดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการภายในเวลาที่
กำหนด การดำเนินงานจะประสบผลสำเร็จมากหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับการวางแผน หากวางแผนดีก็
เท่ากับดำเนินงานสำเร็จไปแล้วกว่าครึ่ง การบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาจันทบุรี เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4 มีเป้าหมายเบื้องต้นอยู่ที่การพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหา สนองกลยุทธ์และเป็ นไปตามจุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัดในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหาร การเบิกจ่ายงบประมาณ และเป็ นเครื่องมือในการบริหารหน่วย
งาน การกำกับติดตามผลการดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จตามที่คาดหวัง

รายละเอียดโครงการ/การดำเนินงาน
วัตถุประสงค์

1 เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) มอบให้กลุ่ม/หน่วยในสังกัด 2 เพื่อทบทวนแผนปฏิบัติ
ราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 3 เพื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
สามารถดำเนินงานได้สอดคล้องกับนโยบายของต้นสังกัด
เป้ าหมาย

เป้ าหมายเชิงผลผลิต
(Output)

1 เอกสารแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) จำนวน 20 เล่ม 2 เอกสารแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2563 - 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564 จำนวน 10 เล่ม

เป้ าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 มีนโยบายในการบริหารจัดการ โดยสอดคล้อง
กับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 ผู้บริหาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และกลุ่ม/หน่วย มีเอกสารแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) สำหรับเป็ น
คู่มือในการปฏิบัติงานและการบริหารงบประมาณประจำปี 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต 2 มีแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564 สำหรับเป็ น
ฐานข้อมูลในการดำเนินงานด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา

ผลที่คาดว่าจะเกิด

1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 มีเอกสารแผนปฏิบัติราชการประจำปี เพื่อใช้
ในการบริหารงบประมาณและปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 มีแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564
เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการดำเนินงานในระยะ 3 ปี 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
เขต 2 ดำเนินงานตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด ได้อย่างเป็ นรูปธรรม

วัดความสำเร็จ
ดัชนีชี้

กลุ่มเป้ าหมาย/ผู้ที่ได้รับ
ประโยชน์

1 เอกสารแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) และเอกสารแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564 2 ผู้บริหาร และกลุ่ม/หน่วยในสังกัด มีเอกสารแผนปฏิบัติราชการรายปี
(พ.ศ. 2564) ที่มีความครอบคลุม ชัดเจน ในการบริหารงบประมาณและปฏิบัติงานประจำปี
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

พื้
นที่การดำเนินการ
นที่ดำเนินการ
ระดับพื้

จังหวัด

นที่การ
รายละเอียดพื้
ดำเนินการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

นที่การดำเนิน
พิกัดพื้
การ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ/การดำเนินงาน
วันที่เริ่มต้นโครงการ

ตุลาคม พ.ศ. 2563

วันที่สิ้นสุดโครงการ

กันยายน พ.ศ. 2564

4. กิจกรรม

พ.ศ. 2563

พ

กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2564
Q1

ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 256
ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานทบทวนปฏิบัติราชการ ระยะ

5. งบประมาณ

Q2
ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564)
ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานทบทวนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565

แหล่งเงิน
งบประมาณที่หน่วยงาน
ขอโดยตรง
งบประมาณที่ขอผ่าน
หน่วยงานอื่น

12,000 บาท

ที่มาของงบประมาณ

จำนวนงบประมาณ

ไม่มีข้อมูล

0 บาท

งบประมาณที่ได้รับจาก
จังหวัด

0 บาท

งบประมาณที่ได้รับจาก
จังหวัด

0 บาท

เงินรายได้ของหน่วย
งาน

0 บาท

เงินกู้ภายในประเทศ

0 บาท

เงินกู้จากต่างประเทศ

0 บาท

งบประมาณจากแหล่ง
อื่น

จำนวนงบประมาณ

ที่มาของงบประมาณ

ไม่มีข้อมูลงบประมาณจากแหล่งอื่น
รวมวงเงินงบประมาณ
ทั้งหมด

12,000 บาท

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายระหว่าง
ปี งบประมาณ 2564 ถึง
ปี งบประมาณ 2564

รวมงบประมาณจาก
แผนการใช้จ่ายทั้งหมด

ปี งบประมาณ 2564

จำนวนงบประมาณ

ไตรมาสที่ 1

630 บาท

ไตรมาสที่ 2

2,870 บาท

ไตรมาสที่ 3

6,500 บาท

ไตรมาสที่ 4

2,000 บาท

12,000 บาท

M.6 ผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564

ความก้าวหน้าของเป้ าหมายโครงการ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี งบประมาณ 2564
เป้ าหมายเชิงผลผลิต
(Output)

อยู่ระหว่างดำเนินการ

เป้ าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

อยู่ระหว่างดำเนินการ

วัดความสำเร็จ
ดัชนีชี้

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ความก้าวหน้าของกิจกรรมที่ดำเนินการ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี งบประมาณ 2564

ความก้าวหน้าของเป้ าหมายโครงการ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี งบประมาณ 2564
กิจกรรมตามแผนงาน

กิจกรรมหลักที่ 1

ความก้าวหน้า

ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) สพป.จันทบุรี เขต 2 ได้จัดการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติรายปี
(พ.ศ. 2564) ของ สพป.จันทบุรี เขต 2 ครั้งที่ 1 ได้พิจารณา
แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏฺบัติ ประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยใช้หลัก “มองอดีต เตรียมปัจจุบัน
เป้ามั่นสู่อนาคต” ดังนี้ 1.ให้กลุ่ม/หน่วย รายงานผลการดำเนิน
งานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 และนำเสนอแผนงานโครงการที่จะดำเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2. พิจารณากรอบวงเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประจำ และงบภารกิจกลุ่มในสำนักงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 3. พิจารณาแบบฟอร์มรูปแบบ
โครงการเต็มรูปให้มีความสอดคล้องกับการรายงานข้อมูลใน
ระบบ eMENSCR 4. พิจารณาอัตราค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
กิจกรรมหลักที่ 2

ความก้าวหน้า

ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานทบทวนปฏิบัติราชการ ระยะ
3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564เพิ่ม
กิจกรรม

จะดำเนินการในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติหลัก
ผลการดำเนินงานต่อ
เป้ าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผลการดำเนินงานต่อ
เป้ าหมายของแผน
แม่บทประเด็น

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผลการดำเนินงานต่อ
เป้ าหมายของแผนย่อย

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติระดับรอง
แผนระดับที่ 3 แผนการทำงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ความสอดคล้องกับ
แผนการปฏิรูปประเทศ

ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมายและตัวชี้
วัดแผนปฏิรูปประเทศ
เป้ าหมาย

ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมาย

4. ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้
ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลาย
ของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล

อยู่ระหว่างดำเนินการ

วัดแผนปฏิรูปประเทศ
ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมายและตัวชี้
เป้ าหมาย

ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมาย

4. การศึกษาไทยมีทิศทางและการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพและเป็ นเอกภาพ ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ
เพื่อให้สามารถยกระดับคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ำ และ
สามารถแข่งขันได้

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ความก้าวหน้าของเป้ าหมายโครงการ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี งบประมาณ 2564
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 12

ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมายและตัวชี้
วัดลำดับที่ 1
เป้ าหมาย

ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมาย

6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย
โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย อำนาจและมีส่วนร่วมจาก
ประชาชน

อยู่ระหว่างดำเนินการ

วัดลำดับที่ 2
ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมายและตัวชี้
เป้ าหมาย

ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมาย

เป้าหมายที่ 1 ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ
และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

วัดลำดับที่ 3
ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมายและตัวชี้
เป้ าหมาย

ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมาย

- ปรับปรุงกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาระดับพื้นที่ให้เชื่อมโยง อยู่ระหว่างดำเนินการ
ตั้งแต่ระดับชุมชน ถึงระดับจังหวัด

แผนความมั่นคงแห่ง
ชาติ
การเบิกจ่ายงบประมาณประจำไตรมาสที่ 1 ปี งบประมาณ 2564
จำนวนเงินงบประมาณ
ตามแผนการใช้จ่าย

630

จำนวนเงินงบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง

630

ผลการเบิกจ่ายงบ
ประมาณ

สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนการ

สาเหตุที่ไม่สามารถเบิก
จ่ายงบประมาณได้ตาม
แผนการ
สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการประจำไตรมาสที่ 1 ปี งบประมาณ 2564
ผลการดำเนินงาน

สพป.จันทบุรี เขต 2ได้ดำเนินการจัดประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของ สพป.จันทบุรี
เขต 2 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมมีสุข
สพป.จันทบุรี เขต 2 มีผู้มาประชุม จำนวน 18 คน โดยมีผู้มาประชุมเป็ นไปตามเป้าหมาย ในการจัดทำแผน
ปฏิบัติรายปี (พ.ศ. 2564) จะดำเนินงานภายใต้กรอบวงเงินงบประณ จำนวน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท
ถ้วน) ซึ่งได้พิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏฺบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยใช้
หลัก “มองอดีต เตรียมปัจจุบัน เป้ามั่นสู่อนาคต”

ปัญหาและอุปสรรคใน
การดำเนินงาน

- ไม่ไมี -

ข้อเสนอแนะ

- ไม่ไมี -

M.6 ผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564

ความก้าวหน้าของเป้ าหมายโครงการ ประจำไตรมาสที่ 2 ปี งบประมาณ 2564
เป้ าหมายเชิงผลผลิต
(Output)

ได้จัดทำเอกสารแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) จำนวน 20 เล่ม เรียบร้อยแล้ว

เป้ าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 มีนโยบายในการบริหารจัดการ โดยสอดคล้อง
กับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 ผู้บริหาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และกลุ่ม/หน่วย มีเอกสารแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) สำหรับเป็ น
คู่มือในการปฏิบัติงานและการบริหารงบประมาณประจำปี

วัดความสำเร็จ
ดัชนีชี้

เอกสารแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) จำนวน 20 เล่ม

ความก้าวหน้าของเป้ าหมายโครงการ ประจำไตรมาสที่ 2 ปี งบประมาณ 2564
ความก้าวหน้าของกิจกรรมที่ดำเนินการ ประจำไตรมาสที่ 2 ปี งบประมาณ 2564
กิจกรรมตามแผนงาน

กิจกรรมหลักที่ 1

ความก้าวหน้า

ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) 1. สพป.จันทบุรี เขต 2 ได้จัดการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติรายปี
(พ.ศ. 2564) ของ สพป.จันทบุรี เขต 2 ครั้งที่ 2 ดังนี้ 1.1 แจ้ง
มติที่ประชุม ครั้งที่ 1/2563 ในการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบ
ประจำ และการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ในระบบ AMSS ตามที่ได้รับจัดสรรครั้งที่ 1 จำนวน 2
ล้านบาท 1.2 พิจารณากลั่นกรองโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบภารกิจกลุ่ม)
จำนวน 19 โครงการ ภายใต้กรอบวงเงินที่กำหนด 1.3 การ
ติดตามงานจากโรงเรียนในสังกัด 2. สพป.จันทบุรี เขต 2 ได้จัด
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาทบทวนแผนปฏิบัติราชการรายปี
(พ.ศ.2564) ของ สพป.จันทบุรี เขต 2 ดังนี้ 2.1 แจ้งการแผน
ปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2564) ของ สพป.จันทบุรี เขต 2 ต้อง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย สพฐ. และนโยบาย
สพป.จันทบุรี เขต 2 ภายใต้การบริหารงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรอย่างคุ้มค่า ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 2.2 คณะ
กรรมการร่วมกันพิจารณา วิเคราะห์นโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดทำแผน และปรับข้อความในหัวข้อบริบทที่เกี่ยวข้อง
ด้านการศึกษา
กิจกรรมหลักที่ 2

ความก้าวหน้า

ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานทบทวนปฏิบัติราชการ ระยะ
3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564เพิ่ม
กิจกรรม

จะดำเนินการในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติหลัก
ผลการดำเนินงานต่อ
เป้ าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผลการดำเนินงานต่อ
เป้ าหมายของแผน
แม่บทประเด็น

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผลการดำเนินงานต่อ
เป้ าหมายของแผนย่อย

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติระดับรอง
แผนระดับที่ 3 แผนการทำงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ความสอดคล้องกับ
แผนการปฏิรูปประเทศ

ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมายและตัวชี้
วัดแผนปฏิรูปประเทศ
เป้ าหมาย

ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมาย

4. ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้
ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลาย
ของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล

อยู่ระหว่างดำเนินการ

วัดแผนปฏิรูปประเทศ
ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมายและตัวชี้
เป้ าหมาย

ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมาย

4. การศึกษาไทยมีทิศทางและการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพและเป็ นเอกภาพ ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ
เพื่อให้สามารถยกระดับคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ำ และ
สามารถแข่งขันได้

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ความก้าวหน้าของเป้ าหมายโครงการ ประจำไตรมาสที่ 2 ปี งบประมาณ 2564
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 12

ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมายและตัวชี้
วัดลำดับที่ 1
เป้ าหมาย

ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมาย

6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย
โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย อำนาจและมีส่วนร่วมจาก
ประชาชน

อยู่ระหว่างดำเนินการ

วัดลำดับที่ 2
ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมายและตัวชี้
เป้ าหมาย

ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมาย

เป้าหมายที่ 1 ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ
และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

วัดลำดับที่ 3
ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมายและตัวชี้
เป้ าหมาย

ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมาย

- ปรับปรุงกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาระดับพื้นที่ให้เชื่อมโยง อยู่ระหว่างดำเนินการ
ตั้งแต่ระดับชุมชน ถึงระดับจังหวัด

แผนความมั่นคงแห่ง
ชาติ
การเบิกจ่ายงบประมาณประจำไตรมาสที่ 2 ปี งบประมาณ 2564
จำนวนเงินงบประมาณ
ตามแผนการใช้จ่าย

2,870

จำนวนเงินงบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง

2,870

ผลการเบิกจ่ายงบ
ประมาณ

สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนการ

สาเหตุที่ไม่สามารถเบิก
จ่ายงบประมาณได้ตาม
แผนการ
สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการประจำไตรมาสที่ 2 ปี งบประมาณ 2564
ผลการดำเนินงาน

1. สพป.จันทบุรี เขต 2ได้ดำเนินการจัดประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของ
สพป.จันทบุรี เขต 2 ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 -16.30 น. ณ ห้อง
ประชุมมีสุข สพป.จันทบุรี เขต 2 มีผู้มาประชุม จำนวน 18 คน โดยมีผู้มาประชุมเป็ นไปตามเป้าหมาย
เนื้อหาในการประชุม แจ้งมติที่ประชุมครั้งที่ 1 ในการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประจำ และการจัดสรรงบ
ประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระบบ AMSS ตามที่ได้รับจัดสรรครั้งที่ 1 จำนวน 2 ล้านบาท
พิจารณากลั่นกรองโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบภารกิจกลุ่ม)
จำนวน 19 โครงการ ภายใต้กรอบวงเงินที่กำหนด และการติดตามงานจากโรงเรียนในสังกัด 2.
สพป.จันทบุรี เขต 2ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาทบทวนแผนปฏิบัติราชการรายปี
(พ.ศ.2564) ของ สพป.จันทบุรี เขต 2 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 -16.30 น. ณ ห้อง
ประชุมมีสุข สพป.จันทบุรี เขต 2 มีผู้มาประชุม จำนวน 33 คน โดยมีผู้มาประชุมเป็ นไปตามเป้าหมาย ซึ่งมี
เนื้อหาการประชุมเพื่อแจ้งการแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2564) ของ สพป.จันทบุรี เขต 2 ต้อง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย สพฐ. และนโยบาย สพป.จันทบุรี เขต 2 ภายใต้
การบริหารงบประมาณที่ได้รับจัดสรรอย่างคุ้มค่า ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพและร่วมกันพิจารณา วิเคราะห์
นโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผน และปรับข้อความในหัวข้อบริบทที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา

ปัญหาและอุปสรรคใน
การดำเนินงาน

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

โครงการ/การดำเนินการ: การเพิ่มโอกาส ความเสมอภาคทางการศึกษา (ศธ 04031-64-0004)

กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

สถานะ

อนุมัติแล้ว

M.1 แนวทางการพัฒนาของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง

สรุปความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ
ความสอดคล้องของ
โครงการกับยุทธศาสตร์
ชาติที่ท่านเลือก

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ประเด็น
1. การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็ นธรรมในทุกมิติ
1.7 สร้างความเป็ นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการ
ศึกษา โดยเฉพาะสำหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส

เป้ าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
เป้าหมาย
1. สร้างความเป็ นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ

อธิบายความสอดคล้อง
ของโครงการกับ
ยุทธศาสตร์ชาติที่ท่าน
เลือก

การศึกษาเป็ นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาคนให้เป็ นทรัพยากรที่มีคุณภาพ รัฐบาลให้ความสำคัญกับการ
ศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็ นทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ พร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงของโลก โดย
มุ่งให้ประชาชนทุกคนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพอย่างกว้างขวางโดยเสมอภาคและ
เท่าเทียมกัน นโยบายดังกล่าวถูกระบุไว้อย่างชัดเจนในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2545 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2553 มาตรา 10 ระบุว่า “...ต้องจัด
ให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้ทั่ว
ถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย...” กระทั่งพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 ที่กำหนด
เด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดจนอายุย่างเข้าปีที่สิบหก เข้ารับการศึกษาชั้นปีที่หนึ่งถึงชั้นปีที่เก้าของการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งแสดงให้เห็นเจตนาในการที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการยกระดับการศึกษาของ
คนไทยให้สูงขึ้น เพื่อลดความเลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยการส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กได้รับการดูแลช่วย
เหลือให้อยู่ในระบบโรงเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ โดยผ่านกระบวนการในการสร้างความรู้ ความ
เข้าใจ ให้กับครูในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็ นค่าตอบแทนครูในการดูแลเด็ก
ด้อยโอกาส และการสร้างโอกาสทางการศึกษาในการมีส่วนร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนในการแนะแนว
ศึกษาต่อ

สรุปความสอดคล้องของโครงการกับเป้ าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น
แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ
เป้ าหมาย
ความสอดคล้องของ
โครงการกับเป้ าหมาย
ของแผนแม่บทประเด็น

ตัวชี้วัดของแผนแม่บท
ประเด็น

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม

คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาภาค
บังคับได้ส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ทั้งเด็กพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มี
ความสามารถพิเศษ รวมทั้งผู้ที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึง
และส่งต่อจนถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมุ่งที่จะช่วยเหลือ สนับสนุน ติดตามให้เด็กที่อยู่ในวัยการศึกษา
ภาคบังคับได้เข้าเรียนและเรียนจบการศึกษาภาคบังคับได้อย่างมีคุณภาพและทั่วถึง
ตัวชี้วัด

Contribution ต่อเป้ าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

สัดส่วนประชากรไทยทั้งหมดที่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรการ
คุ้มครองทางสังคมอย่างน้อย 9 กรณี ได้แก่(1) เจ็บป่ วย (2) คลอด
บุตร (3) ตาย (4)ทุพพลภาพ/พิการ (5) เงินช่วยเหลือครอบครัว
หรือบุตร (6) ชราภาพ (7) ว่างงาน (8) ผู้อยู่ในอุปการะ และ (9)
การบาดเจ็บจากการทำงาน (ร้อยละ)

1.นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาจันทบุรี เขต 2 ทุกคนได้รับการบริการทางการศึกษา
อย่างทั่่วถึง มีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ในสังคมอย่างปลอดภัย
และมีความสุข 2. นักเรียนด้อยโอกาสในสังกัดได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอง ร้อยละ 95

สรุปความสอดคล้องของโครงการกับเป้ าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อย
แผนย่อย
แนวทางการพัฒนา

แผนย่อยมาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม
1) จัดให้มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย โดยพัฒนาระบบและกลไกในการให้
ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ เพื่อให้สามารถให้ความช่วยเหลือกับ
กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายและครอบคลุมครบกลุ่ม อาทิ ทั้งเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้มีความบกพร่องทาง
ร่างกาย เหยื่อของความรุนแรงต่าง ๆ และการค้ามนุษย์ แรงงานในภาคการผลิตที่มีความเสี่ยง ผู้ติดเชื้อ
และบุคคลที่ต้องการการดูแลเป็ นพิเศษ

สรุปความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ
เป้ าหมาย

ความสอดคล้องของ
โครงการกับเป้ าหมาย
ของแผนย่อย

ตัวชี้วัดของแผนย่อย

มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษได้
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
ส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กได้รับการดูแลช่วยเหลือให้อยู่ในระบบโรงเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ โดย
ผ่านกระบวนการในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับครูในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สนับสนุนงบ
ประมาณเพื่อเป็ นค่าตอบแทนครูในการดูแลเด็กด้อยโอกาส และการสร้างโอกาสทางการศึกษาในการมี
ส่วนร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนในการแนะแนวศึกษาต่อ
ตัวชี้วัด

Contribution ต่อเป้ าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

ดัชนีความยากจนแบบหลากหลายมิติของ กลุ่มเป้าหมายที่
ต้องการความช่วยเหลือ

ลดลงร้อยละ10

สรุปความสอดคล้องของโครงการกับองค์ประกอบกับปัจจัย
องค์ประกอบ
ปัจจัย

เครื่องมือในการให้ความช่วยเหลือ (170201V02)
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย (170201F0201)

M.1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ

แผนระดับที่ 2
แผนการปฏิรูปประเทศ / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / แผนความมั่นคงแห่งชาติ
แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรง

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
เป้าหมายรวม
2. ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านที่เกี่ยวข้องในระดับ
รอง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 12
แผนความมั่นคงแห่ง
ชาติ
แผนระดับที่ 3 ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560
แผนระดับที่ 3 ตามมติ
ครม. วันที่ 4 ธันวาคม
2560

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ความสอดคล้องกับส่วนที่เกี่ยวข้องอื่น
ความสอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาลหลัก
ความสอดคล้องกับ
นโยบายเร่งด่วนของ
รัฐบาล
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มติครม.ที่เกี่ยวข้อง
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. ข้อมูลทั่วไป

การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑

ภาพรวมโครงการ/การดำเนินงาน
ลักษณะการดำเนินงาน
ภายใต้แผนงาน
ลักษณะโครงการ/การ
ดำเนินงาน
วิธีการดำเนินงาน

โครงการ
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
โครงการที่ใช้งบประมาณ

ดำเนินการเอง

รหัส GFMIS ของ
โครงการ
ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
อีเมล (หน่วยงาน)
อีเมล (ส่วนตัว/สำรอง)

นาย
สมชาย
อรุณธัญญา
Primarychan2@gmail.com
s12348626@gmail.com

โทรศัพท์

0817615115

โทรสาร

039324970
ผู้ประสานงานหลัก

คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
อีเมล (หน่วยงาน)
อีเมล (ส่วนตัว/สำรอง)

นาง
กันญา
ลือพงษ์
Primarychan2@gmail.com
yakusa2517@gmail.com

โทรศัพท์

0810495775

โทรสาร

039324970

3. รายละเอียด

รายละเอียดโครงการ/การดำเนินงาน

รายละเอียดโครงการ/การดำเนินงาน
หลักการและเหตุผล

การศึกษาเป็ นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาคนให้เป็ นทรัพยากรที่มีคุณภาพ รัฐบาลให้ความสำคัญกับการ
ศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็ นทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ พร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงของโลก โดย
มุ่งให้ประชาชนทุกคนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพอย่างกว้างขวางโดยเสมอภาคและ
เท่าเทียมกัน นโยบายดังกล่าวถูกระบุไว้อย่างชัดเจนในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2545 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2553 มาตรา 10 ระบุว่า “...ต้องจัด
ให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้ทั่ว
ถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย...” กระทั่งพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 ที่กำหนด
เด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดจนอายุย่างเข้าปีที่สิบหก เข้ารับการศึกษาชั้นปีที่หนึ่งถึงชั้นปีที่เก้าของการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งแสดงให้เห็นเจตนาในการที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการยกระดับการศึกษาของ
คนไทยให้สูงขึ้น เพื่อลดความเลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยการส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กได้รับการดูแลช่วย
เหลือให้อยู่ในระบบโรงเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ โดยผ่านกระบวนการในการสร้างความรู้ ความ
เข้าใจ ให้กับครูในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็ นค่าตอบแทนครูในการดูแลเด็ก
ด้อยโอกาส และการสร้างโอกาสทางการศึกษาในการมีส่วนร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนในการแนะแนว
ศึกษาต่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการ
ศึกษา ภาคบังคับได้ส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ทั้งเด็กพิการ ผู้ด้อย
โอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ รวมทั้งผู้ที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนการศึกษาภาค
บังคับอย่างทั่วถึง และส่งต่อจนถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมุ่งที่จะช่วยเหลือ สนับสนุน ติดตามให้เด็กที่
อยู่ในวัยการศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนและเรียนจบการศึกษาภาคบังคับได้อย่างมีคุณภาพและทั่วถึง จึง
ได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

วัตถุประสงค์

1 เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ 2 เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้ครูที่ดูแลเรือนพัก
นอนโรงเรียนวัดตะปอนน้อย 3 เพื่อดูแลให้ความช่วยเหลือ ป้อมปราม แนะนำ นักเรียนประพฤติปฏิบัติให้
ถูกต้องตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ 4 เพื่อส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจนักเรียนที่มีพฤติกรรมดี
หมั่นศึกษาเล่าเรียนได้ผลการเรียนดีมีคุณภาพ 5 เพื่อส่งเสริมนักจิตวิทยาโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจใน
การปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพ 6 เพื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีโรงเรียนต้นแบบการ
ดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 7 เพื่อลดปัญหาเด็กออกกลางคัน
เป้ าหมาย

เป้ าหมายเชิงผลผลิต
(Output)

1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 จำนวน 25 โรงเรียน 2 ครูดูแลเรือนพักนอนโรงเรียนวัดตะปอนน้อย
จำนวน 2 คน 3 พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ออกตรวจพื้นที่เสี่ยง 4
อำนวยความสะดวก และดูแลนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก ให้เข้ารับรางวัล จำนวน 1 คน 5 ออกติดตาม
โรงเรียนในสังกัดที่ดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จำนวน 13 โรงเรียน 6 นักจิตวิทยาโรงเรียน
โรงเรียนละ 1 คน จำนวน 106 โรงเรียนเข้ารับการอบรม 7 ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนที่มีฐานะยากจน 15 ศูนย์ๆ
ละ 1 ครอบครัว

เป้ าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 จำนวน 25 โรงเรียน มีทักษะในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ 2 ครูดูแล
เรือนพักนอนโรงเรียนวัดตะปอนน้อย จำนวน 2 คน มีขวัญกำลังใจดูแลเรือนพักนอน 3 พนักงานเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาได้ให้ความช่วยเหลือ ป้อมปราม แนะนำ นักเรียนประพฤติ
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ 4 นักเรียนที่ได้รับรางวัลมีขวัญกำลังใจ สามารถ
เป็ นต้นแบบเด็กดีของโรงเรียน ชุมชน และประเทศชาติได้ 5 นักจิตวิทยาโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจใน
การปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบสามารถนำไปปฏิบัติงานในโรงเรียนได้ 6 โรงเรียนในสังกัดเป็ นโรงเรียน
ต้นแบบการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 7 นักเรียนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีอยู่ในสังคมอย่างปลอดภัยและมีความสุข

ผลที่คาดว่าจะเกิด

1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 เข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 2 นักเรียนที่อยู่เรือนพักนอนโรงเรียนวัด
ตะปอนน้อยได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดและทั่วถึง 3. นักเรียนมีความประพฤติปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ
ของกระทรวงศึกษาธิการ 4. นักจิตวิทยาโรงเรียนปฏิบัติงานในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 5 นักเรียนที่มี
ผลงานดีเด่นเข้ารับรางวัลและเป็ นต้นแบบเด็กดีของโรงเรียน ชุมชน และประทศชาติได้ 6 โรงเรียนที่
ดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่นระดับเขตพื้นที่การศึกษาสามารถส่งเข้ารับคัดเลือกฯ
ระดับเขตตรวจราชการและระดับประเทศ 7 นักเรียนที่มีฐานะยากจนได้รับการดูแลช่วยเหลือให้ได้รับการ
ศึกษาจนจบการศึกษาภาคบังคับทุกคนและ อยู่ในสังคมอย่างปลอดภัย

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ

1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 จำนวน 25 โรงเรียน เข้ารับการแนะแนวศึกษาต่อ 2. ครูดูแลเรือนพัก
นอนโรงเรียนวัดตะปอนน้อย จำนวน 2 คน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 3. พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ออกตรวจนักเรียนที่มีความประพฤติตนไม่เหมาะสม 4. นักเรียนที่มีความ
ประพฤติดี มีความมุ่งมั่นในการเล่าเรียนได้รับการดูแลและสนับสนุนให้เข้ารับรางวัล 5 บุคลากรในเขต
พื้นที่การศึกษาออกติดตามการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จำนวน 13 โรงเรียน 6. นัก
จิตวิทยาโรงเรียน จำนวน 106 โรงเรียนเข้ารับการอบรม 7. บุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษาออกเยี่ยมบ้าน
นักเรียนที่มีฐานะยากจน จำนวน 15 ครอบครัว ครูและนักเรียน

กลุ่มเป้ าหมาย/ผู้ที่ได้รับ
ประโยชน์

ครูและนักเรียน

พื้นที่การดำเนินการ
4. กิจกรรม

ระดับพื้นที่ดำเนินการ

จังหวัด

รายละเอียดพื้นที่การ
ดำเนินการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

พ.ศ. 2563

พ

รายละเอียดโครงการ/การดำเนินงาน

กิจกรรม

พิกัดพื้นที่การดำเนิน
การ

ปีงบประมาณ 2564

Q1

Q2

คาราวานแนะแนวการศึกษาต่อเพื่อเตรียมความพร้อมสู่สายอ คาราวานแนะแนวการศึกษาต่อเพื่อเตรียมความพร้อมสู่สายอาชีพและมีงานทำ ประจำปีการศึกษา 2563 เพิ่ม

ระยะเวลาดำเนินโครงการ/การดำเนินงาน

เด็กทะเล..รักเรียน

ออกตรวจนักเรียนให้ปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิ

วันที่เริ่มต้นโครงการ

เด็กทะเล..รักเรียน
ออกตรวจนักเรียนให้ปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิ

ตุลาคม พ.ศ. 2563

การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2564

วันที่สิ้นสุดโครงการ

การคัดเลือกเด็กแล

กันยายน พ.ศ. 2564

ประชุมเสริมสร้างความเข้มแข็งการดำเนินงานนักจิตวิทยาโรง

ประชุมเสริมสร้างความเข้มแข็งการดำเนินงานนักจิตวิทย

เยี่ยมบ้านนักเรียน

เยี่ย

5. งบประมาณ

แหล่งเงิน
งบประมาณที่หน่วยงาน
ขอโดยตรง
งบประมาณที่ขอผ่าน
หน่วยงานอื่น

102,130 บาท

ที่มาของงบประมาณ

จำนวนงบประมาณ

ไม่มีข้อมูล

0 บาท

งบประมาณที่ได้รับจาก
จังหวัด

0 บาท

งบประมาณที่ได้รับจาก
จังหวัด

0 บาท

เงินรายได้ของหน่วย
งาน

0 บาท

เงินกู้ภายในประเทศ

0 บาท

เงินกู้จากต่างประเทศ

0 บาท

งบประมาณจากแหล่ง
อื่น

จำนวนงบประมาณ

ที่มาของงบประมาณ

ไม่มีข้อมูลงบประมาณจากแหล่งอื่น
รวมวงเงินงบประมาณ
ทั้งหมด

102,130 บาท

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายระหว่าง
ปี งบประมาณ 2564 ถึง
ปี งบประมาณ 2564

รวมงบประมาณจาก
แผนการใช้จ่ายทั้งหมด

ปี งบประมาณ 2564

จำนวนงบประมาณ

ไตรมาสที่ 1

3,960 บาท

ไตรมาสที่ 2

83,040 บาท

ไตรมาสที่ 3

6,000 บาท

ไตรมาสที่ 4

9,130 บาท

102,130 บาท

M.6 ผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564

ความก้าวหน้าของเป้ าหมายโครงการ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี งบประมาณ 2564

ความก้าวหน้าของเป้ าหมายโครงการ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี งบประมาณ 2564
เป้ าหมายเชิงผลผลิต
(Output)

1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 จำนวน 25 โรงเรียน ได้เข้าร่วมแนะแนวการศึกษาต่อ 2. ครูดูแลเรือน
พักนอนโรงเรียนวัดตะปอนน้อย จำนวน 2 คน ได้รับค่าตอบแทน

เป้ าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

1. นักเรียนเข้าร่วมแนะแนวการศึกษาต่อ จำนวน 1,605 คน และผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมแนะแนวการ
ศึกษาต่อ จำนวน 132 คน มีทักษะในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ 2. ครูดูแลเรือนพักนอนโรงเรียนวัดตะปอน
น้อย จำนวน 2 คน มีขวัญกำลังใจดูแลเรือนพักนอน

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ

1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 จำนวน 17 โรงเรียน เข้ารับการแนะแนวศึกษาต่อ 2. ครูดูแลเรือนพัก
นอนโรงเรียนวัดตะปอนน้อย จำนวน 2 คน ได้รับเงินค่าตอบแทน

ความก้าวหน้าของกิจกรรมที่ดำเนินการ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี งบประมาณ 2564
กิจกรรมตามแผนงาน

กิจกรรมหลักที่ 1

ความก้าวหน้า

คาราวานแนะแนวการ
ศึกษาต่อเพื่อเตรียม
ความพร้อมสู่สาย
อาชีพและมีงานทำ
ประจำปีการศึกษา
2563 เพิ่มกิจกรรม

แนะแนวนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 17 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านหนองสลุด
โรงเรียนบ้านโป่ งน้ำร้อน โรงเรียนวัดพังงอน โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ โรงเรียนราษฏร์พัฒนาสามัคคี
โรงเรียนบ้านป่ าวิไล โรงเรียนบ้านตาเรือง โรงเรียนบ้านทับช้าง โรงเรียนวัดสำโรง โรงเรียนบ้านทรัพย์
เจริญ โรงเรียนบ้านตามูล โรงเรียนบ้านเนินมะหาด โรงเรียนบ้านจันทเขลมและโรงเรียนวัดน้ำขุ่น มี
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม รวม 1,350 คน และผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 106 คน

กิจกรรมหลักที่ 2

ความก้าวหน้า

เด็กทะเล..รักเรียน

โรงเรียนวัดตะปอนน้อยเบิกเงินค่าตอบแทนครูที่อยู่เรือนพัก
นอน จำนวน 2 คน ๆ ละ 1,000 บาท จำนวน 1 เดือน (เดือน
ธันวาคม)

กิจกรรมหลักที่ 3

ความก้าวหน้า

ประชุมเสริมสร้างความเข้มแข็งการดำเนินงานนักจิตวิทยา
โรงเรียน

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติหลัก
ผลการดำเนินงานต่อ
เป้ าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ

1. นักเรียนผู้ด้อยโอกาสและอยู่ในพื้นที่ห่างไกลได้รับการสนับสนุนค่าเดินทางไปยังสถานศึกษา ให้ทุน
การศึกษาต่อระดับสูง 2. ลดปัญหาความเลื่อมล้ำด้านรายได้ แก้ไขความยากจน 3. ขยายโอกาสการเข้าถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยให้การดูแล
นักเรียนที่ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างรายได้ของครัวเรือน

ผลการดำเนินงานต่อ
เป้ าหมายของแผน
แม่บทประเด็น

1.คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา และ
คุณธรรม จริยธรรม เป็ นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักกการเรียนอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 2.
คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จำเป็ นของโลกศตวรรษที่ 21
สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 3. คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพความถนัดและความสามารถ
ของพหุปัญญาดีขึ้น

ผลการดำเนินงานต่อ
เป้ าหมายของแผนย่อย

1. ครอบครัวไทยมีความเป็ นไทย ดำรงชีวิตแบบพอเพียงมากขึ้น 2. สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์

ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติระดับรอง
แผนระดับที่ 3 แผนการทำงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ความสอดคล้องกับ
แผนการปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 12
แผนความมั่นคงแห่ง
ชาติ

ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมายและตัวชี้วัดแผนปฏิรูปประเทศ
เป้ าหมาย

ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมาย

2. ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

1. โอกาสในการได้รับทางเลือกในการศึกษาและการเรียนรู้
พัฒนาที่เหมาะสมกับศักยภาพผู้เรียน 2. โอกาสในการได้รับ
ประโยชน์จากการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะในการประกอบ
อาชีพที่เหมาะสมกับศักยภาพตามควสามถนัดของผู้เรียนทั้ง
ในระบบและนอกระบบการศึกษา รวมถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างมีคุณภาพ 3. โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและ
เทคโนโลยีที่สนับสนุนการเรียนรู้

ความก้าวหน้าของเป้ าหมายโครงการ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี งบประมาณ 2564
การเบิกจ่ายงบประมาณประจำไตรมาสที่ 1 ปี งบประมาณ 2564
จำนวนเงินงบประมาณ
ตามแผนการใช้จ่าย

3,960

จำนวนเงินงบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง

9,000

ผลการเบิกจ่ายงบ
ประมาณ

ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนการ

สาเหตุที่ไม่สามารถเบิก
จ่ายงบประมาณได้ตาม
แผนการ
สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการประจำไตรมาสที่ 1 ปี งบประมาณ 2564
ผลการดำเนินงาน

1. กิจกรรมคาราวานแนะแนวการศึกษาต่อเพื่อเตรียมความพร้อมสู่สายอาชีพและมีงานทำ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 จำนวน 25 โรงเรียน ได้เข้าร่วมแนะแนวการศึกษาต่อ 2. โครงการเด็กทะเล...รักเรียน
ครูดูแลเรือนพักนอนโรงเรียนวัดตะปอนน้อย จำนวน 2 คน ได้รับค่าตอบแทน

ปัญหาและอุปสรรคใน
การดำเนินงาน

1. กิจกรรมคาราวานแนะแนวการศึกษาต่อเพื่อเตรียมความพร้อมสู่สายอาชีพและมีงานทำ การดำเนินการ
ออกแนะแนวการศึกษาต่อไม่เป็ นไปตามปฏิทินที่กำหนดเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ไวรัสโคโรนา 2019 จะต้องเลื่อนการออกแนะแนวและเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นแล้วจึงได้ดำเนินการแนะแนว
ต่อจนแล้วเสร็จครบ 25 โรงเรียน 2. โครงการเด็กทะเล...รักเรียน หากไม่มีครูที่เสียสละ อุทิศเวลาโครงการ
ดังกล่าวจะต้องยกเลิก ทำให้นักเรียนต้องออกกลางคัน

ข้อเสนอแนะ

โครงการเด็กทะเล..รักเรียน เห็นควรสนับสนุนค่าตอบแทนให้ครูที่อยู่เรือนพักนอนอย่างต่อเนื่อง

M.6 ผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564

ความก้าวหน้าของเป้ าหมายโครงการ ประจำไตรมาสที่ 2 ปี งบประมาณ 2564
เป้ าหมายเชิงผลผลิต
(Output)

1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 จำนวน 8 โรงเรียน ได้เข้าร่วมแนะแนวการศึกษาต่อ 2. ครูดูแลเรือน
พักนอนโรงเรียนวัดตะปอนน้อย จำนวน 2 คน ได้รับค่าตอบแทน

เป้ าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

1. นักเรียนเข้าร่วมแนะแนวการศึกษาต่อ จำนวน 361 คน ผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมแนะแนวการศึกษาต่อ
จำนวน 26 คน มีทักษะในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ 2. ครูดูแลเรือนพักนอนโรงเรียนวัดตะปอนน้อย
จำนวน 2 คน มีขวัญกำลังใจดูแลเรือนพักนอน

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ

1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 จำนวน 25 โรงเรียน เข้ารับการแนะแนวศึกษาต่อ 2. ครูดูแลเรือนพัก
นอนโรงเรียนวัดตะปอนน้อย จำนวน 2 คน ได้รับเงินค่าตอบแทน

ความก้าวหน้าของกิจกรรมที่ดำเนินการ ประจำไตรมาสที่ 2 ปี งบประมาณ 2564

ความก้าวหน้าของเป้ าหมายโครงการ ประจำไตรมาสที่ 2 ปี งบประมาณ 2564
กิจกรรมตามแผนงาน

กิจกรรมหลักที่ 1

ความก้าวหน้า

คาราวานแนะแนว
การศึกษาต่อเพื่อ
เตรียมความพร้อมสู่
สายอาชีพและมีงาน
ทำ ประจำปีการ
ศึกษา 2563 เพิ่ม
กิจกรรม

มีวิทยากรวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว วิทยาลัย
อาชีวศึกษาออมสินอุปถัมถ์ สำนักงานพัฒนาฝี มือแรงงานจังหวัดจันทบุรี จัดหางานจังหวัดจันทบุรี ได้
ออกแนะแนวโรงเรียนในสังกัด จำนวน 8 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนวัดตะปอนน้อย โรงเรียนวัดตก
พรม โรงเรียนบ้านตรอกนอง โรงเรียนวัดเวฬุวัน โรงเรียนบ้านเขาทอง โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ โรงเรียนวัด
มาบไผ่ และโรงเรียนวัดบางกระไชย โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 361 คน และมีผู้ปกครอง
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 26 คน

กิจกรรมหลักที่ 2

ความก้าวหน้า

เด็กทะเล..รักเรียน

โรงเรียนวัดตะปอนน้อยได้เบิกเงินค่าตอบแทนครูที่อยู่เรือนพัก
นอน จำนวน 2 คน ๆ ละ 1,000 บาท จำนวน 3 เดือน (เดือน
มกราคม เดือนกุมภาพันธ์ เดือนมีนาคม )

กิจกรรมหลักที่ 3

ความก้าวหน้า

ออกตรวจนักเรียนให้ปฏิบัติ
ตามระเบียบของกระทรวง
ศึกษาธิการโดยพนักงาน
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน จำนวน 91 ราย ประกอบด้วยเจ้าอาวาสวัดพลวง เจ้าอาวาส
วัดทุ่งตาอิน เลขานุการมูลนิธิพระพุทธบาทพลวง ข้าราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประธานศูนย์ประสานงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 15 เครือข่ายและหน่วยงานภาครัฐ ภาค
เอกชน โดยคณะกรรมการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนให้การช่วยหลือนักเรียนเป็ นทุนการศึกษา
จำนวน 63,102 บาท เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 38,505 บาท

กิจกรรมหลักที่ 4

ความก้าวหน้า

การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2564

อยู่ระหว่างดำเนินการ

กิจกรรมหลักที่ 5

ความก้าวหน้า

ประชุมเสริมสร้างความเข้มแข็งการดำเนินงานนักจิตวิทยา
โรงเรียน

อยู่ระหว่างดำเนินการ

กิจกรรมหลักที่ 6

ความก้าวหน้า

เยี่ยมบ้านนักเรียน

อยู่ระหว่างดำเนินการมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
จำนวน 91 ราย ประกอบด้วยเจ้าอาวาสวัดพลวง เจ้าอาวาส วัด
ทุ่งตาอิน เลขานุการมูลนิธิพระพุทธบาทพลวง ข้าราชการใน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประธานศูนย์ประสานงานเขต
พื้นที่การศึกษา จำนวน 15 เครือข่ายและหน่วยงานภาครัฐ ภาค
เอกชน โดยคณะกรรมการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนให้การช่วย
หลือนักเรียนเป็ นทุนการศึกษา จำนวน 63,102 บาท เครื่อง
อุปโภคบริโภค จำนวน 38,505 บาท

กิจกรรมหลักที่ 7

ความก้าวหน้า

ติดตามการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติหลัก
ผลการดำเนินงานต่อ
เป้ าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ

1. นักเรียนผู้ด้อยโอกาสและอยู่ในพื้นที่ห่างไกลได้รับการสนับสนุนค่าเดินทางไปยังสถานศึกษา ให้ทุน
การศึกษา ต่อระดับสูง 2. ลดปัญหาความเลื่อมล้ำด้านรายได้ แก้ไขความยากจน 3. ขยายโอกาสการเข้า
ถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยให้การดูแล
นักเรียนที่ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างรายได้ของครัวเรือน

ผลการดำเนินงานต่อ
เป้ าหมายของแผน
แม่บทประเด็น

1.คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา และ
คุณธรรม จริยธรรม เป็ นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักกการเรียนอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 2.
คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จำเป็ นของโลกศตวรรษที่ 21
สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 3. คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพความถนัดและความสามารถ
ของพหุปัญญาดีขึ้น

ผลการดำเนินงานต่อ
เป้ าหมายของแผนย่อย

1. ครอบครัวไทยมีความเป็ นไทย ดำรงชีวิตแบบพอเพียงมากขึ้น 2. สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์

ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติระดับรอง
แผนระดับที่ 3 แผนการทำงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ความก้าวหน้าของเป้ าหมายโครงการ ประจำไตรมาสที่ 2 ปี งบประมาณ 2564
ความสอดคล้องกับ
แผนการปฏิรูปประเทศ

ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมายและตัวชี้วัดแผนปฏิรูปประเทศ
เป้ าหมาย

ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมาย

2. ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

1. โอกาสในการได้รับทางเลือกในการศึกษาและการเรียนรู้
พัฒนาที่เหมาะสมกับศักยภาพผู้เรียน 2. โอกาสในการได้รับ
ประโยชน์จากการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะในการประกอบ
อาชีพที่เหมาะสมกับศักยภาพตามความถนัดของผู้เรียนทั้งใน
ระบบและนอกระบบการศึกษา รวมถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างมีคุณภาพ 3. โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและ
เทคโนโลยีที่สนับสนุนการเรียนรู้

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 12
แผนความมั่นคงแห่ง
ชาติ
การเบิกจ่ายงบประมาณประจำไตรมาสที่ 2 ปี งบประมาณ 2564
จำนวนเงินงบประมาณ
ตามแผนการใช้จ่าย
จำนวนเงินงบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง
ผลการเบิกจ่ายงบ
ประมาณ

83,040

101,607

ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนการ

สาเหตุที่ไม่สามารถเบิก
จ่ายงบประมาณได้ตาม
แผนการ
สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการประจำไตรมาสที่ 2 ปี งบประมาณ 2564
ผลการดำเนินงาน
ปัญหาและอุปสรรคใน
การดำเนินงาน

1. กิจกรรมคาราวานแนะแนวการศึกษาต่อเพื่อเตรียมความพร้อมสู่สายอาชีพและมีงานทำ ผู้ปกครอง
นักเรียนจะต้องออกไปรับจ้าง หารายได้เลี้ยงครอบครัวไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ
ได้ ทุกคน 2. โครงการเด็กทะเล...รักเรียน หากไม่มีครูที่เสียสละ อุทิศเวลาโครงการดังกล่าวจะต้องยกเลิก
ทำให้นักเรียนต้องออกกลางคัน 3. กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับเครือข่าย
นักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ที่อยู่อาศัยไม่แข็งแรงปลอดภัย ค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอ

ข้อเสนอแนะ

1. โครงการเด็กทะเล..รักเรียน เห็นควรสนับสนุนค่าตอบแทนให้ครูที่อยู่เรือนพักนอนอย่างต่อเนื่อง 2. จัด
ทำโครงการจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงให้ผู้ปกครองนักเรียนที่มาเข้าร่วมแนะแนวการศึกษาต่อ 3. สร้างภาคีเครือข่าย
มีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โครงการ/การดำเนินการ: การประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี การศึกษา 2563 ระดับจังหวัด (ศธ 04031-64-0007)

กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

สถานะ

อนุมัติแล้ว

M.1 แนวทางการพัฒนาของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง

สรุปความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ
ความสอดคล้องของ
โครงการกับยุทธศาสตร์
ชาติที่ท่านเลือก

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
ประเด็น
3. การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม
3.4การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เป้ าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
เป้าหมาย
1. คนไทยเป็ นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21

อธิบายความสอดคล้อง
ของโครงการกับ
ยุทธศาสตร์ชาติที่ท่าน
เลือก

นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีความประพฤติดี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี ได้รับการส่งเสริม
สนับสนุนให้ได้รับรางวัลพระราชทาน สถานศึกษาที่จัดการศึกษาได้ผลดี มีคุณภาพ ส่งผลให้นักเรียน
ประสบผลสำเร็จเป็ นส่วนใหญ่ ได้รับการยกย่องสนับสนุนให้ได้รับรางวัลพระราชทาน ทำให้นักเรียนเป็ น
คนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21

สรุปความสอดคล้องของโครงการกับเป้ าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น
แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ
เป้ าหมาย

ความสอดคล้องของ
โครงการกับเป้ าหมาย
ของแผนแม่บทประเด็น

ตัวชี้วัดของแผนแม่บท
ประเด็น

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้

1.คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จำเป็ นของโลกศตวรรษที่ 21
สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีความประพฤติดี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี ได้รับการส่งเสริม
สนับสนุนให้ได้รับรางวัลพระราชทาน สถานศึกษาที่จัดการศึกษาได้ผลดี มีคุณภาพ ส่งผลให้นักเรียน
ประสบผลสำเร็จเป็ นส่วนใหญ่ ได้รับการยกย่องสนับสนุนให้ได้รับรางวัลพระราชทาน ทำให้นักเรียนเป็ น
คนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัด

Contribution ต่อเป้ าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

คะแนน PISA ด้านการอ่าน
คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ (คะแนนเฉลี่ย)

1.ค่าคะแนนเฉลี่ย 470 คะแนน 2. นักเรียน จำนวน 1 คน และสถานศึกษา จำนวน 1 โรงเรียน มี
ความพร้อม ครบตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัดของเกณฑ์การประเมินนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อ
เข้ารับการประเมินในระดับกลุ่มจังหวัด

อันดับขีดความสามารถในการ 1. อันดับที่ 45 2. นักเรียน จำนวน 1 คน และสถานศึกษา จำนวน 1 โรงเรียน มีความพร้อม ครบ
แข่งขันของประเทศด้านการ ตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัดของเกณฑ์การประเมินนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อเข้ารับการ
ศึกษา
ประเมินในระดับกลุ่มจังหวัด

สรุปความสอดคล้องของโครงการกับเป้ าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อย
แผนย่อย
แนวทางการพัฒนา

เป้ าหมาย

ความสอดคล้องของ
โครงการกับเป้ าหมาย
ของแผนย่อย

แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
<tab>(2) มีมาตรการจูงใจและส่งเสริมสนับสนุนให้คนเข้าสู่ใฝ่ เรียนรู้ พัฒนาตนเอง รวมถึงการยกระดับ
ทักษะวิชาชีพ
คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็ นของโลกศตวรรษ
ที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น
นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีความประพฤติดี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี ได้รับการส่งเสริม
สนับสนุนให้ได้รับรางวัลพระราชทาน สถานศึกษาที่จัดการศึกษาได้ผลดี มีคุณภาพ ส่งผลให้นักเรียน
ประสบผลสำเร็จเป็ นส่วนใหญ่ ได้รับการยกย่องสนับสนุนให้ได้รับรางวัลพระราชทาน ทำให้นักเรียนเป็ น
คนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21

สรุปความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ
ตัวชี้วัดของแผนย่อย

ตัวชี้วัด

Contribution ต่อเป้ าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตาม
มาตรฐานนานาชาติ

ร้อยละ 50

อัตราความแตกต่างของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียน
ลดลง

ลดลงร้อยละ 20

อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ร้อยละ 80

สรุปความสอดคล้องของโครงการกับองค์ประกอบกับปัจจัย
องค์ประกอบ
ปัจจัย

การบริหารจัดการระบบการเรียนรู้ (120101V04)
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา (120101F0406)

M.1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ

แผนระดับที่ 2
แผนการปฏิรูปประเทศ / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / แผนความมั่นคงแห่งชาติ
แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรง

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
เรื่องและประเด็นปฏิรูป
5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
เป้าหมายรวม
ประเด็นการปฏิรูป
5.4 การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา
เป้าหมายรวม
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมี
คุณภาพ ประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาลโดยมี
การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่องและได้รับการสนับสนุนที่เหมาะสมกับ
บริบทเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ทุกระดับตามปรัชญาและเป้ าหมายของสถาน
ศึกษา และมีระบบความรับผิดชอบทางการ
ศึกษา (Educational Accountability) บนพื้น
ฐานสมรรถนะหลักของผู้เรียน

แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านที่เกี่ยวข้องในระดับ
รอง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 12
แผนความมั่นคงแห่ง
ชาติ
แผนระดับที่ 3 ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560
แผนระดับที่ 3 ตามมติ
ครม. วันที่ 4 ธันวาคม
2560

แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2563-2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ความสอดคล้องกับส่วนที่เกี่ยวข้องอื่น

แผนระดับที่ 2
แผนการปฏิรูปประเทศ / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / แผนความมั่นคงแห่งชาติ
ความสอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาลหลัก
ความสอดคล้องกับ
นโยบายเร่งด่วนของ
รัฐบาล

การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มติครม.ที่เกี่ยวข้อง
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. ข้อมูลทั่วไป

ภาพรวมโครงการ/การดำเนินงาน
ลักษณะการดำเนินงาน
ภายใต้แผนงาน
ลักษณะโครงการ/การ
ดำเนินงาน
วิธีการดำเนินงาน

โครงการ
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
โครงการที่ใช้งบประมาณ

ดำเนินการเอง

รหัส GFMIS ของ
โครงการ
ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
อีเมล (หน่วยงาน)
อีเมล (ส่วนตัว/สำรอง)

นาย
สมชาย
อรุณธัญญา
primarychan2@gmail.com
s12348626@gmail.com

โทรศัพท์

0817615115

โทรสาร

039327940
ผู้ประสานงานหลัก

คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
อีเมล (หน่วยงาน)
อีเมล (ส่วนตัว/สำรอง)

นาง
วนิดา
ปราเวช
primarychan2@gmail.com
vanida.saw2507@gmail.com

โทรศัพท์

0865653584

โทรสาร

039327940

3. รายละเอียด

รายละเอียดโครงการ/การดำเนินงาน
หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค์

งานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน เกิดขึ้นจากน้ำพระทัยอันเปี่ยมด้วยพระ
เมตตาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระราชปรารภแด่ ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ (ม.ล.ปิ่น มาลากุล) ในปี พ.ศ. 2506 เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานแสดง
ศิลปหัตกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2506 และพระราชทานรางวัลให้แก่โรงเรียนราษฎร์สอนศาสนา
อิสลามซึ่งจัดการศึกษาดีเด่น ใจความของพระราชปรารภมีว่า “มีนักเรียนจำนวนมากซึ่งมีความประพฤติดี
และมีความมานะพยายามศึกษาเล่าเรียนได้ผลดี รวมทั้งมีโรงเรียนซึ่งจัดการศึกษาดีจนนักเรียนได้รับผล
การเรียนดีเป็ นส่วนร่วม นักเรียนและโรงเรียนที่มีคุณสมบัติดังกล่าว สมควรจะได้รับรางวัลพระราชทานและ
ทรงยินดีจะพระราชทานรางวัลให้” กระทรวงศึกษาธิการ (โดยกรมวิชาการซึ่งเป็ นหน่วยงานในขณะนั้น)
ได้น้อมนำพระราชปรารภมาพิจารณาดำเนินการด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็ นล้นพ้น และถือ
เป็ นภารกิจสำคัญที่ปฏิบัติสืบต่อมาจนถึงทุกวันนี้ เพราะนอกจากจะเป็ นโอกาสอันดีในการทำกิจกรรมที่
สนองพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 แล้ว รางวัลพระราชทานยังเป็ นเครื่อง
กระตุ้นให้เกิดการยกระดับและพัฒนามาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาของชาติให้ดียิ่งขึ้นด้วย จึงเป็ นที่
ตระหนักชัดว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ทรงเล็งเห็นความสำคัญ
ในการส่งเสริมการศึกษาของชาติ พระราชทานขวัญกำลังใจแก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี มีผลการเรียน
ดี ตลอดถึงผู้บริหารสถานศึกษาที่จัดการศึกษาได้มาตรฐานดีเยี่ยม ด้วยการพระราชทานรางวัลให้ ซึ่งใน
ระยะแรกทรงพระราชทานด้วยพระองค์เอง ปัจจุบันพระราชภาระการพระราชทานรางวัลนี้ได้รับพระเมตตา
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จนถึงปัจจุบัน รางวัลพระราชทานเป็ นรางวัลที่ทรง
คุณค่าและเป็ นเกียรติประวัติต่อผู้รับอย่างสูงสุด คุณความดีจะถูกประกาศและเผยแพร่ไปยังสาธารณชน
ทั่วไป ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา
พ.ศ. ๒๕62 ซึ่งกำหนดให้มีการประเมินและคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัล
พระราชทาน ในระดับการศึกษาต่าง ๆ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้ออกประกาศ
เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี
การศึกษา ๒๕63 และมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒ ดำเนินการ
คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยทำหน้าที่เป็ น
เป็ นศูนย์ประสานงาน การคัดเลือก ระดับจังหวัด
1. เพื่อให้คณะกรรมการ ดำเนินการประเมินคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕63 ระดับจังหวัด 2. เพื่อส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้ให้
สถานศึกษาในการเสนอชื่อเข้ารับการประเมินและคัดเลือก นักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัล
พระราชทาน
เป้ าหมาย

เป้ าหมายเชิงผลผลิต
(Output)

1. นักเรียน จำนวน 1 คน และสถานศึกษา จำนวน 1 โรงเรียน ได้รับการประเมินคัดเลือกจากจากคณะ
กรรมการ ระดับจังหวัด 2. ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 106 คน

เป้ าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

1. นักเรียนและสถานศึกษา ที่ผ่านการประเมินในระดับจังหวัด มีความพร้อม ครบตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด
ของเกณฑ์การประเมินนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อเข้ารับการประเมินในระดับกลุ่มจังหวัด 2. สถาน
ศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ ตัวชี้วัด หลักเกณฑ์ การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัล
พระราชทาน

ผลที่คาดว่าจะเกิด
ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ

กลุ่มเป้ าหมาย/ผู้ที่ได้รับ
ประโยชน์

สามารถคัดเลือกโรงเรียนเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทานได้ตรงตามเกณฑ์การคัดเลือก
ผู้บริหาร มีความเข้าใจหลักเกณฑ์ ตัวชี้วัด แนวทางการจัดทำเอกสาร ที่สอดคล้องกับการประเมินนักเรียน
และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ส่งผลให้สถานศึกษา มีความพร้อมเสนอชื่อนักเรียน และ
สถานศึกษา เข้ารับการประเมิน
ผู้บริหาร ครูและนักเรียน

พื้นที่การดำเนินการ
ระดับพื้นที่ดำเนินการ

จังหวัด

รายละเอียดพื้นที่การ
ดำเนินการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

พิกัดพื้นที่การดำเนิน
การ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ/การดำเนินงาน
วันที่เริ่มต้นโครงการ

ตุลาคม พ.ศ. 2563

วันที่สิ้นสุดโครงการ

กันยายน พ.ศ. 2564

4. กิจกรรม
พ.ศ. 2563

พ

กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2564
Q1

Q2

ประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระรา

ประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีกา

ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างองค์ความรู้ให้กับสถานศึกษา ในกา

ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างองค์ความรู้ให้กับสถานศึกษา ในการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เ

5. งบประมาณ

แหล่งเงิน
งบประมาณที่หน่วยงาน
ขอโดยตรง
งบประมาณที่ขอผ่าน
หน่วยงานอื่น

22,000 บาท

ที่มาของงบประมาณ

จำนวนงบประมาณ

ไม่มีข้อมูล

0 บาท

งบประมาณที่ได้รับจาก
จังหวัด

0 บาท

งบประมาณที่ได้รับจาก
จังหวัด

0 บาท

เงินรายได้ของหน่วย
งาน

0 บาท

เงินกู้ภายในประเทศ

0 บาท

แหล่งเงิน
เงินกู้จากต่างประเทศ
งบประมาณจากแหล่ง
อื่น

0 บาท
จำนวนงบประมาณ

ที่มาของงบประมาณ

ไม่มีข้อมูลงบประมาณจากแหล่งอื่น
รวมวงเงินงบประมาณ
ทั้งหมด

22,000 บาท

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายระหว่าง
ปี งบประมาณ 2564 ถึง
ปี งบประมาณ 2564

รวมงบประมาณจาก
แผนการใช้จ่ายทั้งหมด

ปี งบประมาณ 2564

จำนวนงบประมาณ

ไตรมาสที่ 1

3,119 บาท

ไตรมาสที่ 2

1,000 บาท

ไตรมาสที่ 3

711 บาท

ไตรมาสที่ 4

17,170 บาท

22,000 บาท

M.6 ผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564

ความก้าวหน้าของเป้ าหมายโครงการ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี งบประมาณ 2564
เป้ าหมายเชิงผลผลิต
(Output)

กิจกรรมที่ 1 มีนักเรียน จำนวน 1 คน และสถานศึกษา จำนวน 1 โรงเรียน ได้รับการประเมินคัดเลือกจาก
จากคณะกรรมการ ระดับจังหวัด

เป้ าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

กิจกรรมที่ 1 นักเรียนและสถานศึกษา ที่ผ่านการประเมินในระดับจังหวัด มีความพร้อม ครบตามองค์
ประกอบ ตัวชี้วัดของเกณฑ์การประเมินนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อเข้ารับการประเมินในระดับกลุ่ม
จังหวัด

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ

ผู้บริหาร มีความเข้าใจหลักเกณฑ์ ตัวชี้วัด แนวทางการจัดทำเอกสาร ที่สอดคล้องกับการประเมินนักเรียน
และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ส่งผลให้สถานศึกษา มีความพร้อมเสนอชื่อนักเรียน และ
สถานศึกษา เข้ารับการประเมิน

ความก้าวหน้าของกิจกรรมที่ดำเนินการ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี งบประมาณ 2564
กิจกรรมตามแผนงาน

กิจกรรมหลักที่ 1

ความก้าวหน้า

ประเมินคัดเลือก
นักเรียนและสถาน
ศึกษา เพื่อรับรางวัล
พระราชทาน ปีการ
ศึกษา 2563 ระดับ
จังหวัด

มีนักเรียนและสถานศึกษา ที่ผ่านการประเมินในระดับจังหวัด มีความพร้อม ครบตามองค์ประกอบ ตัวชี้
วัดของเกณฑ์การประเมินนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อเข้ารับการประเมินในระดับกลุ่มจังหวัด ดังนี้
ประเภทนักเรียน ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ได้แก่ เด็กหญิงลภัสรดา แก้วบริสุทธิ์ โรงเรียนสฤษดิ
เดช ประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก ได้แก่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัด
จันทบุรี

กิจกรรมหลักที่ 2

ความก้าวหน้า

ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างองค์ความรู้ให้กับสถานศึกษา ในการ รอดำเนินการ
คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติหลัก
ผลการดำเนินงานต่อ
เป้ าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ

ผู้เรียนมีความประพฤติดี สถานศึกษามีระบบบริหารงานที่ดี ส่งผลถึงคุณภาพการศึกษาพร้อมสำหรับวิถี
ชีวิตในศตวรรษที่ 21

ผลการดำเนินงานต่อ
เป้ าหมายของแผน
แม่บทประเด็น

ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จำเป็ นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้
ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่ เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต

ผลการดำเนินงานต่อ
เป้ าหมายของแผนย่อย

ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็ นของโลกศตวรรษที่
21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น

ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติระดับรอง
แผนระดับที่ 3 แผนการทำงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ความก้าวหน้าของเป้ าหมายโครงการ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี งบประมาณ 2564
ความสอดคล้องกับ
แผนการปฏิรูปประเทศ

ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมายและตัวชี้วัดแผนปฏิรูปประเทศ
เป้ าหมาย

ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมาย

สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
ประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาลโดยมีการส่งเสริมให้เกิดการ
พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและได้รับการสนับสนุนที่
เหมาะสมกับบริบทเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทุก
ระดับตามปรัชญาและเป้าหมายของสถานศึกษา และมีระบบ
ความรับผิดชอบทางการศึกษา (Educational
Accountability) บนพื้นฐานสมรรถนะหลักของผู้เรียน

สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 106 โรงเรียน สามารถจัดการศึกษา
ได้อย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาลโดยมีการส่งเสริม
ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและได้รับการสนับสนุนที่
เหมาะสมกับบริบทเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทุกระดับ
ตามปรัชญาและเป้าหมายของสถานศึกษา และมีระบบความรับ
ผิดชอบทางการศึกษา (Educational Accountability) บนพื้นฐาน
สมรรถนะหลักของผู้เรียน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 12
แผนความมั่นคงแห่ง
ชาติ
การเบิกจ่ายงบประมาณประจำไตรมาสที่ 1 ปี งบประมาณ 2564
จำนวนเงินงบประมาณ
ตามแผนการใช้จ่าย

3,119

จำนวนเงินงบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง

3,119

ผลการเบิกจ่ายงบ
ประมาณ

สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนการ

สาเหตุที่ไม่สามารถเบิก
จ่ายงบประมาณได้ตาม
แผนการ
สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการประจำไตรมาสที่ 1 ปี งบประมาณ 2564
ผลการดำเนินงาน

ปัญหาและอุปสรรคใน
การดำเนินงาน
ข้อเสนอแนะ

1. ประเมินและคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับจังหวัด 1.1 ประเภทนักเรียน ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ มีนักเรียนใน
สังกัด ผ่านเกณฑ์การประเมินและคัดเลือกนักเรียน ระดับจังหวัด จำนวน 1 คน ได้แก่ เด็กหญิงลภัสรดา
แก้วบริสุทธิ์ ได้เข้ารับการประเมินและคัดเลือกนักเรียน ระดับกลุ่มจังหวัด ณ โรงเรียนสฤษดิเดช อำเภอ
เมือง จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 1.2 ประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก
มีโรงเรียนในสังกัด ผ่านเกณฑ์การประเมินและคัดเลือกสถานศึกษา ระดับจังหวัด จำนวน 1 โรงเรียน
ได้แก่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี ได้เข้ารับการประเมินและคัดเลือกสถานศึกษา
ระดับกลุ่มจังหวัด ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี อำเภอเขาคิชกูฎ จังหวัดจันทบุรี เมื่อ
วันที่ 27 ตุลาคม 2563
ไม่พบปัญหาและอุปสรรค
-

โครงการ/การดำเนินการ: ประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนา (ศธ 04031-64-0008)

กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

สถานะ

อนุมัติแล้ว

M.1 แนวทางการพัฒนาของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง

สรุปความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ
ความสอดคล้องของ
โครงการกับยุทธศาสตร์
ชาติที่ท่านเลือก

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ประเด็น
3. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
3.2 ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ

เป้ าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เป้าหมาย
1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส

อธิบายความสอดคล้อง
ของโครงการกับ
ยุทธศาสตร์ชาติที่ท่าน
เลือก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 มีภารกิจในการบริหารจัดการ สนับสนุน กำกับ
ติดตามการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาองค์กร การ
ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร และผลงานอันเป็ นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ดีและถูกต้องในการ
ดำเนินการนั้น มีความจำเป็ นต้องมีการประชาสัมพันธ์ถึงกิจกรรมโดยใช้สื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะสื่อสิ่งพิมพ์
เสียงตามสายรวมถึง สื่ออิเลคทรอนิคส์ (ข่าว e-News) การจัดทำเว็บไซต์ ป้ายประชาสัมพันธ์ อันก่อให้
เกิดความรู้และความเข้าใจ ในนโยบายและทิศทางการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

สรุปความสอดคล้องของโครงการกับเป้ าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น
แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ
เป้ าหมาย
ความสอดคล้องของ
โครงการกับเป้ าหมาย
ของแผนแม่บทประเด็น

ตัวชี้วัดของแผนแม่บท
ประเด็น

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ

1. บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็ นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ
เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และประชาชน สามารถรับรู้ รับทราบ
ผลงานและกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ จึงได้จัดทำช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร เช่น เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ป้ายประชาสัมพันธ์
วีดีทัศน์ และสื่ออิเล็คทรอนิคส์ต่าง ๆ
ตัวชี้วัด

Contribution ต่อเป้ าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ

1.ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ ไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 85 2. ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 นักเรียน ผู้
ปกครอง หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชน
สามารถรับรู้และเข้าใจงานด้านการศึกษา ได้อย่างรวดเร็วทัน
ต่อเหตุการณ์ ร้อยละ 100

สรุปความสอดคล้องของโครงการกับเป้ าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อย
แผนย่อย

แผนย่อยการปรับสมดุลภาครัฐ

สรุปความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ
แนวทางการพัฒนา

1) เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
อย่างเหมาะสม กำหนดความสัมพันธ์และการพัฒนาบทบาทในฐานะของหุ้นส่วนการพัฒนาในการดำเนิน
ภารกิจที่สำคัญระหว่างการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และการสนับสนุนให้ภาคี
การพัฒนาต่าง ๆ โดยเฉพาะชุมชน เอกชน ในรูปแบบโมเดลประชารัฐ มาร่วมดำเนินการในบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ โดยจัดให้มีการตรวจสอบความซ้ำซ้อน การวิเคราะห์และทบทวน
ภารกิจของภาครัฐให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อกำหนดภารกิจหลักที่ให้ภาครัฐ
ดำเนินการ อาทิ การกำหนดนโยบาย การตัดสินใจ และการกำหนดแนวทางการพัฒนาภาครัฐ ที่สำคัญ
สามารถตรวจสอบการทำงานของภาครัฐได้อย่างเหมาะสม การกำกับดูแลการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ
การกำกับการให้บริการสาธารณะให้เป็ นไปตามมาตรฐานและมีการคำนึงถึงความมั่นคงของมนุษย์และรัฐ
และจัดให้มีการยุบเลิกภารกิจที่ไม่จำเป็ น รวมทั้งเข้ามาเป็ นส่วนหนึ่งในการพัฒนาบริการสาธารณะที่สร้าง
คุณค่าร่วมกันระหว่างทุกภาคส่วน การถ่ายโอนภารกิจให้ภาคส่วนอื่นรับไปดำเนินการ เช่น การจ้าง และ
การทำงานแบบจัดบริการร่วม เป็ นต้น พร้อมทั้งจัดให้มีการเตรียมความพร้อมหรือการสนับสนุนภาคส่วน
ต่าง ๆ ในการร่วมดำเนินภารกิจของภาครัฐ ปรับปรุงบทบาทและกลไกภาครัฐให้เป็ นผู้สนับสนุนและอำนวย
เหมาบริการความสะดวกในการประกอบการ รวมทั้งการกำหนดกฎระเบียบที่ไม่เป็ นอุปสรรคต่อการดำเนิน
ธุรกิจภาคเอกชนทุกขนาดและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะยาว

เป้ าหมาย

1. เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม

ความสอดคล้องของ
โครงการกับเป้ าหมาย
ของแผนย่อย

ตัวชี้วัดของแผนย่อย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 มีภารกิจในการบริหารจัดการ สนับสนุน กำกับ
ติดตามการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาองค์กร การ
ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร และผลงานอันเป็ นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ดีและถูกต้องในการ
ดำเนินการนั้น มีความจำเป็ นต้องมีการประชาสัมพันธ์ถึงกิจกรรมโดยใช้สื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะสื่อสิ่งพิมพ์
สื่ออิเลคทรอนิคส์ (ข่าว e-News)
ตัวชี้วัด

Contribution ต่อเป้ าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

ระดับความสำเร็จ
การเปิดให้ภาค
ส่วนอื่นเข้ามา
ดำเนินการบริการ
สาธารณะ

1.ระดับความสำเร็จการเปิดให้ภาคส่วนอื่นเข้ามาดำเนินการบริการสาธารณะ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 2. ผู้
บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงาน เขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 นักเรียน ผู้ปกครอง หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจน
ประชาชน สามารถรับรู้และเข้าใจงานด้านการศึกษา ได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ ร้อยละ 100

สรุปความสอดคล้องของโครงการกับองค์ประกอบกับปัจจัย
M.1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ

องค์ประกอบ

การสื่อสารการรับฟังความคิดเห็น (200301V01)

แผนระดับที่ 2
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร/ผลการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(200301F0101)
ปัจจัย
นคงแห่งชาติ
แผนการปฏิรูปประเทศ
/ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / แผนความมั่
แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรง

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
เป้าหมายรวม
1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา

แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านที่เกี่ยวข้องในระดับ
รอง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 12
แผนความมั่นคงแห่ง
ชาติ
แผนระดับที่ 3 ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560
แผนระดับที่ 3 ตามมติ
ครม. วันที่ 4 ธันวาคม
2560

1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (2563-2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ความสอดคล้องกับส่วนที่เกี่ยวข้องอื่น

ความสอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาลหลัก
ความสอดคล้องกับ
นโยบายเร่งด่วนของ
รัฐบาล

เปิดเผยข้อมูลภาครัฐสู่สาธารณะ

แผนระดับที่ 2
แผนการปฏิรูปประเทศ / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / แผนความมั่นคงแห่งชาติ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มติครม.ที่เกี่ยวข้อง
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. ข้อมูลทั่วไป

ภาพรวมโครงการ/การดำเนินงาน
ลักษณะการดำเนินงาน
ภายใต้แผนงาน
ลักษณะโครงการ/การ
ดำเนินงาน
วิธีการดำเนินงาน

โครงการ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
โครงการที่ใช้งบประมาณ

ดำเนินการเอง

รหัส GFMIS ของ
โครงการ
ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
อีเมล (หน่วยงาน)
อีเมล (ส่วนตัว/สำรอง)

นาย
สมชาย
อรุณธัญญา
primarychan2@gmail.com
s12348626@gmail.com

โทรศัพท์

0817615115

โทรสาร

039324970
ผู้ประสานงานหลัก

คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล

นาง
ศัณศณี
ประดิษฐศิลป์

อีเมล (หน่วยงาน)

primarychan2@gmail.com

อีเมล (ส่วนตัว/สำรอง)

primarychan2@gmail.com

โทรศัพท์

0831197823

โทรสาร

039324970

3. รายละเอียด

รายละเอียดโครงการ/การดำเนินงาน

รายละเอียดโครงการ/การดำเนินงาน
หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 มีภารกิจในการบริหารจัดการ สนับสนุน กำกับ
ติดตามการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาองค์กร การ
ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร และผลงานอันเป็ นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ดีและถูกต้องในการ
ดำเนินการนั้น มีความจำเป็ นต้องมีการประชาสัมพันธ์ถึงกิจกรรมโดยใช้สื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะสื่อสิ่งพิมพ์
เสียงตามสายรวมถึง สื่ออิเลคทรอนิคส์ (ข่าว e-News) การจัดทำเว็บไซต์ ป้ายประชาสัมพันธ์ อันก่อให้
เกิดความรู้และความเข้าใจ ในนโยบายและทิศทางการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ดังนั้น เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา
และประชาชน สามารถรับรู้ รับทราบผลงานและกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ จึงได้
จัดทำช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เช่น เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต 2 ป้ายประชาสัมพันธ์ วีดีทัศน์ และสื่ออิเล็คทรอนิคส์ต่าง ๆ
เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และผลงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด ได้อย่างสะดวก ถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
เป้ าหมาย

เป้ าหมายเชิงผลผลิต
(Output)

ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงาน เขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 นักเรียน ผู้ปกครอง หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจน
ประชาชน สามารถรับรู้และเข้าใจงานด้านการศึกษา ได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์

เป้ าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 นักเรียน ผู้ปกครอง หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจน
ประชาชน สามารถรับรู้และรับทราบข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว

ผลที่คาดว่าจะเกิด

วัดความสำเร็จ
ดัชนีชี้

กลุ่มเป้ าหมาย/ผู้ที่ได้รับ
ประโยชน์

ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด นักเรียน ผู้
ปกครอง ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถรับทราบข้อมูลข่าวสาร งาน/โครงการ กิจกรรม
ด้านการศึกษาและการมีส่วนร่วมต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดนักเรียน นักศึกษาและประชาชน ผู้สนใจได้รับการบริการ
ข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 อย่างทั่วถึง
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน

พื้
นที่การดำเนินการ
นที่ดำเนินการ
ระดับพื้

จังหวัด

นที่การ
รายละเอียดพื้
ดำเนินการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

นที่การดำเนิน
พิกัดพื้
การ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ/การดำเนินงาน
วันที่เริ่มต้นโครงการ

ตุลาคม พ.ศ. 2563

วันที่สิ้นสุดโครงการ

กันยายน พ.ศ. 2564

4. กิจกรรม

5. งบประมาณ

แหล่งเงิน
งบประมาณที่หน่วยงาน
ขอโดยตรง
งบประมาณที่ขอผ่าน
หน่วยงานอื่น

39,540 บาท

ที่มาของงบประมาณ

จำนวนงบประมาณ

ไม่มีข้อมูล

0 บาท

งบประมาณที่ได้รับจาก
จังหวัด

0 บาท

งบประมาณที่ได้รับจาก
จังหวัด

0 บาท

เงินรายได้ของหน่วย
งาน

0 บาท

เงินกู้ภายในประเทศ

0 บาท

เงินกู้จากต่างประเทศ

0 บาท

งบประมาณจากแหล่ง
อื่น

จำนวนงบประมาณ

ที่มาของงบประมาณ

ไม่มีข้อมูลงบประมาณจากแหล่งอื่น
รวมวงเงินงบประมาณ
ทั้งหมด

39,540 บาท

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายระหว่าง
ปี งบประมาณ 2564 ถึง
ปี งบประมาณ 2564

รวมงบประมาณจาก
แผนการใช้จ่ายทั้งหมด

ปี งบประมาณ 2564

จำนวนงบประมาณ

ไตรมาสที่ 1

6,840 บาท

ไตรมาสที่ 2

6,800 บาท

ไตรมาสที่ 3

24,060 บาท

ไตรมาสที่ 4

1,840 บาท

39,540 บาท

M.6 ผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564

ความก้าวหน้าของเป้ าหมายโครงการ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี งบประมาณ 2564
เป้ าหมายเชิงผลผลิต
(Output)

จัดตั้งเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายใน - ภายนอก เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยการส่งข่าวผ่านระบบ On
Line และเว็บไซต์ และช่องทางอื่น ๆ เพื่อให้สามารถรับรู้และเข้าใจงานด้านการศึกษา ได้อย่างรวดเร็ว ทัน
ต่อเหตุการณ์

เป้ าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ได้รับบริการข้อมูล
ข่าวสารจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 อย่างทั่วถึง

วัดความสำเร็จ
ดัชนีชี้

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สามารถรับทราบข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว และทั่ว
ถึง

ความก้าวหน้าของกิจกรรมที่ดำเนินการ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี งบประมาณ 2564

ความก้าวหน้าของเป้ าหมายโครงการ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี งบประมาณ 2564
กิจกรรมตามแผนงาน

กิจกรรมหลักที่ 1

ความก้าวหน้า

จัดซื้อหนังสือพิมพ์ 2 ฉบับ/วัน

ดำเนินการจัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน วันละ 2 ฉบับ เพื่อให้
บริการแก่ผู้มาติดต่อราชการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 จนถึง
ธันวาคม 2563

กิจกรรมหลักที่ 2

ความก้าวหน้า

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายใน/
ภายนอก จำนวน 110 คน

-

กิจกรรมหลักที่ 3

ความก้าวหน้า

ปรับปรุงผังบุคลากร

-

กิจกรรมหลักที่ 4

ความก้าวหน้า

จัดจ้างทำวิดีทัศน์แนะนำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาจันทบุรี เขต 2 (ให้เป็ นปัจจุบัน) ความยาว ไม่เกิน 5-7
นาที

-

ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติหลัก
ผลการดำเนินงานต่อ
เป้ าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ

บริหารจัดการ สนับสนุน กำกับติดตามการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารได้อย่าง
รวดเร็ว สร้างความเข้าใจอันดี โดยการใช้สื่อต่าง ๆ

ผลการดำเนินงานต่อ
เป้ าหมายของแผน
แม่บทประเด็น

จัดทำช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ให้สามารถรับทราบข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงานต่อ
เป้ าหมายของแผนย่อย

-

ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติระดับรอง
แผนระดับที่ 3 แผนการทำงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ความสอดคล้องกับ
แผนการปฏิรูปประเทศ

ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมายและตัวชี้
วัดแผนปฏิรูปประเทศ
เป้ าหมาย

ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมาย

1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา

-

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 12
แผนความมั่นคงแห่ง
ชาติ
การเบิกจ่ายงบประมาณประจำไตรมาสที่ 1 ปี งบประมาณ 2564
จำนวนเงินงบประมาณ
ตามแผนการใช้จ่าย

6,840

จำนวนเงินงบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง

1,840

ผลการเบิกจ่ายงบ
ประมาณ
สาเหตุที่ไม่สามารถเบิก
จ่ายงบประมาณได้ตาม
แผนการ

ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนการ

สถานการณ์ Covid-19

สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการประจำไตรมาสที่ 1 ปี งบประมาณ 2564
ผลการดำเนินงาน

ยังไม่สามารถจัดอบรมฯ ได้ เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
2019

M.6 ผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564

ความก้าวหน้าของเป้ าหมายโครงการ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี งบประมาณ 2564
ความก้าวหน้าของเป้ าหมายโครงการ ประจำไตรมาสที่ 2 ปี งบประมาณ 2564
ปัญหาและอุปสรรคใน
เป้ าหมายเชิงผลผลิต
การดำเนินงาน
(Output)
ข้อเสนอแนะ

จัดตั้งเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายใน - ภายนอก เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยการส่งข่าวผ่านระบบ On
Line และเว็บไซต์ และช่องทางอื่น ๆ เพื่อให้สามารถรับรู้และเข้าใจงานด้านการศึกษา ได้อย่างรวดเร็ว ทัน
ต่อเหตุการณ์
-

เป้ าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ได้รับบริการข้อมูล
ข่าวสารจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 อย่างทั่วถึง

วัดความสำเร็จ
ดัชนีชี้

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สามารถรับทราบข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว และทั่ว
ถึง

ความก้าวหน้าของกิจกรรมที่ดำเนินการ ประจำไตรมาสที่ 2 ปี งบประมาณ 2564
กิจกรรมตามแผนงาน

กิจกรรมหลักที่ 1

ความก้าวหน้า

จัดซื้อหนังสือพิมพ์ 2 ฉบับ/วัน

ดำเนินการจัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน วันละ 2 ฉบับ เพื่อให้
บริการแก่ผู้มาติดต่อราชการ ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม
2564

กิจกรรมหลักที่ 2

ความก้าวหน้า

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายประชาสัมพันธ์
ภายใน/ภายนอก จำนวน 110 คน

ยังไม่สามารถจัดทำ เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์การป้องกันการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

กิจกรรมหลักที่ 3

ความก้าวหน้า

ปรับปรุงผังบุคลากร

ปรับปรุงข้อมูลเบื้องต้น ยังมิได้ใช้งบประมาณฯ

กิจกรรมหลักที่ 4

ความก้าวหน้า

จัดจ้างทำวิดีทัศน์แนะนำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
(ให้เป็ นปัจจุบัน) ความยาว ไม่เกิน 5-7 นาที

อยู่ในระหว่างการแต่งตั้งคณะทำงาน และ
เตรียมปรับปรุงวีดีทัศน์

ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติหลัก
ผลการดำเนินงานต่อ
เป้ าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ

บริหารจัดการ สนับสนุน กำกับติดตามการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารได้อย่าง
รวดเร็ว สร้างความเข้าใจอันดี โดยการใช้สื่อต่าง ๆ

ผลการดำเนินงานต่อ
เป้ าหมายของแผน
แม่บทประเด็น

จัดทำช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ให้สามารถรับทราบข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงานต่อ
เป้ าหมายของแผนย่อย

-

ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติระดับรอง
แผนระดับที่ 3 แผนการทำงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ความสอดคล้องกับ
แผนการปฏิรูปประเทศ

ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมายและตัวชี้
วัดแผนปฏิรูปประเทศ
เป้ าหมาย

ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมาย

1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา

-

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 12
แผนความมั่นคงแห่ง
ชาติ
การเบิกจ่ายงบประมาณประจำไตรมาสที่ 2 ปี งบประมาณ 2564
จำนวนเงินงบประมาณ
ตามแผนการใช้จ่าย

6,800

จำนวนเงินงบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง

1,800

ความก้าวหน้าของเป้ าหมายโครงการ ประจำไตรมาสที่ 2 ปี งบประมาณ 2564
ผลการเบิกจ่ายงบ
ประมาณ
สาเหตุที่ไม่สามารถเบิก
จ่ายงบประมาณได้ตาม
แผนการ

ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนการ

ยังไม่สามารถจัดทำ เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการประจำไตรมาสที่ 2 ปี งบประมาณ 2564
ผลการดำเนินงาน

ยังไม่สามารถจัดอบรมฯ ได้ เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
2019

ปัญหาและอุปสรรคใน
การดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

-

M.6 ผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2564

ความก้าวหน้าของเป้ าหมายโครงการ ประจำไตรมาสที่ 3 ปี งบประมาณ 2564
เป้ าหมายเชิงผลผลิต
(Output)

จัดตั้งเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายใน - ภายนอก เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยการส่งข่าวผ่านระบบ On
Line และเว็บไซต์ และช่องทางอื่น ๆ เพื่อให้สามารถรับรู้และเข้าใจงานด้านการศึกษา ได้อย่างรวดเร็ว ทัน
ต่อเหตุการณ์

เป้ าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ได้รับบริการข้อมูล
ข่าวสารจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 อย่างทั่วถึง

วัดความสำเร็จ
ดัชนีชี้

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สามารถรับทราบข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว และทั่ว
ถึง

ความก้าวหน้าของกิจกรรมที่ดำเนินการ ประจำไตรมาสที่ 3 ปี งบประมาณ 2564
กิจกรรมตามแผนงาน

กิจกรรมหลักที่ 1

ความก้าวหน้า

จัดซื้อหนังสือพิมพ์ 2 ฉบับ/วัน

ดำเนินการจัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน วันละ 2 ฉบับ เพื่อให้
บริการแก่ผู้มาติดต่อราชการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 จนถึง
ปัจจุบัน

กิจกรรมหลักที่ 2

ความก้าวหน้า

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายประชาสัมพันธ์
ภายใน/ภายนอก จำนวน 110 คน

ยังไม่สามารถจัดทำ เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์การป้องกันการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

กิจกรรมหลักที่ 3

ความก้าวหน้า

ปรับปรุงผังบุคลากร

ปรับปรุงในเบื้องต้น ยังมิได้ใช้งบประมาณฯ

กิจกรรมหลักที่ 4

ความก้าวหน้า

จัดจ้างทำวิดีทัศน์แนะนำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
(ให้เป็ นปัจจุบัน) ความยาว ไม่เกิน 5-7 นาที

อยู่ในระหว่างการแต่งตั้งคณะทำงาน และ
เตรียมปรับปรุงวีดีทัศน์

ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติหลัก
ผลการดำเนินงานต่อ
เป้ าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ

บริหารจัดการ สนับสนุน กำกับติดตามการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารได้อย่าง
รวดเร็ว สร้างความเข้าใจอันดี โดยการใช้สื่อต่าง ๆ

ผลการดำเนินงานต่อ
เป้ าหมายของแผน
แม่บทประเด็น

จัดทำช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ให้สามารถรับทราบข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงานต่อ
เป้ าหมายของแผนย่อย

-

ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติระดับรอง

ความก้าวหน้าของเป้ าหมายโครงการ ประจำไตรมาสที่ 3 ปี งบประมาณ 2564
แผนระดับที่ 3 แผนการทำงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ความสอดคล้องกับ
แผนการปฏิรูปประเทศ

ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมายและตัวชี้
วัดแผนปฏิรูปประเทศ
เป้ าหมาย

ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมาย

1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา

-

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 12
แผนความมั่นคงแห่ง
ชาติ
การเบิกจ่ายงบประมาณประจำไตรมาสที่ 3 ปี งบประมาณ 2564
จำนวนเงินงบประมาณ
ตามแผนการใช้จ่าย
จำนวนเงินงบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง
ผลการเบิกจ่ายงบ
ประมาณ
สาเหตุที่ไม่สามารถเบิก
จ่ายงบประมาณได้ตาม
แผนการ

24,060

1,220

ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนการ

ยังไม่สามารถจัดทำ เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการประจำไตรมาสที่ 3 ปี งบประมาณ 2564
ผลการดำเนินงาน

ยังไม่สามารถจัดอบรมฯ ได้ เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
2019

ปัญหาและอุปสรรคใน
การดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

-

โครงการ/การดำเนินการ: วันสำคัญ และการอนุรักษ์ วัฒนธรรมและประเพณีไทย (ศธ 04031-64-0009)

กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

สถานะ

อนุมัติแล้ว

M.1 แนวทางการพัฒนาของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง

สรุปความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ
ความสอดคล้องของ
โครงการกับยุทธศาสตร์
ชาติที่ท่านเลือก

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
ประเด็น
1. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
1.4การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็ นฐาน

เป้ าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
เป้าหมาย
1. คนไทยเป็ นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21

อธิบายความสอดคล้อง
ของโครงการกับ
ยุทธศาสตร์ชาติที่ท่าน
เลือก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 มีจุดประสงค์ที่จะมุ่งเน้นสร้างเสริมการทำงาน
ร่วมกันกับทุกภาคส่วนทั้งภาคราชการ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันศาสนา และสถาบัน
ครอบครัว เพื่อให้เกิดความสามัคคี สร้างคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา และ
กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ รวมพลังขับเคลื่อนสร้างความเข้มแข็งของประชาชนทุกคนในชาติ
และจัดกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ร่วมส่งเสริมสืบสาน
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย

สรุปความสอดคล้องของโครงการกับเป้ าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น
แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ
เป้ าหมาย

ความสอดคล้องของ
โครงการกับเป้ าหมาย
ของแผนแม่บทประเด็น

ตัวชี้วัดของแผนแม่บท
ประเด็น

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม

คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก และภูมิใจในความเป็ นไทยมากขึ้น นำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและเป็ นที่ยอมรับของนานา
ประเทศมากขึ้น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ตระหนักถึงความสำคัญของการแสดงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ โดยแบ่งกลุ่มเข้าร่วมในกิจกรรมงานพิธีต่างๆ เพื่อ
แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดจนร่วมกิจกรรมสืบสานและ
อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยให้มั่้นคงสืบไป
ตัวชี้วัด

Contribution ต่อเป้ าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

ดัชนีคุณธรรม 5 ประการ ประกอบด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริตการมีจิตสาธารณะ
การเป็ นอยู่อย่างพอเพียง การกระทำ
อย่างรับผิดชอบ ความเป็ นธรรมทาง
สังคม

1.เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปีฐาน 2. ร้อยละ 90 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและลูกจ้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ได้ร่วม
แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดจนได้ร่วม
กิจกรรม เพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย

สรุปความสอดคล้องของโครงการกับเป้ าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อย
แผนย่อย
แนวทางการพัฒนา

เป้ าหมาย

ความสอดคล้องของ
โครงการกับเป้ าหมาย
ของแผนย่อย

แผนย่อยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็ นพลเมืองที่ดี
4) ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็ นฐาน อนุรักษ์พัฒนาและสืบสานมรดกทางศิลปะและ
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รณรงค์ส่งเสริมความเป็ นไทยใน
ระดับท้องถิ่นและชุมชน จัดให้มีพื้นที่มรดกทางวัฒนธรรมของพื้นที่ ส่งเสริมชุมชนให้เป็ นฐานการสร้างวิถี
ชีวิตพอเพียง
คนไทยเป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรม
จริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมดีขึ้น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
เขต 2 ได้เข้าร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดจนได้ร่วม
กิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมสืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย

สรุปความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ
ตัวชี้วัดของแผนย่อย

ตัวชี้วัด

Contribution ต่อเป้ าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

ประชากรอายุ 13 ปี ขึ้นไป มี
กิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อน
การมีคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึ้น
(ร้อยละต่อปี)

1.เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 2.ร้อยละ 90 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน
ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็ นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และดำรงรักษาไว้ซึ่ง
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม

สรุปความสอดคล้องของโครงการกับองค์ประกอบกับปัจจัย
องค์ประกอบ
ปัจจัย

สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างเสริมให้คนไทยเป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ (100101V06)
นโยบายส่งเสริมคุณธรรมและวัฒนธรรมในระดับชาติ (100101F0601)

M.1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ

แผนระดับที่ 2
แผนการปฏิรูปประเทศ / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / แผนความมั่นคงแห่งชาติ
แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรง

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
เป้าหมายรวม
1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
เรื่องและประเด็นปฏิรูป
5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
เป้าหมายรวม
เป้าหมายรวม
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็ นคน
ดีของสังคม มีวินัยและภูมิใจในชาติ

แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านที่เกี่ยวข้องในระดับ
รอง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 12

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
เป้าหมายรวม
1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็ นคนไทยที่สมบูรณ์
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
แนวทางการพัฒนา
1. ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิต
สาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์
- ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและ
นอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมี
วินัย จิตสาธารณะ

แผนความมั่นคงแห่ง
ชาติ
แผนระดับที่ 3 ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560

แผนระดับที่ 2
แผนการปฏิรูปประเทศ / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / แผนความมั่นคงแห่งชาติ
แผนระดับที่ 3 ตามมติ
ครม. วันที่ 4 ธันวาคม
2560

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน
ความสอดคล้องกับส่วนที่เกี่ยวข้องอื่น

ความสอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาลหลัก

ส่งเสริมวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติ

ความสอดคล้องกับ
นโยบายเร่งด่วนของ
รัฐบาล

การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มติครม.ที่เกี่ยวข้อง
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. ข้อมูลทั่วไป

ภาพรวมโครงการ/การดำเนินงาน
ลักษณะการดำเนินงาน
ภายใต้แผนงาน
ลักษณะโครงการ/การ
ดำเนินงาน
วิธีการดำเนินงาน

โครงการ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
โครงการที่ใช้งบประมาณ

ดำเนินการเอง

รหัส GFMIS ของ
โครงการ
ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
อีเมล (หน่วยงาน)
อีเมล (ส่วนตัว/สำรอง)

นาย
สมชาย
อรุณธัญญา
primarychan2@gmail.com
s12348626@gmail.com

โทรศัพท์

0817615115

โทรสาร

039324970
ผู้ประสานงานหลัก

คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล

นาง
ศัณศณี
ประดิษฐศิลป์

อีเมล (หน่วยงาน)

primarychan2@gmail.com

อีเมล (ส่วนตัว/สำรอง)

primarychan2@gmail.com

ภาพรวมโครงการ/การดำเนินงาน
โทรศัพท์

0831197823

โทรสาร

039324970

3. รายละเอียด

รายละเอียดโครงการ/การดำเนินงาน
หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค์

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ มีจุดประสงค์ที่จะมุ่งเน้นสร้างเสริมการทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วน ทั้งภาค
ราชการ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันศาสนา และสถาบันครอบครัว เพื่อให้เกิดความ
สามัคคี สร้างคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา และกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระมหา
กษัตริย์ รวมพลังขับเคลื่อนสร้างความเข้มแข็งของประชาชนทุกคนในชาติ และจัดกิจกรรมเพื่อแสดง
ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ร่วมส่งเสริมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ได้ตระหนักถึงความสำคัญของ
การแสดง ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ โดยแบ่งกลุ่มเข้าร่วมในกิจกรรม
งานพิธีต่างๆ และ การส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีไทย เช่น การจัดกิจกรรมวันปีใหม่และกิจกรรม
ประเพณีวันสงกรานต์เป็ นต้น
1 เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 2 เพื่อสืบสานและอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณีไทย
เป้ าหมาย

เป้ าหมายเชิงผลผลิต
(Output)

ร้อยละ 90 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาจันทบุรี เขต 2 ได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดจน
ได้ร่วมกิจกรรม เพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย

เป้ าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต 2 มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เป็ นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
และ ดำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม

ผลที่คาดว่าจะเกิด

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ ตลอดจนได้
แสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ

กลุ่มเป้ าหมาย/ผู้ที่ได้รับ
ประโยชน์

ร้อยละ 90 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาจันทบุรี เขต 2 มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ตลอดจนได้ร่วม
กิจกรรมเพื่อร่วมสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

พื้นที่การดำเนินการ
ระดับพื้นที่ดำเนินการ

จังหวัด

รายละเอียดพื้นที่การ
ดำเนินการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

พิกัดพื้นที่การดำเนิน
การ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ/การดำเนินงาน
วันที่เริ่มต้นโครงการ

ตุลาคม พ.ศ. 2563

วันที่สิ้นสุดโครงการ

กันยายน พ.ศ. 2564

4. กิจกรรม

พ.ศ. 2563

พ

กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2564
Q1

Q2

การจัดกิจกรรมวันสำคัญที่เกี่ยวกับพระบรมราชจักรีวงศ์ และบุ

การจัดกิจกรรมวันสำคัญที่เกี่ยวกับพระบรมราชจักรีวงศ์ และบุ

การจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา อนุรักษ์ประเพณีไทย วัน

การจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา อนุรักษ์ประเพณีไทย วันปีใ

5. งบประมาณ

แหล่งเงิน
งบประมาณที่หน่วยงาน
ขอโดยตรง
งบประมาณที่ขอผ่าน
หน่วยงานอื่น

45,700 บาท

ที่มาของงบประมาณ

จำนวนงบประมาณ

ไม่มีข้อมูล

0 บาท

งบประมาณที่ได้รับจาก
จังหวัด

0 บาท

งบประมาณที่ได้รับจาก
จังหวัด

0 บาท

เงินรายได้ของหน่วย
งาน

0 บาท

เงินกู้ภายในประเทศ

0 บาท

เงินกู้จากต่างประเทศ

0 บาท

งบประมาณจากแหล่ง
อื่น

จำนวนงบประมาณ

ที่มาของงบประมาณ

ไม่มีข้อมูลงบประมาณจากแหล่งอื่น
รวมวงเงินงบประมาณ
ทั้งหมด

45,700 บาท

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายระหว่าง
ปี งบประมาณ 2564 ถึง
ปี งบประมาณ 2564

รวมงบประมาณจาก
แผนการใช้จ่ายทั้งหมด

ปี งบประมาณ 2564

จำนวนงบประมาณ

ไตรมาสที่ 1

4,000 บาท

ไตรมาสที่ 2

15,700 บาท

ไตรมาสที่ 3

14,000 บาท

ไตรมาสที่ 4

12,000 บาท

45,700 บาท

M.6 ผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564

ความก้าวหน้าของเป้ าหมายโครงการ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี งบประมาณ 2564

ความก้าวหน้าของเป้ าหมายโครงการ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี งบประมาณ 2564
เป้ าหมายเชิงผลผลิต
(Output)

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.จันทบุรี เขต 2 ร้อยละ100 เข้าร่วมแสดงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

เป้ าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.จันทบุรี เขต 2 ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมถวายความ
จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์และร่วมกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีไทย

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.จันทบุรี เขต 2 ร้อยละ100 เข้าร่วมแสดงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

ความก้าวหน้าของกิจกรรมที่ดำเนินการ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี งบประมาณ 2564
กิจกรรมตามแผนงาน

กิจกรรม
หลักที่ 1
การจัด
กิจกรรมวัน
สำคัญที่
เกี่ยวกับ
พระบรม
ราชจักรี
วงศ์ และ
บุคคล
สำคัญอื่น ๆ

ความก้าวหน้า
(1) จัดประดับและตกแต่งอาคารสำนักงานฯ ทั้งภายในและภายนอก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พระบรมนาถบพิตร 13 ต.ค.63 (2) ร่วมพิธีถวายพวงมาลา วัน
ปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2564 (3) กิจกรรม สพป.จันทบุรี เขต 2 จิตอาสา 5 ส. ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบ
อาคาร สำนักงาน เพื่อถวายเป็ นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบ
ศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พระบรมนาถบพิตร วันที่ 5 ธันวาคม 2563 (4) ร่วมพิธีวางพวงมาลา วันสมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราช 28 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

กิจกรรมหลักที่ 2

ความก้าวหน้า

การจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา อนุรักษ์ประเพณีไทย วันปี ใหม่ / วันสงกรานต์

ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติหลัก
ผลการดำเนินงานต่อ
เป้ าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ

เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

ผลการดำเนินงานต่อ
เป้ าหมายของแผน
แม่บทประเด็น

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ได้ร่วมกัน
แสดงความจงรักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และร่วมกิจกรรมเพื่อสืบสานและอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย

ผลการดำเนินงานต่อ
เป้ าหมายของแผนย่อย

-

ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติระดับรอง
แผนระดับที่ 3 แผนการทำงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ความสอดคล้องกับ
แผนการปฏิรูปประเทศ

ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมายและตัวชี้วัดแผนปฏิรูปประเทศ
เป้ าหมาย

ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมาย

1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา

-

ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมายและตัวชี้วัดแผนปฏิรูปประเทศ
เป้ าหมาย

ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมาย

2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
เพื่อเป็ นคนดีของสังคม มีวินัยและภูมิใจในชาติ

ได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
และได้ร่วมกิจกรรมเพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทย

ความก้าวหน้าของเป้ าหมายโครงการ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี งบประมาณ 2564
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 12

ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมายและตัวชี้วัดลำดับที่ 1
เป้ าหมาย

ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมาย

1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็ นคนไทยที่สมบูรณ์

ได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระ
มหากษัตริย์

ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมายและตัวชี้วัดลำดับที่ 2
เป้ าหมาย

ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมาย

- ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอก
ห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย จิต
สาธารณะ

-

แผนความมั่นคงแห่ง
ชาติ
การเบิกจ่ายงบประมาณประจำไตรมาสที่ 1 ปี งบประมาณ 2564
จำนวนเงินงบประมาณ
ตามแผนการใช้จ่าย

4,000

จำนวนเงินงบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง

3,180

ผลการเบิกจ่ายงบ
ประมาณ
สาเหตุที่ไม่สามารถเบิก
จ่ายงบประมาณได้ตาม
แผนการ

ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนการ
-

M.6 ผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564

สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการประจำไตรมาสที่ 1 ปี งบประมาณ 2564
ความก้าวหน้าของเป้ าหมายโครงการ ประจำไตรมาสที่ 2 ปี งบประมาณ 2564
ผลการดำเนินงาน
เป้ าหมายเชิงผลผลิต
(Output)

เป้ าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)
ปัญหาและอุปสรรคใน
การดำเนินงาน
ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ
ข้อเสนอแนะ

(1) กิจกรรม สพป.จันทบุรี เขต 2 จิตอาสา 5 ส. ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานฯ เพื่อ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัด สพป.จันทบุรี
เขต 2 ร้อยละ100 เข้าร่วมแสดงความ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพล
ถวายเป็
นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
ศาสนาและพระมหากษัตริย์
วันที่ 5 ธันวาคม 2563 (2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ
อดุลยเดชมหาราช พระบรมนาถบพิตร
และผู้มาติดต่อราชการ ได้ร่วมกันถวายความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระ
เนื่องในโอกาสวันสำคัญ ณ บริเวณโต๊ะประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ฯ
มหากษัตริย์
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
สพป.จันทบุรี เขต 2 ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมถวายความ

จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์และร่วมกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีไทย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.จันทบุรี เขต 2 ร้อยละ100 เข้าร่วมแสดงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
-

ความก้าวหน้าของกิจกรรมที่ดำเนินการ ประจำไตรมาสที่ 2 ปี งบประมาณ 2564
กิจกรรมตามแผนงาน

กิจกรรมหลักที่ 1

ความก้าวหน้า

การจัดกิจกรรมวันสำคัญที่เกี่ยวกับพระบรมราชจักรีวงศ์ และ
บุคคลสำคัญอื่น ๆ

-

กิจกรรมหลักที่ 2

ความก้าวหน้า

การจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา อนุรักษ์ประเพณีไทย วันปี ใหม่ / วันสงกรานต์

ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติหลัก
ผลการดำเนินงานต่อ
เป้ าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ

เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

ผลการดำเนินงานต่อ
เป้ าหมายของแผน
แม่บทประเด็น

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ได้ร่วมกัน
แสดงความจงรักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และร่วมกิจกรรมเพื่อสืบสานและอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย

ผลการดำเนินงานต่อ
เป้ าหมายของแผนย่อย

-

ความก้าวหน้าของเป้ าหมายโครงการ ประจำไตรมาสที่ 2 ปี งบประมาณ 2564
ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติระดับรอง
แผนระดับที่ 3 แผนการทำงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ความสอดคล้องกับ
แผนการปฏิรูปประเทศ

ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมายและตัวชี้วัดแผนปฏิรูปประเทศ
เป้ าหมาย

ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมาย

1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา

-

ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมายและตัวชี้วัดแผนปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 12

เป้ าหมาย

ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมาย

2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
เพื่อเป็ นคนดีของสังคม มีวินัยและภูมิใจในชาติ

ได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
และได้ร่วมกิจกรรมเพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทย

ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมายและตัวชี้วัดลำดับที่ 1
เป้ าหมาย

ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมาย

1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็ นคนไทยที่สมบูรณ์

สามารถสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทย

ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมายและตัวชี้วัดลำดับที่ 2
เป้ าหมาย

ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมาย

- ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอก
ห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย จิต
สาธารณะ

-

แผนความมั่นคงแห่ง
ชาติ
การเบิกจ่ายงบประมาณประจำไตรมาสที่ 2 ปี งบประมาณ 2564
จำนวนเงินงบประมาณ
ตามแผนการใช้จ่าย
จำนวนเงินงบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง
ผลการเบิกจ่ายงบ
ประมาณ
สาเหตุที่ไม่สามารถเบิก
จ่ายงบประมาณได้ตาม
แผนการ

15,700

0

ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนการ

ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์โควิด 2019

สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการประจำไตรมาสที่ 2 ปี งบประมาณ 2564
ผลการดำเนินงาน
ปัญหาและอุปสรรคใน
การดำเนินงาน
ข้อเสนอแนะ

เนื่องจากเกิดวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ทำให้ไม่สามารถรวมกลุ่ม
จัดพิธีถวายราชสักการะได้ จึงได้จัดให้มีการลงนามถวายพระพรแบบออนไลน์ แทน
-

M.6 ผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2564

ความก้าวหน้าของเป้ าหมายโครงการ ประจำไตรมาสที่ 3 ปี งบประมาณ 2564
เป้ าหมายเชิงผลผลิต
(Output)

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.จันทบุรี เขต 2 ร้อยละ100 เข้าร่วมแสดงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

เป้ าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.จันทบุรี เขต 2 ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมถวายความ
จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์และร่วมกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีไทย

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.จันทบุรี เขต 2 ร้อยละ100 เข้าร่วมแสดงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

ความก้าวหน้าของกิจกรรมที่ดำเนินการ ประจำไตรมาสที่ 3 ปี งบประมาณ 2564
กิจกรรมตามแผนงาน

กิจกรรมหลักที่ 1

ความก้าวหน้า

(1) จัดประดับผูกผ้าและตกแต่งอาคารสำนักงานฯ ทั้งภายในและภายนอก
การจัดกิจกรรมวันสำคัญที่เกี่ยวกับ
พระบรมราชจักรีวงศ์ และบุคคลสำคัญ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3
อื่น ๆ
มิถุนายน 2564
ความก้าวหน้า

กิจกรรมหลักที่ 2

การจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา อนุรักษ์ประเพณีไทย วันปี ใหม่ / วันสงกรานต์

ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติหลัก
ผลการดำเนินงานต่อ
เป้ าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ

เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

ผลการดำเนินงานต่อ
เป้ าหมายของแผน
แม่บทประเด็น

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ได้ร่วมกัน
แสดงความจงรักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และร่วมกิจกรรมเพื่อสืบสานและอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย

ผลการดำเนินงานต่อ
เป้ าหมายของแผนย่อย

-

ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติระดับรอง
แผนระดับที่ 3 แผนการทำงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ความสอดคล้องกับ
แผนการปฏิรูปประเทศ

ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมายและตัวชี้วัดแผนปฏิรูปประเทศ
เป้ าหมาย

ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมาย

1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา

-

ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมายและตัวชี้วัดแผนปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 12

เป้ าหมาย

ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมาย

2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
เพื่อเป็ นคนดีของสังคม มีวินัยและภูมิใจในชาติ

ได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
และได้ร่วมกิจกรรมเพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทย

ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมายและตัวชี้วัดลำดับที่ 1
เป้ าหมาย

ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมาย

1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็ นคนไทยที่สมบูรณ์

สามารถสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทย

ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมายและตัวชี้วัดลำดับที่ 2

แผนความมั่นคงแห่ง
ชาติ

เป้ าหมาย

ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมาย

- ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอก
ห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย จิต
สาธารณะ

-

ความก้าวหน้าของเป้ าหมายโครงการ ประจำไตรมาสที่ 3 ปี งบประมาณ 2564
การเบิกจ่ายงบประมาณประจำไตรมาสที่ 3 ปี งบประมาณ 2564
จำนวนเงินงบประมาณ
ตามแผนการใช้จ่าย
จำนวนเงินงบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง
ผลการเบิกจ่ายงบ
ประมาณ
สาเหตุที่ไม่สามารถเบิก
จ่ายงบประมาณได้ตาม
แผนการ

14,000

3,000

ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนการ

เนื่องจากเกิดวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19)

สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการประจำไตรมาสที่ 3 ปี งบประมาณ 2564
ผลการดำเนินงาน

ปัญหาและอุปสรรคใน
การดำเนินงาน
ข้อเสนอแนะ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้มาติดต่อราชการ ได้ร่วมกันถวายความจงรักภักดี และ
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องในโอกาสวันสำคัญ ณ บริเวณโต๊ะ
ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ฯ
เนื่องจากเกิดวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ทำให้ไม่สามารถรวมกลุ่ม
จัดพิธีถวายราชสักการะได้ จึงได้จัดให้มีการลงนามถวายพระพรแบบออนไลน์ แทน
-

โครงการ/การดำเนินการ: ประชุมคณะกรรมการในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 (ศธ 04031-64-0013)

กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

สถานะ

อนุมัติแล้ว

M.1 แนวทางการพัฒนาของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง

สรุปความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ
ความสอดคล้องของ
โครงการกับยุทธศาสตร์
ชาติที่ท่านเลือก

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ประเด็น
5. บุคลากรภาครัฐเป็ นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความ
สามารถสูง มุ่งมั่น และเป็ นมืออาชีพ
5.2 บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม
และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ

เป้ าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เป้าหมาย
1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส

อธิบายความสอดคล้อง
ของโครงการกับ
ยุทธศาสตร์ชาติที่ท่าน
เลือก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เป็ นหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณและ
มีหน้าที่ในการกำกับ ดูแล การบริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุของสถาน
ศึกษาในสังกัด จึงได้จัดทำโครงการประชุมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็ นไปตามพระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้
กับให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านพัสดุของโรงเรียน รวมถึงคณะกรรมการ ต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานพัสดุ ให้ปฏิบัติงาน
ไปในทิศทางเดียวกัน เอกสารมีความถูกต้อง ครบถ้วน ส่งผลให้ปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว และบรรลุเป้า
หมาย

สรุปความสอดคล้องของโครงการกับเป้ าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น
แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ
เป้ าหมาย
ความสอดคล้องของ
โครงการกับเป้ าหมาย
ของแผนแม่บทประเด็น

ตัวชี้วัดของแผนแม่บท
ประเด็น

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ

1. บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็ นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ
การจัดซื้อจัดจ้างเป็ นงานที่เกี่ยวข้องกับระเบียบ กฎหมาย และแนวปฏิบัติของทางราชการ ซึ่งมีการแก้ไข
อยู่ตลอดเวลา เจ้าหน้าที่พัสดุจึงต้องศึกษาและติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่
ผิดพลาด จึงต้องมีการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อปรับปรุงข้อผิดพลาด รวมถึง
รักษามาตรฐานการปฏิบัติงานที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับระเบียบ กฎหมายที่เปลี่ยนแปลง
ในปัจจุบัน
ตัวชี้วัด

Contribution ต่อเป้ าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ

1. ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ ไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 85 2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุม ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 80

สรุปความสอดคล้องของโครงการกับเป้ าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อย
แผนย่อย

แผนย่อยการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ

สรุปความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ
แนวทางการพัฒนา

เป้ าหมาย

ความสอดคล้องของ
โครงการกับเป้ าหมาย
ของแผนย่อย

ตัวชี้วัดของแผนย่อย

3) พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ความสามารถสูง มีทักษะการคิดวิเคราะห์และการปรับตัว
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ ทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม ทักษะด้านดิจิทัล มีทัศนคติและกรอบความคิดในการทำงานเพื่อให้
บริการประชาชนและอำนวยความสะดวกภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อประโยชน์ของการพัฒนา
ประเทศ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การปรับ
เปลี่ยนแนวคิดให้การปฏิบัติราชการเป็ นมืออาชีพ มีจิตบริการ ทำงานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า สามา
รถบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคส่วนอื่นได้อย่างเป็ นรูปธรรม และมีสำนึกในการปฏิบัติงานด้วยความรับ
ผิดรับชอบและความสุจริต ปฏิบัติงานตามหลักการและหลักวิชาชีพด้วยความเป็ นธรรมและเสมอภาค กล้า
ยืนหยัดในการกระทำที่ถูกต้อง คำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ของส่วนตน ตลอดจนส่ง
เสริมให้มีการคุ้มครองและปกป้องบุคลากรภาครัฐที่กล้ายืดหยัดในการกระทำที่ถูกต้องและมีพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานตามจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีตวาม
สามารถสูง มุ่งมั่น และเป็ นมืออาชีพ
การจัดซื้อจัดจ้างเป็ นงานที่เกี่ยวข้องกับระเบียบ กฎหมาย และแนวปฏิบัติของทางราชการ ซึ่งมีการแก้ไข
อยู่ตลอดเวลา เจ้าหน้าที่พัสดุจึงต้องศึกษาและติดตามอย่างใกล้ชิด และต้องใช้ประสบการณ์ในการปฏิบัติ
งาน อีกทั้ง บางโรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ จึงต้องมีการจัดประชุมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ
รวมถึงเพิ่มทักษะ ในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด

Contribution ต่อเป้ าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

ดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ

1. ดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุม ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้าง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 80

สัดส่วนเจ้าหน้าที่รัฐที่กระทำผิดกฎหมายลดลง

1. สัดส่วนเจ้าหน้าที่รัฐที่กระทำผิดกฎหมายลดลง ลดลงร้อย
ละ 20 2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุม ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 80

สรุปความสอดคล้องของโครงการกับองค์ประกอบกับปัจจัย
องค์ประกอบ
ปัจจัย

กระบวนการการบริหารทรัพยากรบุคคล (200501V01)
หลักเกณฑ์ กฎ กติกา ตลอดจนแนวปฏิบัติต่าง ๆ เกี่ยวกับบริหารทรัพยากรบุคคลที่ตอบสนองต่อ
สถานการณ์เพื่อสร้างคนดีคนเก่งในภาครัฐ (200501F0101)

M.1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ

แผนระดับที่ 2
แผนการปฏิรูปประเทศ / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / แผนความมั่นคงแห่งชาติ
แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรง

แผนระดับที่ 2
แผนการปฏิรูปประเทศ / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / แผนความมั่นคงแห่งชาติ
แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านที่เกี่ยวข้องในระดับ
รอง

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
เป้าหมายรวม
5.สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นในภาคราชการและภาคสังคม
และวางระบบป้ องกันการแทรกแซงโดยไม่เป็ นธรรมจากผู้มีอำนาจและอิทธิพล
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
ประเด็นปฏิรูปด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
6. การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คล่องตัว โปร่งใส และมีกลไกป้องกันการทุจริตทุกขั้นตอน
เป้าหมายประเด็นปฏิรูปที่ 6
อจัดจ้างได้โดย
1. หน่วยงานภาครัฐสามารถดำเนินการจัดซื้
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้
อจัดจ้างที่เป็ นดิจิทัลในทุกขั้น
ผ่านระบบสนับสนุนการจัดซื้
ตอน มีการบูรณาการ และเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบอื่นๆ อย่าง
อจัดจ้างสินค้าบริการที่
เต็มรูปแบบ รวมถึงมีการรวมการจัดซื้
อเพื่อให้เกิดการ
คล้ายกันไว้ด้วยกัน และ/หรือการรวมซื้
อจัดจ้าง ส่งเสริม
ประหยัดต่อขนาดและลดต้นทุนการจัดซื้
สนับสนุนภาคเอกชนและประชาชนให้สามารถเข้ามามีส่วน
อจัดจ้างภาค
ร่วมตรวจสอบและป้ องกันทุจริตในโครงการจัดซื้
รัฐ เพื่อให้กระบวนการเกิดความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ
สูงสุด

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 12

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
เป้าหมายรวม
6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้
กระจาย อำนาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย
เป้าหมาย
น
เป้ าหมายที่ 3 เพิ่มคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้

แผนความมั่นคงแห่ง
ชาติ
แผนระดับที่ 3 ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560
แผนระดับที่ 3 ตามมติ
ครม. วันที่ 4 ธันวาคม
2560

1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (2563-2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ความสอดคล้องกับส่วนที่เกี่ยวข้องอื่น

ความสอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาลหลัก

แก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ

ความสอดคล้องกับ
นโยบายเร่งด่วนของ
รัฐบาล

การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ ายการเมืองและฝ่ ายราชการประจำ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มติครม.ที่เกี่ยวข้อง

แผนระดับที่ 2
แผนการปฏิรูปประเทศ / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / แผนความมั่นคงแห่งชาติ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. ข้อมูลทั่วไป

ภาพรวมโครงการ/การดำเนินงาน
ลักษณะการดำเนินงาน
ภายใต้แผนงาน
ลักษณะโครงการ/การ
ดำเนินงาน
วิธีการดำเนินงาน

โครงการ
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
โครงการที่ใช้งบประมาณ

ดำเนินการเอง

รหัส GFMIS ของ
โครงการ
ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
อีเมล (หน่วยงาน)
อีเมล (ส่วนตัว/สำรอง)
โทรศัพท์

นาย
สมชาย
อรุณธัญญา
Primarychan2@gmail.com
s12348626@gmail.com
0817615115

โทรสาร
ผู้ประสานงานหลัก
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
อีเมล (หน่วยงาน)

นาง
วันเพ็ญ
ประคองธรรม
susi_pen@hotmail.com

อีเมล (ส่วนตัว/สำรอง)
โทรศัพท์

0890999701

ภาพรวมโครงการ/การดำเนินงาน
โทรสาร
3. รายละเอียด

รายละเอียดโครงการ/การดำเนินงาน
หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) เป็ นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็ นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อ
ความสุขของคนไทยทุกคน แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิตสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชิตด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพื่อ
พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัย เป็ นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาจันทบุรี เขต 2 เป็ นหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณและมีหน้าที่ในการกำกับ ดูแล การบริหารงบ
ประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุของสถานศึกษาในสังกัด เป็ นจำนวนมาก สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จึงได้จัดทำโครงการประชุมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัด
ซื้อจัดจ้างเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านพัสดุของโรงเรียนได้ทราบ สามารถจัด
ซื้อจัดจ้าง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง เป็ นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.2560 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้การจัดหาพัสดุ ทันตามกำหนดเวลาที่ต้องการใช้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตามระเบียบ
เป้ าหมาย

เป้ าหมายเชิงผลผลิต
(Output)

1. ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบงานพัสดุของโรงเรียน จำนวน 50 คน 2. คณะกรรมการดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 7 คน

เป้ าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุได้
ทันตามกำหนดเวลา เป็ นปัจจุบัน ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผลที่คาดว่าจะเกิด

วัดความสำเร็จ
ดัชนีชี้

กลุ่มเป้ าหมาย/ผู้ที่ได้รับ
ประโยชน์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 สามารถปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้ทันตามกำหนดเวลา
ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุม สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และถูก
ต้อง ร้อยละ 80
ครูผู้รับผิดชอบงานพัสดุของโรงเรียน

พื้
นที่การดำเนินการ
นที่ดำเนินการ
ระดับพื้

จังหวัด

นที่การ
รายละเอียดพื้
ดำเนินการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

นที่การดำเนิน
พิกัดพื้
การ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ/การดำเนินงาน
วันที่เริ่มต้นโครงการ

มกราคม พ.ศ. 2564

วันที่สิ้นสุดโครงการ

กันยายน พ.ศ. 2564

4. กิจกรรม

พ.ศ. 2564
กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2564
Q2

Q3

กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้

กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างประจำ

กิจกรรมที่ 2 การประชุมคณะกรรมการการดำเนินการจัดซื้อจัด

กิจกรรมที่ 2 การประชุมคณะกรรมการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำ

5. งบประมาณ

แหล่งเงิน
งบประมาณที่หน่วยงาน
ขอโดยตรง
งบประมาณที่ขอผ่าน
หน่วยงานอื่น

40,800 บาท

ที่มาของงบประมาณ

จำนวนงบประมาณ

ไม่มีข้อมูล

0 บาท

งบประมาณที่ได้รับจาก
จังหวัด

0 บาท

งบประมาณที่ได้รับจาก
จังหวัด

0 บาท

เงินรายได้ของหน่วย
งาน

0 บาท

เงินกู้ภายในประเทศ

0 บาท

เงินกู้จากต่างประเทศ

0 บาท

งบประมาณจากแหล่ง
อื่น

จำนวนงบประมาณ

ที่มาของงบประมาณ

ไม่มีข้อมูลงบประมาณจากแหล่งอื่น
รวมวงเงินงบประมาณ
ทั้งหมด

40,800 บาท

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายระหว่าง
ปี งบประมาณ 2564 ถึง
ปี งบประมาณ 2564

รวมงบประมาณจาก
แผนการใช้จ่ายทั้งหมด

ปี งบประมาณ 2564

จำนวนงบประมาณ

ไตรมาสที่ 1

0 บาท

ไตรมาสที่ 2

16,690 บาท

ไตรมาสที่ 3

13,190 บาท

ไตรมาสที่ 4

10,920 บาท

40,800 บาท

M.6 ผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564

ความก้าวหน้าของเป้ าหมายโครงการ ประจำไตรมาสที่ 2 ปี งบประมาณ 2564
เป้ าหมายเชิงผลผลิต
(Output)

ครูผู้รับผิดชอบงานพัสดุของโรงเรียนในสังกัด ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ได้อย่างมีประสิทธิภาพทุกขั้นตอน
สามารถเบิกจ่ายงบประมาณภายในกำหนดเวลา

ความก้าวหน้าของเป้ าหมายโครงการ ประจำไตรมาสที่ 2 ปี งบประมาณ 2564
เป้ าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

กิจกรรมที่ 1 และกิจกรรมที่ 2 ผลการดำเนินการผู้อำนวยการโรงเรียน และครูผู้รับผิดชอบงานพัสดุ มีความ
เข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงานตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริการพัสดุภาครัฐ ปี พ.ศ.2560

วัดความสำเร็จ
ดัชนีชี้

ดัชนีความสำเร็จ การเบิกจ่ายรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สามารถเบิกจ่ายได้ภายในกำหนด
เวลา ส่งผลการเบิกจ่ายสูงตามมติ ครม. กำหนด

ความก้าวหน้าของกิจกรรมที่ดำเนินการ ประจำไตรมาสที่ 2 ปี งบประมาณ 2564
กิจกรรมตามแผนงาน

กิจกรรมหลักที่ 1

ความก้าวหน้า

กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564

ผู้อำนวยการโรงเรียน และครูผู้รับผิดชอบงานพัสดุ มีความเข้าใจขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริการพัสดุภาครัฐ ปี
พ.ศ.2560

กิจกรรมหลักที่ 2

ความก้าวหน้า

กิจกรรมที่ 2 การประชุมคณะกรรมการการ
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

ผู้อำนวยการโรงเรียน และครูผู้รับผิดชอบงานพัสดุ มีความเข้าใจขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริการพัสดุภาครัฐ ปี
พ.ศ.2560

ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติหลัก
ผลการดำเนินงานต่อ
เป้ าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ

นักเรียนในสถานศึกษามีครุภัณฑ์ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการเรียนการสอนที่ทันสมัย ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

ผลการดำเนินงานต่อ
เป้ าหมายของแผน
แม่บทประเด็น

นักเรียนในสถานศึกษา มีการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพทางการศึกษา
เป็ นการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ และพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ผลการดำเนินงานต่อ
เป้ าหมายของแผนย่อย

มีการดำเนินการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต คุณธรรม จริยธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้ ในการจัดหาครุภัณฑ์
สิ่งก่อสร้าง คุ้มค่ากับเงินงบประมาณที่ได้รับ เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ส่งผลให้นักเรียนมี
การเรียนที่มีคุณภาพ ในสถานศึกษา

ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติระดับรอง
แผนระดับที่ 3 แผนการทำงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ความสอดคล้องกับ
แผนการปฏิรูปประเทศ

ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมายและตัวชี้
วัดแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
เป้ าหมาย

ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมาย

5.สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่นในภาคราชการและภาค
สังคม และวางระบบป้องกันการ
แทรกแซงโดยไม่เป็ นธรรมจากผู้มี
อำนาจและอิทธิพล

โรงเรียนในสังกัด สามารถดำเนินการตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ มีจิตสำนึกในการปฏิบัติงานด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต ส่งผลให้โรงเรียน นักเรียน ได้รับครุภัณฑ์ สื่อการเรียนการสอนที่
รวดเร็ว ทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน

วัดแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมายและตัวชี้
เป้ าหมาย
1. หน่วยงานภาครัฐสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้โดยรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ผ่านระบบสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็ นดิจิทัลในทุกขั้นตอน มีการบูรณาการ
และเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบอื่นๆ อย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงมีการรวมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าบริการที่คล้าย
กันไว้ด้วยกัน และ/หรือการรวมซื้อเพื่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาดและลดต้นทุนการจัดซื้อจัดจ้าง ส่ง
เสริมสนับสนุนภาคเอกชนและประชาชนให้สามารถเข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบและป้องกันทุจริตใน
โครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อให้กระบวนการเกิดความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพสูงสุด

ผลการดำเนินงาน
ต่อเป้ าหมาย
ประชาชนและภาคี
ต่าง ๆ สามารถตรวจ
สอบการจัดซื้อจัด
จ้างได้ทุกขั้นตอน
ผ่านระบบสนับสนุน
การจัดซื้อ จัดจ้างที่
เป็ นดิจิทัล

ความก้าวหน้าของเป้ าหมายโครงการ ประจำไตรมาสที่ 2 ปี งบประมาณ 2564
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 12

ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมายและตัวชี้
วัดลำดับที่ 1
เป้ าหมาย

ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมาย

6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจ
สอบได้ กระจาย อำนาจและมีส่วน
ร่วมจากประชาชน

โรงเรียนในสังกัดและหน่วยงานของรัฐ มีการเปิดเผยแพร่ที่เป็ นสาธารณะ ส่งเสริมการก
ระจายอำนาจ โรงเรียนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน ประชาชน และทุกภาคส่วน มี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบของระบบให้บริหารการจัดการภาครัฐ เพื่อป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

วัดลำดับที่ 2
ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมายและตัวชี้
เป้ าหมาย

ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมาย

เป้าหมายที่ 3 เพิ่มคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น

การดำเนินการของรัฐ ทำให้การปฏิบัติงานด้านความถูกต้อง
ตามระเบียบ แนวปฏิบัติและตามที่กฎหมายกำหนด ตรวจสอบ
ได้ทุกขั้นตอน

แผนความมั่นคงแห่ง
ชาติ
การเบิกจ่ายงบประมาณประจำไตรมาสที่ 2 ปี งบประมาณ 2564
จำนวนเงินงบประมาณ
ตามแผนการใช้จ่าย
จำนวนเงินงบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง
ผลการเบิกจ่ายงบ
ประมาณ
สาเหตุที่ไม่สามารถเบิก
จ่ายงบประมาณได้ตาม
แผนการ

16,690

3,890

ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนการ

ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในไตรมาสที่ 1 เพื่อเป็ นการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะได้รับอนุมัติเงินประจำ
งวด จึงไม่ได้ดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายไตรมาส 2

สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการประจำไตรมาสที่ 2 ปี งบประมาณ 2564
ผลการดำเนินงาน

ประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบงานพัสดุโรงเรียน จำนวน 50 คน เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563
ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ความเข้าใจทุกขั้นตอน ตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาค
รัฐ

ปัญหาและอุปสรรคใน
การดำเนินงาน

รายจ่ายงบลงทุน ได้รับงบประมาณไม่เป็ นไปตามที่จัดสรร เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิท
19 จึงทำให้ดำเนินการตามโครงการไม่เป็ นไปตามแผนการจ่ายที่กำหนดไว้

ข้อเสนอแนะ

การอนุมัติเงินประจำงวดควรมีระยะเวลาใกล้เคียงกับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อการดำเนินงานตาม
โครงการตรงตามแผนการใช้จ่ายเงิน

M.6 ผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2564

ความก้าวหน้าของเป้ าหมายโครงการ ประจำไตรมาสที่ 3 ปี งบประมาณ 2564
เป้ าหมายเชิงผลผลิต
(Output)

ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ได้อย่างมีประสิทธิภาพทุกขั้นตอน สามารถลงนามในสัญญาและก่อหนี้ผูกพันได้
ภายในกำหนดเวลา

เป้ าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

สามารถดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างได้ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างการ
บริหารพัสดุภาครัฐ ปี พ.ศ.2560

วัดความสำเร็จ
ดัชนีชี้

ดัชนีความสำเร็จ การเบิกจ่ายงบลงทุน สามารถลงนามในสัญญาและก่อหนี้ผู้กพันได้ภายในกำหนด

ความก้าวหน้าของกิจกรรมที่ดำเนินการ ประจำไตรมาสที่ 3 ปี งบประมาณ 2564

ความก้าวหน้าของเป้ าหมายโครงการ ประจำไตรมาสที่ 3 ปี งบประมาณ 2564
กิจกรรมตามแผนงาน

กิจกรรมหลักที่ 1

ความก้าวหน้า

กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

-

ความก้าวหน้า

กิจกรรมหลักที่ 2

กิจกรรมที่ 2 การประชุมคณะกรรมการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สามารถดำเนินการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ รายจ่ายงบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ลงทุน ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติหลัก
ผลการดำเนินงานต่อ
เป้ าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ

นักเรียนในสถานศึกษามีครุภัณฑ์ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการเรียนการสอนที่ทันสมัย ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

ผลการดำเนินงานต่อ
เป้ าหมายของแผน
แม่บทประเด็น

นักเรียนในสถานศึกษา มีการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพทางการศึกษา
เป็ นการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ และพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ผลการดำเนินงานต่อ
เป้ าหมายของแผนย่อย

มีการดำเนินการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต คุณธรรม จริยธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้ ในการจัดหาครุภัณฑ์
สิ่งก่อสร้าง คุ้มค่ากับเงินงบประมาณที่ได้รับ เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ส่งผลให้นักเรียนมี
การเรียนที่มีคุณภาพ ในสถานศึกษา

ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติระดับรอง
แผนระดับที่ 3 แผนการทำงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ความสอดคล้องกับ
แผนการปฏิรูปประเทศ

ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมายและตัวชี้
วัดแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
เป้ าหมาย

ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมาย

5.สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นในภาคราชการและภาคสังคม
และวางระบบป้องกันการแทรกแซงโดยไม่เป็ นธรรมจากผู้มีอำนาจและ
อิทธิพล

โรงเรียนในสังกัด สามารถดำเนินการตามพระราช
บัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ

วัดแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมายและตัวชี้
ผลการดำเนินงาน
ต่อเป้ าหมาย

เป้ าหมาย
1. หน่วยงานภาครัฐสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้โดยรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ผ่านระบบสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็ นดิจิทัลในทุกขั้นตอน มีการบูรณาการ
และเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบอื่นๆ อย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงมีการรวมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าบริการที่คล้าย
กันไว้ด้วยกัน และ/หรือการรวมซื้อเพื่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาดและลดต้นทุนการจัดซื้อจัดจ้าง ส่ง
เสริมสนับสนุนภาคเอกชนและประชาชนให้สามารถเข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบและป้องกันทุจริตใน
โครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อให้กระบวนการเกิดความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพสูงสุด

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 12

ประชาชนและภาคี
ต่าง ๆ สามารถตรวจ
สอบการจัดซื้อจัด
จ้างได้ทุกขั้นตอน
ผ่านระบบสนับสนุน
การจัดซื้อ จัดจ้างที่
เป็ นดิจิทัล

ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมายและตัวชี้
วัดลำดับที่ 1
เป้ าหมาย

ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมาย

6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจ
สอบได้ กระจาย อำนาจและมีส่วน
ร่วมจากประชาชน

โรงเรียนในสังกัดและหน่วยงานของรัฐ มีการเปิดเผยแพร่ที่เป็ นสาธารณะ ส่งเสริมการก
ระจายอำนาจ โรงเรียนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน ประชาชน และทุกภาคส่วน มี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบของระบบให้บริหารการจัดการภาครัฐ เพื่อป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

วัดลำดับที่ 2
ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมายและตัวชี้
เป้ าหมาย

ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมาย

เป้าหมายที่ 3 เพิ่มคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น

การดำเนินการของรัฐ ทำให้การปฏิบัติงานด้านความถูกต้อง
ตามระเบียบ แนวปฏิบัติและตามที่กฎหมายกำหนด ตรวจสอบ
ได้ทุกขั้นตอน

แผนความมั่นคงแห่ง
ชาติ
การเบิกจ่ายงบประมาณประจำไตรมาสที่ 3 ปี งบประมาณ 2564

ความก้าวหน้าของเป้ าหมายโครงการ ประจำไตรมาสที่ 3 ปี งบประมาณ 2564
จำนวนเงินงบประมาณ
ตามแผนการใช้จ่าย
จำนวนเงินงบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง
ผลการเบิกจ่ายงบ
ประมาณ
สาเหตุที่ไม่สามารถเบิก
จ่ายงบประมาณได้ตาม
แผนการ

13,190

2,210

ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนการ

ได้รับงบประมาณ งบลงทุน ไม่เป็ นไปตามการจัดสรรงบประมาณ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค
โควิด 19

สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการประจำไตรมาสที่ 3 ปี งบประมาณ 2564
ผลการดำเนินงาน

ปัญหาและอุปสรรคใน
การดำเนินงาน
ข้อเสนอแนะ

1. ประชุม วันที่ 27 พ.ค. 64 กรรมการกำหนดราคากลาง/คุณลักษณะเฉพาะ ผู้เข้าร่วมประชุม 5 คน 2.
ประชุม วันที่ 10 มิ.ย. 64 กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ ผู้เข้าร่วมประชุม 6 คน 3.
ประชุม วันที่ 24 มิ.ย. 64 คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ผู้เข้าร่วมประชุม 6 คน เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ ของโครงการได้ปฏิบัติตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
รายจ่ายงบลงทุน ได้รับงบประมาณไม่เป็ นไปตามที่จัดสรร เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิท
19 จึงทำให้ดำเนินการตามโครงการไม่เป็ นไปตามแผนการจ่ายที่กำหนดไว้
การอนุมัติเงินประจำงวดควรมีระยะเวลาใกล้เคียงกับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อการดำเนินงานตาม
โครงการตรงตามแผนการใช้จ่าย

โครงการ/การดำเนินการ: ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 (ศธ 04031-64-0014)

กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

สถานะ

อนุมัติแล้ว

M.1 แนวทางการพัฒนาของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง

สรุปความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ
ความสอดคล้องของ
โครงการกับยุทธศาสตร์
ชาติที่ท่านเลือก

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ประเด็น
5. บุคลากรภาครัฐเป็ นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความ
สามารถสูง มุ่งมั่น และเป็ นมืออาชีพ
5.2 บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม
และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ

เป้ าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เป้าหมาย
1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส

อธิบายความสอดคล้อง
ของโครงการกับ
ยุทธศาสตร์ชาติที่ท่าน
เลือก

ต้องมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากรภาครัฐที่สามารถจูงใจและดึงดูดให้คนดีคนเก่งเข้ามาร่วม
พลังการทำงานที่มีความมุ่งมั่นและมีแรงบันดาลใจในการที่จะร่วมกันพลิกโฉมประเทศไปสู่เป้าหมายที่พึง
ประสงค์

สรุปความสอดคล้องของโครงการกับเป้ าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น
แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ
เป้ าหมาย
ความสอดคล้องของ
โครงการกับเป้ าหมาย
ของแผนแม่บทประเด็น

ตัวชี้วัดของแผนแม่บท
ประเด็น

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ

1. บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็ นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ
การยกย่องเชิดชูเกียรติการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง ที่มีความ
ประพฤติดีและปฏิบัติตนเบื้องต้น ด้านการครองตน ครองคน ครองงานและมีผลงานดีเด่นเป็ นที่ประจักษ์
เป็ นการสร้างแรงจูงใจที่จะแรงผลักดันให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างทำงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ความสำเร็จที่ได้จะทำให้ได้รับการยอมรับจากผู้อื่นและสังคมโดยรวมในองค์การ
ตัวชี้วัด

Contribution ต่อเป้ าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ จำนวน 40 คน

สรุปความสอดคล้องของโครงการกับเป้ าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อย
แผนย่อย
แนวทางการพัฒนา

แผนย่อยการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
2) เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐให้เป็ นไปตามระบบคุณธรรมอย่างแท้จริง
โดยการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนึกสาธารณะ มี
ระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้สามารถสนองความต้องการในการปฏิบัติงานมีความก้าวหน้าใน
อาชีพ สามารถจูงใจให้คนดีคนเก่งทำงานในภาครัฐ โดยมีการประเมินผลและเลื่อนระดับตำแหน่งของ
บุคลากรภาครัฐตามผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยมีกลไกการป้องกันการ
แทรกแซงและการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบ การสร้างความก้าวหน้าให้กับบุคลากรภาครัฐตามความรู้ความ
สามารถและศักยภาพในการปฏิบัติงาน และการสร้างกลไกให้บุคลากรภาครัฐสามารถโยกย้ายและ
หมุนเวียนได้อย่างคล่องตัวเพื่อประโยชน์ของภาครัฐ รวมถึงการพัฒนาระบบการจ้างงานบุคลากรภาครัฐ
ทุกประเภทให้มีรูปแบบที่หลากหลายเหมาะสมกับภารกิจในรูปต่าง ๆ อาทิ การจ้างงานที่มีลักษณะ
ชั่วคราว ให้เป็ นเครื่องมือในการบริหารงานในภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการทบทวนและปรับ
เปลี่ยนระบบค่าตอบแทนที่เป็ นธรรมมีมาตรฐาน เหมาะสมสอดคล้องกับภาระงาน โดยปรับปรุงวิธีการ
กำหนดและพิจารณาค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของบุคลากรภาครัฐให้มีมาตรฐาน เหมาะสมกับ
ลักษณะงานและภารกิจรวมถึงสามารถเทียบเคียงกับตลาดการจ้างงานได้อย่างสมเหตุสมผล โดยไม่ให้
เกิดความเหลื่อมล้ำของค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ระหว่างบุคลากรของรัฐ

สรุปความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ
เป้ าหมาย

ความสอดคล้องของ
โครงการกับเป้ าหมาย
ของแผนย่อย
ตัวชี้วัดของแผนย่อย

บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีตวาม
สามารถสูง มุ่งมั่น และเป็ นมืออาชีพ
หากบุคลากรได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ ให้เป็ นแบบอย่างที่ดี จะทำให้รู้สึกมีคุณค่า และเป็ นแรงผลัก
ดันให้มุ่งมั่น ปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ รวมถึงเป็ นที่ยอมรับขององค์การ

ตัวชี้วัด

Contribution ต่อเป้ าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

ดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ จำนวน 40 คน

สัดส่วนเจ้าหน้าที่รัฐที่กระทำผิดกฎหมายลดลง

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ จำนวน 40 คน

สรุปความสอดคล้องของโครงการกับองค์ประกอบกับปัจจัย
องค์ประกอบ
ปัจจัย

การติดตามและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคล (200501V04)
ผลการประเมินบนหลักฐานเชิงประจักษ์ และการนำไปใช้ในการปรับปรุงหรือพัฒนาระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพื่อสร้างให้บุคลากรของรัฐเป็ นคนดีคนเก่ง (200501F0402)

M.1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ

แผนระดับที่ 2
แผนการปฏิรูปประเทศ / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / แผนความมั่นคงแห่งชาติ
แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรง

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
เป้าหมายรวม
4. ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพิ่มความ
คล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริม
ธรรมาภิบาล

แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านที่เกี่ยวข้องในระดับ
รอง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 12
แผนความมั่นคงแห่ง
ชาติ
แผนระดับที่ 3 ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560
แผนระดับที่ 3 ตามมติ
ครม. วันที่ 4 ธันวาคม
2560

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) สพฐ. เรื่องที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
ความสอดคล้องกับส่วนที่เกี่ยวข้องอื่น

ความสอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาลหลัก
ความสอดคล้องกับ
นโยบายเร่งด่วนของ
รัฐบาล
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มติครม.ที่เกี่ยวข้อง

2. ข้อมูลทั่วไป

แผนระดับที่ 2
แผนการปฏิรูปประเทศ / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / แผนความมั่นคงแห่งชาติ

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะการดำเนินงาน
ภายใต้แผนงาน
ลักษณะโครงการ/การ
ดำเนินงาน
วิธีการดำเนินงาน

ภาพรวมโครงการ/การดำเนินงาน
โครงการ
แผนงานพื้้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
โครงการที่ใช้งบประมาณ

ดำเนินการเอง

รหัส GFMIS ของ
โครงการ
ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
อีเมล (หน่วยงาน)
อีเมล (ส่วนตัว/สำรอง)

นาย
สมชาย
อรุณธัญญา
Primarychan2@gmail.com
s12348626@gmail.com

โทรศัพท์

0817615115

โทรสาร

039324970
ผู้ประสานงานหลัก

คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
อีเมล (หน่วยงาน)

นางสาว
นฤณี
อ่อนวงษ์
onwong2504@gmail.com

อีเมล (ส่วนตัว/สำรอง)
โทรศัพท์

0899330046

โทรสาร

3. รายละเอียด

รายละเอียดโครงการ/การดำเนินงาน

รายละเอียดโครงการ/การดำเนินงาน
หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ต้องมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากรภาครัฐที่สามารถจูงใจและดึงดูดให้คนดีคนเก่งเข้ามาร่วม
พลังการทำงานที่มีความมุ่งมั่นและมีแรงบันดาลใจในการที่จะร่วมกันพลิกโฉมประเทศไปสู่เป้าหมายที่พึง
ประสงค์และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้มีมาตรการจูงใจและส่ง
เสริมสนับสนุน ให้คนเข้าสู่ใฝ่ เรียนรู้ พัฒนาตนเอง รวมถึงการยกระดับทักษะวิชาชีพ และตามมาตรา 75
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ได้กำหนดว่าข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีผลงานดีเด่นเป็ นที่ประจักษ์ ให้กระทรวงเจ้า
สังกัด ส่วนราชการและหน่วยงานการศึกษา ดำเนินการยกย่อง เชิดชูเกียรติตามควรแก่กรณีเพื่อประโยชน์
ในการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ดังนั้นเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ซึ่งถือเป็ นหัวใจหลักที่สำคัญในการขับ
เคลื่อนนโยบายและยกระดับคุณภาพการศึกษา ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และเป็ นการเสริมสร้างขวัญ
กำลังใจในการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จึงได้จัดทำโครงการ
ส่งเสริมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเป็ น “ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาดีเด่น”
1. เพื่อส่งเสริม สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
ลูกจ้าง ที่มีความประพฤติดีและปฏิบัติตนเบื้องต้น ด้านการครองตน ครองคน ครองงานและมีผลงานดีเด่น
เป็ นที่ประจักษ์ 2. เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในวิชาชีพ 3. เพื่อเป็ นแบบอย่างที่ดี เสริม
สร้างความศรัทธาและความเชื่อมั่นในการประกอบวิชาชีพ
เป้ าหมาย

เป้ าหมายเชิงผลผลิต
(Output)

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ จำนวน 40 คน ดังนี้ 1. คัดเลือก
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น จำวน 32 คน 2. คัดเลือกผู้ส่งผลงานเข้ารับรางวัล สพฐ.
OBEC AWARDS จำนวน 5 คน 3. คัดเลือกครูดีในดวงใจ จำนวน 3 คน

เป้ าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็ นแบบอย่างที่ดีและมีขวัญ
กำลังในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและเต็มตามศักยภาพ

ผลที่คาดว่าจะเกิด

วัดความสำเร็จ
ดัชนีชี้
กลุ่มเป้ าหมาย/ผู้ที่ได้รับ
ประโยชน์

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็ นแบบอย่างที่ดีและมีขวัญ
กำลังในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและเต็มตามศักยภาพ อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อทางราชการอย่างสูงสุด
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ จำนวน 40 คน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง

พื้
นที่การดำเนินการ
นที่ดำเนินการ
ระดับพื้

จังหวัด

นที่การ
รายละเอียดพื้
ดำเนินการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

4. กิจกรรม
นที่การดำเนิน
พิกัดพื้

การ

พ.ศ. 2564

กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินโครงการ/การดำเนินงาน
Q2

วันที่เริ่มต้นโครงการ

มกราคม พ.ศ. 2564

กิจกรรมที่ 1 คัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษ กิจกรรมที่ 1 คัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น

กิจกรรมที่ 2 คัดเลือกผู้ส่งผลงานเข้ารับรางวัล
OBEC
กันยายน พ.ศ.สพฐ.
2564
วันที่สิ้นสุดโครงการ
กิจกรรมที่ 3 คัดเลือกครูดีในดวงใจ

5. งบประมาณ

แหล่งเงิน

ปีงบประมาณ 2564
Q3

แหล่งเงิน
งบประมาณที่หน่วยงาน
ขอโดยตรง
งบประมาณที่ขอผ่าน
หน่วยงานอื่น

9,000 บาท

ที่มาของงบประมาณ

จำนวนงบประมาณ

ไม่มีข้อมูล

0 บาท

งบประมาณที่ได้รับจาก
จังหวัด

0 บาท

งบประมาณที่ได้รับจาก
จังหวัด

0 บาท

เงินรายได้ของหน่วย
งาน

0 บาท

เงินกู้ภายในประเทศ

0 บาท

เงินกู้จากต่างประเทศ

0 บาท

งบประมาณจากแหล่ง
อื่น

จำนวนงบประมาณ

ที่มาของงบประมาณ

ไม่มีข้อมูลงบประมาณจากแหล่งอื่น
รวมวงเงินงบประมาณ
ทั้งหมด

9,000 บาท

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายระหว่าง
ปี งบประมาณ 2564 ถึง
ปี งบประมาณ 2564

รวมงบประมาณจาก
แผนการใช้จ่ายทั้งหมด

ปี งบประมาณ 2564

จำนวนงบประมาณ

ไตรมาสที่ 1

0 บาท

ไตรมาสที่ 2

0 บาท

ไตรมาสที่ 3

0 บาท

ไตรมาสที่ 4

9,000 บาท

9,000 บาท

M.6 ผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564

ความก้าวหน้าของเป้ าหมายโครงการ ประจำไตรมาสที่ 2 ปี งบประมาณ 2564
เป้ าหมายเชิงผลผลิต
(Output)

1. คัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น จำนวน 32 คน 2. คัดเลือกผู้ส่งผลงานเข้ารับ
รางวัล OBEC AWARD ระดับภาค จำนวน 3 คน

เป้ าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับรับการคัดเลือกมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานเต็มความ
สามารถและได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ

วัดความสำเร็จ
ดัชนีชี้

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ จำนวน 35 คน

ความก้าวหน้าของกิจกรรมที่ดำเนินการ ประจำไตรมาสที่ 2 ปี งบประมาณ 2564
กิจกรรมตามแผนงาน

กิจกรรมหลักที่ 1

ความก้าวหน้า

กิจกรรมที่ 1 คัดเลือกข้าราชการครู ผลการคัดเลือก ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเป็ น
และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น
“ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น” ประจำปี พ.ศ. 2564” จำนวน 32 คน

ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติหลัก

ความก้าวหน้าของเป้ าหมายโครงการ ประจำไตรมาสที่ 2 ปี งบประมาณ 2564
ผลการดำเนินงานต่อ
เป้ าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 มีการบริหารจัดการที่เป็ นระบบ มีความโปร่งใส
เป็ นไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดี และยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม และมีการส่ง
เสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการพัฒนาตนเองมุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อพัฒนางานตามเส้น
ทางความก้าวหน้าในวิชาชีพ

ผลการดำเนินงานต่อ
เป้ าหมายของแผน
แม่บทประเด็น

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความพึงพอใจในการดำเนินการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับรางวัล
เชิดชูเกียรติ ซึ่งมีการดำเนินการด้วยความโปร่งใสและเป็ นธรรม

ผลการดำเนินงานต่อ
เป้ าหมายของแผนย่อย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ได้ดำเนินการส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความมุ่งมั่นที่จะส่ง
เสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสู่ความเป็ นมืออาชีพใน
วิชาชีพของตนเอง

ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติระดับรอง
แผนระดับที่ 3 แผนการทำงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ความสอดคล้องกับ
แผนการปฏิรูปประเทศ

ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมายและตัวชี้
วัดแผนปฏิรูปประเทศ
เป้ าหมาย

ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมาย

4. ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพิ่ม
ความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และ
สร้างเสริมธรรมาภิบาล

การดำเนินการส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 12
แผนความมั่นคงแห่ง
ชาติ
การเบิกจ่ายงบประมาณประจำไตรมาสที่ 2 ปี งบประมาณ 2564
จำนวนเงินงบประมาณ
ตามแผนการใช้จ่าย

0

จำนวนเงินงบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง

0

ผลการเบิกจ่ายงบ
ประมาณ

สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนการ

สาเหตุที่ไม่สามารถเบิก
จ่ายงบประมาณได้ตาม
แผนการ
สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการประจำไตรมาสที่ 2 ปี งบประมาณ 2564
ผลการดำเนินงาน

1. การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น” ประจำปี พ.ศ. 2564 1.1 ประชาสัมพันธ์ให้
สถานศึกษาในสังกัดทราบ และส่งรายชื่อเข้ารับการคัดเลือกศูนย์ละ 1 คน 1.2 ศูนย์ประสานงานเขตพื้นที่
การศึกษา ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรศูนย์ละ 1 คน เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ส่งภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 1.3 สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 1.4 ทำพิธีมอบเกียริติ
บัตรให้กับผู้ได้รับรางวัล ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาจันทบุรี เขต 2 2. การคัดเลือกผู้ส่งผลงานเข้ารับรางวัล สพฐ. OBEC AWARDS จำนวน 3 คน 2.1
ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัดทราบ และส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์
2564 2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ วันที่ 1 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมมีสุข สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 2.3 ประกาศผลการคัดเลือกฯ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ให้
สถานศึกษาในสังกัดทราบ 2.4 ส่งผลการคัดเลือกฯ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเข้าประกวดในระดับภาค
ณ สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มี
ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน 4. การคัดเลือกครูในดวงใจ จะดำเนินการเมื่อสำนักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้ง

ปัญหาและอุปสรรคใน
การดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

-

โครงการ/การดำเนินการ: การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับวิทยฐานะที่สูงขึ้น (ศธ
04031-64-0015)

กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

สถานะ

อนุมัติแล้ว

M.1 แนวทางการพัฒนาของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง

สรุปความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ
ความสอดคล้องของ
โครงการกับยุทธศาสตร์
ชาติที่ท่านเลือก

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ประเด็น
5. บุคลากรภาครัฐเป็ นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความ
สามารถสูง มุ่งมั่น และเป็ นมืออาชีพ
5.2 บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม
และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ

เป้ าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เป้าหมาย
1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส

อธิบายความสอดคล้อง
ของโครงการกับ
ยุทธศาสตร์ชาติที่ท่าน
เลือก

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้มีความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมรองรับการพัฒนาประเทศไทย 4.0
โดยครูเป็ นกลไกสำคัญในการเตรียมผู้เรียน โดยในส่วนของหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ มีการปรับเปลี่ยนระบบการประเมิน
วิทยฐานะที่แตกต่างไปจากเดิม โดยมุ่งเน้นให้ครูได้มีการสั่งสมประสบการณ์ มีความชำนาญและ
เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอน มีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนนำผล
งานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และการพัฒนาตนเองมาใช้ในการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ จึง
ต้องมีการฝึกอบรมการเขีัยนผลงานให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์

สรุปความสอดคล้องของโครงการกับเป้ าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น
แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ
เป้ าหมาย
ความสอดคล้องของ
โครงการกับเป้ าหมาย
ของแผนแม่บทประเด็น
ตัวชี้วัดของแผนแม่บท
ประเด็น

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ

1. บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็ นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ
เมื่อครูมีการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน สู่การเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อทางราชการอย่างสูงสุด และมีความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพ
ตัวชี้วัด

Contribution ต่อเป้ าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ

1.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด
สพป.จบ. เขต 2 จำนวน 100 คน 2.ร้อยละของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่ส่งผลงานประเมินวิทยฐานะผ่าน
ร้อยละ 90

สรุปความสอดคล้องของโครงการกับเป้ าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อย
แผนย่อย

แผนย่อยการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ

สรุปความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ
แนวทางการพัฒนา

เป้ าหมาย

ความสอดคล้องของ
โครงการกับเป้ าหมาย
ของแผนย่อย

ตัวชี้วัดของแผนย่อย

3) พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ความสามารถสูง มีทักษะการคิดวิเคราะห์และการปรับตัว
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ ทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม ทักษะด้านดิจิทัล มีทัศนคติและกรอบความคิดในการทำงานเพื่อให้
บริการประชาชนและอำนวยความสะดวกภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อประโยชน์ของการพัฒนา
ประเทศ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การปรับ
เปลี่ยนแนวคิดให้การปฏิบัติราชการเป็ นมืออาชีพ มีจิตบริการ ทำงานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า สามา
รถบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคส่วนอื่นได้อย่างเป็ นรูปธรรม และมีสำนึกในการปฏิบัติงานด้วยความรับ
ผิดรับชอบและความสุจริต ปฏิบัติงานตามหลักการและหลักวิชาชีพด้วยความเป็ นธรรมและเสมอภาค กล้า
ยืนหยัดในการกระทำที่ถูกต้อง คำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ของส่วนตน ตลอดจนส่ง
เสริมให้มีการคุ้มครองและปกป้องบุคลากรภาครัฐที่กล้ายืดหยัดในการกระทำที่ถูกต้องและมีพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานตามจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีตวาม
สามารถสูง มุ่งมั่น และเป็ นมืออาชีพ
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อน
วิทยฐานะ เป็ นการสนับสนุนให้ครูได้พัฒนาตนเองให้มีศักยภาพสูงขึ้นตามระดับวิทยฐานะ และทำให้
กระบวนการพัฒนาผู้เรียนเกิดขึ้นจากกระบวนการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน ทำให้ครูมีแนวทาง
ในการพัฒนาตนเองที่ชัดเจน จึงต้องมีการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาวิธีการเขียนผลงานเลื่อน
วิทยฐานะให้มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด

Contribution ต่อเป้ าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

ดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ

1.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด
สพป.จบ. เขต 2 จำนวน 100 คน 2.ร้อยละของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่ส่งผลงานประเมินวิทยฐานะผ่าน
ร้อยละ 90

สัดส่วนเจ้าหน้าที่รัฐที่กระทำผิดกฎหมายลดลง

1.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด
สพป.จบ. เขต 2 จำนวน 100 คน 2.ร้อยละของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่ส่งผลงานประเมินวิทยฐานะผ่าน
ร้อยละ 90

M.1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ
สรุปความสอดคล้องของโครงการกับองค์ประกอบกับปัจจัย

แผนระดับที่
2
(200501V01)
องค์ประกอบ
กระบวนการการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนการปฏิรูปประเทศ / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / แผนความมั่นคงแห่งชาติ
ปัจจัย
แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรง

หลักเกณฑ์ กฎ กติกา ตลอดจนแนวปฏิบัติต่าง ๆ เกี่ยวกับบริหารทรัพยากรบุคคลที่ตอบสนองต่อ
(200501F0101)
สถานการณ์เพื่อสร้างคนดีคนเก่งในภาครัฐ
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา

เป้าหมายรวม
4. ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพิ่มความ
คล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริม
ธรรมาภิบาล

แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านที่เกี่ยวข้องในระดับ
รอง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 12
แผนความมั่นคงแห่ง
ชาติ
แผนระดับที่ 3 ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560
แผนระดับที่ 3 ตามมติ
ครม. วันที่ 4 ธันวาคม
2560

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) สพฐ. เรื่องที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
ความสอดคล้องกับส่วนที่เกี่ยวข้องอื่น

ความสอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาลหลัก

แผนระดับที่ 2
แผนการปฏิรูปประเทศ / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / แผนความมั่นคงแห่งชาติ
ความสอดคล้องกับ
นโยบายเร่งด่วนของ
รัฐบาล
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มติครม.ที่เกี่ยวข้อง
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ข้อมูลทั่วไป

ภาพรวมโครงการ/การดำเนินงาน
ลักษณะการดำเนินงาน
ภายใต้แผนงาน
ลักษณะโครงการ/การ
ดำเนินงาน
วิธีการดำเนินงาน

โครงการ
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
โครงการที่ใช้งบประมาณ

ดำเนินการเอง

รหัส GFMIS ของ
โครงการ
ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
อีเมล (หน่วยงาน)
อีเมล (ส่วนตัว/สำรอง)

นาย
สมชาย
อรุณธัญญา
Primarychan2@gmail.com
s12348626@gmail.com

โทรศัพท์

0817615115

โทรสาร

039324970
ผู้ประสานงานหลัก

คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
อีเมล (หน่วยงาน)

นางสาว
นฤณี
อ่อนวงษ์
onwong2504@gmail.com

อีเมล (ส่วนตัว/สำรอง)
โทรศัพท์

0899330046

โทรสาร

3. รายละเอียด

รายละเอียดโครงการ/การดำเนินงาน

รายละเอียดโครงการ/การดำเนินงาน
หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ การ
เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็ นครูยุคใหม่ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12 การ
พัฒนา การเรียนรู้ ต้องพัฒนาระบบเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติ มีการสะท้อนความคิด/ทบ
ทวนไตร่ตอง พัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนสามารถกำกับการเรียนรู้ของตนได้ เพื่อให้สามารถนำองค์
ความรู้ไปใช้สร้างรายได้ รวมถึงมีทักษะด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต ประกอบกับมาตรา 54 แห่งพระราช
ราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 “การให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีวิทยฐานะใดและ การเลื่อน เป็ นวิทยฐานะใด ต้องเป็ นไปตามมาตรฐานวิทยฐานะตาม
มาตรา 42 ซึ่งผ่านการประเมิน ทั้งนี้ให้คำนึงถึงความประพฤติด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ ประสบการณ์ คุณภาพการปฏิบัติงาน ความชำนาญ ความเชี่ยวชาญ ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ
หน้าที่ในด้านการเรียนการสอนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด” สำนักงาน ก.ค.ศ. จึงประกาศ
ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อน
วิทยฐานะ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.4/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 โดยมีหลักการและ
เหตุผลประการสำคัญในการประกาศใช้เพื่อให้เกิดคุณภาพการศึกษาและสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพ มีความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสม ประกอบกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ได้กำหนด
ให้มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้มีความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมรองรับการพัฒนาประเทศไทย
4.0 โดยครูเป็ นกลไกสำคัญในการเตรียมผู้เรียนตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว ก.ค.ศ. จึงกำหนดมาตรฐาน
ตำแหน่ง มาตรฐานวิทยฐานะ และหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สายงานการสอน ให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกันทั้งระบบ โดยในส่วนของหลักเกณฑ์และวิธีการให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ซึ่งเป็ นหลักเกณฑ์
และวิธีการที่มีการปรับเปลี่ยนระบบการประเมินวิทยฐานะที่แตกต่างไปจากเดิม โดยมุ่งเน้นให้ครูได้มีการ
สั่งสมประสบการณ์ มีความชำนาญและเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอน มีการพัฒนาตนเองและ
พัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง นำผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และการพัฒนาตนเองมาใช้ในการขอมี
วิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น
1. เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดทำผลงานทาง
วิชาการให้ได้มาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ 2. เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพและมีขวัญและกำลังใจในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนหรือคุณภาพใน
การปฏิบัติงานในหน้าที่
เป้ าหมาย

เป้ าหมายเชิงผลผลิต
(Output)

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต 2 จำนวน 100 คน

เป้ าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำผลงานทาง
วิชาการได้มาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ 2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการเสนอ
ขอรับการประเมินและจัดทำผลงานเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้นได้ อันจะส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

ผลที่คาดว่าจะเกิด

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเขียนผลงานทางวิชาการได้มาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ นำไปสู่การ
พัฒนาตนเอง พัฒนางาน สู่การเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อทางราชการอย่างสูงสุด และมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ

วัดความสำเร็จ
ดัชนีชี้
กลุ่มเป้ าหมาย/ผู้ที่ได้รับ
ประโยชน์

ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ส่งผลงานประเมินวิทยฐานะผ่าน ร้อยละ 90
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต 2
พื้
นที่การดำเนินการ

นที่ดำเนินการ
ระดับพื้

จังหวัด

นที่การ
รายละเอียดพื้
ดำเนินการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

นที่การดำเนิน
พิกัดพื้
การ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ/การดำเนินงาน
วันที่เริ่มต้นโครงการ

พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

วันที่สิ้นสุดโครงการ

มิถุนายน พ.ศ. 2564

4. กิจกรรม

พ.ศ. 2563
กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2564
Q1

ประชุมเชิงปฏิบัติการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ

5. งบประมาณ

แหล่งเงิน
งบประมาณที่หน่วยงาน
ขอโดยตรง
งบประมาณที่ขอผ่าน
หน่วยงานอื่น

23,000 บาท

ที่มาของงบประมาณ

จำนวนงบประมาณ

ไม่มีข้อมูล

0 บาท

งบประมาณที่ได้รับจาก
จังหวัด

0 บาท

งบประมาณที่ได้รับจาก
จังหวัด

0 บาท

เงินรายได้ของหน่วย
งาน

0 บาท

เงินกู้ภายในประเทศ

0 บาท

เงินกู้จากต่างประเทศ

0 บาท

งบประมาณจากแหล่ง
อื่น

จำนวนงบประมาณ

ที่มาของงบประมาณ

ไม่มีข้อมูลงบประมาณจากแหล่งอื่น
รวมวงเงินงบประมาณ
ทั้งหมด

23,000 บาท

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายระหว่าง
ปี งบประมาณ 2564 ถึง
ปี งบประมาณ 2564

รวมงบประมาณจาก
แผนการใช้จ่ายทั้งหมด

Q2

ปี งบประมาณ 2564

จำนวนงบประมาณ

ไตรมาสที่ 1

0 บาท

ไตรมาสที่ 2

0 บาท

ไตรมาสที่ 3

23,000 บาท

ไตรมาสที่ 4

0 บาท

23,000 บาท

M.6 ผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564

ความก้าวหน้าของเป้ าหมายโครงการ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี งบประมาณ 2564
เป้ าหมายเชิงผลผลิต
(Output)

ยังไม่ได้ดำเนินการ

เป้ าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

ยังไม่ได้ดำเนินการ

วัดความสำเร็จ
ดัชนีชี้

ยังไม่ได้ดำเนินการ

ความก้าวหน้าของกิจกรรมที่ดำเนินการ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี งบประมาณ 2564
กิจกรรมตามแผนงาน

กิจกรรมหลักที่ 1

ความก้าวหน้า

ประชุมเชิงปฏิบัติการ

ยังไม่ได้ดำเนินการ

ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติหลัก
ผลการดำเนินงานต่อ
เป้ าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ

ยังไม่ได้ดำเนินการ

ผลการดำเนินงานต่อ
เป้ าหมายของแผน
แม่บทประเด็น

ยังไม่ได้ดำเนินการ

ผลการดำเนินงานต่อ
เป้ าหมายของแผนย่อย

ยังไม่ได้ดำเนินการ

ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติระดับรอง
แผนระดับที่ 3 แผนการทำงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ความสอดคล้องกับ
แผนการปฏิรูปประเทศ

ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมายและตัวชี้
วัดแผนปฏิรูปประเทศ
เป้ าหมาย

ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมาย

4. ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้
ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลาย
ของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล

ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 12
แผนความมั่นคงแห่ง
ชาติ
การเบิกจ่ายงบประมาณประจำไตรมาสที่ 1 ปี งบประมาณ 2564
จำนวนเงินงบประมาณ
ตามแผนการใช้จ่าย

0

จำนวนเงินงบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง

0

ผลการเบิกจ่ายงบ
ประมาณ

สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนการ

สาเหตุที่ไม่สามารถเบิก
จ่ายงบประมาณได้ตาม
แผนการ
สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการประจำไตรมาสที่ 1 ปี งบประมาณ 2564
ผลการดำเนินงาน

ยังไม่ได้ดำเนินการ

ปัญหาและอุปสรรคใน
การดำเนินงาน

ยังไม่ได้ดำเนินการ

ความก้าวหน้าของเป้ าหมายโครงการ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี งบประมาณ 2564
ข้อเสนอแนะ

ยังไม่ได้ดำเนินการ

M.6 ผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564

ความก้าวหน้าของเป้ าหมายโครงการ ประจำไตรมาสที่ 2 ปี งบประมาณ 2564
เป้ าหมายเชิงผลผลิต
(Output)

ยังไม่ได้ดำเนินการ

เป้ าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

ยังไม่ได้ดำเนินการ

วัดความสำเร็จ
ดัชนีชี้

ยังไม่ได้ดำเนินการ

ความก้าวหน้าของกิจกรรมที่ดำเนินการ ประจำไตรมาสที่ 2 ปี งบประมาณ 2564
กิจกรรมตามแผนงาน

กิจกรรมหลักที่ 1

ความก้าวหน้า

ประชุมเชิงปฏิบัติการ

ยังไม่ได้ดำเนินการ

ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติหลัก
ผลการดำเนินงานต่อ
เป้ าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ

ยังไม่ได้ดำเนินการ

ผลการดำเนินงานต่อ
เป้ าหมายของแผน
แม่บทประเด็น

ยังไม่ได้ดำเนินการ

ผลการดำเนินงานต่อ
เป้ าหมายของแผนย่อย

ยังไม่ได้ดำเนินการ

ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติระดับรอง
แผนระดับที่ 3 แผนการทำงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ความสอดคล้องกับ
แผนการปฏิรูปประเทศ

ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมายและตัวชี้
วัดแผนปฏิรูปประเทศ
เป้ าหมาย

ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมาย

4. ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้
ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลาย
ของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล

ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 12
แผนความมั่นคงแห่ง
ชาติ
การเบิกจ่ายงบประมาณประจำไตรมาสที่ 2 ปี งบประมาณ 2564
จำนวนเงินงบประมาณ
ตามแผนการใช้จ่าย

0

จำนวนเงินงบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง

0

ความก้าวหน้าของเป้ าหมายโครงการ ประจำไตรมาสที่ 2 ปี งบประมาณ 2564
ผลการเบิกจ่ายงบ
ประมาณ

สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนการ

สาเหตุที่ไม่สามารถเบิก
จ่ายงบประมาณได้ตาม
แผนการ
สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการประจำไตรมาสที่ 2 ปี งบประมาณ 2564
ผลการดำเนินงาน

ยังไม่ได้ดำเนินการ

ปัญหาและอุปสรรคใน
การดำเนินงาน

ยังไม่ได้ดำเนินการ

ข้อเสนอแนะ

ยังไม่ได้ดำเนินการ

M.6 ผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2564

ความก้าวหน้าของเป้ าหมายโครงการ ประจำไตรมาสที่ 3 ปี งบประมาณ 2564
เป้ าหมายเชิงผลผลิต
(Output)

อยู่ระหว่างดำเนินการ

เป้ าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

อยู่ระหว่างดำเนินการ

วัดความสำเร็จ
ดัชนีชี้

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ความก้าวหน้าของกิจกรรมที่ดำเนินการ ประจำไตรมาสที่ 3 ปี งบประมาณ 2564
กิจกรรมตามแผนงาน

กิจกรรมหลักที่ 1

ความก้าวหน้า

ประชุมเชิงปฏิบัติการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติหลัก
ผลการดำเนินงานต่อ
เป้ าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผลการดำเนินงานต่อ
เป้ าหมายของแผน
แม่บทประเด็น

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผลการดำเนินงานต่อ
เป้ าหมายของแผนย่อย

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติระดับรอง
แผนระดับที่ 3 แผนการทำงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ความสอดคล้องกับ
แผนการปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 12
แผนความมั่นคงแห่ง
ชาติ

ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมายและตัวชี้
วัดแผนปฏิรูปประเทศ
เป้ าหมาย

ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมาย

4. ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้
ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลาย
ของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ความก้าวหน้าของเป้ าหมายโครงการ ประจำไตรมาสที่ 3 ปี งบประมาณ 2564
การเบิกจ่ายงบประมาณประจำไตรมาสที่ 3 ปี งบประมาณ 2564
จำนวนเงินงบประมาณ
ตามแผนการใช้จ่าย
จำนวนเงินงบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง
ผลการเบิกจ่ายงบ
ประมาณ
สาเหตุที่ไม่สามารถเบิก
จ่ายงบประมาณได้ตาม
แผนการ

23,000

0

ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนการ

เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) ทำให้ไม่สามารถจัดประชุมตาม
กำหนดได้

สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการประจำไตรมาสที่ 3 ปี งบประมาณ 2564
ผลการดำเนินงาน

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ปัญหาและอุปสรรคใน
การดำเนินงาน

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ข้อเสนอแนะ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

โครงการ/การดำเนินการ: การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา ปี งบประมาณ พ.ศ.2564
(ศธ 04031-64-0016)

กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

สถานะ

อนุมัติแล้ว

M.1 แนวทางการพัฒนาของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง

สรุปความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ
ความสอดคล้องของ
โครงการกับยุทธศาสตร์
ชาติที่ท่านเลือก

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
ประเด็น
3. การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม
3.3การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุก
ประเภท

เป้ าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
เป้าหมาย
1. คนไทยเป็ นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21

อธิบายความสอดคล้อง
ของโครงการกับ
ยุทธศาสตร์ชาติที่ท่าน
เลือก

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคม และผลักดันให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพ จึงกำหนด
ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติระดับ
พื้นที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จึงได้จัดทำโครงการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น

สรุปความสอดคล้องของโครงการกับเป้ าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น
แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ
เป้ าหมาย

ความสอดคล้องของ
โครงการกับเป้ าหมาย
ของแผนแม่บทประเด็น

ตัวชี้วัดของแผนแม่บท
ประเด็น

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้

1.คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จำเป็ นของโลกศตวรรษที่ 21
สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
เพื่อนำผลการติดตามมาจัดทำข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับคุณภาพการจัดการศึกษา และนำมาใช้ในการตัดสิน
ใจวางแผนพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตลอดจนผู้เรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาทั้งด้านวิชาการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็ นที่ยอมรับของผู้ปกครอง ชุมชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด

Contribution ต่อเป้ าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

คะแนน PISA ด้านการอ่าน
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
(คะแนนเฉลี่ย)

1. คะแนนเฉลี่ย 470 คะแนน 2. สถานศึกษา จำนวน 106 แห่ง 3. ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้
รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ร้อยละ 80

อันดับขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศด้านการ
ศึกษา

1. อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา อันดับที่ 45 2. สถาน
ศึกษา จำนวน 106 แห่ง 3. ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา ร้อยละ 80

สรุปความสอดคล้องของโครงการกับเป้ าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อย
แผนย่อย

แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

แนวทางการพัฒนา

<tab>(2) จัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ำของโรงเรียนในทุกระดับ เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นมีการ
กำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของโรงเรียนในทุกระดับ ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศในด้านความพร้อมของ
โครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์การเรียนการสอน การบริหารจัดการโรงเรียน จำนวนครูที่ครบชั้น ครบวิชา
จำนวนพนักงานสนับสนุนงานบริหารจัดการโรงเรียน

เป้ าหมาย

คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็ นของโลกศตวรรษ
ที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น

สรุปความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ
ความสอดคล้องของ
โครงการกับเป้ าหมาย
ของแผนย่อย

ตัวชี้วัดของแผนย่อย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จะนำผลการติดตามที่ได้มาจัดทำข้อมูลพื้นฐาน
เกี่ยวกับคุณภาพการจัดการศึกษา และนำมาใช้ในการตัดสินใจวางแผนพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพการ
ศึกษาของสถานศึกษา เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
ทำให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ทั้งด้านวิชาการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็ นที่
ยอมรับของผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด

Contribution ต่อเป้ าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

สัดส่วนครูผ่านการทดสอบ
สมรรถนะรายสาขาในระดับสูง
ตามมาตรฐานนานาชาติ

1. สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติ ร้อยละ
50 2. สถานศึกษา จำนวน 106 แห่ง 3. ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ร้อยละ 80

อัตราความแตกต่างของคะแนน
PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลด
ลง

1. อัตราความแตกต่างของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลง ร้อยละ20 2. สถาน
ศึกษา จำนวน 106 แห่ง 3. ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา ร้อยละ 80

อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น

1. อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 80 2. สถานศึกษา จำนวน 106
แห่ง 3. ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
ร้อยละ 80

สรุปความสอดคล้องของโครงการกับองค์ประกอบกับปัจจัย
องค์ประกอบ
ปัจจัย

การบริหารจัดการระบบการเรียนรู้ (120101V04)
การติดตาม วัดและประเมินผลทางการศึกษา (120101F0405)

M.1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ

แผนระดับที่ 2
แผนการปฏิรูปประเทศ / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / แผนความมั่นคงแห่งชาติ
แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรง

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
เป้าหมายรวม
1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
เป้าหมายรวม
2. ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
เป้าหมายรวม
4. ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพิ่มความ
คล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริม
ธรรมาภิบาล

แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านที่เกี่ยวข้องในระดับ
รอง

แผนระดับที่ 2
แผนการปฏิรูปประเทศ / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / แผนความมั่นคงแห่งชาติ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 12

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
เป้าหมายรวม
1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็ นคนไทยที่สมบูรณ์
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
เป้าหมาย
เป้ าหมายที่ 3 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
สากลและมีความสามารถ เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
แนวทางการพัฒนา
3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
- พัฒนาระบบประเมินคุณภาพมาตรฐานที่สามารถวัด
และประเมินผลคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านทักษะ ความรู้
ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการเรียนรู้
แต่ละระดับการศึกษา

แผนความมั่นคงแห่ง
ชาติ
แผนระดับที่ 3 ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560
แผนระดับที่ 3 ตามมติ
ครม. วันที่ 4 ธันวาคม
2560

1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) สพฐ. 2. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
ความสอดคล้องกับส่วนที่เกี่ยวข้องอื่น

ความสอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาลหลัก

พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่
ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ

ความสอดคล้องกับ
นโยบายเร่งด่วนของ
รัฐบาล

การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑
การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มติครม.ที่เกี่ยวข้อง
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. ข้อมูลทั่วไป

ภาพรวมโครงการ/การดำเนินงาน
ลักษณะการดำเนินงาน

โครงการ

ภาพรวมโครงการ/การดำเนินงาน
ภายใต้แผนงาน
ลักษณะโครงการ/การ
ดำเนินงาน
วิธีการดำเนินงาน

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
โครงการที่ใช้งบประมาณ

ดำเนินการเอง

รหัส GFMIS ของ
โครงการ
ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
อีเมล (หน่วยงาน)
อีเมล (ส่วนตัว/สำรอง)

นาย
สมชาย
อรุณธัญญา
primarychan2@gmail.com
s12348626@gmail.com

โทรศัพท์

0817615115

โทรสาร

039327940
ผู้ประสานงานหลัก

คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
อีเมล (หน่วยงาน)

นาง
กาญจนา
นิยมนา
kan_1965@hotmail.com

อีเมล (ส่วนตัว/สำรอง)
โทรศัพท์

0847791515

โทรสาร
3. รายละเอียด

รายละเอียดโครงการ/การดำเนินงาน

รายละเอียดโครงการ/การดำเนินงาน
หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค์

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ตระหนักถึงความสำคัญยุทธศาสตร์ชาติ
(พ.ศ.2561 – 2580) โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ การพัฒนาเด็ก
ตั้งแต่ ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัย
แรงงาน รวมถึงการส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ และประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย นอกจากนี้ยังสนับสนุนการขับ
เคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอื่น ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) รวม
ทั้งนโยบายและแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคาดหวังว่าการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต จะได้รับการ
พัฒนาการเรียนรู้ให้เป็ นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความ
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการจัดการศึกษา พ.ศ. 2560 ได้กำหนดบทบาทหน้าที่ในการติดตาม ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา เป็ นการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหาร
และการดำเนินการ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อ
เตรียมการรับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก และให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจ
สอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 1) ส่งเสริม สนับสนุนให้
มีการนำมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานมากำหนดเป็ นแนวทางในการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการ
บริหารและการดำเนินการของหน่วยงานและสถานศึกษา 2) กำหนดแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การ
บริหารและการดำเนินการของหน่วยงานและสถานศึกษา 3) พิจารณาแผนการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน และสถานศึกษา 3) ติดตาม ประเมิน
ผลและนิเทศการบริหารและการดำเนินการตามแผนที่กำหนด 5) รับทราบผลการติดตาม ประเมินผลและ
นิเทศการบริหารและการดำเนินการตามแผน และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาอย่างต่อเนื่อง ในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ให้
เป็ นกลไกในการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลัก 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ
ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ดังนั้น ในการเร่งรัดการ
ทำงานภาพรวมของเขตพื้นที่การศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธิ์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคม และผลักดัน
ให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพ จึงกำหนดให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และ
รายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติระดับพื้นที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาจันทบุรี เขต 2 จึงได้จัดทำโครงการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น
1. เพื่อกำหนดนโยบาย และจัดทำแผนในการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา ของ
สถานศึกษาในสังกัด 2. เพื่อติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการบริหารและการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัด 3. เพื่อนำผลการติดตามมาจัดทำข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับคุณภาพการจัดการศึกษา
และนำมาใช้ในการตัดสินใจวางแผนพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 4. เพื่อ
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาศึกษาของสถานศึกษาต่อหน่วยงาน
และสาธารณชน
เป้ าหมาย

เป้ าหมายเชิงผลผลิต
(Output)

1. สถานศึกษา จำนวน 106 แห่ง 2. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา
จำนวน 9 คน 3. คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา จำนวน 40 คน

เป้ าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 มีข้อมูลสารสนเทศและแผนในการติดตาม
ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัดตามภารกิจหลักครบ 4 ด้าน คือ ด้าน
วิชาการด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
2. สถานศึกษาในสังกัดได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการบริหาร และการจัดการ
ศึกษาตามภารกิจหลักครบ 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการ
บริหารทั่วไป และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
นำผลการติดตามมาจัดทำข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับคุณภาพการจัดการศึกษา และนำมาใช้ในการตัดสินใจ
วางแผนพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาใช้เป็ นข้อมูลในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จัดทำ
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของสถานศึกษาต่อหน่วยงานและ
สาธารณชน

ผลที่คาดว่าจะเกิด

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 มีข้อมูลสารสนเทศในการดำเนินงานบริหาร
และการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามภารกิจหลักครบ 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้าน
การบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็ นระบบ 2. สถานศึกษา
บริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามภารกิจหลักครบ 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ
ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็ นระบบ มี
ประสิทธิภาพและดำเนินการจนเป็ นวัฒนธรรมการทำงาน 3. ครูมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้
เรียนเป็ นสำคัญที่เป็ นแบบอย่างได้ 4. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาทั้งด้านวิชาการและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็ นที่ยอมรับของผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ
กลุ่มเป้ าหมาย/ผู้ที่ได้รับ
ประโยชน์

ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ร้อยละ 80
สถานศึกษา จำนวน 106 แห่ง

พื้นที่การดำเนินการ
ระดับพื้นที่ดำเนินการ

จังหวัด

รายละเอียดโครงการ/การดำเนินงาน
รายละเอียดพื้นที่การ
ดำเนินการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

พิกัดพื้นที่การดำเนิน
การ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ/การดำเนินงาน
วันที่เริ่มต้นโครงการ

พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

วันที่สิ้นสุดโครงการ

กันยายน พ.ศ. 2564

4. กิจกรรม

พ.ศ. 2563
กิจกรรม
Q1

Q2

กิจกรรมที่ 1 การประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.

กิจ

กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนติดตาม ตรว

กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผ

กิจกรรมที่ 3 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการ

กิจกรรมที่ 3

กิจกรรมที่ 4 การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการติดตาม ตรว

5. งบประมาณ

แหล่งเงิน
งบประมาณที่หน่วยงาน
ขอโดยตรง
งบประมาณที่ขอผ่าน
หน่วยงานอื่น

146,000 บาท

ที่มาของงบประมาณ

จำนวนงบประมาณ

ไม่มีข้อมูล

0 บาท

งบประมาณที่ได้รับจาก
จังหวัด

0 บาท

งบประมาณที่ได้รับจาก
จังหวัด

0 บาท

เงินรายได้ของหน่วย
งาน

0 บาท

เงินกู้ภายในประเทศ

0 บาท

เงินกู้จากต่างประเทศ

0 บาท

แหล่งเงิน
งบประมาณจากแหล่ง
อื่น

จำนวนงบประมาณ

ที่มาของงบประมาณ

ไม่มีข้อมูลงบประมาณจากแหล่งอื่น
รวมวงเงินงบประมาณ
ทั้งหมด

146,000 บาท

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายระหว่าง
ปี งบประมาณ 2564 ถึง
ปี งบประมาณ 2564

รวมงบประมาณจาก
แผนการใช้จ่ายทั้งหมด

ปี งบประมาณ 2564

จำนวนงบประมาณ

ไตรมาสที่ 1

12,515 บาท

ไตรมาสที่ 2

55,000 บาท

ไตรมาสที่ 3

35,860 บาท

ไตรมาสที่ 4

42,625 บาท

146,000 บาท

M.6 ผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564

ความก้าวหน้าของเป้ าหมายโครงการ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี งบประมาณ 2564
เป้ าหมายเชิงผลผลิต
(Output)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 มีแผนการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และ
นิเทศ การบริหารและการดำเนินการของสถานศึกษาในการพัฒนาผู้เรียนเป็ นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ
พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21

เป้ าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 มีแผนการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และ
นิเทศ การบริหารและการดำเนินการของสถานศึกษาให้จัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่ม
ขึ้น มีทักษะที่จำเป็ นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้
อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่ เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ

สถานศึกษาที่ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ผ่านรูปแบบ on-site online
และ On-hand ร้อยละ 100 (เฉพาะการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ การแพรระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ยังไม่ครอบคลุมการบริหารการจัดการศึกษาตามภารกิจหลัก
ครบ 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป และการนำ
นโยบายสู่การปฏิบัติ)

ความก้าวหน้าของกิจกรรมที่ดำเนินการ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี งบประมาณ 2564
กิจกรรมตามแผนงาน

กิจกรรมหลักที่ 1

ความก้าวหน้า

กิจกรรมที่ 1 การประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.

ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
เขต 2 ครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563
เวลา 09.00 น.เป็ นต้นไป ณ ห้องประชุมมีสุข สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ผู้เข้าร่วมประชุม
จำนวน 8 คน ไม่มาประชุม จำนวน 1 คน

กิจกรรมหลักที่ 2

ความก้าวหน้า

กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

กิจกรรมหลักที่ 3

ความก้าวหน้า

กิจกรรมที่ 3 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา

ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติหลัก
ผลการดำเนินงานต่อ
เป้ าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 มีแผนการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และ
นิเทศ การบริหารและการดำเนินการของสถานศึกษาในการพัฒนาผู้เรียนเป็ นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ
พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21

ความก้าวหน้าของเป้ าหมายโครงการ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี งบประมาณ 2564
ผลการดำเนินงานต่อ
เป้ าหมายของแผน
แม่บทประเด็น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 มีแผนและได้ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และ
นิเทศ การบริหารและการดำเนินการของสถานศึกษาให้จัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่ม
ขึ้น มีทักษะที่จำเป็ นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้
อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่ เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

ผลการดำเนินงานต่อ
เป้ าหมายของแผนย่อย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 มีแผนการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และ
นิเทศการบริหารและการดำเนินการของสถานศึกษาให้จัดการศึกษาในการพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับการ
ศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็ นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้า
ถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น

ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติระดับรอง
แผนระดับที่ 3 แผนการทำงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ความสอดคล้องกับ
แผนการปฏิรูปประเทศ

ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมายและตัวชี้วัดแผนปฏิรูปประเทศ
เป้ าหมาย

ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมาย

1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 มี
แผนการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการบริหาร
และการดำเนินการของสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพของ
การจัดการศึกษา

ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมายและตัวชี้วัดแผนปฏิรูปประเทศ
เป้ าหมาย

ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมาย

2. ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 มี
แผนการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการบริหาร
และการดำเนินการของสถานศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา

ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมายและตัวชี้วัดแผนปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 12

เป้ าหมาย

ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมาย

4. ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพิ่ม
ความคล่องตัวในการรองรับความหลาก
หลายของการจัดการศึกษา และสร้าง
เสริมธรรมาภิบาล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 มีแผนการติดตาม ตรวจ
สอบประเมินผล และนิเทศการบริหารและการดำเนินการของสถานศึกษาเพื่อ
ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัว
ในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล

ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมายและตัวชี้วัดลำดับที่ 1
เป้ าหมาย

ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมาย

1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็ นคนไทยที่สมบูรณ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 มี
แผนการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการบริหาร
และการดำเนินการของสถานศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีการศึกษาที่
มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีความสามารถ เรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง

ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมายและตัวชี้วัดลำดับที่ 2
เป้ าหมาย

ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมาย

เป้าหมายที่ 3 คนไทยมีการศึกษาที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานสากลและมี
ความสามารถ เรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 มีแผนการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการบริหารและการดำเนินการของสถานศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีการ
ศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีความสามารถ เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อ
เนื่อง

ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมายและตัวชี้วัดลำดับที่ 3

แผนความมั่นคงแห่ง
ชาติ

เป้ าหมาย

ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมาย

- พัฒนาระบบประเมินคุณภาพมาตรฐานที่
สามารถวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียน
ทั้งด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ และ
สมรรถนะตามมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละ
ระดับการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 มีแผนการติดตาม ตรวจ
สอบประเมินผลและนิเทศการบริหารและการดำเนินการของสถานศึกษาเพื่อ
พัฒนาระบบประเมินคุณภาพมาตรฐานที่สามารถวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียน
ทั้งด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละ
ระดับการศึกษา

ความก้าวหน้าของเป้ าหมายโครงการ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี งบประมาณ 2564
การเบิกจ่ายงบประมาณประจำไตรมาสที่ 1 ปี งบประมาณ 2564
จำนวนเงินงบประมาณ
ตามแผนการใช้จ่าย

12,515

จำนวนเงินงบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง

10,215

ผลการเบิกจ่ายงบ
ประมาณ
สาเหตุที่ไม่สามารถเบิก
จ่ายงบประมาณได้ตาม
แผนการ

ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนการ

ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID - 19) ส่งผลการทบต่อการดำเนินงานในกิจกรรมที่วางแผนไว้

สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการประจำไตรมาสที่ 1 ปี งบประมาณ 2564
ผลการดำเนินงาน

ปัญหาและอุปสรรคใน
การดำเนินงาน
ข้อเสนอแนะ

จัดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00
น.เป็ นต้นไป ณ ห้องประชุมมีสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 มีผู้เข้าร่วม
ประชุมจำนวน 8 คน ไม่มาประชุม จำนวน 1 คน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
นำเสนอข้อมูลสารสนเทศและผลการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และ
นิเทศการศึกษา
ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID - 19) ส่งผลการทบต่อการดำเนินงานในกิจกรรมที่วางแผนไว้
ทบทวนและปรับแผนการดำเนินงาน

M.6 ผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564

ความก้าวหน้าของเป้ าหมายโครงการ ประจำไตรมาสที่ 2 ปี งบประมาณ 2564

ความก้าวหน้าของเป้ าหมายโครงการ ประจำไตรมาสที่ 2 ปี งบประมาณ 2564
เป้ าหมายเชิงผลผลิต
(Output)

ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

เป้ าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ

ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

ความก้าวหน้าของกิจกรรมที่ดำเนินการ ประจำไตรมาสที่ 2 ปี งบประมาณ 2564
กิจกรรมตามแผนงาน

กิจกรรมหลักที่ 1

ความก้าวหน้า

กิจกรรมที่ 1 การประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.

ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

กิจกรรมหลักที่ 2

ความก้าวหน้า

กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

กิจกรรมหลักที่ 3

ความก้าวหน้า

กิจกรรมที่ 3 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา

ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติหลัก
ผลการดำเนินงานต่อ
เป้ าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ

ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

ผลการดำเนินงานต่อ
เป้ าหมายของแผน
แม่บทประเด็น

ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

ผลการดำเนินงานต่อ
เป้ าหมายของแผนย่อย

ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติระดับรอง
แผนระดับที่ 3 แผนการทำงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ความสอดคล้องกับ
แผนการปฏิรูปประเทศ

ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมายและตัวชี้วัดแผนปฏิรูปประเทศ
เป้ าหมาย

ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมาย

1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา

ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมายและตัวชี้วัดแผนปฏิรูปประเทศ
เป้ าหมาย

ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมาย

2. ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมายและตัวชี้วัดแผนปฏิรูปประเทศ
เป้ าหมาย

ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมาย

4. ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพิ่มความ ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การ
คล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริม แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID - 19)
ธรรมาภิบาล

ความก้าวหน้าของเป้ าหมายโครงการ ประจำไตรมาสที่ 2 ปี งบประมาณ 2564
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 12

ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมายและตัวชี้วัดลำดับที่ 1
เป้ าหมาย

ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมาย

1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็ นคนไทยที่สมบูรณ์

ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมายและตัวชี้วัดลำดับที่ 2
เป้ าหมาย

ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมาย

เป้าหมายที่ 3 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพรระบาด
และมีความสามารถ เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมายและตัวชี้วัดลำดับที่ 3
เป้ าหมาย

ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมาย

- พัฒนาระบบประเมินคุณภาพมาตรฐานที่สามารถวัดและประเมินผลคุณภาพผู้ ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การ
เรียนทั้งด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการเรียน แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID - 19)
รู้แต่ละระดับการศึกษา

แผนความมั่นคงแห่ง
ชาติ
การเบิกจ่ายงบประมาณประจำไตรมาสที่ 2 ปี งบประมาณ 2564
จำนวนเงินงบประมาณ
ตามแผนการใช้จ่าย

55,000

จำนวนเงินงบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง

10,215

ผลการเบิกจ่ายงบ
ประมาณ
สาเหตุที่ไม่สามารถเบิก
จ่ายงบประมาณได้ตาม
แผนการ

ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนการ

เนื่องจากสถานการณ์การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการประจำไตรมาสที่ 2 ปี งบประมาณ 2564
ผลการดำเนินงาน

ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

ปัญหาและอุปสรรคใน
การดำเนินงาน

ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

ข้อเสนอแนะ

ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

โครงการ/การดำเนินการ: การพัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัย ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ศธ 0403164-0018)

กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

สถานะ

อนุมัติแล้ว

M.1 แนวทางการพัฒนาของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง

สรุปความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ
ความสอดคล้องของ
โครงการกับยุทธศาสตร์
ชาติที่ท่านเลือก

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
ประเด็น
3. การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม
3.2การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘ครู’ให้เป็ นครูยุคใหม่

เป้ าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
เป้าหมาย
1. คนไทยเป็ นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21

อธิบายความสอดคล้อง
ของโครงการกับ
ยุทธศาสตร์ชาติที่ท่าน
เลือก

การส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีกระบวนการคิดถือเป็ นช่วงเวลาที่สำคัญสูงสุด ความสามารถในการคิดของเด็ก
จะเป็ นรากฐานที่จะอำนวยประโยชน์อย่างมากต่อการดำเนินชีวิตต่อไปในอนาคต เนื่องจากการคิดจะ
ทำให้สามารถพิจารณา ตัดสินใจ แก้ไขปัญหาต่างๆ โดยใช้เหตุผลได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งสามารถดำรง
ชีวิตและปฏิบัติหน้าที่ของตนได้อย่างเป็ นระบบ มีหลักการ ละเอียดรอบคอบ สร้างสรรค์ และอยู่ร่วมกันใน
สังคมได้อย่างมีความสุข ดังนั้น การอบรมเพื่อพัฒนาครูผู้สอนในระดับชั้นปฐมวัย ให้มีขีดความสามมารถ
ในพัฒนาและใช้สื่อกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการคิดระดับสูงของเด็กปฐมวัยจึงเป็ นปัจจัยสำคัญที่จะส่งผล
ให้การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กของครูบรรลุผลสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิพล

สรุปความสอดคล้องของโครงการกับเป้ าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น
แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ
เป้ าหมาย

ความสอดคล้องของ
โครงการกับเป้ าหมาย
ของแผนแม่บทประเด็น

ตัวชี้วัดของแผนแม่บท
ประเด็น

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้

1.คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จำเป็ นของโลกศตวรรษที่ 21
สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
การเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมในปัจจุบัน ส่งผลต่อความจำเป็ นต่อการผลิตครูรุ่นใหม่เพื่อการพัฒนาครู
สู่ความเป็ นมืออาชีพ ครูรุ่นใหม่จะต้องเรียนรู้ทักษะที่จำเป็ นเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตและประกอบอาชีพให้
ประสบความสำเร็จในโลกทุกวันนี้ โดยเฉพาะครูด้านการศึกษาปฐมวัยควรได้รับการพัฒนาทักษะการเรียน
รู้ในศตวรรษที่ 21 มากกว่าครูสาขาวิชาอื่น เนื่องจากต้องไปทำหน้าที่ครูสอนเด็กก่อนวัยเรียนที่จำเป็ นต้อง
ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาของเด็กให้มีความพร้อมทางร่างกาย สติปัญญา และจิตใจ เพื่อเป็ นพื้นฐาน
สำหรับการพัฒนาในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นต่อไป
ตัวชี้วัด

Contribution ต่อเป้ าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

คะแนน PISA ด้านการอ่าน
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
(คะแนนเฉลี่ย)

1.ครูปฐมวัยโรงเรียนในสังกัด จำนวน 106 คน 2.ครูปฐมวัยมีความรู้ ความเข้าใจและ
สามารถจัดประสบการณ์และประเมินพัฒนาการตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560
ร้อยละ 80

อันดับขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศด้านการศึกษา

1.ครูปฐมวัยโรงเรียนในสังกัด จำนวน 106 คน 2.ครูปฐมวัยมีความรู้ ความเข้าใจและ
สามารถจัดประสบการณ์และประเมินพัฒนาการตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560
ร้อยละ 80

สรุปความสอดคล้องของโครงการกับเป้ าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อย
แผนย่อย
แนวทางการพัฒนา

แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
<tab>(3) ส่งเสริมสนับสนุนระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งเงิน
เดือน สายอาชีพและระบบสนับสนุนอื่น ๆ ปฏิรูประบบการผลิตครูอาชีวะยุคใหม่ โดยผู้ที่มีใบประกอบ
วิชาชีพจะต้องเป็ นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการในสาขาที่
ตนเองสอน มีความรู้ ทักษะ และสามารถสร้างสมรรถนะที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานฝี มือแรงงานและ
มาตรฐานอาชีพให้แก่ผู้เรียน และมีอัตรากำลังเพียงพอต่อความต้องการของสถานศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐานอัตรากำลังของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สรุปความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ
เป้ าหมาย

คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็ นของโลกศตวรรษ
ที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น

ความสอดคล้องของ
โครงการกับเป้ าหมาย
ของแผนย่อย

นโยบายทางการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็ นในศตวรรษที่ 21 ในส่วนของครูอาจารย์ก็
มีการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอน ให้ความสำคัญและให้ผู้เรียนมีบทบาทมากขึ้น โดยใช้วิธีการ
จัดการเรียนการสอนรูปแบบต่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็ นในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทักษะ
การคิด ทำให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนา ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาให้สมกับวัย
เป็ นพื้นฐานสำหรับการพัฒนาในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นต่อไป จึงต้องมีการพัฒนาบุคลากรปฐมวัย เพื่อส่ง
เสริม สนับสนุนการดำเนินงานในการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องในบริบทการจัดการศึกษาปฐมวัยและอื่นๆ ที่
เปลี่ยนแปลงไป

ตัวชี้วัดของแผนย่อย

ตัวชี้วัด

Contribution ต่อเป้ าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะ
รายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐาน
นานาชาติ

1.ครูปฐมวัยโรงเรียนในสังกัด จำนวน 106 คน 2.ครูปฐมวัยมีความรู้ ความเข้าใจและ
สามารถจัดประสบการณ์และประเมินพัฒนาการตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.
2560 ร้อยละ 80

อัตราความแตกต่างของคะแนน PISA 1.ครูปฐมวัยโรงเรียนในสังกัด จำนวน 106 คน 2.ครูปฐมวัยมีความรู้ ความเข้าใจและ
ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลง
สามารถจัดประสบการณ์และประเมินพัฒนาการตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.
2560 ร้อยละ 80
อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น

1.ครูปฐมวัยโรงเรียนในสังกัด จำนวน 106 คน 2.ครูปฐมวัยมีความรู้ ความเข้าใจและ
สามารถจัดประสบการณ์และประเมินพัฒนาการตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.
2560 ร้อยละ 80

สรุปความสอดคล้องของโครงการกับองค์ประกอบกับปัจจัย
องค์ประกอบ
ปัจจัย

ผู้สอน (ครู/อาจารย์) (120101V02)
ผู้สอนยุคใหม่ที่มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ
(ปริมาณ/คุณภาพ) (120101F0201)

M.1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ

แผนระดับที่ 2
แผนการปฏิรูปประเทศ / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / แผนความมั่นคงแห่งชาติ
แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรง

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
เป้าหมายรวม
1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา

แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านที่เกี่ยวข้องในระดับ
รอง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 12
แผนความมั่นคงแห่ง
ชาติ

แผนระดับที่ 2
แผนการปฏิรูปประเทศ / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / แผนความมั่นคงแห่งชาติ
แผนระดับที่ 3 ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560
แผนระดับที่ 3 ตามมติ
ครม. วันที่ 4 ธันวาคม
2560

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) เรื่องที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
ความสอดคล้องกับส่วนที่เกี่ยวข้องอื่น

ความสอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาลหลัก
ความสอดคล้องกับ
นโยบายเร่งด่วนของ
รัฐบาล
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มติครม.ที่เกี่ยวข้อง
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. ข้อมูลทั่วไป

ภาพรวมโครงการ/การดำเนินงาน
ลักษณะการดำเนินงาน
ภายใต้แผนงาน
ลักษณะโครงการ/การ
ดำเนินงาน
วิธีการดำเนินงาน

โครงการ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
โครงการที่ใช้งบประมาณ

ดำเนินการเอง

รหัส GFMIS ของ
โครงการ
ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
อีเมล (หน่วยงาน)
อีเมล (ส่วนตัว/สำรอง)

นาย
สมชาย
อรุณธัญญา
Primarychan2@gmail.com
s12348626@gmail.com

โทรศัพท์

0817615115

โทรสาร

039324970
ผู้ประสานงานหลัก

คำนำหน้าชื่อ

นาย

ชื่อ

ลอย

นามสกุล
อีเมล (หน่วยงาน)
อีเมล (ส่วนตัว/สำรอง)

เต่าทอง
lory0861482541@gmail.com

ภาพรวมโครงการ/การดำเนินงาน
โทรศัพท์

'0983342985

โทรสาร

3. รายละเอียด

รายละเอียดโครงการ/การดำเนินงาน
หลักการและเหตุผล

ยุทธศาสตร์ชาติได้กำหนดเป้าหมายการขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคต
มนุษย์เป็ นปัจจัยสำคัญในขับเคลื่อนการยกระดับ การพัฒนาประเทศในทุกมิติไปสู่เป้าหมายการเป็ น
ประเทศ ที่พัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งคนไทย
ในอนาคตจะต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วง
วัย และสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวิตที่กล่าวถึง คนไทยในอนาคตจะต้องมีความพร้อมทั้งกาย วาจา ใจ สติปัญญามีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน
และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย และการปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนในเรื่องการพัฒนา
ระบบการดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู้ เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนา ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์
สังคมและสติปัญญาให้สมกับวัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3.1 ประเด็นปฏิรูป เรื่องที่ 2 การพัฒนาเด็กตั้งแต่
ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย ในเรื่องของการจัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยมีสุขภาวะที่สมวัย สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงให้ความสำคัญและตระหนักถึงการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ก้าวทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างรวดเร็ว ดังปรัชญาการศึกษาปฐมวัยที่กำหนดไว้ว่า การศึกษาปฐมวัย
เป็ นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี ให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ อันจะส่งผลให้ผู้
เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาและส่งเสริม
การจัดการศึกษาปฐมวัย ปีงบประมาณ 25๖4 เพื่อพัฒนาต่อยอดสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการโดยการ
พัฒนาบุคลากรปฐมวัย การส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานในการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องในบริบทการ
จัดการศึกษาปฐมวัยและอื่นๆ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ครูปฐมวัยมีความรู้ ความเข้าใจในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 2. เพื่อให้ครูปฐมวัยมี
ความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.
2560
เป้ าหมาย

เป้ าหมายเชิงผลผลิต
(Output)

ครูปฐมวัยโรงเรียนในสังกัด จำนวน 106 คน

เป้ าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

1. ครูปฐมวัยมีความรู้ ความเข้าใจและนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560
2. ครูปฐมวัยมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถจัดประสบการณ์และประเมินพัฒนาการตามหลักสูตรการ
ศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560

ผลที่คาดว่าจะเกิด

1. สถานศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560
และเหมาะสมกับสภาพและบริบทของสถานศึกษา 2. ครูปฐมวัยสามารถจัดประสบการณ์ที่หลากหลาย มี
แผนการประสบการณ์ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงและประเมินพัฒนาการตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พ.ศ. 2560 3. เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ

กลุ่มเป้ าหมาย/ผู้ที่ได้รับ
ประโยชน์

1. ครูปฐมวัยโรงเรียนในสังกัด จำนวน 106 คน 2. ครูปฐมวัยมีความรู้ ความเข้าใจและนำความรู้ไปใช้ในการ
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ร้อยละ 80 3. ครูปฐมวัยมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถจัด
ประสบการณ์และประเมินพัฒนาการตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ร้อยละ 80
ครูปฐมวัยโรงเรียนในสังกัด จำนวน 106 คน

พื้นที่การดำเนินการ
ระดับพื้นที่ดำเนินการ

จังหวัด

รายละเอียดพื้นที่การ
ดำเนินการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

พิกัดพื้นที่การดำเนิน
การ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ/การดำเนินงาน
วันที่เริ่มต้นโครงการ

ธันวาคม พ.ศ. 2563

วันที่สิ้นสุดโครงการ

กันยายน พ.ศ. 2564

4. กิจกรรม
พ.ศ. 2563

พ

กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2564
Q1

Q2

การประชุมเตรียมความพร้อมของคณะวิทยากรและคณะทำงาการประชุมเตรียมความพร้อมของคณะวิทยากรและคณ
การประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินพัฒนาการของโรงเรียน 106

การประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินพัฒนาการของโรงเรี

นิเทศ กำกับ ติดตาม

นิเทศ กำกับ ติดตาม

สรุปรายงาน

5. งบประมาณ

แหล่งเงิน
งบประมาณที่หน่วยงาน
ขอโดยตรง
งบประมาณที่ขอผ่าน
หน่วยงานอื่น

30,000 บาท

ที่มาของงบประมาณ

จำนวนงบประมาณ

ไม่มีข้อมูล

0 บาท

งบประมาณที่ได้รับจาก
จังหวัด

0 บาท

งบประมาณที่ได้รับจาก
จังหวัด

0 บาท

เงินรายได้ของหน่วย
งาน

0 บาท

เงินกู้ภายในประเทศ

0 บาท

เงินกู้จากต่างประเทศ

0 บาท

งบประมาณจากแหล่ง
อื่น

ที่มาของงบประมาณ

ไม่มีข้อมูลงบประมาณจากแหล่งอื่น

จำนวนงบประมาณ

แหล่งเงิน
รวมวงเงินงบประมาณ
ทั้งหมด

30,000 บาท

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายระหว่าง
ปี งบประมาณ 2564 ถึง
ปี งบประมาณ 2564

รวมงบประมาณจาก
แผนการใช้จ่ายทั้งหมด

ปี งบประมาณ 2564

จำนวนงบประมาณ

ไตรมาสที่ 1

0 บาท

ไตรมาสที่ 2

30,000 บาท

ไตรมาสที่ 3

0 บาท

ไตรมาสที่ 4

0 บาท

30,000 บาท

M.6 ผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564

ความก้าวหน้าของเป้ าหมายโครงการ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี งบประมาณ 2564
เป้ าหมายเชิงผลผลิต
(Output)

ดำเนินการในไตรมาส 3

เป้ าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

ดำเนินการในไตรมาส 3

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ

ดำเนินการในไตรมาส 3

ความก้าวหน้าของกิจกรรมที่ดำเนินการ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี งบประมาณ 2564
กิจกรรมตามแผนงาน

กิจกรรมหลักที่ 1

ความก้าวหน้า

การประชุมเตรียมความพร้อมของคณะวิทยากรและคณะ
ทำงาน ณ ห้องประชุม สพป.จันทบุรี เขต 2

ดำเนินการในไตรมาส 3

กิจกรรมหลักที่ 2

ความก้าวหน้า

นิเทศ กำกับ ติดตาม

ดำเนินการในไตรมาส 3

ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติหลัก
ผลการดำเนินงานต่อ
เป้ าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ

ดำเนินการในไตรมาส 3

ผลการดำเนินงานต่อ
เป้ าหมายของแผน
แม่บทประเด็น

ดำเนินการในไตรมาส 3

ผลการดำเนินงานต่อ
เป้ าหมายของแผนย่อย

ดำเนินการในไตรมาส 3

ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติระดับรอง
แผนระดับที่ 3 แผนการทำงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ความสอดคล้องกับ
แผนการปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 12

ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมายและตัวชี้วัดแผนปฏิรูปประเทศ
เป้ าหมาย

ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมาย

1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา

ดำเนินการในไตรมาส 3

ความก้าวหน้าของเป้ าหมายโครงการ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี งบประมาณ 2564
แผนความมั่นคงแห่ง
ชาติ
การเบิกจ่ายงบประมาณประจำไตรมาสที่ 1 ปี งบประมาณ 2564
จำนวนเงินงบประมาณ
ตามแผนการใช้จ่าย

0

จำนวนเงินงบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง

0

ผลการเบิกจ่ายงบ
ประมาณ

สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนการ

สาเหตุที่ไม่สามารถเบิก
จ่ายงบประมาณได้ตาม
แผนการ
สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการประจำไตรมาสที่ 1 ปี งบประมาณ 2564
ผลการดำเนินงาน

ดำเนินการในไตรมาส 3

ปัญหาและอุปสรรคใน
การดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

-

M.6 ผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564

ความก้าวหน้าของเป้ าหมายโครงการ ประจำไตรมาสที่ 2 ปี งบประมาณ 2564
เป้ าหมายเชิงผลผลิต
(Output)

ดำเนินการในไตรมาส 3

เป้ าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

ดำเนินการในไตรมาส 3

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ

ดำเนินการในไตรมาส 3

ความก้าวหน้าของกิจกรรมที่ดำเนินการ ประจำไตรมาสที่ 2 ปี งบประมาณ 2564
กิจกรรมตามแผนงาน

กิจกรรมหลักที่ 1

ความก้าวหน้า

การประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินพัฒนาการของโรงเรียน 106
โรง

ดำเนินการในไตรมาส 3

กิจกรรมหลักที่ 2

ความก้าวหน้า

นิเทศ กำกับ ติดตาม

ดำเนินการในไตรมาส 3

ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติหลัก
ผลการดำเนินงานต่อ
เป้ าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ

ดำเนินการในไตรมาส 3

ผลการดำเนินงานต่อ
เป้ าหมายของแผน
แม่บทประเด็น

ดำเนินการในไตรมาส 3

ผลการดำเนินงานต่อ
เป้ าหมายของแผนย่อย

ดำเนินการในไตรมาส 3

ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติระดับรอง

ความก้าวหน้าของเป้ าหมายโครงการ ประจำไตรมาสที่ 2 ปี งบประมาณ 2564
แผนระดับที่ 3 แผนการทำงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ความสอดคล้องกับ
แผนการปฏิรูปประเทศ

ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมายและตัวชี้วัดแผนปฏิรูปประเทศ
เป้ าหมาย

ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมาย

1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา

ดำเนินการในไตรมาส 3

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 12
แผนความมั่นคงแห่ง
ชาติ
การเบิกจ่ายงบประมาณประจำไตรมาสที่ 2 ปี งบประมาณ 2564
จำนวนเงินงบประมาณ
ตามแผนการใช้จ่าย
จำนวนเงินงบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง
ผลการเบิกจ่ายงบ
ประมาณ
สาเหตุที่ไม่สามารถเบิก
จ่ายงบประมาณได้ตาม
แผนการ

30,000

0

ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนการ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิต 19

สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการประจำไตรมาสที่ 2 ปี งบประมาณ 2564
ผลการดำเนินงาน

ดำเนินการในไตรมาส 3

ปัญหาและอุปสรรคใน
การดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

-

M.6 ผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2564

ความก้าวหน้าของเป้ าหมายโครงการ ประจำไตรมาสที่ 3 ปี งบประมาณ 2564
เป้ าหมายเชิงผลผลิต
(Output)

ปรับกิจกรรมเป็ น การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการส่งเสริมการจัดประสบการณ์ด้านสติปัญญา
และการประเมินพัฒนาการตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ผลการดำเนินกิจกรรม ครูปฐมวัย
จำนวน 12 คนได้ร่วมจัดทำจัดทำแนวทางการส่งเสริมการจัดประสบการณ์ด้านสติปัญญาและการประเมิน
พัฒนาการตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 สำเร็จ ร้อยละ 100

เป้ าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

ปรับกิจกรรมเป็ น การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการส่งเสริมการจัดประสบการณ์ด้านสติปัญญา
และการประเมินพัฒนาการตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ
แนวทางการส่งเสริมการจัดประสบการณ์ด้านสติปัญญาและการประเมินพัฒนาการตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พ.ศ. 2560 ของคณะทำงาน จำนวน 13 คน ระยะเวลา ๓ วัน

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ

ปรับกิจกรรมเป็ น การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการส่งเสริมการจัดประสบการณ์ด้านสติปัญญา
และการประเมินพัฒนาการตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 มีแนวทางการส่งเสริมการจัด
ประสบการณ์ด้านสติปัญญาและการประเมินพัฒนาการตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560

ความก้าวหน้าของกิจกรรมที่ดำเนินการ ประจำไตรมาสที่ 3 ปี งบประมาณ 2564

ความก้าวหน้าของเป้ าหมายโครงการ ประจำไตรมาสที่ 3 ปี งบประมาณ 2564
กิจกรรมตามแผนงาน

กิจกรรมหลักที่ 1

ความก้าวหน้า

นิเทศ กำกับ ติดตาม

ปรับกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรงโควิด 19

ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติหลัก
ผลการดำเนินงานต่อ
เป้ าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ

สอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ เพราะเป็ นการส่งเสริม สนับสนุนเด็กระดับปฐมวัยให้มีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เป็ นการพัฒนาเด็กอย่างเป็ นองค์รวม มีการปฏิบัติที่เหมาะสมกับ
พัฒนาการ มีการคำนึงถึงความสมดุลและครอบคลุมพัฒนาการของเด็กให้ครบทุกด้านในการดูแลพัฒนา
และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็กไม่เน้นที่ด้านใดด้านหนึ่ง จึงมีความสมดุลพร้อมที่จะเป็ นคนดี คน
เก่ง และมีคุณภาพตามมาตรฐานเพราะได้รับการพัฒนาตามศักยภาพของเด็กที่เกิดการพัฒนาการเรียนรู้

ผลการดำเนินงานต่อ
เป้ าหมายของแผน
แม่บทประเด็น

ผลการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีคุณภาพตามมาตรฐาน เด็กความริเริ่มสร้างสรรค์ มีความรู้
เกี่ยวกับการใช้สื่อพื้นฐาน มีความยืดหยุ่นและการปรับตัว มีความสามารถในการสื่อสาร อยู่ร่วมกับบุคคล
อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้

ผลการดำเนินงานต่อ
เป้ าหมายของแผนย่อย

ผลการดำเนินกิจกรรมส่งผลให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาตั้งแต่ระดับปฐมวัยจึงมีคุณภาพตามมาตรฐาน
มีทักษะการเรียนรู้ เช่น มีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ต้นจนจบ มีการสนทนา ซักถาม
เพื่อแสวงหาคำตอบ มีการคิดการคาดคะเน เพื่อแสวงหาคำตอบ มีการทดลองกิจกรรมตามแนวทางบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อยทำให้เด็กเกิดความสนุกสนาน และเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติระดับรอง
แผนระดับที่ 3 แผนการทำงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ความสอดคล้องกับ
แผนการปฏิรูปประเทศ

ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมายและตัวชี้วัดแผนปฏิรูปประเทศ
เป้ าหมาย

ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมาย

1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา

ผลการดำเนินของกิจกรรมช่วย ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาการ
ของเด็กปฐมวัยให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเป้า
หมายของแผนการปฏิรูปประเทศ ประเด็นการปฏิรูปการพัฒนา
เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน เด็กปฐมวัยทุกคน ตั้ง
แต อยูในครรภมารดาจนถึงอายุ ๘ ปบริบูรณหรือ
กอนเขาศึกษาระดับประถมศึกษาปที่ ๑ เขาถึงการคัด
กรอง การดูแลและการจัดการเรียนรูตามที่กําหนดไวใน
กฎหมายว่าด้วยการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเหมาะสม มี
คุณภาพ ทั่วถึง และเท่าเทียมกัน และเด็กปฐมวัยทุกคนได้รับ
ประสบการณ์การเรียนรู้ สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 12
แผนความมั่นคงแห่ง
ชาติ
การเบิกจ่ายงบประมาณประจำไตรมาสที่ 3 ปี งบประมาณ 2564
จำนวนเงินงบประมาณ
ตามแผนการใช้จ่าย
จำนวนเงินงบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง
ผลการเบิกจ่ายงบ
ประมาณ
สาเหตุที่ไม่สามารถเบิก
จ่ายงบประมาณได้ตาม
แผนการ

0

15,000

ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนการ

เบิกจ่ายเป็ นไปตามแผน เนื่องจากปรับลดงบประมาณโครงการ เหลือเพียง 15,000 บาท

สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการประจำไตรมาสที่ 3 ปี งบประมาณ 2564
ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการส่งเสริมการจัดประสบการณ์ด้านสติ
ปัญญาและการประเมินพัฒนาการตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ของคณะทำงาน จำนวน 13
คน ระยะเวลา ๓ วัน จัดกิจกรรม ณ ห้องประชุมดี สพป.จบ. 2 คณะทำงานได้จัดทำแนวทางการส่งเสริมการ
จัดประสบการณ์ด้านสติปัญญาและการประเมินพัฒนาการตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 เป็ น
ไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ความก้าวหน้าของเป้ าหมายโครงการ ประจำไตรมาสที่ 3 ปี งบประมาณ 2564
ปัญหาและอุปสรรคใน
การดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

-

โครงการ/การดำเนินการ: การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาจันทบุรี เขต 2 (ศธ 04031-64-0020)
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

สถานะ

อนุมัติแล้ว

M.1 แนวทางการพัฒนาของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง

สรุปความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ
ความสอดคล้องของ
โครงการกับยุทธศาสตร์
ชาติที่ท่านเลือก

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ประเด็น
2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็ นเป้าหมายและเชื่อมโยง
การพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่
2.1 ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็ นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ

เป้ าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เป้าหมาย
1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส

อธิบายความสอดคล้อง
ของโครงการกับ
ยุทธศาสตร์ชาติที่ท่าน
เลือก

การติดตามและประเมินผลเป็ นกระบวนการบริหารจัดการหนึ่งของหน่วยงานเพื่อจุดประสงค์การติดตาม
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน หรือการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม สำหรับการประเมินผล เพื่อวัดความ
สำเร็จของโครงการ/กิจกรรม ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อการนำผลไปปรับปรุง แก้ไข และ
ทราบถึงความสำเร็จของการดำเนินงาน รวมถึงเป็ นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารเพื่อใช้ในการ
ขับเคลื่อนองค์กร

สรุปความสอดคล้องของโครงการกับเป้ าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น
แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ
เป้ าหมาย
ความสอดคล้องของ
โครงการกับเป้ าหมาย
ของแผนแม่บทประเด็น
ตัวชี้วัดของแผนแม่บท
ประเด็น

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ

1. บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็ นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ
การติดตามและประเมินผลจะทำให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน สามารถนำข้อผิด
พลาดไปแก้ไขและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงเป็ นแบบอย่างที่ดีและเป็ นที่ยอมรับของ
หน่วยงานอื่นๆ
ตัวชี้วัด

Contribution ต่อเป้ าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ

1.ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ ร้อย
ละ 85 2. ระบบการติดตามประเมินผล มีคุณภาพสนองความ
ต้องการของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ร้อยละ 80

สรุปความสอดคล้องของโครงการกับเป้ าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อย
แผนย่อย
แนวทางการพัฒนา

เป้ าหมาย
ความสอดคล้องของ
โครงการกับเป้ าหมาย
ของแผนย่อย

แผนย่อยการบริหารจัดการการเงินการคลัง
3) จัดทำงบประมาณตอบสนองต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้งบประมาณเป็ นเครื่องมือสำคัญที่
จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยสนับสนุนบทบาทภารกิจของหน่วยงานทั้งในภารกิจพื้นฐาน ภารกิจ
ยุทธศาสตร์ ภารกิจพื้นที่ และภารกิจอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายของ
แต่ละแผนงาน/โครงการ และเป้าหมายร่วมตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ สอดคล้องกับสถานการณ์และ
ความเร่งด่วนในแต่ละช่วงเวลา โดยใช้เครื่องมือด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยร่วมกัน เพื่อให้
เกิดการพัฒนาในทุก ๆ มิติอย่างยั่งยืน
หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
เมื่อองค์กรมีการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดที่ได้จากการติดตามและประเมินผล จะทำให้
องค์กรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพเป็ นที่ยอมรับของประชาชน และหน่วยงานอื่นๆ

สรุปความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ
ตัวชี้วัดของแผนย่อย

Contribution ต่อเป้ าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

ตัวชี้วัด

ร้อยละของโครงการที่มี 1.ร้อยละของโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ แผนงาน/โครงการภายใต้ 15
ผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมาย ประเด็นเร่งด่วนของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 2. ระบบการติดตามประเมินผล มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ชาติ
สนองความต้องการของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ร้อยละ 80

สรุปความสอดคล้องของโครงการกับองค์ประกอบกับปัจจัย
องค์ประกอบ
ปัจจัย

แผนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (200201V01)
แผนที่ยืดหยุ่น ปรับตัวได้ทันสถานการณ์ (200201F0104)

M.1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ

แผนระดับที่ 2
แผนการปฏิรูปประเทศ / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / แผนความมั่นคงแห่งชาติ
แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรง

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
เป้าหมายรวม
4. ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพิ่มความ
คล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริม
ธรรมาภิบาล
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
เรื่องและประเด็นปฏิรูป
1. การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายลำดับรอง
เป้าหมายรวม
4. การศึกษาไทยมีทิศทางและการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพและเป็ นเอกภาพ ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ
เพื่อให้สามารถยกระดับคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ำ และ
สามารถแข่งขันได้

แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านที่เกี่ยวข้องในระดับ
รอง

แผนระดับที่ 2
แผนการปฏิรูปประเทศ / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / แผนความมั่นคงแห่งชาติ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 12

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
เป้าหมายรวม
6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้
กระจาย อำนาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย
เป้าหมาย
เป้ าหมายที่ 1 ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ
และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย
แนวทางการพัฒนา
2. ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตาม
ตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ
- ปรับปรุงระบบติดตามประเมินผลให้สามารถวัดผล
สัมฤทธิ์การพัฒนาทั้งประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

แผนความมั่นคงแห่ง
ชาติ
แผนระดับที่ 3 ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560
แผนระดับที่ 3 ตามมติ
ครม. วันที่ 4 ธันวาคม
2560

1. แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี (2563-2565) สพฐ. 2. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สพฐ.
ความสอดคล้องกับส่วนที่เกี่ยวข้องอื่น

ความสอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาลหลัก

ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ

ความสอดคล้องกับ
นโยบายเร่งด่วนของ
รัฐบาล

การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ ายการเมืองและฝ่ ายราชการประจำ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มติครม.ที่เกี่ยวข้อง
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. ข้อมูลทั่วไป

ภาพรวมโครงการ/การดำเนินงาน

ภาพรวมโครงการ/การดำเนินงาน
ลักษณะการดำเนินงาน
ภายใต้แผนงาน
ลักษณะโครงการ/การ
ดำเนินงาน
วิธีการดำเนินงาน

โครงการ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยการมนุษย์
โครงการที่ใช้งบประมาณ

ดำเนินการเอง

รหัส GFMIS ของ
โครงการ
ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
อีเมล (หน่วยงาน)
อีเมล (ส่วนตัว/สำรอง)

นาย
สมชาย
อรุณธัญญา
primarychan2@gmail.com
s12348626@gmail.com

โทรศัพท์

0817615115

โทรสาร

039327940
ผู้ประสานงานหลัก

คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
อีเมล (หน่วยงาน)

นาง
ใกล้รุ่ง
พิริยะกิตติการ
klairungpi@gmail.com

อีเมล (ส่วนตัว/สำรอง)
โทรศัพท์

0989769386

โทรสาร

3. รายละเอียด

รายละเอียดโครงการ/การดำเนินงาน
หลักการและเหตุผล

การบริหารงานเป็ นกระบวนการหนึ่งซึ่งมีความสำคัญ และมีความจำเป็ นต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ ในการ
ทำงาน ซึ่งการควบคุมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ของสำนักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะเป็ นวิธีการหนึ่งที่จะทำให้ผู้บริหารทราบถึงผลการดำเนินงาน และทราบ
ถึงปัญหาต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน และใช้เป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจที่สำคัญยิ่งต่อ
กระบวนการบริหารจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
เขต 2 มีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษา ด้านการกำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผล สถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา โดยให้ความสำคัญกับการติดตามประเมินผลการดำเนิน
งานตามนโยบายและกลยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมถึงการรับการตรวจ
ราชการ ซึ่งจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแก่ ผู้ตรวจราชการในการเข้าไปในสถานที่
ปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์ในการตรวจราชการ พร้อมทั้งจัดเตรียมบุคคล เอกสาร หรือหลักฐานในการ
ปฏิบัติงานให้ครบถ้วนและพร้อมที่จะให้ผู้ตรวจราชการตรวจสอบได้ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

รายละเอียดโครงการ/การดำเนินงาน
วัตถุประสงค์

1. เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2. เพื่อจัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
สำนักงานคณะการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 3. เพื่ออำนวยความสะดวกและให้
ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจราชการในการเข้าไปในสถานที่ปฏิบัติงาน 4. เพื่อจัดเตรียมความพร้อมบุคคล
เอกสาร หลักฐานในการปฏิบัติงานให้ครบถ้วน และพร้อมที่จะให้ผู้ตรวจราชการตรวจสอบได้ 5. เพื่อจัดทำ
เอกสารรายงานผลการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เป้ าหมาย

เป้ าหมายเชิงผลผลิต
(Output)

1. รายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ผ่านระบบ e-MES จำนวน 2 ครั้ง (รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน) 2. ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 2 ครั้ง 3. ตรวจราชการตามนโยบายเร่งด่วนหรือนโยบายสำคัญของรัฐบาล
จำนวน 3 ครั้ง 4. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 4 ครั้ง 5. จัดทำรายงาน
ผลการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 จำนวน 1 เล่ม (e-Book)

เป้ าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

1. ระบบการติดตามประเมินผล มีคุณภาพสนองความต้องการของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ 2.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามีและใช้ข้อมูลประกอบการพัฒนาการปฏิบัติราชการและการ
ตัดสินใจในการบริหารจัดการศึกษา 3. มีข้อมูลสำหรับการตรวจราชการตามนโยบายรัฐบาล นโยบายเร่ง
ด่วนหรือนโยบายสำคัญอื่น ๆ ของรัฐบาล และตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 4. รายงานผลการ
ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ครบถ้วน สมบูรณ์ และมีคุณภาพ 5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษามีและใช้
ข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีงบประมาณต่อไป

ผลที่คาดว่าจะเกิด

วัดความสำเร็จ
ดัชนีชี้
กลุ่มเป้ าหมาย/ผู้ที่ได้รับ
ประโยชน์

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ดำเนินงานอย่างมีคุณภาพ เป็ นมาตรฐาน
สนองความต้องการของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต 2 มีฐานข้อมูลในการดำเนินงาน เพื่อใช้ประกอบ การพัฒนาการปฏิบัติราชการและการตัดสิน
ใจในการบริหารจัดการศึกษา 3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 มีเล่มรายงาน
ผลการจัดการศึกษา เพื่อสรุปรวบรวมผลการดำเนินงานประจำปี และมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รวมทั้ง
รายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบและได้ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 4. บุคลากรใน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 มีความรับผิดชอบต่อการดำเนินงานให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ เกิดความร่วมมือในการรายงานผลการดำเนินงานอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ตรงประเด็นทำให้
ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพ
ระบบการติดตามประเมินผล มีคุณภาพสนองความต้องการของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ร้อยละ 80
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.จันทบุรี เขต 2

พื้
นที่การดำเนินการ
นที่ดำเนินการ
ระดับพื้

จังหวัด

นที่การ
รายละเอียดพื้
ดำเนินการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

นที่การดำเนิน
พิกัดพื้
การ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ/การดำเนินงาน
วันที่เริ่มต้นโครงการ

ธันวาคม พ.ศ. 2563

วันที่สิ้นสุดโครงการ

กันยายน พ.ศ. 2564

4. กิจกรรม

พ.ศ. 2563

พ

กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2564
Q1

Q2

5. งบประมาณ

แหล่งเงิน
งบประมาณที่หน่วยงาน
ขอโดยตรง
งบประมาณที่ขอผ่าน
หน่วยงานอื่น

20,000 บาท

ที่มาของงบประมาณ

จำนวนงบประมาณ

ไม่มีข้อมูล

0 บาท

งบประมาณที่ได้รับจาก
จังหวัด

0 บาท

งบประมาณที่ได้รับจาก
จังหวัด

0 บาท

เงินรายได้ของหน่วย
งาน

0 บาท

เงินกู้ภายในประเทศ

0 บาท

เงินกู้จากต่างประเทศ

0 บาท

งบประมาณจากแหล่ง
อื่น

จำนวนงบประมาณ

ที่มาของงบประมาณ

ไม่มีข้อมูลงบประมาณจากแหล่งอื่น
รวมวงเงินงบประมาณ
ทั้งหมด

20,000 บาท

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายระหว่าง
ปี งบประมาณ 2564 ถึง
ปี งบประมาณ 2564

รวมงบประมาณจาก
แผนการใช้จ่ายทั้งหมด

ปี งบประมาณ 2564

จำนวนงบประมาณ

ไตรมาสที่ 1

2,140 บาท

ไตรมาสที่ 2

2,460 บาท

ไตรมาสที่ 3

7,400 บาท

ไตรมาสที่ 4

8,000 บาท

20,000 บาท

M.6 ผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564

ความก้าวหน้าของเป้ าหมายโครงการ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี งบประมาณ 2564
เป้ าหมายเชิงผลผลิต
(Output)

1. รายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ผ่านระบบ e-MES จำนวน 2 ครั้ง (รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน) 2. ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 2 ครั้ง 3. ตรวจราชการตามนโยบายเร่งด่วนหรือนโยบายสำคัญของรัฐบาล
จำนวน 3 ครั้ง 4. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 4 ครั้ง 5. จัดทำรายงาน
ผลการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 จำนวน 1 เล่ม (e-Book) รายงานผลการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาจันทบุรี เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 เล่ม (e-Book) โดยเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทราบ และประชาสัมพันธ์บนเวบไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ความก้าวหน้าของเป้ าหมายโครงการ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี งบประมาณ 2564
เป้ าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

1. ระบบการติดตามประเมินผล มีคุณภาพสนองความต้องการของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ 2.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามีและใช้ข้อมูลประกอบการพัฒนาการปฏิบัติราชการและการ
ตัดสินใจในการบริหารจัดการศึกษา 3. มีข้อมูลสำหรับการตรวจราชการตามนโยบายรัฐบาล นโยบายเร่ง
ด่วนหรือนโยบายสำคัญอื่น ๆ ของรัฐบาล และตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 4. รายงานผลการ
ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ครบถ้วน สมบูรณ์ และมีคุณภาพ 5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษามีและใช้
ข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีงบประมาณต่อไป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาจันทบุรี เขต 2 มีข้อมูลประกอบการพัฒนาการปฏิบัติราชการและการตัดสินใจในการบริหารจัดการ
ศึกษา

วัดความสำเร็จ
ดัชนีชี้

บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบรี เขต 2 ร่วมจัดทำข้อมูลในการรายงานผล
การบริหารจัดการศึกษา และใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการศึกษาร้อยละ 100

ความก้าวหน้าของกิจกรรมที่ดำเนินการ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี งบประมาณ 2564
กิจกรรมตามแผนงาน

กิจกรรมหลักที่ 1

ความก้าวหน้า

กิจกรรมที่ 1 การจัดทำรายงาน
ผลการจัดการศึกษา ประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานผลการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 เล่ม (e-Book) โดยเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ และ
ประชาสัมพันธ์บนเวบไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กิจกรรมหลักที่ 2

ความก้าวหน้า

กิจกรรมที่ 3 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ
โรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์โควิด 2019

ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติหลัก
ผลการดำเนินงานต่อ
เป้ าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 มีการรายงานผลการจัดการศึกษา เพื่อสรุป
รวบรวมผลการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป

ผลการดำเนินงานต่อ
เป้ าหมายของแผน
แม่บทประเด็น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 มีฐานข้อมูลในการดำเนินงาน เพื่อใช้ประกอบ
การพัฒนาการปฏิบัติราชการและการตัดสินใจในการบริหารจัดการศึกษาของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับ

ผลการดำเนินงานต่อ
เป้ าหมายของแผนย่อย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ดำเนินงานอย่างมีคุณภาพ เป็ นมาตรฐานสนอง
ความต้องการของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ประชาชนทั่วไปสามารถตรวจสอบผลการดำเนินงานได้
และสามารถนำผลการดำเนินงานไปใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว

ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติระดับรอง
แผนระดับที่ 3 แผนการทำงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ความสอดคล้องกับ
แผนการปฏิรูปประเทศ

ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมายและตัวชี้
วัดแผนปฏิรูปประเทศ
เป้ าหมาย

ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมาย

4. ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
ของการใช้ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัวในการ
รองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา
และสร้างเสริมธรรมาภิบาล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ใช้ข้อมูลผลการ
ดำเนินงาน เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาและใช้ประกอบการตัดสินใจในการ
บริหารจัดการศึกษาในปีการศึกษาถัดไป และหารูปแบบนวัตกรรมในการ
จัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

วัดแผนปฏิรูปประเทศ
ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมายและตัวชี้
เป้ าหมาย

ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมาย

4. การศึกษาไทยมีทิศทางและการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและเป็ น
เอกภาพ ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ
เพื่อให้สามารถยกระดับคุณภาพ ลด
ความเหลื่อมล้ำ และสามารถแข่งขันได้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 มีฐานข้อมูลในการดำเนิน
งาน เพื่อใช้ประกอบ การพัฒนาการปฏิบัติราชการและการตัดสินใจในการบริหาร
จัดการศึกษาของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับ และใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาและ
ประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการศึกษา จัดหารูปแบบนวัตกรรมในการ
จัดการศึกษา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ความก้าวหน้าของเป้ าหมายโครงการ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี งบประมาณ 2564
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 12

ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมายและตัวชี้
วัดลำดับที่ 1
เป้ าหมาย

ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมาย

6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้
กระจาย อำนาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ดำเนินงานอย่างมี
คุณภาพ เป็ นมาตรฐานสนองความต้องการของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ
ประชาชนทั่วไปสามารถตรวจสอบผลการดำเนินงานได้

วัดลำดับที่ 2
ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมายและตัวชี้
เป้ าหมาย

ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมาย

เป้าหมายที่ 1 ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการ
ของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของ
ประเทศ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 มีฐานข้อมูล
ในการดำเนินงาน เพื่อใช้ประกอบ การพัฒนาการปฏิบัติราชการและ
การตัดสินใจในการบริหารจัดการศึกษาของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุก
ระดับ

วัดลำดับที่ 3
ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมายและตัวชี้
เป้ าหมาย

ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมาย

- ปรับปรุงระบบติดตาม
ประเมินผลให้สามารถวัดผล
สัมฤทธิ์การพัฒนาทั้ง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ได้รวบรวม รายงานผลการดำเนินงาน
ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และปรับปรุงพัฒนาระบบการ
ติดตามประเมินผลให้สอดคล้องกับการรายงานผลในระบบ eMENSCR เพื่อให้เกิดผลในการ
ดำเนินงานอย่างเป็ นรูปธรรม

แผนความมั่นคงแห่ง
ชาติ
การเบิกจ่ายงบประมาณประจำไตรมาสที่ 1 ปี งบประมาณ 2564
จำนวนเงินงบประมาณ
ตามแผนการใช้จ่าย
จำนวนเงินงบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง
ผลการเบิกจ่ายงบ
ประมาณ
สาเหตุที่ไม่สามารถเบิก
จ่ายงบประมาณได้ตาม
แผนการ

2,140

0

ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนการ

ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณเนื่องจากยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการประจำไตรมาสที่ 1 ปี งบประมาณ 2564
ผลการดำเนินงาน

ปัญหาและอุปสรรคใน
การดำเนินงาน
ข้อเสนอแนะ

1) กลุ่มนโยบายและแผน รวบรวมรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ
ทุกกลุ่ม/หน่วย ทั้งงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีและงบประมาณจากต้นสังกัด และสรุป
รวบรวม เรียบเรียง เป็ นรูปเล่ม 2) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารายงานผลการดำเนินงาน ประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 3) จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณารายงานผลการดำเนินงาน โดยตรวจสอบ
ความถูกต้องของการรายงาน ปรับปรุงรายงานผลให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนตามองค์ประกอบที่ควรมี ให้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 4) กลุ่มนโยบายและแผน ปรับปรุงรูปเล่ม เนื้อหาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรม
การฯ 5) นำเสนอต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อให้ความเห็นชอบ 6) จัดทำรูปเล่มเป็ น
ระบบอิเลกทรอนิกส์ 7) เผยแพร่แก่ผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชน 8) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาจันทบุรี เขต 2 มีฐานข้อมูลในการดำเนินงาน เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการศึกษา
ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับ
การรายงานผลการดำเนินงานโครงการไม่เป็ นรูปธรรม เนื้อหาไม่ชัดเจน รายงานล่าช้า

สร้างความตระหนักและเน้นย้ำให้ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบข้อมูลการรายงานผลการดำเนินงาน ให้ถูกต้อง
ครบถ้วน ตามวัดถุประสงค์ของโครงการ

M.6 ผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564

ความก้าวหน้าของเป้ าหมายโครงการ ประจำไตรมาสที่ 2 ปี งบประมาณ 2564

ความก้าวหน้าของเป้ าหมายโครงการ ประจำไตรมาสที่ 2 ปี งบประมาณ 2564
เป้ าหมายเชิงผลผลิต
(Output)

1. รายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ผ่านระบบ e-MES จำนวน 2 ครั้ง (รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน) 2. ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 2 ครั้ง 3. ตรวจราชการตามนโยบายเร่งด่วนหรือนโยบายสำคัญของรัฐบาล
จำนวน 3 ครั้ง 4. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 4 ครั้ง 5. จัดทำรายงาน
ผลการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 จำนวน 1 เล่ม (e-Book) รายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบ e-MES รอบที่ 1 ตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เป้ าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

1. ระบบการติดตามประเมินผล มีคุณภาพสนองความต้องการของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ 2.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามีและใช้ข้อมูลประกอบการพัฒนาการปฏิบัติราชการและการ
ตัดสินใจในการบริหารจัดการศึกษา 3. มีข้อมูลสำหรับการตรวจราชการตามนโยบายรัฐบาล นโยบายเร่ง
ด่วนหรือนโยบายสำคัญอื่น ๆ ของรัฐบาล และตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 4. รายงานผลการ
ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ครบถ้วน สมบูรณ์ และมีคุณภาพ 5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษามีและใช้
ข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีงบประมาณต่อไป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาจันทบุรี เขต 2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบ e-MES รอบที่ 1 เพื่อแสดงความสำเร็จในการ
ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและเพื่อให้การ
กำกับติดตามการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเกิดประสิทธิภาพ

วัดความสำเร็จ
ดัชนีชี้

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบรี เขต 2 ร่วมจัดทำข้อมูลในการ
รายงานผลการบริหารจัดการศึกษา ครบร้อยละ 100

ความก้าวหน้าของกิจกรรมที่ดำเนินการ ประจำไตรมาสที่ 2 ปี งบประมาณ 2564
กิจกรรมตามแผนงาน

กิจกรรมหลักที่ 1

ความก้าวหน้า

กิจกรรมที่ 1 การจัดทำรายงาน
ผลการจัดการศึกษา ประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานผลการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 เล่ม (e-Book) โดยเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ และ
ประชาสัมพันธ์บนเวบไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กิจกรรมหลักที่ 2

ความก้าวหน้า

กิจกรรมที่ 3 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ
โรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อยู่ระหว่างดำเนินการ (เนื่องจากสถานการณ์โควิด 2019)

กิจกรรมหลักที่ 3

ความก้าวหน้า

กิจกรรมที่ 4 ตรวจราชการ โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา

อยู่ระหว่างดำเนินการ (เนื่องจากสถานการณ์โควิด 2019)

ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติหลัก
ผลการดำเนินงานต่อ
เป้ าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 รายงานผลการดำเนินงานการจัดการศึกษา ตาม
นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อใช้แสดง
ความสำเร็จของการดำเนินงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

ผลการดำเนินงานต่อ
เป้ าหมายของแผน
แม่บทประเด็น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 มีฐานข้อมูลในการดำเนินงาน เพื่อใช้ประกอบ
การพัฒนาการปฏิบัติราชการและการตัดสินใจในการบริหารจัดการศึกษาของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับ

ผลการดำเนินงานต่อ
เป้ าหมายของแผนย่อย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ดำเนินงานอย่างมีคุณภาพ เป็ นมาตรฐานสนอง
ความต้องการของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ประชาชนทั่วไปสามารถตรวจสอบผลการดำเนินงานได้
และสามารถนำผลการดำเนินงานไปใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว

ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติระดับรอง
แผนระดับที่ 3 แผนการทำงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ความก้าวหน้าของเป้ าหมายโครงการ ประจำไตรมาสที่ 2 ปี งบประมาณ 2564
ความสอดคล้องกับ
แผนการปฏิรูปประเทศ

ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมายและตัวชี้
วัดแผนปฏิรูปประเทศ
เป้ าหมาย

ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมาย

4. ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
ของการใช้ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัวในการ
รองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา
และสร้างเสริมธรรมาภิบาล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ใช้ข้อมูลผลการ
ดำเนินงาน เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาและใช้ประกอบการตัดสินใจในการ
บริหารจัดการศึกษาในปีการศึกษาถัดไป และหารูปแบบนวัตกรรมในการ
จัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

วัดแผนปฏิรูปประเทศ
ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมายและตัวชี้

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 12

เป้ าหมาย

ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมาย

4. การศึกษาไทยมีทิศทางและการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและเป็ น
เอกภาพ ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ
เพื่อให้สามารถยกระดับคุณภาพ ลด
ความเหลื่อมล้ำ และสามารถแข่งขันได้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 มีฐานข้อมูลในการดำเนิน
งาน เพื่อใช้ประกอบ การพัฒนาการปฏิบัติราชการและการตัดสินใจในการบริหาร
จัดการศึกษาของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับ และใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาและ
ประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการศึกษา จัดหารูปแบบนวัตกรรมในการ
จัดการศึกษา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมายและตัวชี้
วัดลำดับที่ 1
เป้ าหมาย

ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมาย

6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้
กระจาย อำนาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ดำเนินงานอย่างมี
คุณภาพ เป็ นมาตรฐานสนองความต้องการของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ
ประชาชนทั่วไปสามารถตรวจสอบผลการดำเนินงานได้

วัดลำดับที่ 2
ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมายและตัวชี้
เป้ าหมาย

ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมาย

เป้าหมายที่ 1 ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการ
ของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของ
ประเทศ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 มีฐานข้อมูล
ในการดำเนินงาน เพื่อใช้ประกอบ การพัฒนาการปฏิบัติราชการและ
การตัดสินใจในการบริหารจัดการศึกษาของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุก
ระดับ

วัดลำดับที่ 3
ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมายและตัวชี้
เป้ าหมาย

ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมาย

- ปรับปรุงระบบติดตาม
ประเมินผลให้สามารถวัดผล
สัมฤทธิ์การพัฒนาทั้ง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ได้รวบรวม รายงานผลการดำเนินงาน
ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และปรับปรุงพัฒนาระบบการ
ติดตามประเมินผลให้สอดคล้องกับการรายงานผลในระบบ eMENSCR เพื่อให้เกิดผลในการ
ดำเนินงานอย่างเป็ นรูปธรรม

แผนความมั่นคงแห่ง
ชาติ
การเบิกจ่ายงบประมาณประจำไตรมาสที่ 2 ปี งบประมาณ 2564
จำนวนเงินงบประมาณ
ตามแผนการใช้จ่าย

2,460

จำนวนเงินงบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง

2,355

ผลการเบิกจ่ายงบ
ประมาณ
สาเหตุที่ไม่สามารถเบิก
จ่ายงบประมาณได้ตาม
แผนการ

ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนการ

เนื่องจาก สพฐ.ได้ปรับลดงบประมาณในภาพรวม คงเหลือ 4,000,000 บาท จึงปรับลดงบประมาณ คง
เหลือ 5,955 บาท

สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการประจำไตรมาสที่ 2 ปี งบประมาณ 2564
ผลการดำเนินงาน

ปัญหาและอุปสรรคใน
การดำเนินงาน

1) จัดประชุมกำหนดผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ 1 จำนวน 2 ตัวชี้วัด
การรายงานผลการติดตามไม่ครบถ้วนตามแบบรายงานที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กำหนด

ความก้าวหน้าของเป้ าหมายโครงการ ประจำไตรมาสที่ 2 ปี งบประมาณ 2564
ข้อเสนอแนะ

เน้นย้ำให้ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบข้อมูล ผลการรายงาน ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามประเด็นการติดตาม

โครงการ/การดำเนินการ: ส่งเสริมประสิทธิภาพการรับนักเรียน ปี การศึกษา 2564 (ศธ 04031-64-0023)

กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

สถานะ

อนุมัติแล้ว

M.1 แนวทางการพัฒนาของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง

สรุปความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ
ความสอดคล้องของ
โครงการกับยุทธศาสตร์
ชาติที่ท่านเลือก

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
ประเด็น
3. การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม
3.1การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับ
ศตวรรษที่ 21

เป้ าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
เป้าหมาย
1. คนไทยเป็ นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21

อธิบายความสอดคล้อง
ของโครงการกับ
ยุทธศาสตร์ชาติที่ท่าน
เลือก

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปี
การศึกษา 2564 โดยได้กระจายอำนาจให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด พิจารณาดำเนินการตามบริบทของพื้นที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ได้จัดทำโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรับนักเรียน ให้มีความเป็ นธรรม สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้
นักเรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลอย่างเท่าเทียมกัน พัฒนาให้เป็ นคนดี คนเก่ง มี
คุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21

สรุปความสอดคล้องของโครงการกับเป้ าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น
แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ
เป้ าหมาย

ความสอดคล้องของ
โครงการกับเป้ าหมาย
ของแผนแม่บทประเด็น

ตัวชี้วัดของแผนแม่บท
ประเด็น

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้

1.คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จำเป็ นของโลกศตวรรษที่ 21
สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปี
การศึกษา 2564 โดยได้กระจายอำนาจให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด พิจารณาดำเนินการตามบริบทของพื้นที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ได้จัดทำโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรับนักเรียน ให้มีความเป็ นธรรม สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้
นักเรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลอย่างเท่าเทียมกัน พัฒนาให้เป็ นคนดี คนเก่ง มี
คุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัด

Contribution ต่อเป้ าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

คะแนน PISA ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
(คะแนนเฉลี่ย)

เฉลี่ย 470 คะแนน

อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการ
ศึกษา

อันดับที่ 45

สรุปความสอดคล้องของโครงการกับเป้ าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อย
แผนย่อย

แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

แนวทางการพัฒนา

<tab>(2) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพื่อพัฒนา
ทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 มีการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับเนื้อหาและวิธีการสอน โดยใช้เทคโนโลยี
สนับสนุนทฤษฎีการเรียนรู้แบบใหม่ในการพัฒนาเนื้อหาและทักษะแบบใหม่ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ควรมีคุณลักษณะที่มีชีวิต มีพลวัต มีปฏิสัมพันธ์ การเชื่อมต่อและมีส่วนร่วม

เป้ าหมาย

คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็ นของโลกศตวรรษ
ที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น

สรุปความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ
ความสอดคล้องของ
โครงการกับเป้ าหมาย
ของแผนย่อย

ตัวชี้วัดของแผนย่อย

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปี
การศึกษา 2564 โดยได้กระจายอำนาจให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด พิจารณาดำเนินการตามบริบทของพื้นที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ได้จัดทำโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรับนักเรียน ให้มีความเป็ นธรรม สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้
นักเรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลอย่างเท่าเทียมกัน พัฒนาให้เป็ นคนดี คนเก่ง มี
คุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
Contribution ต่อเป้ าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

ตัวชี้วัด
สัดส่วนครูผ่านการทดสอบ
สมรรถนะรายสาขาในระดับสูง
ตามมาตรฐานนานาชาติ
อัตราความแตกต่างของคะแนน
PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลด
ลง
อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น

1) ร้อยละ 80 2) จำนวนคณะกรรมการรับนักเรียนและจำนวนประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่
บริการของโรงเรียน ตาม ทร. 14 จำนวน 106 โรง 3) นักเรียนวัยเรียนในเขตพื้นที่การบริการ
ได้เข้าเรียนและมีที่เรียนครบทุกคน

สรุปความสอดคล้องของโครงการกับองค์ประกอบกับปัจจัย
องค์ประกอบ
ปัจจัย

การบริหารจัดการระบบการเรียนรู้ (120101V04)
นโยบายและแผนด้านการศึกษาที่ต่อเนื่อง (120101F0401)

M.1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ

แผนระดับที่ 2
แผนการปฏิรูปประเทศ / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / แผนความมั่นคงแห่งชาติ
แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรง

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
เป้าหมายรวม
2. ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
เรื่องและประเด็นปฏิรูป
3. การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
เป้าหมายรวม
1. เด็ก เยาวชน และประชาชน ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อย
โอกาส ทุกคนมีความเสมอภาคในโอกาสพัฒนาตนเองตาม
ศักยภาพและเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ รวมถึงเสริมสร้าง
พัฒนาครูและสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ
ตลอดจนวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ที่นำไปใช้ได้จริงเพื่อยกระดับ
ความสามารถของคนไทยได้อย่างยั่งยืน

แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านที่เกี่ยวข้องในระดับ
รอง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 12

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
เป้าหมายรวม
1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็ นคนไทยที่สมบูรณ์
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
เป้าหมาย
เป้ าหมายที่ 3 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
สากลและมีความสามารถ เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง

แผนระดับที่ 2
แผนการปฏิรูปประเทศ / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / แผนความมั่นคงแห่งชาติ
แผนความมั่นคงแห่ง
ชาติ
แผนระดับที่ 3 ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560
แผนระดับที่ 3 ตามมติ
ครม. วันที่ 4 ธันวาคม
2560

1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (2563 - 2565) ของ สพฐ.
2. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ สพฐ.
ความสอดคล้องกับส่วนที่เกี่ยวข้องอื่น

ความสอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาลหลัก

ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

ความสอดคล้องกับ
นโยบายเร่งด่วนของ
รัฐบาล

การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มติครม.ที่เกี่ยวข้อง
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ข้อมูลทั่วไป

ภาพรวมโครงการ/การดำเนินงาน
ลักษณะการดำเนินงาน
ภายใต้แผนงาน
ลักษณะโครงการ/การ
ดำเนินงาน
วิธีการดำเนินงาน

โครงการ
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
โครงการที่ใช้งบประมาณ

ดำเนินการเอง

รหัส GFMIS ของ
โครงการ
ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
อีเมล (หน่วยงาน)
อีเมล (ส่วนตัว/สำรอง)

นาย
สมชาย อรุณ
ธัญญา
primarychan2@gmail.com
s12348626@gmail.com

โทรศัพท์

0817615115

โทรสาร

039327940
ผู้ประสานงานหลัก

คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
อีเมล (หน่วยงาน)

นาง
วนิดา
ปราเวช
primarychan2@gmail.com

ภาพรวมโครงการ/การดำเนินงาน
อีเมล (ส่วนตัว/สำรอง)

vanida.saw2507@gmail.com

โทรศัพท์

0865653584

โทรสาร

039327940

3. รายละเอียด

รายละเอียดโครงการ/การดำเนินงาน
หลักการและเหตุผล

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประกาศนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ
นักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน
2563 โดยกระจายอำนาจให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณา
ดำเนินการตามบริบทของพื้นที่ เพื่อให้กระบวนการรับนักเรียนเป็ นธรรม สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และ
เสมอภาค ตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งสร้างภาคีเครือข่ายการรับนักเรียน ประสานการรับนักเรียนระหว่าง
หน่วยงานที่มีบทบาทในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัดภายในจังหวัดร่วมกันและดูแลการรับ
นักเรียนให้เป็ นไปด้วยความเรียบร้อย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 และ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 2. จัดทำสำมะโนประชากรวัยเรียนและข้อมูลสารสนเทศประชากรวัยเรียน เพื่อเข้าเรียนชั้น
ก่อนประถมศึกษาและชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 3. เพื่อประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเ ขต 2
เป้ าหมาย

เป้ าหมายเชิงผลผลิต
(Output)

1.คณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 และผู้ที่เกี่ยวข้อง
จำนวน 10 คน 2. จำนวนประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน ตาม ทร.14 จำนวน 106 โรง ที่
เกิดปี พ.ศ. 2558-2561 และเกิดปี พ.ศ. 2557 3. จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564
จํานวน 1 ป้าย

เป้ าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

1.สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ดําเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 เป็ น
ไปตามกรอบนโยบายการรับนักเรียนที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด เป็ นไปตาม
ปฏิทิน การรับนักเรียน เป็ นธรรม สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเสมอภาค ตามหลักธรรมาภิบาล โดย
ผ่านกระบวนการ การมีส่วนร่วมจากคณะกรรมการรับนักเรียนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาจันทบุรี เขต 2 2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 มีข้อมูลสารสนเทศ
ประชากรวัยเรียน เพื่อติดตาม ส่งเสริมให้เด็กเข้าเรียนก่อนประถมศึกษา เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
และมัธยมศึกษาปีที่ 1 3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้
ปกครอง นักเรียน และประชาชน รับทราบข้อมูล ข่าวสาร การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ผ่านข้อมูลที่
หลากหลาย รวดเร็ว และทันเวลา

ผลที่คาดว่าจะเกิด

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ

กลุ่มเป้ าหมาย/ผู้ที่ได้รับ
ประโยชน์

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ดําเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 เป็ นไป
ตามกรอบนโยบายการรับนักเรียนที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด และบริบทของ
เขตพื้นที่การศึกษาได้อย่างเป็ นธรรม สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเสมอภาค ตามหลักธรรมาภิบาล
ประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต2 ใน 6 อำเภอ ได้
เข้าเรียนและมีที่เรียนครบทุกคน
ผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน

พื้นที่การดำเนินการ
ระดับพื้นที่ดำเนินการ

จังหวัด

รายละเอียดพื้นที่การ
ดำเนินการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

พิกัดพื้นที่การดำเนิน
การ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ/การดำเนินงาน
วันที่เริ่มต้นโครงการ

ตุลาคม พ.ศ. 2563

วันที่สิ้นสุดโครงการ

กรกฎาคม พ.ศ. 2564

4. กิจกรรม
พ.ศ. 2563
กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2564
Q1

ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของเขตพื้นที่การศึกษาและผู้

ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของเขตพื้นที่การศึกษาแล

จัดทำสำมะโนประชากรวัยเรียนและข้อมูลสารสนเทศประชาก

จัดทำสำมะโนประชากรวัยเรียนและข้อมูลสารสนเทศประช

จัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน

จัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน

5. งบประมาณ

แหล่งเงิน
งบประมาณที่หน่วยงาน
ขอโดยตรง
งบประมาณที่ขอผ่าน
หน่วยงานอื่น

10,000 บาท

ที่มาของงบประมาณ

จำนวนงบประมาณ

ไม่มีข้อมูล

0 บาท

งบประมาณที่ได้รับจาก
จังหวัด

0 บาท

งบประมาณที่ได้รับจาก
จังหวัด

0 บาท

เงินรายได้ของหน่วย
งาน

0 บาท

เงินกู้ภายในประเทศ

0 บาท

เงินกู้จากต่างประเทศ

0 บาท

งบประมาณจากแหล่ง
อื่น

จำนวนงบประมาณ

ที่มาของงบประมาณ

ไม่มีข้อมูลงบประมาณจากแหล่งอื่น
รวมวงเงินงบประมาณ
ทั้งหมด

10,000 บาท

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายระหว่าง
ปี งบประมาณ 2564 ถึง
ปี งบประมาณ 2564

Q2

ปี งบประมาณ 2564

จำนวนงบประมาณ

ไตรมาสที่ 1

0 บาท

ไตรมาสที่ 2

10,000 บาท

ไตรมาสที่ 3

0 บาท

ไตรมาสที่ 4

0 บาท

แหล่งเงิน
รวมงบประมาณจาก
แผนการใช้จ่ายทั้งหมด

10,000 บาท

M.6 ผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564

ความก้าวหน้าของเป้ าหมายโครงการ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี งบประมาณ 2564
เป้ าหมายเชิงผลผลิต
(Output)

ยังไม่ดำเนินการ

เป้ าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

ยังไม่ดำเนินการ

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ

ยังไม่ดำเนินการ

ความก้าวหน้าของกิจกรรมที่ดำเนินการ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี งบประมาณ 2564
กิจกรรมตามแผนงาน
ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติหลัก
ผลการดำเนินงานต่อ
เป้ าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ

ยังไม่ดำเนินการ

ผลการดำเนินงานต่อ
เป้ าหมายของแผน
แม่บทประเด็น

ยังไม่ดำเนินการ

ผลการดำเนินงานต่อ
เป้ าหมายของแผนย่อย

ยังไม่ดำเนินการ

ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติระดับรอง
แผนระดับที่ 3 แผนการทำงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ความสอดคล้องกับ
แผนการปฏิรูปประเทศ

ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมายและตัวชี้วัดแผนปฏิรูปประเทศ
เป้ าหมาย

ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมาย

2. ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

ยังไม่ดำเนินการ

ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมายและตัวชี้วัดแผนปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 12

เป้ าหมาย

ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมาย

1. เด็ก เยาวชน และประชาชน ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อย
โอกาส ทุกคนมีความเสมอภาคในโอกาสพัฒนาตนเองตาม
ศักยภาพและเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ รวมถึงเสริมสร้าง
พัฒนาครูและสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ
ตลอดจนวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ที่นำไปใช้ได้จริงเพื่อยกระดับ
ความสามารถของคนไทยได้อย่างยั่งยืน

ยังไม่ดำเนินการ

ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมายและตัวชี้วัดลำดับที่ 1
เป้ าหมาย

ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมาย

1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็ นคนไทยที่สมบูรณ์

ยังไม่ดำเนินการ

ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมายและตัวชี้วัดลำดับที่ 2
เป้ าหมาย

ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมาย

เป้าหมายที่ 3 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
สากลและมีความสามารถ เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง

ยังไม่ดำเนินการ

ความก้าวหน้าของเป้ าหมายโครงการ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี งบประมาณ 2564
แผนความมั่นคงแห่ง
ชาติ
การเบิกจ่ายงบประมาณประจำไตรมาสที่ 1 ปี งบประมาณ 2564
จำนวนเงินงบประมาณ
ตามแผนการใช้จ่าย

0

จำนวนเงินงบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง

0

ผลการเบิกจ่ายงบ
ประมาณ

สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนการ

สาเหตุที่ไม่สามารถเบิก
จ่ายงบประมาณได้ตาม
แผนการ
สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการประจำไตรมาสที่ 1 ปี งบประมาณ 2564
ผลการดำเนินงาน

ยังไม่ดำเนินการ

ปัญหาและอุปสรรคใน
การดำเนินงาน

ยังไม่ดำเนินการ

ข้อเสนอแนะ

ยังไม่ดำเนินการ

M.6 ผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564

ความก้าวหน้าของเป้ าหมายโครงการ ประจำไตรมาสที่ 2 ปี งบประมาณ 2564
เป้ าหมายเชิงผลผลิต
(Output)

1. จัดประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 10 คน เมื่อ
วันที่ 29 มกราคม 2564 2. ตรวจสอบและจัดทำข้อมูลประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการที่เกิดปี พ.ศ.
2557-2561 และส่งให้โรงเรียน จำนวน 106 โรงเรียน 3. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ผ่านทาง
ไลน์กลุ่มรับนักเรียน กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มครอบครัวจันทร์ 2

เป้ าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 มีแนวปฏิบัติการรับนักเรียน มาตรการ
แนวทางรณรงค์และสามารถดูแลความเรียบร้อย ให้การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 เป็ นไปตามกรอบ
นโยบายการรับนักเรียนในสถานการณ์ปกติ และในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID - 19) 2. ผู้ปกครอง นักเรียน ผู้เกี่ยวข้อง รับทราบข่าวสาร ข้อมูลการรับสมัคร
นักเรียน ผ่านช่องทางป้ายประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน ทางเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ

อยู่ระหว่างดำเนินการ (กระบวนการรับนักเรียนยังไม่สิ้นสุด)

ความก้าวหน้าของกิจกรรมที่ดำเนินการ ประจำไตรมาสที่ 2 ปี งบประมาณ 2564

ความก้าวหน้าของเป้ าหมายโครงการ ประจำไตรมาสที่ 2 ปี งบประมาณ 2564
กิจกรรมตามแผนงาน

กิจกรรมหลัก
ที่ 1
ความก้าวหน้า
ประชุมคณะ
กรรมการรับ
นักเรียนของ
เขตพื้นที่การ
ศึกษาและผู้ที่
เกี่ยวข้อง

เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบ 1. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปี
การศึกษา 2564 2. คณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน 3. แนวทางรณรงค์ให้เด็กในเขตพื้นที่บริการ ได้เข้า
เรียนตามความเหมาะสม 4. มาตรการป้องกัน ป้องปราม กำกับ ติดตามให้การรับนักเรียนเป็ นไปด้วยความสุจริต
โปร่งใส เสมอภาค ยุติธรรม และตรวจสอบได้ 5. แผนการรับนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 2 ประถมศึกษาปีที่ 1 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 1 6. เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนในสังกัด

กิจกรรมหลักที่ 2

ความก้าวหน้า

จัดทำสำมะโน
ประชากรวัยเรียนและ
ข้อมูลสารสนเทศ
ประชากรวัยเรียน

1. มีข้อมูลประชากรวัยเรียนที่เกิด พ.ศ. 2557 ที่จะเข้าเรียนในปีการศึกษา 2564 ตามเขตพื้นที่บริการ
ของโรงเรียน จำนวน 106 โรงเรียน 2. สถานศึกษามีจำนวนประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการของ
โรงเรียน เพื่อการเกณฑ์เด็กเข้าเรียน และติดตามให้เข้าเรียน ปีการศึกษา 2564 ได้ครบทุกคน

กิจกรรมหลักที่ 3

ความก้าวหน้า

จัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ได้
จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แบบอิเล็กทรอนิก และประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อไลน์กลุ่ม เว็บไซต์ของสำนักงาน

ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติหลัก
ผลการดำเนินงานต่อ
เป้ าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ

ผู้เรียนทุกคน ได้เข้าเรียนในสถานศึกษา จนจบการศึกษาภาคบังคับและเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น ส่งผลให้
เป็ น คนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21

ผลการดำเนินงานต่อ
เป้ าหมายของแผน
แม่บทประเด็น

ผู้เรียนได้รับการศึกษาตามระดับชั้นอย่างเท่าเทียม มีความรู้ ความสามารถนำไปใช้ในชีวิต สามารถแก้
ปัญหา และปรับตัว ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงานต่อ
เป้ าหมายของแผนย่อย

ผู้เรียนได้รับการศึกษาตามระดับชั้นตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็ นของโลกศตวรรษ
ที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น

ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติระดับรอง
แผนระดับที่ 3 แผนการทำงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ความสอดคล้องกับ
แผนการปฏิรูปประเทศ

ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมายและตัวชี้วัดแผนปฏิรูปประเทศ
เป้ าหมาย

ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมาย

2. ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้น
ฐานเท่าเทียมกัน ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและมีความรู้ทักษะ
พื้นฐานในการประกอบอาชีพ

ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมายและตัวชี้วัดแผนปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 12

เป้ าหมาย

ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมาย

1. เด็ก เยาวชน และประชาชน ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส ทุกคนมีความ
เสมอภาคในโอกาสพัฒนาตนเองตามศักยภาพและเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ รวมถึง
เสริมสร้างพัฒนาครูและสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ตลอดจนวิจัย
พัฒนาองค์ความรู้ที่นำไปใช้ได้จริงเพื่อยกระดับความสามารถของคนไทยได้อย่าง
ยั่งยืน

ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและ
โอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่า
เทียมกัน ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
และมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการ
ประกอบอาชีพ

ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมายและตัวชี้วัดลำดับที่ 1
เป้ าหมาย

ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมาย

1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็ นคนไทยที่สมบูรณ์

ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาตามระดับชั้น ได้รับการอบมสั่ง
สอนจากครูให้เป็ นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีระเบียบวินัย
มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีจิตอาสา อยู่อย่างพอเพียง

ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมายและตัวชี้วัดลำดับที่ 2
เป้ าหมาย

ผลการดำเนินงานต่อเป้ าหมาย

เป้าหมายที่ 3 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากลและมีความสามารถ เรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง

ผู้เรียนได้รับการศึกษาตามระดับชั้นตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และ
ทักษะที่จำเป็ นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อ
เนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น

ความก้าวหน้าของเป้ าหมายโครงการ ประจำไตรมาสที่ 2 ปี งบประมาณ 2564
แผนความมั่นคงแห่ง
ชาติ
การเบิกจ่ายงบประมาณประจำไตรมาสที่ 2 ปี งบประมาณ 2564
จำนวนเงินงบประมาณ
ตามแผนการใช้จ่าย
จำนวนเงินงบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง
ผลการเบิกจ่ายงบ
ประมาณ
สาเหตุที่ไม่สามารถเบิก
จ่ายงบประมาณได้ตาม
แผนการ

10,000

8,228

ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนการ

1. ค่าใช้จ่ายค่าถ่ายเอกสารจำนวนน้อยกว่าที่ตั้งไว้ 2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะกรรมการ น้อยกว่า
ที่ตั้งไว้ 3. ค่าวัสดุจ่ายไปน้อยกว่าที่ตั้งไว้ 4. ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ จัดทำแบบอิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่ได้ใช้
จ่ายตามงบที่ตั้งไว้

สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการประจำไตรมาสที่ 2 ปี งบประมาณ 2564
ผลการดำเนินงาน

ยังไม่เสร็จสิ้นโครงการ (กระบวนการรับนักเรียนยังไม่สิ้นสุด)

ปัญหาและอุปสรรคใน
การดำเนินงาน

ยังไม่เสร็จสิ้นโครงการ (กระบวนการรับนักเรียนยังไม่สิ้นสุด)

ข้อเสนอแนะ

ยังไม่เสร็จสิ้นโครงการ (กระบวนการรับนักเรียนยังไม่สิ้นสุด)
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