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โครงการ/การดําเนินการ: โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจําปี 2564

M.1 แนวทางการพัฒนาของแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรง

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ

ความสอดคลอ้งของโครงการ
กับยุทธศาสตร์ชาติทีท่า่นเลือก

ยุทธศาสตร์ชาติดา้นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

 

เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ชาติดา้นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

 

อธิบายความสอดคลอ้งของ
โครงการกับยุทธศาสตร์ชาติที่

ทา่นเลือก

ดว้ยความตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้มีความสมบูรณ ์และความพร้อมทัง้ทางดา้น
ร่างกาย สติปัญญา ความรู้ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนให้มีทักษะในการดํารงชีวิต กระทรวงศึกษาธิการ
โดนกรมสามัญศึกษาในสมัยนัน้ ไดป้ระสานความร่วมมือกับหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งโดยเฉพาะอยา่งยิง่ กรมสุขภาพจิต
กระทรวงสาธารณสุข จึงไดจ้ัดทํา "ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน" ขึ้นตัง้แตปี่ ๒๕๔๓ และเมื่อมีการปรับโครงสร้าง
กระทรวงศึกษาธิการเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๖ สํานักงานคณะกรรมการคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งรับผิด
ชอบการจัดการศึกษาขัน้พื้นฐานจึงกําหนดนโยบายสําคัญในการให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งจัดให้มีระบบการดูแลช่วย
เหลือนักเรียน และดําเนินการอยา่งจริงจังตอ่เนื่อง เพื่อให้เกิดความยัง่ยืน ซึ่งนักเรียนทุกคนจะตอ้งไดร้ับการดูแลช่วย
เหลือ พิทักษ ์ปกป้องคุม้ครองอยา่งรอบดา้นดว้ยกระบวนการทีถู่กตอ้ง เหมาะสม และทันเหตุการณ ์และไดร้ับการพัฒนา
ในทุกมิติเพื่อ ให้เป็นคนดี มีความสุข และปลอดภัยในสภาพสังคมปัจจุบัน

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับเป้าหมายและตัวชีว้ัดของแผนแมบ่ทประเด็น

แผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์
ชาติ

แผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม

เป้าหมาย คนไทยทุกคนไดร้ับการคุม้ครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิม่ขึ้น

ความสอดคลอ้งของโครงการ
กับเป้าหมายของแผนแมบ่ท

ประเด็น

1. เพื่อยกยอ่งเชิดชูเกียรติโรงเรียนทีม่ีการบริหารจัดการและดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทีส่ัมฤทธิผลตอ่
การพัฒนานักเรียนอยา่งเป็นองคร์วมทุกดา้น 2. เพื่อขับเคลื่อนการบูรณาการทักษะชีวิตในการจัดการเรียนรู้และจัด
กิจกรรมเพื่อการเสริมสร้างทักษะชีวิตนักเรียนสูก่ารปฏิบัติของครูให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมและตอ่เนื่องสูค่วามยัง่ยืน 3.
เพื่อยกยอ่งครูทีป่ฏิบัติงานดา้นการเสริมสร้างทักษะชีวิตนักเรียนเป็นทีป่ระจักษ์

ตัวชีว้ัดของแผนแมบ่ทประเด็น ตัวชีว้ัด Contribution ตอ่เป้าหมายเมื่อเสร็จสิน้โครงการ

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

ร้อยละ 70

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับเป้าหมายและตัวชีว้ัดของแผนยอ่ย

แผนยอ่ย แผนยอ่ยมาตรการแบบเจาะจงกลุม่เป้าหมายเพื่อแกปั้ญหาเฉพาะกลุม่

แนวทางการพัฒนา 1) จัดให้มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุม่เป้าหมาย โดยพัฒนาระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือก
ลุม่เป้าหมายทีต่อ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เพื่อให้สามารถให้ความช่วยเหลือกับกลุม่เป้าหมายทีห่ลากหลายและ
ครอบคลุมครบกลุม่ อาทิ ทัง้เด็ก สตรี ผูสู้งอายุ ผูม้ีความบกพร่องทางร่างกาย เหยื่อของความรุนแรงตา่ง ๆ และการคา้
มนุษย ์แรงงานในภาคการผลิตทีม่ีความเสีย่ง ผูต้ิดเชื้อ และบุคคลทีต่อ้งการการดูแลเป็นพิเศษ

เป้าหมาย มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุม่เป้าหมายทีต่อ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษไดค้รอบคลุมมากยิง่ขึ้น

ประเด็น

1. การลดความเหลื่อมลา สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ

1.7 สร้างความเป็นธรรมในการเขา้ถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะสําหรับผู้
มีรายไดน้อ้ยและกลุม่ผูด้อ้ยโอกาส

เป้าหมาย

1. สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมลาในทุกมิติ
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สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ

ความสอดคลอ้งของโครงการ
กับเป้าหมายของแผนยอ่ย

จัดให้มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุม่เป้าหมาย โดยพัฒนาระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือ กลุม่
เป้าหมายทีต่อ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เพอ่ื ให้สามารถให้ความช่วยเหลือกับกลุม่เป้าหมายทีห่ลากหลายและ
ครอบคลุมครบกลุม่ อาทิ ทัง้เด็ก สตรี ผูสู้งอายุ ผูม้ีความบกพร่องทางร่างกาย เหยื่อของความรุนแรงตา่ง ๆ และการคา้
มนุษย ์แรงงานในภาคการผลิตทีม่ีความเสีย่ง ผูต้ิดเชื้อ และบุคคลทีต่อ้งการการดูแลเป็นพิเศษ

ตัวชีว้ัดของแผนยอ่ย ตัวชีว้ัด Contribution ตอ่เป้าหมายเมื่อเสร็จสิน้โครงการ

ดัชนีความยากจนแบบหลากหลายมิติของ กลุม่เป้าหมายทีต่อ้งการ
ความช่วยเหลือ

ลดลงร้อยละ 10

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับองคป์ระกอบกับปัจจัย

องคป์ระกอบ เครื่องมือในการให้ความช่วยเหลือ (170201V02)

ปัจจัย นโยบาย/มาตรการให้ความช่วยเหลือ กลุม่เป้าหมายทีช่ัดเจน (170201F0202)
M.1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับตา่งๆ

แผนระดับที ่2 
แผนการปฏิรูปประเทศ / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / แผนความมัน่คงแห่งชาติ

แผนการปฏิรูปประเทศดา้นที่
เกีย่วขอ้งโดยตรง

แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษา

 
แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษา

 
แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษา

 
แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษา

เป้าหมายรวม

2. ลดความเหลื่อมลาทางการศึกษา

เรื่องและประเด็นปฏิรูป

3. การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมลาทางการศึกษา

เป้าหมายรวม

1. เด็ก เยาวชน และประชาชน ทีข่าดแคลนทุนทรัพยห์รือดอ้ยโอกาส ทุกคนมีความ

เสมอภาคในโอกาสพัฒนาตนเองตามศักยภาพและเขา้ถึงการศึกษาทีม่ีคุณภาพ รวม

ถึงเสริมสร้างพัฒนาครูและสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ตลอดจนวิจัย

พัฒนาองคค์วามรู้ทีน่ําไปใช้ไดจ้ริงเพื่อยกระดับความสามารถของคนไทยไดอ้ยา่ง

ยัง่ยืน

เรื่องและประเด็นปฏิรูป

3. การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมลาทางการศึกษา

ประเด็นการปฏิรูป

3.1 การดําเนินการเพื่อลดความเหลื่อมลาทางการศึกษา

เป้าหมายรวม

เด็ก เยาวชน และประชาชน ทีข่าดแคลนทุนทรัพยห์รือดอ้ย

โอกาส ทุกคนมีความเสมอภาคในโอกาสพัฒนาตนเองตาม

ศักยภาพและเขา้ถึงการศึกษาทีม่ีคุณภาพ รวมถึงเสริมสร้าง

พัฒนาครูและสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ตลอด

จนวิจัยพัฒนาองคค์วามรู้ทีน่ําไปใช้ไดจ้ริงเพื่อยกระดับความ

สามารถของคนไทยไดอ้ยา่งยัง่ยืน

เรื่องและประเด็นปฏิรูป

3. การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมลาทางการศึกษา

ประเด็นการปฏิรูป

3.1 การดําเนินการเพื่อลดความเหลื่อมลาทางการศึกษา
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แผนระดับที ่2 
แผนการปฏิรูปประเทศ / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / แผนความมัน่คงแห่งชาติ

 
แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษา

 
แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษา

 
แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษา

 

กิจกรรม

กิจกรรม 1 สง่เสริมโอกาสและพัฒนาคุณภาพนักเรียน เพื่อ

บรรเทาอุปสรรคการมาเรียนของนักเรียนยากจนพิเศษและ

ยากจนให้มีความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาจนสําเร็จการ

ศึกษาขัน้พื้นฐานและตามศักยภาพ

เป้าหมาย

ผูข้าดแคลนทุนทรัพยแ์ละดอ้ยโอกาสในระบบ

การศึกษาไดร้ับโอกาสทางการศึกษาจนสําเร็จ

การศึกษาขัน้พื้นฐานและตามศักยภาพ

เรื่องและประเด็นปฏิรูป

5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลีย่นแปลงในศตวรรษที ่21 เป้าหมายรวม

เป้าหมายรวม

5. สถานศึกษาระดับตา่งๆ มีระบบคุม้ครองดา้นความปลอดภัย สุขภาพ และ

สวัสดิภาพอยา่งเหมาะสม

เรื่องและประเด็นปฏิรูป

5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลีย่นแปลงในศตวรรษที ่21 เป้าหมายรวม

ประเด็นการปฏิรูป

5.5 ระบบความปลอดภัย และระบบสวัสดิภาพของผูเ้รียน

เป้าหมายรวม

สถานศึกษาระดับตา่งๆ มีระบบคุม้ครองดา้นความปลอดภัย

สุขภาพ และสวัสดิภาพอยา่งเหมาะสม

เรื่องและประเด็นปฏิรูป

5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลีย่นแปลงในศตวรรษที ่21 เป้าหมายรวม

ประเด็นการปฏิรูป

5.5 ระบบความปลอดภัย และระบบสวัสดิภาพของผูเ้รียน

กิจกรรม

กิจกรรม 4 จัดบริการการดูแลคุม้ครองผูเ้รียน ทัง้ในดา้นความ

ปลอดภัย สุขภาพและสวัสดิภาพ ครอบคลุมสถานศึกษา ทุก

สังกัดทัว่ประเทศ

เป้าหมาย

ผูเ้รียนไดร้ับการช่วยเหลือดูแล และคุม้ครองทัง้

ดา้นความปลอดภัย สุขภาพ และสวัสดิภาพ
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แผนระดับที ่2 
แผนการปฏิรูปประเทศ / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / แผนความมัน่คงแห่งชาติ

แผนการปฏิรูปประเทศดา้นที่
เกีย่วขอ้งในระดับรอง

แผนการปฏิรูปประเทศดา้นสังคม

 
แผนการปฏิรูปประเทศดา้นสังคม

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

แผนความมัน่คงแห่งชาติ

แผนระดับที ่3 ตามมติ ครม. วันที ่4 ธันวาคม 2560

แผนระดับที ่3 ตามมติ ครม.
วันที ่4 ธันวาคม 2560

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

ความสอดคลอ้งกับสว่นทีเ่กีย่วขอ้งอื่น

ความสอดคลอ้งกับนโยบาย
รัฐบาลหลัก

 ลดความเหลื่อมลาทางการศึกษา 

ความสอดคลอ้งกับนโยบาย
เร่งดว่นของรัฐบาล

 การเตรียมคนไทยสูศ่ตวรรษที ่๒๑ 

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง พ.ร.บ.คุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546
พ.ร.บ.การป้องกันและการแกไ้ขการตัง้ครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559
พ.ร.บ.การศึกษาแ่ห่งชาติ พ.ศ. 2560

มติครม.ทีเ่กีย่วขอ้ง

เรื่องและประเด็นการปฏิรูป

ประเด็นการปฏิรูปที ่5 : การมีสว่นร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ และการสง่เสริมกิจกรรมทางสังคม

กิจกรรม

กิจกรรมที ่3 พลังสร้างสรรค์
3.4 ขยายเครือขา่ยวิทยุ/การสื่อสารให้ชุมชนเพื่อช่วยเหลือสาธารณะ:

วิทยุชุมชน

วิธีการ

2.พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครในชุมชนในการบริหาร

วิทยุชุมชน

เรื่องและประเด็นการปฏิรูป

ประเด็นการปฏิรูปที ่5 : การมีสว่นร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ และการสง่เสริมกิจกรรมทางสังคม

กิจกรรม

กิจกรรมที ่4 พลังภูมิคุม้กัน

4.1 จัดทํามาตรฐานดูแลสื่อออนไลน์
วิธีการ

3.สง่เสริมให้ผลิตและเพิม่สัดสว่นรายการทีเ่หมาะสมกับ

แตล่ะช่วงวัย มีเนื้อหาทีส่ง่เสริมความรู้วิชาการ คุณธรรม

จริยธรรม และทักษะชีวิต





2 ขอ้มลทัว่ไป
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2. ขอมูลทวไป

ภาพรวมโครงการ/การดําเนินงาน

ลักษณะการดําเนินงาน โครงการ

ภายใตแ้ผนงาน แผนงานพื้นฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ลักษณะโครงการ/การดําเนิน
งาน

โครงการทีใ่ช้งบประมาณ

วิธีการดําเนินงาน ดําเนินการเอง

รหัส GFMIS ของโครงการ

ผูอ้ํานวยการกองหรือเทียบเทา่

คํานําหนา้ชื่อ นาย

ชื่อ ประจักษ์

นามสกุล สีหราช

อีเมล (หนว่ยงาน) spm35@secondary35.go.th

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

โทรศัพท์ 095-5952656

โทรสาร 054-350791

ผูป้ระสานงานหลัก

คํานําหนา้ชื่อ นาง

ชื่อ รุ่งทิวา

นามสกุล ธีระตระกูล

อีเมล (หนว่ยงาน) spm35@secondary35.go.th

อีเมล (สว่นตัว/สํารอง) ruangtiwa.d@secondary35.go.th

โทรศัพท์ 085-7240878

โทรสาร 054-350791

3. รายละเอียด

รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน
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รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน

หลักการและเหตุผล สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน มีนโยบายให้สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา โรงเรียนทุกระดับ และทุก
ประเภทดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน รวมทัง้ไดก้ําหนดยุทธศาสตร์ มาตรการ และจุดเนน้ในการพัฒนา
คุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาอยา่งตอ่เนื่อง รวมทัง้ยังไดส้นับสนุนสง่เสริมให้โรงเรียนและสํานักงานเขต
พื้นทีก่ารศึกษาจัดกิจกรรม ตา่ง ๆ อาทิ การเยีย่มบา้นนักเรียน การจัดประชุมผูป้กครองนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต
การพัฒนาวินัยเชิงบวก การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โดยมุง่พัฒนานักเรียนในทุกระดับให้มีสมรรถนะและ
คุณลักษณะอันพึงประสงคต์ามเจตนารมณแ์ละจุดมุง่หมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศักราช 2551
สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จึงไดจ้ัดทําโครงการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน/ครูตน้แบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต นีข้ึ้น เพื่อยกยอ่งชิดชูเกียรติครูตน้แบบ และโรงเรียน
ทีเ่ป็นตน้แบบการพัฒนาคุณภาพของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตอ่ไป

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อยกยอ่งเชิดชูเกียรติโรงเรียนทีม่ีการบริหารจัดการและดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทีส่ัมฤทธิผลตอ่
การพัฒนานักเรียนอยา่งเป็นองคร์วมทุกดา้น 2. เพื่อขับเคลื่อนการบูรณาการทักษะชีวิตในการจัดการเรียนรู้และจัด
กิจกรรมเพื่อการเสริมสร้างทักษะชีวิตนักเรียนสูก่ารปฏิบัติของครูให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมและตอ่เนื่องสูค่วามยัง่ยืน 3.
เพื่อยกยอ่งครูทีป่ฏิบัติงานดา้นการเสริมสร้างทักษะชีวิตนักเรียนเป็นทีป่ระจักษ์

เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงผลผลิต
(Output)

- โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จํานวน 45 โรงเรียน - นักเรียนในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ทุกคน

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

- โรงเรียนในสังกัดสพม.35 มีการบริหารจัดการและดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทีส่ัมฤทธิผลตอ่การ
พัฒนานักเรียนอยา่งเป็นองคร์วมทุกดา้น - นักเรียนในสังกัดสพม.35 ไดพ้ัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีคุณลักษณะทีพ่ึง
ประสงค ์มีภูมิคุม้กันทางจิตใจทีเ่ข็มแข็ง คุณภาพชีวิตทีด่ี มีทักษะการดํารงชีวิต และรอดพน้จากวิกฤติทัง้ปวง

ผลทีค่าดวา่จะเกิด 1. สพม.35 มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอยา่งมีระบบและมีประสิทธิภาพ 2. นักเรียนในสังกัดทุกคนไดร้ับการ
ดูแลช่วยเหลืออยา่งทัว่ถึง ตรงตามสภาพปัญหาและความตอ้งการ 3. นักเรียนในสังกัดทุกคนไดร้ับการสง่เสริม ป้องกัน มี
ภูมิคุม้กัน มีทักษะในการดําเนินชีวิต สามารถพัฒนาตนเองและเรียนรู้ไดเ้ต็มศักยภาพ

ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ - สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทีเ่ขม้แข็งและมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอยา่งเป็นรูปธรรมและมีความยัง่ยืน - นักเรียนไดร้ับการดูแลช่วยเหลืออยา่งเหมาะสม และสามารถพัฒนาตนเอง
ไดต้ามศักยภาพ ทัง้ดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ ์สังคม และสติปัญญา

กลุม่เป้าหมาย/ผูท้ีไ่ดร้ับ
ประโยชน์

-นักเรียนโรงเรียนในสังกัดสพม.35

พื้นทีก่ารดําเนินการ

ระดับพื้นทีด่ําเนินการ ภูมิภาค/กลุม่จังหวัด

รายละเอียดพื้นทีก่ารดําเนิน
การ

สถานศึกษาในสังกัดสพม.35 (จังหวัดลําปาง - ลําพูน)

พิกัดพื้นทีก่ารดําเนินการ

ระยะเวลาดําเนินโครงการ/การดําเนินงาน4. กิจกรรม
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รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน
วันทีเ่ริม่ตน้โครงการ ตุลาคม พ.ศ. 2563

วันทีส่ิน้สุดโครงการ มีนาคม พ.ศ. 2564

4. กจกรรม

กจิกรรม

ประชมุคณะทํางาน

ประชมุผูบ้รหิารสถานศกึษา/ครเูพื�อพัฒนาระบบดแูลชว่ยเหลื

ประชมุคณะกรรมการคดัเลอืกฯ

พ.ศ. 2563

ปีงบประมาณ 2564

Q 1

ประชมุคณะทํางาน

ประชมุผูบ้รหิารสถานศกึษา/ครเูพื�อพัฒนาระบบดแูลชว่ยเหลอืนักเรยีน

5. งบประมาณ

แหลง่เงิน

งบประมาณทีห่นว่ยงานขอ
โดยตรง

56,000 บาท

งบประมาณทีข่อผา่นหนว่ย
งานอื่น

ทีม่าของงบประมาณ จํานวนงบประมาณ

ไมม่ีขอ้มูล 0 บาท

งบประมาณทีไ่ดร้ับจากจังหวัด 0 บาท

งบประมาณทีไ่ดร้ับจากจังหวัด 0 บาท

เงินรายไดข้องหนว่ยงาน 0 บาท

เงินกูภ้ายในประเทศ 0 บาท

เงินกูจ้ากตา่งประเทศ 0 บาท

งบประมาณจากแหลง่อื่น ทีม่าของงบประมาณ จํานวนงบประมาณ

ไมม่ีขอ้มูลงบประมาณจากแหลง่อื่น

รวมวงเงินงบประมาณทัง้หมด 56,000 บาท

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายระหวา่ง
ปีงบประมาณ 2564 ถึง

ปีงบประมาณ 2564

ปีงบประมาณ 2564 จํานวนงบประมาณ

ไตรมาสที ่1 46,450 บาท

ไตรมาสที ่2 9,550 บาท

ไตรมาสที ่3 0 บาท

ไตรมาสที ่4 0 บาท

รวมงบประมาณจากแผนการ
ใช้จ่ายทัง้หมด

56,000 บาท

M.6 ผลการดําเนินงาน ประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2564
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ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2564

เป้าหมายเชิงผลผลิต
(Output)

- โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จํานวน 45 โรงเรียน - นักเรียนในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ทุกคน

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

- โรงเรียนในสังกัดสพม.35 มีการบริหารจัดการและดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทีส่ัมฤทธิผลตอ่การ
พัฒนานักเรียนอยา่งเป็นองคร์วมทุกดา้น - นักเรียนในสังกัดสพม.35 ไดพ้ัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีคุณลักษณะทีพ่ึง
ประสงค ์มีภูมิคุม้กันทางจิตใจทีเ่ข็มแข็ง คุณภาพชีวิตทีด่ี มีทักษะการดํารงชีวิต และรอดพน้จากวิกฤติทัง้ปวง

ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ - สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทีเ่ขม้แข็งและมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอยา่งเป็นรูปธรรมและมีความยัง่ยืน - นักเรียนไดร้ับการดูแลช่วยเหลืออยา่งเหมาะสม และสามารถพัฒนาตนเอง
ไดต้ามศักยภาพ ทัง้ดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ ์สังคม และสติปัญญา

ความกา้วหนา้ของกิจกรรมทีด่ําเนินการ ประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2564

กิจกรรมตามแผนงาน กิจกรรมหลักที ่1 ความกา้วหนา้

ประชุมคณะทํางาน ประชุมคณะทํางาน

กิจกรรมหลักที ่2 ความกา้วหนา้

ประชุมผูบ้ริหารสถานศึกษา/ครูเพ่ือพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน

ประชุมผูบ้ริหารสถานศึกษา/ครูเพื่อพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน

ความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการกับแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติหลัก

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติ

สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมลาในทุกมิติ

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของแผนแมบ่ทประเด็น

คนไทยทุกคนไดร้ับการคุม้ครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิม่ขึ้น

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของแผนยอ่ย

มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุม่เป้าหมายทีต่อ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษไดค้รอบคลุมมากยิง่ขึ้น

ความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการกับแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติระดับรอง

แผนระดับที ่3 แผนการทํางานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง

ความสอดคลอ้งกับแผนการ
ปฏิรูปประเทศ

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

2. ลดความเหลื่อมลาทางการศึกษา ลดความเหลื่อมลาทางการศึกษา 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

1. เด็ก เยาวชน และประชาชน ทีข่าดแคลนทุนทรัพยห์รือดอ้ย
โอกาส ทุกคนมีความเสมอภาคในโอกาสพัฒนาตนเองตาม
ศักยภาพและเขา้ถึงการศึกษาทีมี่คุณภาพ รวมถึงเสริมสร้างพัฒนา
ครูและสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ตลอดจนวิจัย
พัฒนาองคค์วามรู้ทีน่ําไปใช้ไดจ้ริงเพื่อยกระดับความสามารถของ
คนไทยไดอ้ยา่งยัง่ยืน

เด็ก เยาวชน และประชาชน ทีข่าดแคลนทุนทรัพยห์รือดอ้ยโอกาส
ทุกคนมีความเสมอภาคในโอกาสพัฒนาตนเองตามศักยภาพและ
เขา้ถึงการศึกษาทีม่ีคุณภาพ รวมถึงเสริมสร้างพัฒนาครูและสถาน
ศึกษาให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ตลอดจนวิจัยพัฒนาองคค์วาม
รู้ทีน่ําไปใช้ไดจ้ริงเพื่อยกระดับความสามารถของคนไทยไดอ้ยา่ง
ยัง่ยืน 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
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เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

เด็ก เยาวชน และประชาชน ทีข่าดแคลนทุนทรัพยห์รือดอ้ยโอกาส
ทุกคนมีความเสมอภาคในโอกาสพัฒนาตนเองตามศักยภาพและ
เขา้ถึงการศึกษาทีมี่คุณภาพ รวมถึงเสริมสร้างพัฒนาครูและสถาน
ศึกษาให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ตลอดจนวิจัยพัฒนาองคค์วาม
รู้ทีน่ําไปใช้ไดจ้ริงเพื่อยกระดับความสามารถของคนไทยไดอ้ยา่ง
ยัง่ยืน

เด็ก เยาวชน และประชาชน ทีข่าดแคลนทุนทรัพยห์รือดอ้ยโอกาส
ทุกคนมีความเสมอภาคในโอกาสพัฒนาตนเองตามศักยภาพและ
เขา้ถึงการศึกษาทีม่ีคุณภาพ รวมถึงเสริมสร้างพัฒนาครูและสถาน
ศึกษาให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ตลอดจนวิจัยพัฒนาองคค์วาม
รู้ทีน่ําไปใช้ไดจ้ริงเพื่อยกระดับความสามารถของคนไทยไดอ้ยา่ง
ยัง่ยืน 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

ผูข้าดแคลนทุนทรัพยแ์ละดอ้ยโอกาสในระบบการศึกษาไดรั้บ
โอกาสทางการศึกษาจนสําเร็จการศึกษาขัน้พื้นฐานและตาม
ศักยภาพ

ผูข้าดแคลนทุนทรัพยแ์ละดอ้ยโอกาสในระบบการศึกษาไดรั้บ
โอกาสทางการศึกษาจนสําเร็จการศึกษาขัน้พื้นฐานและตาม
ศักยภาพ 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

5. สถานศึกษาระดับตา่งๆ มีระบบคุม้ครองดา้นความปลอดภัย
สุขภาพ และสวัสดิภาพอยา่งเหมาะสม

สถานศึกษาระดับตา่งๆ มีระบบคุม้ครองดา้นความปลอดภัย
สุขภาพ และสวัสดิภาพอยา่งเหมาะสม 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

สถานศึกษาระดับตา่งๆ มีระบบคุม้ครองดา้นความปลอดภัย
สุขภาพ และสวัสดิภาพอยา่งเหมาะสม

สถานศึกษาระดับตา่งๆ มีระบบคุม้ครองดา้นความปลอดภัย
สุขภาพ และสวัสดิภาพอยา่งเหมาะสม 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

ผูเ้รียนไดร้ับการช่วยเหลือดูแล และคุม้ครองทัง้ดา้นความปลอดภัย
สุขภาพ และสวัสดิภาพ

ผูเ้รียนไดรั้บการช่วยเหลือดูแล และคุม้ครองทัง้ดา้นความปลอดภัย
สุขภาพ และสวัสดิภาพ 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ ดา้นการปฏิรูปประเทศดา้นสังคม 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

2.พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครในชุมชนในการบริหารวิทยุชุมชน พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครในชุมชนในการบริหารวิทยุชุมชน 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ ดา้นการปฏิรูปประเทศดา้นสังคม 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

3.สง่เสริมให้ผลิตและเพิม่สัดสว่นรายการทีเ่หมาะสมกับแตล่ะช่วง
วัย มีเนื้อหาทีส่ง่เสริมความรู้วิชาการ คุณธรรมจริยธรรม และทักษะ
ชีวิต

สง่เสริมให้ผลิตและเพิม่สัดสว่นรายการทีเ่หมาะสมกับแตล่ะช่วงวัย
มีเนื้อหาทีส่ง่เสริมความรู้วิชาการ คุณธรรมจริยธรรม และทักษะชีวิต 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

แผนความมัน่คงแห่งชาติ

การเบิกจ่ายงบประมาณประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2564

จํานวนเงินงบประมาณตาม
แผนการใช้จ่าย

46,450
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แผนการใชจาย

จํานวนเงินงบประมาณทีเ่บิก
จ่ายจริง

39,524

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไมส่ามารถเบิกจ่ายงบประมาณไดต้ามแผนการ

สาเหตุทีไ่มส่ามารถเบิกจ่ายงบ
ประมาณไดต้ามแผนการ

เบิกจ่ายจริงตามภาระงาน

สรุปปัญหาและขอ้เสนอแนะของโครงการประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2564

ผลการดําเนินงาน สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โดยกลุม่สง่เสริมการจัดการศึกษา ไดด้ําเนินกิจกรรม ดังนี ้1. ประชุม
คณะทํางานเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมเสริมสร้างความเขม้แข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนฯ 2. ประชุม
ผูบ้ริหารสถานศึกษา/ครูเพื่อพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยไดก้ําหนดจัดการประชุมเสริมสร้างความเขม้แข็ง
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษา ตามโครงการพัฒนาการดําเนินงานระบบการดูแลช่วย
เหลือนักเรียน ประจําปี 2564 ในวันที ่22 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม. 35 ไดเ้ชิญรอง ผอ.ร.ร.หัวหนา้
งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูนักจิตวิทยาโรงเรียน ของโรงเรียนในสังกัด จํานวน 90 คน คณะทํางาน/
วิทยากร/ผูเ้กีย่วขอ้ง จํานวน 25 คน รวม 115 คน เพื่อพัฒนาบุคลากรทีร่ับผิดชอบงาน ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โดยไดร้ับการสนับสนุนวิทยากรจากบา้นพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลําพูน ให้ความรู้ในเรื่องกระบวนการดําเนินงานของ
บา้นพักเด็กและครอบครัวทีมงานจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ผศ.ดร.นงลักษณ ์เขียนงาม และ ดร.ญาณินท ์คุณา ให้ความ
รู้ในเรื่องทักษะจิตวิทยาแนะแนวและการให้คําปรึกษากรณีศึกษาปัญหาในโรงเรียน สง่ผลให้ผูเ้ขา้รับการอบรม มีความรู้
สามารถปฏิบัติหนา้ทีร่ะบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได ้ทําให้โรงเรียนในสังกัดสพม.35 มีการบริหารจัดการและดําเนิน
งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทีส่ัมฤทธิผลตอ่การพัฒนานักเรียนอยา่งเป็นองคร์วมทุกดา้น และนักเรียนในสังกัด
สพม.35 ไดพ้ัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค ์มีภูมิคุม้กันทางจิตใจทีเ่ข็มแข็ง คุณภาพชีวิตทีด่ี มีทักษะ
การดํารงชีวิต และรอดพน้จากวิกฤติทัง้ปวง

ปัญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน

-

ขอ้เสนอแนะ -

M.6 ผลการดําเนินงาน ประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2564

ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2564

เป้าหมายเชิงผลผลิต
(Output)

ยังไมไ่ดด้ําเนินการเลื่อนการจัดกิจกรรมไปไตรมาสที ่3 - 4

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

ยังไมไ่ดด้ําเนินการเลื่อนการจัดกิจกรรมไปไตรมาสที ่3 - 4

ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ ยังไมไ่ดด้ําเนินการเลื่อนการจัดกิจกรรมไปไตรมาสที ่3 - 4

ความกา้วหนา้ของกิจกรรมทีด่ําเนินการ ประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2564

กิจกรรมตามแผนงาน กิจกรรมหลักที ่1 ความกา้วหนา้

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกฯ ยังไมไ่ดด้ําเนินการเลื่อนการจัดกิจกรรมไปไตรมาสที ่3 - 4

ความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการกับแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติหลัก

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติ

ยังไมไ่ดด้ําเนินการเลื่อนการจัดกิจกรรมไปไตรมาสที ่3 - 4

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของแผนแมบ่ทประเด็น

ยังไมไ่ดด้ําเนินการเลื่อนการจัดกิจกรรมไปไตรมาสที ่3 - 4
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ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2564
ของแผนแมบทประเดน

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของแผนยอ่ย

ยังไมไ่ดด้ําเนินการเลื่อนการจัดกิจกรรมไปไตรมาสที ่3 - 4

ความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการกับแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติระดับรอง

แผนระดับที ่3 แผนการทํางานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง

ความสอดคลอ้งกับแผนการ
ปฏิรูปประเทศ

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

2. ลดความเหลื่อมลาทางการศึกษา ยังไมไ่ดด้ําเนินการเลื่อนการจัดกิจกรรมไปไตรมาสที ่3 - 4 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

1. เด็ก เยาวชน และประชาชน ทีข่าดแคลนทุนทรัพยห์รือดอ้ย
โอกาส ทุกคนมีความเสมอภาคในโอกาสพัฒนาตนเองตาม
ศักยภาพและเขา้ถึงการศึกษาทีมี่คุณภาพ รวมถึงเสริมสร้างพัฒนา
ครูและสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ตลอดจนวิจัย
พัฒนาองคค์วามรู้ทีน่ําไปใช้ไดจ้ริงเพื่อยกระดับความสามารถของ
คนไทยไดอ้ยา่งยัง่ยืน

ยังไมไ่ดด้ําเนินการเลื่อนการจัดกิจกรรมไปไตรมาสที ่3 - 4 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

เด็ก เยาวชน และประชาชน ทีข่าดแคลนทุนทรัพยห์รือดอ้ยโอกาส
ทุกคนมีความเสมอภาคในโอกาสพัฒนาตนเองตามศักยภาพและ
เขา้ถึงการศึกษาทีมี่คุณภาพ รวมถึงเสริมสร้างพัฒนาครูและสถาน
ศึกษาให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ตลอดจนวิจัยพัฒนาองคค์วาม
รู้ทีน่ําไปใช้ไดจ้ริงเพื่อยกระดับความสามารถของคนไทยไดอ้ยา่ง
ยัง่ยืน

ยังไมไ่ดด้ําเนินการเลื่อนการจัดกิจกรรมไปไตรมาสที ่3 - 4 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

ผูข้าดแคลนทุนทรัพยแ์ละดอ้ยโอกาสในระบบการศึกษาไดรั้บ
โอกาสทางการศึกษาจนสําเร็จการศึกษาขัน้พื้นฐานและตาม
ศักยภาพ

ยังไมไ่ดด้ําเนินการเลื่อนการจัดกิจกรรมไปไตรมาสที ่3 - 4 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

5. สถานศึกษาระดับตา่งๆ มีระบบคุม้ครองดา้นความปลอดภัย
สุขภาพ และสวัสดิภาพอยา่งเหมาะสม

ยังไมไ่ดด้ําเนินการเลื่อนการจัดกิจกรรมไปไตรมาสที ่3 - 4 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

สถานศึกษาระดับตา่งๆ มีระบบคุม้ครองดา้นความปลอดภัย
สุขภาพ และสวัสดิภาพอยา่งเหมาะสม

ยังไมไ่ดด้ําเนินการเลื่อนการจัดกิจกรรมไปไตรมาสที ่3 - 4 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายเป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

ผเ้รียนไดร้ับการช่วยเหลือดแล และคม้ครองทัง้ดา้นความปลอดภัย ยังไมไ่ดด้ําเนินการเลื่อนการจัดกิจกรรมไปไตรมาสที่ 3 4
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 พิมพเ์อกสาร      ดาวนโ์หลดเอกสารโครงการรูปแบบ Microsoft Word      ดาวนโ์หลดเอกสารโครงการรูปแบบ PDF    

กลับหนา้แสดงรายช่ือโครงการ

ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2564
ผูเรยนไดรบการชวยเหลอดูแล และคุมครองทงดานความปลอดภย
สุขภาพ และสวัสดิภาพ

ยงไมไดดาเนนการเลอนการจดกจกรรมไปไตรมาสท 3 - 4 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ ดา้นการปฏิรูปประเทศดา้นสังคม 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

2.พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครในชุมชนในการบริหารวิทยุชุมชน ยังไมไ่ดด้ําเนินการเลื่อนการจัดกิจกรรมไปไตรมาสที ่3 - 4 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ ดา้นการปฏิรูปประเทศดา้นสังคม 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

3.สง่เสริมให้ผลิตและเพิม่สัดสว่นรายการทีเ่หมาะสมกับแตล่ะช่วง
วัย มีเนื้อหาทีส่ง่เสริมความรู้วิชาการ คุณธรรมจริยธรรม และทักษะ
ชีวิต

ยังไมไ่ดด้ําเนินการเลื่อนการจัดกิจกรรมไปไตรมาสที ่3 - 4 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

แผนความมัน่คงแห่งชาติ

การเบิกจ่ายงบประมาณประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2564

จํานวนเงินงบประมาณตาม
แผนการใช้จ่าย

9,550

จํานวนเงินงบประมาณทีเ่บิก
จ่ายจริง

0

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไมส่ามารถเบิกจ่ายงบประมาณไดต้ามแผนการ

สาเหตุทีไ่มส่ามารถเบิกจ่ายงบ
ประมาณไดต้ามแผนการ

ยังไมไ่ดด้ําเนินการเลื่อนการจัดกิจกรรมไปไตรมาสที ่3 - 4

สรุปปัญหาและขอ้เสนอแนะของโครงการประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2564

ผลการดําเนินงาน ยังไมไ่ดด้ําเนินการเลื่อนการจัดกิจกรรมไปไตรมาสที ่3 - 4

ปัญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน

ยังไมไ่ดด้ําเนินการเลื่อนการจัดกิจกรรมไปไตรมาสที ่3 - 4

ขอ้เสนอแนะ ยังไมไ่ดด้ําเนินการเลื่อนการจัดกิจกรรมไปไตรมาสที ่3 - 4

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

