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โครงการ/การดําเนินการ: โครงการนอ้มนําพระบรมราโชบายดา้นการศึกษา ในหลวงรัชกาลที ่10 และพระบรมวงศานุวงศ ์สู่
การบูรณาการเพื่อจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา (ศธ 04265-64-0002)

กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

สถานะ อนุมัติแลว้

M.1 แนวทางการพัฒนาของแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรง

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ

ความสอดคลอ้งของโครงการ
กับยุทธศาสตร์ชาติทีท่า่นเลือก

ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์

 

เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์

 

อธิบายความสอดคลอ้งของ
โครงการกับยุทธศาสตร์ชาติที่

ทา่นเลือก

โครงการนอ้มนําพระบรมราโชบายดา้นการศึกษา ในหลวงรัชกาลที ่10 และพระบรมวงศานุวงศส์ูก่ารบูรณาการเพื่อ
จัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา มุง่เนน้ให้ผูเ้รียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมัน่ในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข มีทัศนคติทีถู่กตอ้งตอ่บา้นเมือง มีหลักคิดทีถู่กตอ้ง และเป็นพลเมืองดี
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคา่นิยมทีพ่ึงประสงค ์มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอ่สังคมและผูอ้ื่น ซื่อสัตย ์สุจริต มัธยัสถ์
อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม สง่ผลให้ประเทศชาติมีความมัน่คง ดว้ยการธํารงไวซ้ึ่งสถาบันหลักทีส่ําคัญ
ของชาติ

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับเป้าหมายและตัวชีว้ัดของแผนแมบ่ทประเด็น

แผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์
ชาติ

แผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การปรับเปลีย่นคา่นิยมและวัฒนธรรม

เป้าหมาย คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม คา่นิยมทีด่ีงาม และมีความรัก และภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้น นําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดํารงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและเป็นทีย่อมรับของนานาประเทศมากขึ้น

ความสอดคลอ้งของโครงการ
กับเป้าหมายของแผนแมบ่ท

ประเด็น

โครงการนอ้มนําพระบรมราโชบายดา้นการศึกษา ในหลวงรัชกาลที ่10 และพระบรมวงศานุวงศส์ูก่ารบูรณาการเพื่อ
จัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา มุง่เนน้ให้ผูเ้รียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมัน่ในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข มีทัศนคติทีถู่กตอ้งตอ่บา้นเมือง มีหลักคิดทีถู่กตอ้ง และเป็นพลเมืองดี
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคา่นิยมทีพ่ึงประสงค ์มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอ่สังคมและผูอ้ื่น ซื่อสัตย ์สุจริต มัธยัสถ์
อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม สง่ผลให้ประเทศชาติมีความมัน่คง ดว้ยการธํารงไวซ้ึ่งสถาบันหลักทีส่ําคัญ
ของชาติ

ตัวชีว้ัดของแผนแมบ่ทประเด็น ตัวชีว้ัด Contribution ตอ่เป้าหมายเมื่อเสร็จสิน้โครงการ

ดัชนีคุณธรรม 5 ประการ ประกอบดว้ย ความซ่ือสัตยส์ุจริตการมีจิต
สาธารณะ การเป็นอยูอ่ยา่งพอเพียง การกระทําอยา่งรับผิดชอบ
ความเป็นธรรมทางสังคม

นักเรียนในสังกัดมีความซ่ือสัตยส์ุจริต มีจิตสาธารณะ อยูอ่ยา่งพอ
เพียง มีความรับผิดชอบตอ่สังคม เพิม่ขึ้นร้อยละ 10

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับเป้าหมายและตัวชีว้ัดของแผนยอ่ย

แผนยอ่ย แผนยอ่ยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม คา่นิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองทีด่ี

แนวทางการพัฒนา 1) ปลูกฝังคา่นิยมและวัฒนธรรมผา่นการเลีย้งดูในครอบครัว ปลูกฝังคา่นิยมและบรรทัดฐานวัฒนธรรมทีด่ีผา่นสถาบัน
ครอบครัว สง่เสริมสนับสนุนกิจกรรมทีพ่ัฒนาในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม การมัธยัสถ์ อดออม ซื่อสัตยแ์ละดําเนินชีวิต
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างเสริมให้สถาบันครอบครัวเขม้แข็งและอบอุ่น

ประเด็น

1. การปรับเปลีย่นคา่นิยมและวัฒนธรรม

1.2การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย ์วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอน

ในสถานศึกษา

เป้าหมาย

1. คนไทยเป็นคนดี คนเกง่ มีคุณภาพ พร้อมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที ่21
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สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติเป้าหมาย คนไทยเป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ ์มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลทัง้ดา้นสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิต
วิญญาณทีด่ี เขา้ใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเขา้กับสภาพแวดลอ้มดีขึ้น

ความสอดคลอ้งของโครงการ
กับเป้าหมายของแผนยอ่ย

นักเรียนในสังกัด สพม.ลําปาง ลําพูน เป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ ์มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลทัง้ดา้นสติ
ปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณทีด่ี เขา้ใจในการปฏิบัติตนตามหลักการแแห่งพระบรมราโชบายดา้นการศึกษา
ของในหลวงรัชกาลที ่10

ตัวชีว้ัดของแผนยอ่ย ตัวชีว้ัด Contribution ตอ่เป้าหมายเมื่อเสร็จสิน้โครงการ

ประชากรอายุ 13 ปี ขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนทีส่ะทอ้นการมี
คุณธรรมจริยธรรมเพิม่ขึ้น (ร้อยละตอ่ปี)

ร้อยละ 100 ของจํานวนโรงเรียนในสังกัด ทีเ่ขา้ร่วมโครงการ และ
ไดรั้บสง่เสริม สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดย
การนอ้มนําพระบรมราโชบาย ดา้นการศึกษา ในหลวงรัชกาลที ่10
และพระบรมวงศานุวงศส์ูก่ารบูรณาการเพื่อจัดการเรียนรู้ในสถาน
ศึกษา

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับองคป์ระกอบกับปัจจัย

องคป์ระกอบ สถานศึกษาและแหลง่เรียนรู้ทีเ่สริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและสติปัญญา (100101V03)

ปัจจัย หลักสูตรและกิจกรรมทางการศึกษาทีส่ง่เสริมคา่นิยม ศิลปะและวัฒนธรรม (100101F0302)

M.1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับตา่งๆ

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

แผนการปฏิรูปประเทศดา้นที่
เกีย่วขอ้งโดยตรง

แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษา

 
แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษา

 
แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษา

 
แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษา

 

แผนการปฏิรูปประเทศดา้นที่
เกีย่วขอ้งในระดับรอง

เป้าหมายรวม

1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา

เรื่องและประเด็นปฏิรูป

5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลีย่นแปลงในศตวรรษที ่21 เป้าหมายรวม

เป้าหมายรวม

2. ผูเ้รียนไดร้ับการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นคนดีของสังคม มีวินัย

และภูมิใจในชาติ

เรื่องและประเด็นปฏิรูป

5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลีย่นแปลงในศตวรรษที ่21 เป้าหมายรวม

ประเด็นการปฏิรูป

5.2 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม

กิจกรรม

กิจกรรม 1 จัดทําขอ้เสนอแนวทางการจัดการศึกษาและการจัด

กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้

กับผูเ้รียน

เป้าหมาย

ขอ้เสนอแนวทางการจัดการศึกษาและการจัด

กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม

และจริยธรรมให้กับผูเ้รียน

เรื่องและประเด็นปฏิรูป

5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลีย่นแปลงในศตวรรษที ่21 เป้าหมายรวม

ประเด็นการปฏิรูป

5.2 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม

เป้าหมายรวม

ผูเ้รียนไดร้ับการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นคนดีของ

สังคม มีวินัยและภูมิใจในชาติ
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แผนระดับที ่2 
แผนการปฏิรูปประเทศ / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / แผนความมัน่คงแห่งชาติ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

 

แผนความมัน่คงแห่งชาติ

แผนระดับที ่3 ตามมติ ครม. วันที ่4 ธันวาคม 2560

แผนระดับที ่3 ตามมติ ครม.
วันที ่4 ธันวาคม 2560

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

ความสอดคลอ้งกับสว่นทีเ่กีย่วขอ้งอื่น

ความสอดคลอ้งกับนโยบาย
รัฐบาลหลัก

 สืบสาน รักษา ตอ่ยอดศาสตร์พระราชาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวมา
เป็นหลักสําคัญ 

 สร้างการตระหนักรู้ เผยแพร่ และปลูกฝังให้ประชาชนมีความรู้ความเขา้ใจทีถู่กตอ้งและเป็นจริงเกีย่วกับสถาบันพระ
มหากษัตริยแ์ละพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน ตลอดจนพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริยท์ุกพระองค ์

ความสอดคลอ้งกับนโยบาย
เร่งดว่นของรัฐบาล

 การเตรียมคนไทยสูศ่ตวรรษที ่๒๑ 

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง

มติครม.ทีเ่กีย่วขอ้ง

อื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

เป้าหมายรวม

1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยทีส่มบูรณ์

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที ่1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
เป้าหมาย

เป้าหมายที ่1 คนไทยสว่นใหญม่ีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานทีด่ีของ

สังคม

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที ่1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
แนวทางการพัฒนา

1. ปรับเปลีย่นคา่นิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และ

พฤติกรรมทีพ่ึงประสงค์
- สง่เสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทัง้ในและนอกห้องเรียนทีส่อด

แทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ







2. ขอ้มูลทัว่ไป

ภาพรวมโครงการ/การดําเนินงาน
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ภ พรวมโคร ร/ ร เนน น

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 นาย

ชื่อ พีรวุทธิ์

นามสกุล สีตาบุตร

อีเมล (หนว่ยงาน) spm35@secondary35.go.th

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

โทรศัพท์ ์ 089-9621940

โทรสาร 054-350791

3. รายละเอียด

รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน
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รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน

หลักการและเหตุผล สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน ไดน้อ้มนําพระบรมราโชบายดา้นการศึกษาในหลวงรัชกาลที ่10 อัน
ประกอบดว้ย 4 ประการ คือ 1. มีทัศนคติทีถู่กตอ้งตอ่บา้นเมือง 2. มีพื้นฐานชีวิตทีม่ัน่คง – มีคุณธรรม 3. มีงานทํา – มี
อาชีพ 4. เป็นพลเมืองทีด่ี และนอ้มนําพระบรมราโชบาย,พระราโชบายของพระบรม วงศานุวงศอ์ันเกีย่วเนื่องกับการ
จัดการศึกษา เช่น การสง่เสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอันเป็นแนวทางการดําเนินชีวิตและ วีถีปฏิบัติทีพ่ระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวฯ รัชกาลที ่9 ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน (สพฐ.) ไดส้ง่เสริมการนําหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสูส่ถานศึกษา โดยประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พ.ศ. 2551 ซึ่งไดก้ําหนด 1
ใน 5 เป้าหมายของหลักสูตรคือ “การพัฒนาผูเ้รียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคา่นิยมทีพ่ึงประสงค ์มีวินัย และปฏิบัติ
ตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาทีต่นนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” จึงเป็นการปลูกฝัง
ผูเ้รียนให้ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการคิด การปฏิบัติตน และคุณลักษณะในการดําเนินชีวิต ในศตวรรษที่
21 สอดคลอ้งกับทีส่ํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน ไดน้อ้มนําแนวพระราชดําริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดา้นการจัดการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ ซึ่งตอ้งสร้างความรู้ความเขา้ใจ
อันถูกตอ้งทีม่ีตอ่ชาติบา้นศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย ์สง่เสริมเด็กและเยาวชนไทยให้มีความรู้ความเขา้ใจใน
ประวัติศาสตร์ความเป็นชาติไทย รักชาติ ศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ์และเป็นพลเมืองทีด่ีในระบอบ
ประชาธิปไตยมีความปรองดองสมานฉันทเ์พื่อสันติสุขในสังคมไทย ดังนัน้เพื่อเป็นการสนองตอบตอ่นโยบายและจุดมุง่
หมายของหนว่ยงานตน้สังกัด สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จึงมุง่บูรณาการทุกโครงการให้มีความ
เชื่อมโยงกัน เพื่อให้เกิดการบูรณาการในการขับเคลื่อนและสง่เสริมดา้นคุณธรรมอยา่งเป็นระบบ ช่วยลดภาระงานของครู
ผูส้อน ทัง้ยังสอดคลอ้งกับบริบทและภาระงานของโรงเรียนในปัจจุบันทีม่ีความรับผิดชอบจํานวนมาก อันจักเป็นการเพิม่
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงานตามนโยบายในการปลูกฝังผูเ้รียนดา้นคุณธรรม จริยธรรม คา่นิยมทีพ่ึง
ประสงคข์องนักเรียน และในสว่นตา่งๆทีเ่กีย่วเนื่องกับการพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีของบา้นเมืองอยา่งยัง่ยืนตอ่ไป

วัตถุประสงค์ พระบรมราโชบายดา้นการศึกษา ในหลวงรัชกาลที ่10 และพระบรมวงศานุวงศ ์สูก่ารบูรณาการเพื่อจัดการเรียนรู้ใน
สถานศึกษา ให้มีความตอ่เนื่องและยัง่ยืน

เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงผลผลิต
(Output)

โรงเรียนในสังกัด สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จํานวน 45 แห่ง ไดร้ับสง่เสริม สนับสนุนและพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนไดร้ับการนิเทศ กํากับ ติดตามและดูแลการตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษา ใน
การนอ้มนําพระบรมราโชบายดา้นการศึกษา ในหลวงรัชกาลที ่10 และพระบรมวงศานุวงศ ์สูก่ารบูรณาการเพื่อจัดการ
เรียนรู้ในสถานศึกษาอยา่งยัง่ยืน

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

โรงเรียนในสังกัด สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จํานวน 45 แห่ง มีความเขม้แข็งในการดําเนินงานใน
ดา้นพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยการนอ้มนําพระบรมราโชบายดา้นการศึกษา ในหลวงรัชกาลที ่10 และพระบรม
วงศานุวงศส์ูก่ารบูรณาการเพื่อจัดการเรียนรู้ ในสถานศึกษา อยา่งตอ่เนื่องและยัง่ยืน ทําให้นักเรียนทุกคนในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นผูม้ีทัศนคติทีด่ีตอ่บา้นเมือง มีงานทํา มีอาชีพ มีคุณธรรม
จริยธรรม มีวินัย รักษาศีลธรรม เป็นพลเมืองทีด่ี มีจิตอาสา สง่ผลให้ประเทศชาติมีความมัน่คง

ผลทีค่าดวา่จะเกิด 1. ผูบ้ริหาร คณะครูและบุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งเกิดความตระหนัก มีความเขา้ใจระบบ และวิธีการดําเนินงานการบูรณาการ
นอ้มนําพระบรมราโชบายดา้นการศึกษา ในหลวงรัชกาลที ่10 และพระบรมวงศานุวงศ ์สูก่ารบูรณาการเพอ่ื จัดการเรียนรู้
ในสถานศึกษา อันประกอบดว้ยดา้น คุณธรรมฯ , ดา้นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, ดา้นการเรียนการสอน
ประวัติศาสตร์ ฯ ของสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 2. โรงเรียนในสังกัด สพม.35 ได้
รับการนิเทศ ติดตาม นอ้มนําพระบรมราโชบายดา้นการศึกษาในหลวงรัชกาลที ่10 และพระบรมวงศานุวงศ ์อันประกอบ
ดว้ยดา้นคุณธรรมฯ ,ดา้นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง,ดา้นการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ฯ สูก่ารบูรณาการเพอ่ื
จัดการเรียนรู้ ในสถานศึกษาจากหนว่ยงานตน้สังกัด 3. สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ไดฐ้านขอ้มูล
แหลง่การเรียนรู้และรายงานการสรุปผลการดําเนินงานการจัดการศึกษา โดยการนอ้มนําพระบรมราโชบายดา้นการศึกษา
ในหลวงรัชกาลที ่10 และพระบรมวงศานุวงศ ์สูก่ารบูรณาการเพื่อจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา อันประกอบดว้ยดา้นคุณ
ธรรมฯ ,ดา้นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง,ดา้นการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ฯ

ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ เชิงปริมาณ ร้อยละ 100 ของจํานวนโรงเรียนในสังกัด สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ทีเ่ขา้ร่วม
โครงการ และไดร้ับสง่เสริม สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยการนอ้มนําพระบรมราโชบาย ดา้นการ
ศึกษา ในหลวงรัชกาลที ่10 และพระบรมวงศานุวงศ ์สูก่ารบูรณาการเพื่อจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา เชิงคุณภาพ ระดับ
ความสําเร็จของการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยการนอ้มนําพระบรมราโชบายดา้นการศึกษา ในหลวง
รัชกาลที ่10 และพระบรมวงศานุวงศส์ูก่ารบูรณาการเพื่อจัดการเรียนรู้ ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35 ทีม่ีความเขม้แข็ง ตอ่เนื่องและยัง่ยืน

กลุม่เป้าหมาย/ผูท้ีไ่ดร้ับ
ประโยชน์

โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จํานวน 45 แห่ง

พื้นทีก่ารดําเนินการ
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รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงานระดับพื้นทีด่ําเนินการ ภูมิภาค/กลุม่จังหวัด

รายละเอียดพื้นทีก่ารดําเนิน
การ

สถานศึกษาในสังกัด สพม.35 พื้นทีจ่ังหวัดลําปาง และจังหวัดลําพูน

พิกัดพื้นทีก่ารดําเนินการ

ระยะเวลาดําเนินโครงการ/การดําเนินงาน

วันทีเ่ริม่ตน้โครงการ ตุลาคม พ.ศ. 2563

วันทีส่ิน้สุดโครงการ กันยายน พ.ศ. 2564

4. กิจกรรม

กจิกรรม

การประชมุคณะกรรมการผูดํ้าเนนิงาน

การอบรมการจัดการเรยีนรูเ้พื�อนอ้มนําพระบรมราโชบายดา้น

การประเมนิอตัลกัษณ ์29 ประการ ตามโครงการโรงเรยีนวถิพี

คา่ยเยาวชนคนคณุธรรม - โรงเรยีนเป็นผูดํ้าเนนิการจัดคา่ยคุ

การคนืคณุธรรมสูห่อ้งเรยีน - โรงเรยีนเป็นผูดํ้าเนนิการจัดกจิก

การประเมนิครุชุนคนคณุธรรม /นวตักรรมสรา้งสรรคค์นด ี/การ

การคดัเลอืกโครงงานคณุธรรมเฉลมิพระเกยีรตฯิ

การประกวดวธิปีฏบิตัทิี�เป็นเลศิ (Best Practice) การนอ้มนํา

การสรปุผลการดําเนนิงานฯ

พ.ศ. 2563 พ.ศ

ปีงบประมาณ 2564

Q 1 Q 2

การประชมุคณะกรรมการผูดํ้าเนนิงาน

การอบรมการจัดการเรยีนรูเ้พื�อนอ้มนําพระบรมราโชบา

การประเมนิอตัลกัษณ ์29

คา่ยเยาวชนคนคณุธรรม 

การคนืคณุธรรมสูห่อ้งเรยี

การประเมนิครุชุนคนคณุธ

การคดัเลอืกโครงงานค

การประกวดวธิปีฏบิตัทิี�เป็

5. งบประมาณ

แหลง่เงิน

งบประมาณทีห่นว่ยงานขอ
โดยตรง

87,000 บาท

งบประมาณทีข่อผา่นหนว่ย
งานอื่น

ทีม่าของงบประมาณ จํานวนงบประมาณ

ไมม่ีขอ้มูล 0 บาท

งบประมาณทีไ่ดร้ับจากจังหวัด 0 บาท

งบประมาณทีไ่ดร้ับจากจังหวัด 0 บาท

เงินรายไดข้องหนว่ยงาน 0 บาท

เงินกูภ้ายในประเทศ 0 บาท

เงินกจ้ากตา่งประเทศ 0 บาท
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แหลง่เงิน

เงนกูจากตางประเทศ 0 บาท

งบประมาณจากแหลง่อื่น ทีม่าของงบประมาณ จํานวนงบประมาณ

ไมม่ีขอ้มูลงบประมาณจากแหลง่อื่น

รวมวงเงินงบประมาณทัง้หมด 87,000 บาท

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายระหวา่ง
ปีงบประมาณ 2564 ถึง

ปีงบประมาณ 2564

ปีงบประมาณ 2564 จํานวนงบประมาณ

ไตรมาสที ่1 5,750 บาท

ไตรมาสที ่2 43,900 บาท

ไตรมาสที ่3 35,090 บาท

ไตรมาสที ่4 2,260 บาท

รวมงบประมาณจากแผนการ
ใช้จ่ายทัง้หมด

87,000 บาท

M.6 ผลการดําเนินงาน ประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2564

ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2564

เป้าหมายเชิงผลผลิต
(Output)

โรงเรียนในสังกัด สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จํานวน 45 แห่ง ไดร้ับสง่เสริม สนับสนุนและพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนไดร้ับการนิเทศ กํากับ ติดตามและดูแลการตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษา ใน
การนอ้มนําพระบรมราโชบายดา้นการศึกษา ในหลวงรัชกาลที ่10 และพระบรมวงศานุวงศ ์สูก่ารบูรณาการเพื่อจัดการ
เรียนรู้ในสถานศึกษาอยา่งยัง่ยืน

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

โรงเรียนในสังกัด สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จํานวน 45 แห่ง มีความเขม้แข็งในการดําเนินงานใน
ดา้นพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยการนอ้มนําพระบรมราโชบายดา้นการศึกษา ในหลวงรัชกาลที ่10 และพระบรม
วงศานุวงศส์ูก่ารบูรณาการเพื่อจัดการเรียนรู้ ในสถานศึกษา อยา่งตอ่เนื่องและยัง่ยืน ทําให้นักเรียนทุกคนในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นผูม้ีทัศนคติทีด่ีตอ่บา้นเมือง มีงานทํา มีอาชีพ มีคุณธรรม
จริยธรรม มีวินัย รักษาศีลธรรม เป็นพลเมืองทีด่ี มีจิตอาสา สง่ผลให้ประเทศชาติมีความมัน่คง

ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ เชิงปริมาณ ร้อยละ 100 ของจํานวนโรงเรียนในสังกัด สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ทีเ่ขา้ร่วม
โครงการ และไดร้ับสง่เสริม สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยการนอ้มนําพระบรมราโชบาย ดา้นการ
ศึกษา ในหลวงรัชกาลที ่10 และพระบรมวงศานุวงศ ์สูก่ารบูรณาการเพื่อจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา เชิงคุณภาพ ระดับ
ความสําเร็จของการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยการนอ้มนําพระบรมราโชบายดา้นการศึกษา ในหลวง
รัชกาลที ่10 และพระบรมวงศานุวงศส์ูก่ารบูรณาการเพื่อจัดการเรียนรู้ ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35 ทีม่ีความเขม้แข็ง ตอ่เนื่องและยัง่ยืน

ความกา้วหนา้ของกิจกรรมทีด่ําเนินการ ประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2564

กิจกรรมตามแผนงาน กิจกรรมหลักที ่1 ความกา้วหนา้

การประชุมคณะกรรมการผูด้ําเนินงาน การประชุมคณะกรรมการผูด้ําเนินงาน

ความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการกับแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติหลัก

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติ

คนไทยเป็นคนดี คนเกง่ มีคุณภาพ พร้อมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที ่21

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของแผนแมบ่ทประเด็น

คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม คา่นิยมทีด่ีงาม และมีความรัก และภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้น นําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดํารงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและเป็นทีย่อมรับของนานาประเทศมากขึ้น

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของแผนยอ่ย

คนไทยเป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ ์มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลทัง้ดา้นสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิต
วิญญาณทีด่ี เขา้ใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเขา้กับสภาพแวดลอ้มดีขึ้น
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ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2564ความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการกับแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติระดับรอง

แผนระดับที ่3 แผนการทํางานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง

ความสอดคลอ้งกับแผนการ
ปฏิรูปประเทศ

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

2. ผูเ้รียนไดร้ับการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นคนดีของ
สังคม มีวินัยและภูมิใจในชาติ

ผูเ้รียนไดรั้บการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นคนดีของ
สังคม มีวินัยและภูมิใจในชาต ิ

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

ขอ้เสนอแนวทางการจัดการศึกษาและการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน
เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับผูเ้รียน

ขอ้เสนอแนวทางการจัดการศึกษาและการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน
เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับผูเ้รียน 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

ผูเ้รียนไดร้ับการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นคนดีของ
สังคม มีวินัยและภูมิใจในชาติ

ผูเ้รียนไดรั้บการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นคนดีของ
สังคม มีวินัยและภูมิใจในช 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดลําดับที ่1 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยทีส่มบูรณ์ คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยทีส่มบูรณ ์

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดลําดับที ่2 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

เป้าหมายที ่1 คนไทยสว่นใหญม่ีทัศนคติและพฤติกรรมตาม
บรรทัดฐานทีดี่ของสังคม

คนไทยสว่นใหญม่ีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานทีด่ีของ
สังคม 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดลําดับที ่3 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

- สง่เสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทัง้ในและนอกห้องเรียนที่
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ

สง่เสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทัง้ในและนอกห้องเรียนที่
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณ 

แผนความมัน่คงแห่งชาติ

การเบิกจ่ายงบประมาณประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2564

จํานวนเงินงบประมาณตาม
แผนการใช้จ่าย

5,750

จํานวนเงินงบประมาณทีเ่บิก
จ่ายจริง

5,750
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ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2564ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สามารถเบิกจ่ายงบประมาณไดต้ามแผนการ

สาเหตุทีไ่มส่ามารถเบิกจ่ายงบ
ประมาณไดต้ามแผนการ

สรุปปัญหาและขอ้เสนอแนะของโครงการประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2564

ผลการดําเนินงาน สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จัดประชุมคณะกรรมการผูด้ําเนินงาน เมื่อวันที ่19 ธันวาคม 2563 ณ
ห้องประชุมปันเจิง สพม.35 มีรวมผูเ้ขา้ร่วมประชุม 25 คน ไดแ้ก ่ตัวแทนของศูนยฯ์สังคมศึกษา ศูนยฯ์คุณธรรม ศูนยอ์า
เซียนฯ ทัง้ 2 จังหวัด (รวม 6 ศูนยฯ์ ศูนยล์ะ 3 คน) รวมจํานวน18คน และคณะดําเนินงาน จํานวน 7 คน รวมทัง้สิน้ 25
คน

ปัญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน

-

ขอ้เสนอแนะ -

M.6 ผลการดําเนินงาน ประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2564

ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2564

เป้าหมายเชิงผลผลิต
(Output)

สพม.ลําปาง ลําพูน เลื่อนกิจกรรมไปจัดในไตรมาสที ่3

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

สพม.ลําปาง ลําพูน เลื่อนกิจกรรมไปจัดในไตรมาสที ่3

ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ สพม.ลําปาง ลําพูน เลื่อนกิจกรรมไปจัดในไตรมาสที ่3

ความกา้วหนา้ของกิจกรรมทีด่ําเนินการ ประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2564

กิจกรรมตามแผนงาน กิจกรรมหลักที ่1 ความกา้วหนา้

การอบรมการจัดการเรียนรู้เพื่อนอ้มนําพระบรมราโชบายดา้นการ
ศึกษาในหลวงรัชกาลที1่0 และพระบรมวงศานุวงศส์ูก่ารบูรณาการ
ในสถานศึกษาฯ

สพม.ลําปาง ลําพูน เลื่อนกิจกรรมไปจัดในไตรมาสที ่3

ความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการกับแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติหลัก

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติ

สพม.ลําปาง ลําพูน เลื่อนกิจกรรมไปจัดในไตรมาสที ่3

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของแผนแมบ่ทประเด็น

สพม.ลําปาง ลําพูน เลื่อนกิจกรรมไปจัดในไตรมาสที ่3

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของแผนยอ่ย

สพม.ลําปาง ลําพูน เลื่อนกิจกรรมไปจัดในไตรมาสที ่3

ความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการกับแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติระดับรอง

แผนระดับที ่3 แผนการทํางานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง
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ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2564

ความสอดคลอ้งกับแผนการ
ปฏิรูปประเทศ

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา สพม.ลําปาง ลําพูน เลื่อนกิจกรรมไปจัดในไตรมาสที ่3 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

2. ผูเ้รียนไดร้ับการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นคนดีของ
สังคม มีวินัยและภูมิใจในชาติ

สพม.ลําปาง ลําพูน เลื่อนกิจกรรมไปจัดในไตรมาสที ่3 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

ขอ้เสนอแนวทางการจัดการศึกษาและการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน
เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับผูเ้รียน

สพม.ลําปาง ลําพูน เลื่อนกิจกรรมไปจัดในไตรมาสที ่3 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

ผูเ้รียนไดร้ับการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นคนดีของ
สังคม มีวินัยและภูมิใจในชาติ

สพม.ลําปาง ลําพูน เลื่อนกิจกรรมไปจัดในไตรมาสที ่3 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดลําดับที ่1 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยทีส่มบูรณ์ สพม.ลําปาง ลําพูน เลื่อนกิจกรรมไปจัดในไตรมาสที ่3 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดลําดับที ่2 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

เป้าหมายที ่1 คนไทยสว่นใหญม่ีทัศนคติและพฤติกรรมตาม
บรรทัดฐานทีดี่ของสังคม

สพม.ลําปาง ลําพูน เลื่อนกิจกรรมไปจัดในไตรมาสที ่3 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดลําดับที ่3 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

- สง่เสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทัง้ในและนอกห้องเรียนที่
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ

สพม.ลําปาง ลําพูน เลื่อนกิจกรรมไปจัดในไตรมาสที ่3 

แผนความมัน่คงแห่งชาติ

การเบิกจ่ายงบประมาณประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2564

จํานวนเงินงบประมาณตาม
แผนการใช้จ่าย

43,900

จํานวนเงินงบประมาณทีเ่บิก
จ่ายจริง

0
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ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2564ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไมส่ามารถเบิกจ่ายงบประมาณไดต้ามแผนการ

สาเหตุทีไ่มส่ามารถเบิกจ่ายงบ
ประมาณไดต้ามแผนการ

สพม.ลําปาง ลําพูน เลื่อนกิจกรรมไปจัดในไตรมาสที ่3

สรุปปัญหาและขอ้เสนอแนะของโครงการประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2564

ผลการดําเนินงาน สพม.ลําปาง ลําพูน เลื่อนกิจกรรมไปจัดในไตรมาสที ่3

ปัญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน

สพม.ลําปาง ลําพูน เลื่อนกิจกรรมไปจัดในไตรมาสที ่3

ขอ้เสนอแนะ สพม.ลําปาง ลําพูน เลื่อนกิจกรรมไปจัดในไตรมาสที ่3

M.6 ผลการดําเนินงาน ประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564

ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564

เป้าหมายเชิงผลผลิต
(Output)

ไมไ่ดร้ับจัดสรรงบประมาณในไตรมาสที ่3

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

ไมไ่ดร้ับจัดสรรงบประมาณในไตรมาสที ่3

ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ ไมไ่ดร้ับจัดสรรงบประมาณในไตรมาสที ่3

ความกา้วหนา้ของกิจกรรมทีด่ําเนินการ ประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564

กิจกรรมตามแผนงาน กิจกรรมหลักที ่1 ความกา้วหนา้

การประเมินอัตลักษณ ์29 ประการ ตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ -
โรงเรียนดําเนินการประเมินตนเองผา่นระบบออนไลนท์ีเ่ว็บไซต์
โรงเรียนวิถีพุทธ

การประเมินอัตลักษณ ์29 ประการ ตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ -
โรงเรียนดําเนินการประเมินตนเองผา่นระบบออนไลนท์ีเ่ว็บไซต์
โรงเรียนวิถีพุทธ ไมใ่ช้งบประมาณ

กิจกรรมหลักที ่2 ความกา้วหนา้

คา่ยเยาวชนคนคุณธรรม - โรงเรียนเป็นผูด้ําเนินการจัดคา่ยคุณธร
รมฯตามบริบทของโรงเรียน

ไมไ่ดรั้บจัดสรรงบประมาณในไตรมาสที ่3

กิจกรรมหลักที ่3 ความกา้วหนา้

การคืนคุณธรรมสูห้่องเรียน - โรงเรียนเป็นผูด้ําเนินการจัดกิจกรรม
สง่เสริมคุณธรรมฯ ตามบริบทของโรงเรียน

ไมไ่ดรั้บจัดสรรงบประมาณในไตรมาสที ่3

กิจกรรมหลักที ่4 ความกา้วหนา้

การประเมินคุรุชนคนคุณธรรม /นวัตกรรมสร้างสรรคค์นดี /การคัด
เลือกโรงเรียนดีตอ้งมีทียื่น

ไมไ่ดรั้บจัดสรรงบประมาณในไตรมาสที ่3

กิจกรรมหลักที ่5 ความกา้วหนา้

การคัดเลือกโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ไมไ่ดรั้บจัดสรรงบประมาณในไตรมาสที ่3

กิจกรรมหลักที ่6 ความกา้วหนา้

การประกวดวิธีปฏิบัติทีเ่ป็นเลิศ (Best Practice) การนอ้มนํา
พระบรมราโชบายดา้นการศึกษาในหลวงรัชกาลที ่10 และพระบรม
วงศานุวงศ ์สูส่ถานศึกษาฯ

ไมไ่ดรั้บจัดสรรงบประมาณในไตรมาสที ่3
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ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564
ความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการกับแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติหลัก

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติ

ไมไ่ดร้ับจัดสรรงบประมาณในไตรมาสที ่3

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของแผนแมบ่ทประเด็น

ไมไ่ดร้ับจัดสรรงบประมาณในไตรมาสที ่3

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของแผนยอ่ย

ไมไ่ดร้ับจัดสรรงบประมาณในไตรมาสที ่3

ความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการกับแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติระดับรอง

แผนระดับที ่3 แผนการทํางานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง

ความสอดคลอ้งกับแผนการ
ปฏิรูปประเทศ

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ไมไ่ดรั้บจัดสรรงบประมาณในไตรมาสที ่3 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

2. ผูเ้รียนไดร้ับการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นคนดีของ
สังคม มีวินัยและภูมิใจในชาติ

ไมไ่ดรั้บจัดสรรงบประมาณในไตรมาสที ่3 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

ขอ้เสนอแนวทางการจัดการศึกษาและการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน
เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับผูเ้รียน

ไมไ่ดรั้บจัดสรรงบประมาณในไตรมาสที ่3 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

ผูเ้รียนไดร้ับการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นคนดีของ
สังคม มีวินัยและภูมิใจในชาติ

ไมไ่ดรั้บจัดสรรงบประมาณในไตรมาสที ่3 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดลําดับที ่1 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยทีส่มบูรณ์ ไมไ่ดรั้บจัดสรรงบประมาณในไตรมาสที ่3 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดลําดับที ่2 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

เป้าหมายที ่1 คนไทยสว่นใหญม่ีทัศนคติและพฤติกรรมตาม
บรรทัดฐานทีดี่ของสังคม

ไมไ่ดรั้บจัดสรรงบประมาณในไตรมาสที ่3 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดลําดับที ่3 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
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 พิมพเ์อกสาร      ดาวนโ์หลดเอกสารโครงการรูปแบบ Microsoft Word      ดาวนโ์หลดเอกสารโครงการรูปแบบ PDF    

กลับหนา้แสดงรายช่ือโครงการ

ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564

เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

- สง่เสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทัง้ในและนอกห้องเรียนที่
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ

ไมไ่ดรั้บจัดสรรงบประมาณในไตรมาสที ่3 

แผนความมัน่คงแห่งชาติ

การเบิกจ่ายงบประมาณประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564

จํานวนเงินงบประมาณตาม
แผนการใช้จ่าย

35,090

จํานวนเงินงบประมาณทีเ่บิก
จ่ายจริง

0

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไมส่ามารถเบิกจ่ายงบประมาณไดต้ามแผนการ

สาเหตุทีไ่มส่ามารถเบิกจ่ายงบ
ประมาณไดต้ามแผนการ

ไมไ่ดร้ับจัดสรรงบประมาณในไตรมาสที ่3

สรุปปัญหาและขอ้เสนอแนะของโครงการประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564

ผลการดําเนินงาน กิจกรรมการประเมินอัตลักษณ ์29 ประการ ตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ - โรงเรียนดําเนินการประเมินตนเองผา่นระบบ
ออนไลนท์ีเ่ว็บไซตโ์รงเรียนวิถีพุทธ ไมใ่ช้งบประมาณ โรงเรียนวิถีพุทธในสังกัด สพม.ลําปาง ลําพูน จํานวน 45 แห่ง
ดําเนินการประเมินตนเองรอบ 9 เดือน ผา่นเว็บไซตโ์รงเรียนวิถีพุทธระหวา่งวันที ่1-30 มิถุนายน 2564 ซึ่งโรงเรียนทุก
แห่งในสังกัด สพม.ลําปาง ลําพูนเขา้ร่วมกิจกรรม และมีผลการประเมินตนเองในระดับ 3 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 100
กิจกรรมดังกลา่วสง่ผลให้ผลการดําเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธในภาพรวมของสพม.ลําปาง ลําพูน ไดร้ับผล
การประเมินในระดับ ร้อยละ 100

ปัญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน

-

ขอ้เสนอแนะ -

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

