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โครงการ/การดําเนินการ: โครงการติดตามการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจําปี 2564 (ศธ 4334-64-
0027)

กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

สถานะ อนุมัติแลว้

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)

นักเรียนไดร้ับการดูแลช่วยเหลืออยา่งเหมาะสม และสามารถพัฒนา
ตนเองไดต้ามศักยภาพ ทัง้ดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ ์สังคม และ
สติปัญญา เพิม่ขึ้นร้อยละ 10

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับเป้าหมายและตัวชีว้ัดของแผนยอ่ย

แผนยอ่ย แผนยอ่ยมาตรการแบบเจาะจงกลุม่เป้าหมายเพื่อแกปั้ญหาเฉพาะกลุม่

แนวทางการพัฒนา 1) จัดให้มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุม่เป้าหมาย โดยพัฒนาระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือก
ลม่เป้าหมายทีต่อ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เพื่อให้สามารถให้ความช่วยเหลือกับกลม่เป้าหมายทีห่ลากหลายและ

ประเด็น

1. การลดความเหลื่อมลา สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ

1.7 สร้างความเป็นธรรมในการเขา้ถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะสําหรับผู้
มีรายไดน้อ้ยและกลุม่ผูด้อ้ยโอกาส

เป้าหมาย

1. สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมลาในทุกมิติ
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สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ

ลุมเปาหมายทตองการความชวยเหลอเปนพเศษ เพอใหสามารถใหความชวยเหลอกบกลุมเปาหมายทหลากหลายและ
ครอบคลุมครบกลุม่ อาทิ ทัง้เด็ก สตรี ผูสู้งอายุ ผูม้ีความบกพร่องทางร่างกาย เหยื่อของความรุนแรงตา่ง ๆ และการคา้
มนุษย ์แรงงานในภาคการผลิตทีม่ีความเสีย่ง ผูต้ิดเชื้อ และบุคคลทีต่อ้งการการดูแลเป็นพิเศษ

เป้าหมาย มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุม่เป้าหมายทีต่อ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษไดค้รอบคลุมมากยิง่ขึ้น

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

นักเรียนไดร้ับการดูแลช่วยเหลืออยา่งเหมาะสม และสามารถพัฒนา
ตนเองไดต้ามศักยภาพ ทัง้ดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ ์สังคม และ
สติปัญญาเพิม่ขึ้นร้อยละ 5

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับองคป์ระกอบกับปัจจัย

องคป์ระกอบ เครื่องมือในการให้ความช่วยเหลือ (170201V02)

ปัจจัย นโยบาย/มาตรการให้ความช่วยเหลือ กลุม่เป้าหมายทีช่ัดเจน (170201F0202)

M.1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับตา่งๆ

แผนระดับที ่2 
แผนการปฏิรูปประเทศ / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / แผนความมัน่คงแห่งชาติ

แผนการปฏิรูปประเทศดา้นที่
เกีย่วขอ้งโดยตรง

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
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แผนระดับที ่2 
แผนการปฏิรูปประเทศ / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / แผนความมัน่คงแห่งชาติ 

แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษา

 
แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษา

 
แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษา

 
แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษา

 

สามารถของคนไทยไดอ้ยา่งยัง่ยืน

เรื่องและประเด็นปฏิรูป

3. การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมลาทางการศึกษา

ประเด็นการปฏิรูป

3.1 การดําเนินการเพื่อลดความเหลื่อมลาทางการศึกษา

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

อื่นๆ 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
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2. ขอ้มูลทัว่ไป

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 นางสาว

ชื่อ นางสาวสุธินี

นามสกุล หลา้ทา

อีเมล (หนว่ยงาน) spm35@secondary35.go.th

อีเมล (สว่นตัว/สํารอง) sutinee.l@sesalpglpn.go.th

โทรศัพท์ 097-3155266

โทรสาร 054-350791

3. รายละเอียด

รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน
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รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน

หลักการและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มาตรา 6 ความวา่ การจัดการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษยท์ี่
สมบูรณท์ัง้ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูร่่วมกับ
ผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมีความสุข การจัดการศึกษาและพัฒนาบุคคลทีส่ําคัญประการหนึ่งคือระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่ง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐานมีนโยบายสําคัญคือ การให้สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ซึ่งเป็นนวัตกรรมทีถู่กพัฒนาขึ้นเพื่อให้เกิดกระบวนการดําเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอยา่งเป็นระบบ มีขัน้
ตอน มีครูทีป่รึกษาเป็นบุคลากรหลักในการดําเนินงานเพื่อให้เกิดการมีสว่นร่วมของบุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา ไดแ้ก ่ครูทีป่รึกษาครูแนะแนว คณะกรรมการสถานศึกษา ผูบ้ริหาร ผูป้กครอง ชุมชน และครูทุกคน
เพื่อนําไปสูก่ารพัฒนาให้นักเรียนมีคุณภาพทัง้ดา้นร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และมี
วิถีชีวิตทีเ่ป็นสุขตามทีส่ังคมมุง่หวัง ซึ่งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีแนวทางการดําเนินงาน 5 ขัน้ตอน คือ การรู้จัก
นักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน (กลุม่ปกติ กลุม่เสีย่ง กุลม่มีปัญหา) การสง่เสริมและพัฒนานักเรียนการ
ป้องกันและแกไ้ขปัญหานักเรียน และการสง่ตอ่ แมค้รูทีป่รึกษาหรือครูประจําชัน้จะดําเนินการคัดกรองนักเรียนดว้ยวิธีการ
ตา่ง ๆ และจําแนกนักเรียนเป็นกลุม่ปกติ กลุม่เสีย่ง กลุม่มีปัญหา เพื่อดําเนินการสง่เสริมพัฒนา ป้องกันและแกไ้ขปัญหา
และสง่ตอ่ให้ตรงประเด็นมากทีสุ่ด แตน่ักเรียนบางคนมีปัญหาทีรุ่นแรงเกินกวา่ทีค่รูแนะแนวหรือครูทีป่รึกษาจะช่วยเหลือ
ได ้รวมทัง้ขาดเครือขา่ยเพื่อการสง่ตอ่นักเรียนให้ไดร้ับการดูแลโดยบุคลากรทีเ่ชีย่วชาญ ขาดแหลง่สนับสนุนขอ้มูลที่
เชื่อมตอ่ระหวา่งการให้บริการและดา้นวิชาการรวมถึงขาดระบบการสืบคน้ขอ้มูลขา่วสาร จึงทําให้การดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนไมค่รอบคลุมทุกสภาพปัญหา สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน กลุม่สง่เสริมการจัดการ
ศึกษาไดเ้ล็งเห็นความสําคัญของการจัดการศึกษาและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จึงดําเนินโครงการติดตามการดําเนิน
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจําปี 2564 (การดูแลช่วยเหลือและติดตามนักเรียนกลุม่เสีย่ง กลุม่ทีต่อ้งการความ
ช่วยเหลือ) ขึ้น เพื่อให้การดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ตอ่เนื่องและสามารถดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในทุกปัญหาอยา่งรอบดา้น ทําให้นักเรียนไดร้ับการดูแลช่วยเหลืออยา่งทัว่ถึงและตรงตามสภาพปัญหา
มีภูมิคุม้กันทางจิตใจ มีคุณภาพชีวิตทีด่ีขึ้น รอดพน้จากสภาวะวิกฤตตา่ง ๆไดอ้ยา่งปลอดภัยมีพัฒนาการดา้นร่างกาย
จิตใจ อารมณ ์สังคม และสติปัญญาอยา่งเหมาะสม รวมทัง้มีทักษะในการดําเนินชีวิตและสามารถเรียนรู้ไดเ้ต็มศักยภาพ

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้การดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอยา่งมีระบบและมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อให้นักเรียนไดร้ับ
การดูแลช่วยเหลืออยา่งทัว่ถึง ตรงตามสภาพปัญหาและความตอ้งการ 3. เพื่อให้นักเรียนไดร้ับการสง่เสริม ป้องกัน มี
ภูมิคุม้กัน มีทักษะในการดําเนินชีวิต สามารถพัฒนาตนเองและเรียนรู้ไดเ้ต็มศักยภาพ 4. เพื่อติดตามการดําเนินงานความ
ปลอดภัยในสถานศึกษาในสังกัด สพม.ลําปาง ลําพูน 5. เพื่อติดตามการดําเนินงานดา้นการป้องกันยาเสพติดในสถาน
ศึกษา

เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงผลผลิต
(Output)

- โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน จํานวน 45 โรงเรียน - นักเรียนในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา ลําปาง ลําพูนทุกคน

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

- โรงเรียนในสังกัดสพม.ลําปาง ลําพูน มีการบริหารจัดการและดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทีส่ัมฤทธิผล
ตอ่การพัฒนานักเรียนอยา่งเป็นองคร์วมทุกดา้น - นักเรียนในสังกัดสพม.ลําปาง ลําพูน ไดพ้ัฒนาเต็มตามศักยภาพ มี
คุณลักษณะทีพ่ึงประสงค ์มีภูมิคุม้กันทางจิตใจทีเ่ข็มแข็ง คุณภาพชีวิตทีด่ี มีทักษะการดํารงชีวิต และรอดพน้จากวิกฤติทัง้
ปวง

ผลทีค่าดวา่จะเกิด 1. สพม.ลําปาง ลําพูน มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอยา่งมีระบบและมีประสิทธิภาพ 2. นักเรียนในสังกัดทุก
คนไดร้ับการดูแลช่วยเหลืออยา่งทัว่ถึง ตรงตามสภาพปัญหาและความตอ้งการ 3. นักเรียนในสังกัดทุกคนไดร้ับการสง่
เสริม ป้องกัน มีภูมิคุม้กัน มีทักษะในการดําเนินชีวิต สามารถพัฒนาตนเองและเรียนรู้ไดเ้ต็มศักยภาพ

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

กลุม่เป้าหมาย/ผูท้ีไ่ดร้ับ
ประโยชน์

- โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน จํานวน 45 โรงเรียน - นักเรียนในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา ลําปาง ลําพูน

พื้นทีก่ารดําเนินการ

ระดับพื้นทีด่ําเนินการ ภูมิภาค/กลุม่จังหวัด

รายละเอียดพื้นทีก่ารดําเนิน
การ

สถานศึกษาในสังกัด สพม.ลําปาง ลําพูน

พิกัดพื้นทีก่ารดําเนินการ
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รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน
พกดพนทการดาเนนการ

ระยะเวลาดําเนินโครงการ/การดําเนินงาน

วันทีเ่ริม่ตน้โครงการ มกราคม พ.ศ. 2564

วันทีส่ิน้สุดโครงการ กันยายน พ.ศ. 2564

4. กิจกรรม

กจิกรรม

ตดิตามการดําเนนิงานระบบดแูลชว่ยเหลอืนักเรยีน (ภาคเรยีน

ลงพื�นที�โรงเรยีน ดแูลชว่ยเหลอืนักเรยีนกลุม่เสี�ยง/กลุม่ที�ตอ้ง

คา่จัดทําเอกสาร

ลงพื�นที�โรงเรยีน ดแูลชว่ยเหลอืนักเรยีนกลุม่เสี�ยง/กลุม่ที�ตอ้ง

พ.ศ. 2564

ปีงบประมาณ 2564

Q 2 Q 3

ตดิตามการดําเนนิงานระบบดแูลชว่ยเหลอืนักเรยีน (ภาคเรยีนที� 2/2563

ลงพื�นที�โรงเรยีน ดแูลชว่ยเหลอืนักเรยีนกลุม่เสี�ยง/กลุม่ที�ตอ้ง

คา่จัดทําเอกสาร

5. งบประมาณ

แหลง่เงิน

งบประมาณทีห่นว่ยงานขอ
โดยตรง

15,000 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 15,000 บาท

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
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แหลง่เงิน

แผนการใช้จ่ายระหวา่ง
ปีงบประมาณ 2564 ถึง

ปีงบประมาณ 2564

ปีงบประมาณ 2564 จํานวนงบประมาณ

ไตรมาสที ่1 0 บาท

ไตรมาสที ่2 1,000 บาท

ไตรมาสที ่3 11,000 บาท

ไตรมาสที ่4 3,000 บาท

รวมงบประมาณจากแผนการ
ใช้จ่ายทัง้หมด

15,000 บาท

M.6 ผลการดําเนินงาน ประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2564

ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2564

เป้าหมายเชิงผลผลิต
(Output)

- โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน จํานวน 45 โรงเรียน - นักเรียนในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา ลําปาง ลําพูน

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

- สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทีเ่ขม้แข็งและมีประสิทธิภาพ - นักเรียนไดร้ับการดูแลช่วยเหลืออยา่ง
เหมาะสม และสามารถพัฒนาตนเองไดต้ามศักยภาพทัง้ดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ ์สังคม และสติปัญญา

ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ เชิงปริมาณ ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทีเ่ขม้แข็งและมีประสิทธิภาพ เชิงคุณภาพ ร้อยละ
100 ของนักเรียนไดร้ับการดูแลช่วยเหลืออยา่งเหมาะสม และสามารถพัฒนาตนเองไดต้ามศักยภาพ ทัง้ดา้นร่างกาย
จิตใจ อารมณ ์สังคม และสติปัญญา

ความกา้วหนา้ของกิจกรรมทีด่ําเนินการ ประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2564

กิจกรรมตามแผนงาน กิจกรรมหลักที ่1 ความกา้วหนา้

ติดตามการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (ภาคเรียนที่
2/2563)

ติดตามการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (ภาคเรียนที่
2/2563)

กิจกรรมรอง ความกา้วหนา้

เขา้ร่วมประชุมสร้างความเขา้ใจการดําเนินการพื้นทีต่น้แบบระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาและสถานศึกษา
ตน้แบบ”

เขา้ร่วมประชุมสร้างความเขา้ใจการดําเนินการพื้นทีต่น้แบบระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษาและสถานศึกษา
ตน้แบบ”

กิจกรรมรอง ความกา้วหนา้

ลงพ้ืนทีโ่รงเรียน สอบถามขอ้มูลและติดตามการดําเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด จํานวน 45 โรงเรีย

ลงพื้นทีโ่รงเรียน สอบถามขอ้มูลและติดตามการดําเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด จํานวน 45 โรงเรียน

กิจกรรมรอง ความกา้วหนา้

ลงพ้ืนทีโ่รงเรียน ดูแลช่วยเหลือและติดตามนักเรียนกลุม่เสีย่ง/กลุม่
ทีต่อ้งการความช่วยเหลือ จํานวน 45 โรงเรียน

ลงพื้นทีโ่รงเรียน ดูแลช่วยเหลือและติดตามนักเรียนกลุม่เสีย่ง/กลุม่
ทีต่อ้งการความช่วยเหลือ จํานวน 45 โรงเรียน

ความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการกับแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติหลัก

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติ

สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมลาในทุกมิติ

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
่ ็

คนไทยทุกคนไดร้ับการคุม้ครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิม่ขึ้น
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ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2564
ของแผนแมบ่ทประเด็น

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของแผนยอ่ย

มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุม่เป้าหมายทีต่อ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษไดค้รอบคลุมมากยิง่ขึ้น

ความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการกับแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติระดับรอง

แผนระดับที ่3 แผนการทํางานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง

ความสอดคลอ้งกับแผนการ
ปฏิรูปประเทศ

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

2. ลดความเหลื่อมลาทางการศึกษา ลดความเหลื่อมลาทางการศึกษา 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

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

เด็ก เยาวชน และประชาชน ทีข่าดแคลนทุนทรัพยห์รือดอ้ยโอกาส
ทุกคนมีความเสมอภาคในโอกาสพัฒนาตนเองตามศักยภาพและ
เขา้ถึงการศึกษาทีม่ีคุณภาพ รวมถึงเสริมสร้างพัฒนาครูและสถาน
ศึกษาให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ตลอดจนวิจัยพัฒนาองคค์วาม
รู้ทีน่ําไปใช้ไดจ้ริงเพื่อยกระดับความสามารถของคนไทยไดอ้ยา่ง
ยัง่ยืน 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

เด็ก เยาวชน และประชาชน ทีข่าดแคลนทุนทรัพยห์รือดอ้ยโอกาส
ทุกคนมีความเสมอภาคในโอกาสพัฒนาตนเองตามศักยภาพและ
เขา้ถึงการศึกษาทีมี่คุณภาพ รวมถึงเสริมสร้างพัฒนาครูและสถาน
ศึกษาให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ตลอดจนวิจัยพัฒนาองคค์วาม
รู้ทีน่ําไปใช้ไดจ้ริงเพื่อยกระดับความสามารถของคนไทยไดอ้ยา่ง
ยัง่ยืน

เด็ก เยาวชน และประชาชน ทีข่าดแคลนทุนทรัพยห์รือดอ้ยโอกาส
ทุกคนมีความเสมอภาคในโอกาสพัฒนาตนเองตามศักยภาพและ
เขา้ถึงการศึกษาทีม่ีคุณภาพ รวมถึงเสริมสร้างพัฒนาครูและสถาน
ศึกษาให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ตลอดจนวิจัยพัฒนาองคค์วาม
รู้ทีน่ําไปใช้ไดจ้ริงเพื่อยกระดับความสามารถของคนไทยไดอ้ยา่ง
ยัง่ยืน 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

ผูข้าดแคลนทุนทรัพยแ์ละดอ้ยโอกาสในระบบการศึกษาไดรั้บ
โอกาสทางการศึกษาจนสําเร็จการศึกษาขัน้พื้นฐานและตาม
ศักยภาพ

ผูข้าดแคลนทุนทรัพยแ์ละดอ้ยโอกาสในระบบการศึกษาไดรั้บ
โอกาสทางการศึกษาจนสําเร็จการศึกษาขัน้พื้นฐานและตาม
ศักยภาพ 

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
ั ิ

ผูเ้รียนไดรั้บการช่วยเหลือดูแล และคุม้ครองทัง้ดา้นความปลอดภัย
ั ิ
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ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2564
สุขภาพ และสวัสดิภาพ 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 ่2 ปีงบประมาณ 2564

จํานวนเงินงบประมาณตาม
แผนการใช้จ่าย

1,000

จํานวนเงินงบประมาณทีเ่บิก
จ่ายจริง

680

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไมส่ามารถเบิกจ่ายงบประมาณไดต้ามแผนการ

สาเหตุทีไ่มส่ามารถเบิกจ่ายงบ
ประมาณไดต้ามแผนการ

เบิกจ่ายตามภาระงานจริง ในกิจกรรมที ่1 (240 บาท กิจกรรมที ่3 (440 บาท ) กิจกรรมที ่2 ยังไมไ่ดน้ําไปเบิกงบ
ประมาณจะนําไปเบิกในไตรมาสที ่3

สรุปปัญหาและขอ้เสนอแนะของโครงการประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2564

ผลการดําเนินงาน สพม.ลําปาง ลําพุน ไดด้ําเนินการติดตามการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (ภาคเรียนที ่2/2563) โดยมี
กิจกรรม ดังนี ้1. เขา้รับการ“ประชุมสร้างความเขา้ใจการดําเนินการพื้นทีต่น้แบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขต
พื้นทีก่ารศึกษาและสถานศึกษาตน้แบบ” เมื่อวันที ่18 - 19 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทราศูนยร์าชการ
และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ .สง่ผลให้ไดร้ับความรู้ ความเขา้ใจการดําเนินการพื้นทีต่น้แบบระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษาและสถานศึกษาตน้แบบ” และนํามาขยายผลตอ่ยอดไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 2. ลงพื้นที่
โรงเรียน สอบถามขอ้มูลและติดตามการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด จํานวน 25
โรงเรียน สง่ผลให้สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทีเ่ขม้แข็งและมีประสิทธิภาพ และนักเรียนไดร้ับการดูแล
ช่วยเหลืออยา่งเหมาะสม และสามารถพัฒนาตนเองไดต้ามศักยภาพทัง้ดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ ์สังคม และสติปัญญา
3. ลงพื้นทีโ่รงเรียน ดูแลช่วยเหลือและติดตามนักเรียนกลุม่เสีย่ง/กลุม่ทีต่อ้งการความช่วยเหลือ จํานวน 1 โรง สง่ผลให้
นักเรียนทีต่อ้งการความช่วยเหลือไดร้ับการคุม้ครองดูแลช่วยเหลืออยา่งเหมาะสมและสามารถดํารงชีวิตไดอ้ยา่งปกติสุข

ปัญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน

-

ขอ้เสนอแนะ -

M.6 ผลการดําเนินงาน ประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564

ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564

เป้าหมายเชิงผลผลิต
(Output)

- โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน จํานวน 45 โรงเรียน - นักเรียนในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา ลําปาง ลําพูนทุกคน

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

- โรงเรียนในสังกัดสพม.ลําปาง ลําพูน มีการบริหารจัดการและดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทีส่ัมฤทธิผล
ตอ่การพัฒนานักเรียนอยา่งเป็นองคร์วมทุกดา้น - นักเรียนในสังกัดสพม.ลําปาง ลําพูน ไดพ้ัฒนาเต็มตามศักยภาพ มี

้
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ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564
คุณลักษณะทีพ่ึงประสงค ์มีภูมิคุม้กันทางจิตใจทีเ่ข็มแข็ง คุณภาพชีวิตทีด่ี มีทักษะการดํารงชีวิต และรอดพน้จากวิกฤติทัง้
ปวง

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

ความกา้วหนา้ของกิจกรรมทีด่ําเนินการ ประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564

กิจกรรมตามแผนงาน กิจกรรมหลักที ่1 ความกา้วหนา้

ลงพ้ืนทีโ่รงเรียน ดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุม่เสีย่ง/กลุม่ทีต่อ้งการ
ความช่วยเหลือ (ภาคเรียนที ่1/2564)

ลงพื้นทีโ่รงเรียน ดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุม่เสีย่ง/กลุม่ทีต่อ้งการ
ความช่วยเหลือ (ภาคเรียนที ่1/2564)

กิจกรรมรอง ความกา้วหนา้

ลงพ้ืนทีโ่รงเรียน สอบถามขอ้มูลและติดตามการดําเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด จํานวน 45 โรงเรียน

ลงพื้นทีโ่รงเรียน สอบถามขอ้มูลและติดตามการดําเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด จํานวน 45 โรงเรียน

กิจกรรมหลักที ่3 ความกา้วหนา้

คา่จัดทําเอกสาร คา่จัดทําเอกสาร

ความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการกับแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติหลัก

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติ

สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมลาในทุกมิติ

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของแผนแมบ่ทประเด็น

คนไทยทุกคนไดร้ับการคุม้ครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิม่ขึ้น

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของแผนยอ่ย

มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุม่เป้าหมายทีต่อ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษไดค้รอบคลุมมากยิง่ขึ้น

ความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการกับแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติระดับรอง

แผนระดับที ่3 แผนการทํางานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง

ความสอดคลอ้งกับแผนการ
ปฏิรูปประเทศ

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

2. ลดความเหลื่อมลาทางการศึกษา ลดความเหลื่อมลาทางการศึกษา 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

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

เด็ก เยาวชน และประชาชน ทีข่าดแคลนทุนทรัพยห์รือดอ้ยโอกาส
ทุกคนมีความเสมอภาคในโอกาสพัฒนาตนเองตามศักยภาพและ
เขา้ถึงการศึกษาทีม่ีคุณภาพ รวมถึงเสริมสร้างพัฒนาครูและสถาน
ศึกษาให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ตลอดจนวิจัยพัฒนาองคค์วาม
รู้ทีน่ําไปใช้ไดจ้ริงเพื่อยกระดับความสามารถของคนไทยไดอ้ยา่ง
ยัง่ยืน 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

เด็ก เยาวชน และประชาชน ทีข่าดแคลนทุนทรัพยห์รือดอ้ยโอกาส
ทุกคนมีความเสมอภาคในโอกาสพัฒนาตนเองตามศักยภาพและ
เขา้ถึงการศึกษาทีมี่คุณภาพ รวมถึงเสริมสร้างพัฒนาครูและสถาน

เด็ก เยาวชน และประชาชน ทีข่าดแคลนทุนทรัพยห์รือดอ้ยโอกาส
ทุกคนมีความเสมอภาคในโอกาสพัฒนาตนเองตามศักยภาพและ
เขา้ถึงการศึกษาทีม่ีคุณภาพ รวมถึงเสริมสร้างพัฒนาครูและสถาน
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ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564

เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

ุ ู
ศึกษาให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ตลอดจนวิจัยพัฒนาองคค์วาม
รู้ทีน่ําไปใช้ไดจ้ริงเพื่อยกระดับความสามารถของคนไทยไดอ้ยา่ง
ยัง่ยืน

ุ ู
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 ่3 ปีงบประมาณ 2564

จํานวนเงินงบประมาณตาม
แผนการใช้จ่าย

11,000

จํานวนเงินงบประมาณทีเ่บิก
จ่ายจริง

7,544

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไมส่ามารถเบิกจ่ายงบประมาณไดต้ามแผนการ
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กลับหนา้แสดงรายช่ือโครงการ

ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564สาเหตุทีไ่มส่ามารถเบิกจ่ายงบ
ประมาณไดต้ามแผนการ

เบิกจ่ายตามภาระงาน 1. คา่เบีย้เลีย้งลงพื้นทีดู่แลช่วยเหลือนักเรียนกลุม่เสีย่ง/กลุม่ทีต่อ้งการความช่วยเหลือ (ภาคเรียนที่
2/2563) จํานวน 2,760 บาท นําเอกสารมาเบิกในไตรมาสที ่3 2. คา่เบีย้เลีย้งลงพื้นทีก่ารนิเทศการจัดการศึกษา โดย
บูรณาการนโยบายสูก่ระบวนการนิเทศติดตามเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด สพม.ลําปาง ลําพูน กับ
กลุม่นิเทศ ฯ จํานวน 2,784 บาท 3. คา่เอกสาร จํานวน 2,000 บาท รวมทัง้สิน้ 7,544 บาท

สรุปปัญหาและขอ้เสนอแนะของโครงการประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564

ผลการดําเนินงาน สพม.ลําปาง ลําพุน ไดด้ําเนินการติดตามการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (ภาคเรียนที ่1/2564) โดยมี
กิจกรรม ดังนี ้1. ลงพื้นทีโ่รงเรียน ดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุม่เสีย่ง/กลุม่ทีต่อ้งการความช่วยเหลือ (ภาคเรียนที ่1/2564)
โดยลงพื้นทีก่ารนิเทศการจัดการศึกษา โดยบูรณาการนโยบายสูก่ระบวนการนิเทศติดตามเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนในสังกัด สพม.ลําปาง ลําพูน ร่วมกับกลุม่นิเทศ ฯ ตัง้แตว่ันที ่22 มิถุนายน 2564 สง่ผลให้ - โรงเรียนในสังกัด
สพม.ลําปาง ลําพูน มีการบริหารจัดการและดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทีส่ัมฤทธิผลตอ่การพัฒนา
นักเรียนอยา่งเป็นองคร์วม ทุกดา้น - นักเรียนในสังกัดสพม.ลําปาง ลําพูน ไดพ้ัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีคุณลักษณะทีพ่ึง
ประสงค ์มีภูมิคุม้กันทางจิตใจทีเ่ข็มแข็ง คุณภาพชีวิตทีด่ี มีทักษะการดํารงชีวิต และรอดพน้จากวิกฤติทัง้ปวง - ยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดให้มีคุณภาพทีสู่งขึ้น 2. จัดทําเอกสารเครื่องมือติตดามการดําเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สง่ผลให้ การดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดเป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพ/ โรงเรียนมีขอ้มูลสารสนเทศไวบ้ริหารจัดการดา้นระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ปัญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน

-

ขอ้เสนอแนะ -
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