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โครงการ/การดําเนินการ: โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 35 (ศธ 04265-64-0015)

กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

สถานะ อนุมัติแลว้

M.1 แนวทางการพัฒนาของแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรง

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ

ความสอดคลอ้งของโครงการ
กับยุทธศาสตร์ชาติทีท่า่นเลือก

ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์

 

เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์

 

อธิบายความสอดคลอ้งของ
โครงการกับยุทธศาสตร์ชาติที่

ทา่นเลือก

ดว้ยกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายและจุดเนน้เพื่อ ยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยมุง่ปฏิรูปการเรียนรู้ทัง้ระบบให้สัมพันธ์
เชื่อมโยงกันระหวา่งหลักสูตร การเรียนรู้ การวัดและ ประเมินผล เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถสร้างความรู้ดว้ยการลงมือปฏิบัติ
จริง (Active Learning) ผา่นกระบวนการคิด ตัดสินใจดว้ยตนเอง รู้จักการแกปั้ญหา เรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งตอ่เนื่อง
ทํางานเป็นทีม มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะในศตวรรษที ่21 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็นกระบวนการทีเ่กิดขึ้น
ระหวา่งการจัดการเรียนการสอนและเป็นตัวสะทอ้นถึงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู และสง่ผลตอ่คุณภาพผู้
เรียน การสอนของครูกับการวัดและประเมินผลจึงเป็นสิง่ทีต่อ้งทําควบคูก่ัน ดังนัน้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ระดับ
ชัน้เรียนจึงมีความสําคัญตอ่การ พัฒนาศักยภาพผูเ้รียนรายบุคคล เป็นกระบวนการเก็บรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ ตีความ
ขอ้มูลทีไ่ดจ้ะเป็นประโยชนต์อ่ครูผูส้อนในการกําหนดเทคนิควิธีการสอนให้เหมาะสมเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ การจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ ตอ้งมีระบบการวัดและประเมินผลทีม่ีประสิทธิภาพทีส่ะทอ้นถึงการ
สอนของครู และการเรียนรู้ของผูเ้รียนเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบความกา้วหนา้ในการเรียนรู้ของนักเรียน และสถาน
ศึกษานําผลการประเมินใช้เป็นขอ้มูลในการพัฒนานักเรียนอยา่งตอ่เนื่องนอกจากนี ้กระทรวงศึกษาธิการเห็นความสําคัญ
ทีจ่ะปรับหลักสูตรให้ทันสมัย พัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะของผูเ้รียนสําหรับศตวรรษที ่21 และการวัดและ
ประเมินผลเพื่อตรวจสอบความรู้ความสามารถความกา้วหนา้ในการเรียนรู้ของนักเรียน จึงจําเป็นตอ้งปรับและพัฒนาให้
สอดคลอ้งโดยการสร้างระบบการวัดและประเมินผลให้กับสถานศึกษาและความรับผิดชอบตอ่ผลสัมฤทธิท์างการเรียน
ของผูเ้รียน อีกทัง้ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2442 กําหนดให้มีการจัดการศึกษาได ้3 รูปแบบ คือ การ
ศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย และให้มีการเทียบโอนผลการเรียนทีผู่เ้รียนสะสมไวใ้น
ระหวา่งรูปแบบเดียวกันหรือตา่งรูปแบบไดไ้มว่า่จะเป็นผลการเรียนจากสถานศึกษาเดียวกันหรือไมก่็ตามรวมทัง้จากการ
เรียนรู้นอกระบบ ตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณก์ารทํางาน ดังนัน้ สถานศึกษาสามารถเทียบโอนผล
การเรียนของผูเ้รียนไดใ้นกรณีตา่ง ๆ เช่น การยา้ยสถานศึกษา การเปลีย่นรูปแบบการศึกษา การศึกษาจากตา่งประเทศ
และขอเขา้ศึกษาตอ่ในประเทศ นอกจากนี ้ยังสามารถเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณจ์ากแหลง่การเรียนรู้อื่น ๆ มา
เทียบโอนเป็นสว่นหนึ่ง ของการศึกษาตอ่เนื่องตามหลักสูตรของสถานศึกษาทีร่ับเทียบโอน ซึ่งสอดคลอ้งกับนโยบายของ
รัฐบาลทีพ่ัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัยการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ โดยมี
กลไกการวัดและประเมินผลเพื่อเทียบโอนความรู้และประสบการณห์นว่ยการเรียนทีช่ัดเจน

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับเป้าหมายและตัวชีว้ัดของแผนแมบ่ทประเด็น

แผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์
ชาติ

แผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้

เป้าหมาย 1.คนไทยมีการศึกษาทีม่ีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิม่ขึ้น มีทักษะทีจ่ําเป็นของโลกศตวรรษที ่21 สามารถในการแก้
ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานร่วมกับผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลเพิม่ขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อยา่งตอ่เนื่องตลอดชีวิต

ความสอดคลอ้งของโครงการ
กับเป้าหมายของแผนแมบ่ท

ประเด็น

1. การพัฒนาและสง่เสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร และแนวทางการเทียบโอนผลการเรียนทีส่ง่เสริม
การเรียนรู้ของผูเ้รียน 2. การพัฒนารูปแบบเทคนิควิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ทีส่ง่เสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียน 3.
การเสริมสร้างประสิทธิภาพงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ทีส่ง่เสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียน 4. การสง่เสริมให้
นักเรียนผูม้ีคุณธรรม จริยธรรม และบําเพ็ญประโยชนม์ีโอกาสเขา้ศึกษา ตอ่ในระดับทีสู่งขึ้น 5. การถอดบทเรียนโรงเรียน
ตน้แบบลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู้ : Active Learning

ประเด็น

3. การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม

3.1การปรับเปลีย่นระบบการเรียนรู้ให้เอื้อตอ่การพัฒนาทักษะสําหรับศตวรรษที ่21

เป้าหมาย

1. คนไทยเป็นคนดี คนเกง่ มีคุณภาพ พร้อมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที ่21
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สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ

ตัวชีว้ัดของแผนแมบ่ทประเด็น ตัวชีว้ัด Contribution ตอ่เป้าหมายเมื่อเสร็จสิน้โครงการ

คะแนน PISA ดา้นการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (คะแนน
เฉลีย่)

เฉลีย่ 470 คะแนน

อันดับขีดความสามารถในการแขง่ขันของประเทศดา้นการศึกษา อันดับที ่45 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน มีการจัดการศึกษาทีม่ีคุณภาพ

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับเป้าหมายและตัวชีว้ัดของแผนยอ่ย

แผนยอ่ย แผนยอ่ยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ทีต่อบสนองตอ่การเปลีย่นแปลงในศตวรรษที ่21

แนวทางการพัฒนา <tab>(2) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียนทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพื่อพัฒนาทักษะสําหรับ
ศตวรรษที ่21 มีการผสมผสานเทคโนโลยีเขา้กับเนื้อหาและวิธีการสอน โดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุนทฤษฎีการเรียนรู้แบบ
ใหมใ่นการพัฒนาเนื้อหาและทักษะแบบใหม ่เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 ควรมีคุณลักษณะทีม่ีชีวิต มี
พลวัต มีปฏิสัมพันธ ์การเชื่อมตอ่และมีสว่นร่วม

เป้าหมาย คนไทยไดร้ับการศึกษาทีม่ีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะทีจ่ําเป็นของโลกศตวรรษที ่21 สามารถ
เขา้ถึงการเรียนรู้อยา่งตอ่เนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น

ความสอดคลอ้งของโครงการ
กับเป้าหมายของแผนยอ่ย

มุง่ปฏิรูปการเรียนรู้ทัง้ระบบให้สัมพันธเ์ชื่อมโยงกันระหวา่งหลักสูตร การเรียนรู้ การวัดและประเมินผล เพื่อให้ผูเ้รียน
สามารถสร้างความรู้ดว้ยการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) ผา่นกระบวนการคิด ตัดสินใจดว้ยตนเอง รู้จักการแก้
ปัญหา เรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งตอ่เนื่อง ทํางานเป็นทีม มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะในศตวรรษที ่21รวมทัง้การสง่เสริม
สนับสนุนให้เขตพื้นทีก่ารศึกษาศึกษาประสานความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา รับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ผูท้ีท่ําความดี มีคุณธรรม บําเพ็ญประโยชน ์เพื่อเป็นการยกยอ่งและเป็นแบบอยา่งในการทําความดี มีคุณธรรม และผล
จากการทําความดีนัน้ทําให้เขา้ศึกษาตอ่ในระดับปริญญาตรีดว้ยระบบโควตาพิเศษดา้นคุณธรรม

ตัวชีว้ัดของแผนยอ่ย ตัวชีว้ัด Contribution ตอ่เป้าหมายเมื่อเสร็จสิน้โครงการ

สัดสว่นครูผา่นการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตาม
มาตรฐานนานาชาติ

ร้อยละ 50

อัตราความแตกตา่งของคะแนน PISA ในแตล่ะกลุม่โรงเรียนลดลง ลดลงร้อยละ 20 สง่ผลให้โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่าร
ศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน มีการจัดการศึกษาทีม่ีคุณภาพ

อัตราการเขา้เรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ ร้อยละ 80 สง่ผลให้โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน มีการจัดการศึกษาทีม่ีคุณภาพ

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับองคป์ระกอบกับปัจจัย

องคป์ระกอบ รูปแบบและระบบการเรียนรู้ (120101V03)

ปัจจัย ระบบการเรียนรู้ทีเ่หมาะสมกับคนทุกช่วงวัยเพื่อสง่เสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (120101F0305)

M.1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับตา่งๆ

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

แผนการปฏิรูปประเทศดา้นที่
เกีย่วขอ้งโดยตรง

แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษา

 
แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษา

 
แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษา

 
แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษา

 

เป้าหมายรวม

1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา

เรื่องและประเด็นปฏิรูป

5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลีย่นแปลงในศตวรรษที ่21 เป้าหมายรวม

เป้าหมายรวม

1. การจัดการศึกษาทุกระดับใช้หลักสูตรทีเ่ป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ และแนวทาง

การจัด การเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเ้รียน

เรื่องและประเด็นปฏิรูป

5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลีย่นแปลงในศตวรรษที ่21 เป้าหมายรวม

ประเด็นการปฏิรูป

5.4 การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา

เป้าหมายรวม

สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอ้ยา่งมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ

มีธรรมาภิบาลโดยมีการสง่เสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอยา่ง

ตอ่เนื่องและไดร้ับการสนับสนุนทีเ่หมาะสมกับบริบทเพื่อพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษาทุกระดับตามปรัชญาและเป้าหมายของ

สถานศึกษา และมีระบบความรับผิดชอบทางการศึกษา

(Educational Accountability) บนพื้นฐานสมรรถนะหลักของผู้
เรียน

เรื่องและประเด็นปฏิรูป

5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลีย่นแปลงในศตวรรษที ่21 เป้าหมายรวม

ประเด็นการปฏิรูป

5.4 การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา

กิจกรรม

กิจกรรม 1 จัดทําขอ้เสนอวา่ดว้ยการพัฒนาคุณภาพของการ

จัดการศึกษาผา่นการประกันคุณภาพ การประเมินคุณภาพ และ

การรับรองคุณภาพ

เป้าหมาย

สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอ้ยา่งมี

คุณภาพ ประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล โดยมี

การสง่เสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอยา่งตอ่

เนื่องและไดร้ับการสนับสนุนทีเ่หมาะสมกับ

บริบทเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทุก

ระดับตามปรัชญาและเป้าหมายของสถาน

ศึกษา และมีระบบความรับผิดชอบทางการ

ศึกษา (Educational Accountability) บนพื้น

ฐานสมรรถนะหลักของผูเ้รียน
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แผนระดับที ่2 
แผนการปฏิรูปประเทศ / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / แผนความมัน่คงแห่งชาติ

แผนการปฏิรูปประเทศดา้นที่
เกีย่วขอ้งในระดับรอง

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 (2563 - 2565) ของ สพฐ.
2. แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสพฐ.

ความสอดคลอ้งกับสว่นทีเ่กีย่วขอ้งอื่น

ความสอดคลอ้งกับนโยบาย
รัฐบาลหลัก

 สง่เสริมระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ 

ความสอดคลอ้งกับนโยบาย
เร่งดว่นของรัฐบาล

 การเตรียมคนไทยสูศ่ตวรรษที ่๒๑ 

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง

มติครม.ทีเ่กีย่วขอ้ง

อื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง





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

ี ( ่ ั ํ ) j k d h
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ภาพรวมโครงการ/การดําเนินงาน
อีเมล (สว่นตัว/สํารอง) prajak.s@secondary35.go.th

โทรศัพท์ 095-5952656

โทรสาร 054-350791

ผูป้ระสานงานหลัก

คํานําหนา้ชื่อ นางสาว

ชื่อ พลอยไพลิน

นามสกุล นิลกรรณ์

อีเมล (หนว่ยงาน) spm35@secondary35.go.th

อีเมล (สว่นตัว/สํารอง) ploypailin.n@secondary35.go.th

โทรศัพท์ 089-7590456

โทรสาร 054-350791

3. รายละเอียด

รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน

หลักการและเหตุผล ตามนโยบายและจุดเนน้ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กระทรวงศึกษาธิการมุง่มัน่ดําเนินการ
ภารกิจหลักตามแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ในฐานะหนว่ยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุก
แผนยอ่ยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ และแผนยอ่ยที ่3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทัง้
แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษา และนโยบายรัฐบาลทัง้ในสว่นนโยบายหลักดา้นการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และ
การพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย และนโยบายเร่งดว่น เรื่องการเตรียมคนไทยสูศ่ตวรรษที ่21 ซึ่งสํานักงานเขต
พื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 กําหนดนโยบายการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย ์เป้าหมายเพื่อให้ผูเ้รียน
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิด ริเริม่สร้างสรรคน์วัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของ
ผูเ้รียนในศตวรรษที ่21 มีสุขภาวะทีเ่หมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกทีด่ี (Global Citizen) พร้อมกา้วสูส่ากล นําไปสูก่ารสร้างความสามารถในการแขง่ขัน
ของประเทศ ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู ไดร้ับการพัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะ
วิชาชีพ และสมรรถนะในศตวรรษที ่21 รวมทัง้มีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35 จึงไดด้ําเนินการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่าร
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จํานวน 45 โรงเรียนให้มีคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขัน้พื้นฐาน

วัตถุประสงค์ ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ดังนี ้1. เพื่อ
พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ทีส่อดคลอ้งกับผูเ้รียนในศตวรรษที ่21 2. เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรู้แบบ Active Learning ทีส่ง่เสริมให้ผูเ้รียนมีทักษะในศตวรรษที ่21 3. เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาดว้ย
การนําผลการทดสอบระดับชาติขัน้พื้นฐาน 4. เพื่อสะทอ้นผลและแลกเปลีย่นเรียนรู้การนําแนวทางการประเมิน PISA สู่
ชัน้เรียน 5. เพื่อนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 6. พัฒนาครูผูน้ิเทศ (แบบออนไลน)์ 7.
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะพื้นฐานดา้นสุขภาพพลานามัย 8. เพื่อพัฒนาสื่อและนวัตกรรมในการ
จัดการเรียนรู้สําหรับผูเ้รียนในศตวรรษที ่21 9. เพื่อการจัดการเรียนรู้ผา่นระบบ Teleconference 10. เพื่อเป็นเวทีแลก
เปลีย่นเรียนรู้ดา้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด

เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงผลผลิต
(Output)

โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จํานวน 45 โรงเรียน

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีการจัดการศึกษาทีม่ีคุณภาพ



16/9/64 14:05 eMENSCR - รายละเอยีดโครงการ

https://emenscr.nesdc.go.th/viewer/view.html?id=5fdafebfea2eef1b27a271e5 6/11

รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน

ผลทีค่าดวา่จะเกิด ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ให้เกิดผล ดังนี้
1. ไดร้ับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ทีส่อดคลอ้งกับผูเ้รียนในศตวรรษที ่21 2. ไดร้ับการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ทีส่ง่เสริมให้ผูเ้รียนมีทักษะในศตวรรษที ่21 3. ไดร้ับการพัฒนายก
ระดับคุณภาพการศึกษาดว้ยการนําผลการทดสอบระดับชาติขัน้พื้นฐาน 4. มีการสะทอ้นผลและแลกเปลีย่นเรียนรู้การนํา
แนวทางการประเมิน PISA สูช่ัน้เรียน 5. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 6. พัฒนาครูผู้
นิเทศ (แบบออนไลน)์ 7. พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะพื้นฐานดา้นสุขภาพพลานามัย 8. ไดร้ับการพัฒนา
สื่อและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้สําหรับผูเ้รียนในศตวรรษที ่21 9. มีการจัดการเรียนรู้ผา่นระบบ Teleconference
10. มีการจัดเวทีแลกเปลีย่นเรียนรู้ดา้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด

ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ - ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีการจัดการศึกษาทีม่ีคุณภาพ

กลุม่เป้าหมาย/ผูท้ีไ่ดร้ับ
ประโยชน์

1. โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จํานวน 45 โรงเรียน 2. ขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดสพม.35 3. นักเรียนในสังกัดสพม.35

พื้นทีก่ารดําเนินการ

ระดับพื้นทีด่ําเนินการ ภูมิภาค/กลุม่จังหวัด

รายละเอียดพื้นทีก่ารดําเนิน
การ

สถาานศึกษาในสังกัด สพม.35 จังหวัดลําปาง และจังหวัดลําพูน

พิกัดพื้นทีก่ารดําเนินการ

ระยะเวลาดําเนินโครงการ/การดําเนินงาน

วันทีเ่ริม่ตน้โครงการ มกราคม พ.ศ. 2564

วันทีส่ิน้สุดโครงการ กันยายน พ.ศ. 2564

4. กิจกรรม

กจิกรรม

พัฒนาหลกัสตูรและกระบวนการจัดการเรยีนรูท้ี�สอดคลอ้งกบั

พัฒนากระบวนการจัดการเรยีนรูแ้บบ Active Learning ที�สง่

พัฒนายกระดบัคณุภาพการศกึษาดว้ยการนําผลการทดสอบร

สะทอ้นผลและแลกเปลี�ยนเรยีนรูก้ารนําแนวทางการประเมนิ 

นเิทศ ตดิตาม และประเมนิผลระบบบรหิารและการจัดการศกึษ

นเิทศ ตดิตาม และประเมนิผลระบบบรหิารและการจัดการศกึษ

นเิทศ ตดิตาม และประเมนิผลระบบบรหิารและการจัดการศกึษ

พัฒนาครผููน้เิทศ (แบบออนไลน)์

พัฒนาการจัดการเรยีนรูเ้พื�อเสรมิสรา้งทกัษะพื�นฐานดา้นสขุภ

พ.ศ. 2564

ปีงบประมาณ 2564

Q 2 Q 3

พัฒนาหลกัสตูรและกระบวนการจัดการเรยีนรูท้ี�สอดคลอ้งกบัผู ้

พัฒนากระบวนการจัดการเรยีนรูแ้บบ Active Learning ที�สง่เส

พัฒนายกระดบัคณุภาพการศกึษาดว้ยการนําผลการทดสอบระด

สะทอ้นผลและแลกเปลี�ยนเรยีนรูก้ารนําแนวทางการประเมนิ P

นเิทศ ตดิตาม และประเมนิผลระบบบรหิารและการจัดการศกึษา ไตรมา

นเิทศ ตดิตาม และประเมนิผลระบบบรหิารและการจัดการศกึษา

พัฒนาครผููน้เิทศ (แบบออนไลน)์

5. งบประมาณ

แหลง่เงิน

งบประมาณทีห่นว่ยงานขอ
โดยตรง

535,750 บาท

งบประมาณทีข่อผา่นหนว่ย
งานอื่น

ทีม่าของงบประมาณ จํานวนงบประมาณ

ไมม่ีขอ้มูล 0 บาท
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แหลง่เงินงบประมาณทีไ่ดร้ับจากจังหวัด 0 บาท

งบประมาณทีไ่ดร้ับจากจังหวัด 0 บาท

เงินรายไดข้องหนว่ยงาน 0 บาท

เงินกูภ้ายในประเทศ 0 บาท

เงินกูจ้ากตา่งประเทศ 0 บาท

งบประมาณจากแหลง่อื่น ทีม่าของงบประมาณ จํานวนงบประมาณ

ไมม่ีขอ้มูลงบประมาณจากแหลง่อื่น

รวมวงเงินงบประมาณทัง้หมด 535,750 บาท

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายระหวา่ง
ปีงบประมาณ 2564 ถึง

ปีงบประมาณ 2564

ปีงบประมาณ 2564 จํานวนงบประมาณ

ไตรมาสที ่1 0 บาท

ไตรมาสที ่2 48,600 บาท

ไตรมาสที ่3 325,750 บาท

ไตรมาสที ่4 161,400 บาท

รวมงบประมาณจากแผนการ
ใช้จ่ายทัง้หมด

535,750 บาท

M.6 ผลการดําเนินงาน ประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2564

ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2564

เป้าหมายเชิงผลผลิต
(Output)

โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน จํานวน 45 โรงเรียน

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน มีการจัดการศึกษาทีม่ีคุณภาพ

ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ - ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน มีการจัดการศึกษาทีม่ี
คุณภาพ

ความกา้วหนา้ของกิจกรรมทีด่ําเนินการ ประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2564

กิจกรรมตามแผนงาน กิจกรรมหลักที ่1 ความกา้วหนา้

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
ไตรมาสที ่2

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
ไตรมาสที ่2

กิจกรรมหลักที ่2 ความกา้วหนา้

แลกเปลีย่นเรียนรู้ -

ความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการกับแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติหลัก

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติ

คนไทยเป็นคนดี คนเกง่ มีคุณภาพ พร้อมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที ่21
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ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2564ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของแผนแมบ่ทประเด็น

คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิม่ขึ้น ไดร้ับการพัฒนาอยา่งสมดุล ทัง้ดา้นร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้
ทีม่ีความรู้และทักษะในศตวรรษที ่21 รักการเรียนรู้อยา่งตอ่เนื่องตลอดชีวิต

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของแผนยอ่ย

วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที ่๒๑ ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสํานึกพลเมือง มีความ
กลา้หาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแกปั้ญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานร่วมกับผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล
ตลอดชีวิตดีขึ้น

ความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการกับแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติระดับรอง

แผนระดับที ่3 แผนการทํางานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง

ความสอดคลอ้งกับแผนการ
ปฏิรูปประเทศ

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

1. การจัดการศึกษาทุกระดับใช้หลักสูตรทีเ่ป็นหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ และแนวทางการจัด การเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมิน
ผลเพื่อพัฒนาผูเ้รียน

การจัดการศึกษาทุกระดับใช้หลักสูตรทีเ่ป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ
และแนวทางการจัด การเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ
พัฒนาผูเ้รียน 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอ้ยา่งมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ มี
ธรรมาภิบาลโดยมีการสง่เสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอยา่งตอ่
เนื่องและไดร้ับการสนับสนุนทีเ่หมาะสมกับบริบทเพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาทุกระดับตามปรัชญาและเป้าหมายของ
สถานศึกษา และมีระบบความรับผิดชอบทางการศึกษา
(Educational Accountability) บนพื้นฐานสมรรถนะหลักของผู้
เรียน

สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอ้ยา่งมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ มี
ธรรมาภิบาลโดยมีการสง่เสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอยา่งตอ่
เนื่องและไดร้ับการสนับสนุนทีเ่หมาะสมกับบริบทเพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาทุกระดับตามปรัชญาและเป้าหมายของ
สถานศึกษา และมีระบบความรับผิดชอบทางการศึกษา
(Educational Accountability) บนพื้นฐานสมรรถนะหลักของผู้
เรียน 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอ้ยา่งมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ มี
ธรรมาภิบาล โดยมีการสง่เสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอยา่งตอ่
เนื่องและไดร้ับการสนับสนุนทีเ่หมาะสมกับบริบทเพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาทุกระดับตามปรัชญาและเป้าหมายของ
สถานศึกษา และมีระบบความรับผิดชอบทางการศึกษา
(Educational Accountability) บนพื้นฐานสมรรถนะหลักของผู้
เรียน

สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอ้ยา่งมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ มี
ธรรมาภิบาล โดยมีการสง่เสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอยา่งตอ่
เนื่องและไดร้ับการสนับสนุนทีเ่หมาะสมกับบริบทเพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาทุกระดับตามปรัชญาและเป้าหมายของ
สถานศึกษา และมีระบบความรับผิดชอบทางการศึกษา
(Educational Accountability) บนพื้นฐานสมรรถนะหลักของผู้
เรียน 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

แผนความมัน่คงแห่งชาติ

การเบิกจ่ายงบประมาณประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2564

จํานวนเงินงบประมาณตาม
แผนการใช้จ่าย

48,600

จํานวนเงินงบประมาณทีเ่บิก
จ่ายจริง

24,320
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ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2564
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไมส่ามารถเบิกจ่ายงบประมาณไดต้ามแผนการ

สาเหตุทีไ่มส่ามารถเบิกจ่ายงบ
ประมาณไดต้ามแผนการ

งบประมาณทีไ่ดร้ับจัดสรรตากวา่แผนการใช้จ่ายงบประมาณ จาก 48,600 บาท เป็น 34,560 บาท

สรุปปัญหาและขอ้เสนอแนะของโครงการประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2564

ผลการดําเนินงาน ไดด้ําเนินการนิเทศโรงเรียนในสังกัด สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา
2563 ระหวา่งวันที ่2 กุมภาพันธ ์- 19 มีนาคม 2564 เป็นเวลา 15 วัน รวม 29 โรง สง่ผลให้ร้อยละ 100 ของโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน ทีไ่ดร้ับการนิเทศ มีการจัดการศึกษาทีม่ีคุณภาพ

ปัญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน

-

ขอ้เสนอแนะ -
M.6 ผลการดําเนินงาน ประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564

ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564

เป้าหมายเชิงผลผลิต
(Output)

ไมไ่ดร้ับจัดสรรงบประมาณ เลื่อนการจัดกิจกรรมไปในไตรมาสที ่4

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

ไมไ่ดร้ับจัดสรรงบประมาณ เลื่อนการจัดกิจกรรมไปในไตรมาสที ่4

ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ ไมไ่ดร้ับจัดสรรงบประมาณ เลื่อนการจัดกิจกรรมไปในไตรมาสที ่4

ความกา้วหนา้ของกิจกรรมทีด่ําเนินการ ประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564

กิจกรรมตามแผนงาน กิจกรรมหลักที ่1 ความกา้วหนา้

พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ทีส่อดคลอ้งกับผู้
เรียนในศตวรรษที ่21

ไมไ่ดรั้บจัดสรรงบประมาณ เลื่อนการจัดกิจกรรมไปในไตรมาสที ่4

กิจกรรมหลักที ่2 ความกา้วหนา้

พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ทีส่ง่เสริม
ให้ผูเ้รียนมีทักษะในศตวรรษที ่21

ไมไ่ดรั้บจัดสรรงบประมาณ เลื่อนการจัดกิจกรรมไปในไตรมาสที ่4

กิจกรรมหลักที ่3 ความกา้วหนา้

พัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาดว้ยการนําผลการทดสอบระดับ
ชาติขัน้พื้นฐาน (O-NET)

ไมไ่ดรั้บจัดสรรงบประมาณ เลื่อนการจัดกิจกรรมไปในไตรมาสที ่4

กิจกรรมหลักที ่4 ความกา้วหนา้

สะทอ้นผลและแลกเปลีย่นเรียนรู้การนําแนวทางการประเมิน PISA
สูช่ัน้เรียน

ไมไ่ดรั้บจัดสรรงบประมาณ เลื่อนการจัดกิจกรรมไปในไตรมาสที ่4

กิจกรรมหลักที ่5 ความกา้วหนา้

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
ไตรมาสที ่3

ไมไ่ดรั้บจัดสรรงบประมาณ เลื่อนการจัดกิจกรรมไปในไตรมาสที ่4

กิจกรรมหลักที ่6 ความกา้วหนา้

พัฒนาครูผูน้ิเทศ (แบบออนไลน)์ ไมไ่ดรั้บจัดสรรงบประมาณ เลื่อนการจัดกิจกรรมไปในไตรมาสที ่4

กิจกรรมหลักที ่7 ความกา้วหนา้

การจัดการเรียนรู้ผา่นระบบ Teleconference ไมไ่ดรั้บจัดสรรงบประมาณ เลื่อนการจัดกิจกรรมไปในไตรมาสที ่4

ความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการกับแผนแมบ่ทภายใตย้ทธศาสตร์ชาติและยทธศาสตร์ชาติหลัก
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ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564
ความกาวหนาของโครงการทดาเนนการกบแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาตและยุทธศาสตรชาตหลก

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติ

ไมไ่ดร้ับจัดสรรงบประมาณ เลื่อนการจัดกิจกรรมไปในไตรมาสที ่4

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของแผนแมบ่ทประเด็น

ไมไ่ดร้ับจัดสรรงบประมาณ เลื่อนการจัดกิจกรรมไปในไตรมาสที ่4

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของแผนยอ่ย

ไมไ่ดร้ับจัดสรรงบประมาณ เลื่อนการจัดกิจกรรมไปในไตรมาสที ่4

ความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการกับแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติระดับรอง

แผนระดับที ่3 แผนการทํางานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง

ความสอดคลอ้งกับแผนการ
ปฏิรูปประเทศ

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ไมไ่ดรั้บจัดสรรงบประมาณ เลื่อนการจัดกิจกรรมไปในไตรมาสที ่4 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

1. การจัดการศึกษาทุกระดับใช้หลักสูตรทีเ่ป็นหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ และแนวทางการจัด การเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมิน
ผลเพื่อพัฒนาผูเ้รียน

ไมไ่ดรั้บจัดสรรงบประมาณ เลื่อนการจัดกิจกรรมไปในไตรมาสที ่4 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอ้ยา่งมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ มี
ธรรมาภิบาลโดยมีการสง่เสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอยา่งตอ่
เนื่องและไดร้ับการสนับสนุนทีเ่หมาะสมกับบริบทเพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาทุกระดับตามปรัชญาและเป้าหมายของ
สถานศึกษา และมีระบบความรับผิดชอบทางการศึกษา
(Educational Accountability) บนพื้นฐานสมรรถนะหลักของผู้
เรียน

ไมไ่ดรั้บจัดสรรงบประมาณ เลื่อนการจัดกิจกรรมไปในไตรมาสที ่4 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอ้ยา่งมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ มี
ธรรมาภิบาล โดยมีการสง่เสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอยา่งตอ่
เนื่องและไดร้ับการสนับสนุนทีเ่หมาะสมกับบริบทเพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาทุกระดับตามปรัชญาและเป้าหมายของ
สถานศึกษา และมีระบบความรับผิดชอบทางการศึกษา
(Educational Accountability) บนพื้นฐานสมรรถนะหลักของผู้
เรียน

ไมไ่ดรั้บจัดสรรงบประมาณ เลื่อนการจัดกิจกรรมไปในไตรมาสที ่4 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

แผนความมัน่คงแห่งชาติ

การเบิกจ่ายงบประมาณประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564

จํานวนเงินงบประมาณตาม
แผนการใช้จ่าย

325,750
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 พิมพเ์อกสาร      ดาวนโ์หลดเอกสารโครงการรูปแบบ Microsoft Word      ดาวนโ์หลดเอกสารโครงการรูปแบบ PDF    

กลับหนา้แสดงรายช่ือโครงการ

ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564
จํานวนเงินงบประมาณทีเ่บิก

จ่ายจริง
0

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไมส่ามารถเบิกจ่ายงบประมาณไดต้ามแผนการ

สาเหตุทีไ่มส่ามารถเบิกจ่ายงบ
ประมาณไดต้ามแผนการ

ไมไ่ดร้ับจัดสรรงบประมาณ เลื่อนการจัดกิจกรรมไปในไตรมาสที ่4

สรุปปัญหาและขอ้เสนอแนะของโครงการประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564

ผลการดําเนินงาน ไมไ่ดร้ับจัดสรรงบประมาณ เลื่อนการจัดกิจกรรมไปในไตรมาสที ่4

ปัญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน

ไมไ่ดร้ับจัดสรรงบประมาณ เลื่อนการจัดกิจกรรมไปในไตรมาสที ่4

ขอ้เสนอแนะ ไมไ่ดร้ับจัดสรรงบประมาณ เลื่อนการจัดกิจกรรมไปในไตรมาสที ่4
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