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โครงการ/การดําเนินการ: ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที ่2 (เงินทุนการศึกษา) (ศธ 4334-64-0025)
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

สถานะ อนุมัติแลว้

M.1 แนวทางการพัฒนาของแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรง

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ

ความสอดคลอ้งของโครงการ
กับยุทธศาสตร์ชาติทีท่า่นเลือก

ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์

 

เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์

 

อธิบายความสอดคลอ้งของ
โครงการกับยุทธศาสตร์ชาติที่

ทา่นเลือก

นักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี จํานวน 4 คน/รุ่น ระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย ไดร้ับเงินทุนการศึกษา เพื่อเป็น
แรงจูงใจและสนับสนุนความตัง้ใจในการศึกษาตอ่ในระดับทีสู่งขน้ึ จนจบระดับชัน้ปริญญาตรี

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับเป้าหมายและตัวชีว้ัดของแผนแมบ่ทประเด็น

แผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์
ชาติ

แผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้

เป้าหมาย 2.คนไทยไดร้ับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น

ความสอดคลอ้งของโครงการ
กับเป้าหมายของแผนแมบ่ท

ประเด็น

นักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี จํานวน 4 คน/รุ่น ระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย ไดร้ับเงินทุนการ ศึกษา เพื่อเป็น
แรงจูงใจและสนับสนุนความตัง้ใจในการศึกษาตอ่ในระดับทีสู่งขน้ึ จนจบระดับชัน้ปริญญาตรี รวม 12 ราย

ตัวชีว้ัดของแผนแมบ่ทประเด็น ตัวชีว้ัด Contribution ตอ่เป้าหมายเมื่อเสร็จสิน้โครงการ

ความสามารถในการแขง่ขันของประเทศไทยในระดับสากลดีขึ้น
(GTCI) (คะแนน)

ไมน่อ้ยกวา่ 50.1 คะแนน

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับเป้าหมายและตัวชีว้ัดของแผนยอ่ย

แผนยอ่ย แผนยอ่ยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ทีต่อบสนองตอ่การเปลีย่นแปลงในศตวรรษที ่21

แนวทางการพัฒนา <tab>(1) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชัน้ ตัง้แตป่ฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา ทีใ่ช้ฐานความรู้และระบบคิดในลักษณะ
สหวิทยาการ มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐานทีเ่ป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะให้ไดม้าตรฐาน
กับหลักสูตรในระบบการศึกษาชัน้นําทีไ่ดร้ับการยอมรับในระดับนานาชาติอยา่งตอ่เนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปี
ทีเ่ปิดเผยตอ่สาธารณะเกีย่วกับการนิเทศ การติดตามประเมินผล และการปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะ ปฏิรูปหลักสูตร
และรูปแบบการเรียนการสอนอาชีวศึกษาให้สอดคลอ้งกับกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพ โดยเนน้การ
ศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และการฝึกงานในสถานประกอบการ ปฏิรูปการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยเนน้
การเรียนรู้ทีผู่กกับงาน เพื่อวางรากฐานให้มีสถาบันอุดมศึกษาทีส่ามารถตอบสนองความตอ้งการของประเทศไดใ้นหลาก
หลายมิติ ทัง้ในดา้นการผลิตกําลังคนทีม่ีสมรรถนะและทักษะในสาขาทีเ่ป็นทีต่อ้งการของตลาด การพัฒนาผูป้ระกอบการ
ยุคใหมท่ีม่ีศักยภาพในการสร้างธุรกิจใหมท่ีม่ีใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และสามารถไปสูต่ลาดตา่งประเทศได ้รวมถึงมีนัก
วิจัยและนวัตกรทีส่ามารถสร้างสรรคผ์ลงานวิจัยและนวัตกรรมทีม่ีคุณภาพ สามารถสง่เสริมสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
ในดา้นเศรษฐกิจและสังคมเป็นอยา่งดี

เป้าหมาย คนไทยไดร้ับการศึกษาทีม่ีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะทีจ่ําเป็นของโลกศตวรรษที ่21 สามารถ
เขา้ถึงการเรียนร้อยา่งตอ่เนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น

ประเด็น

2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

2.2ช่วงวัยเรียน / วัยรุ่น

เป้าหมาย

1. คนไทยเป็นคนดี คนเกง่ มีคุณภาพ พร้อมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที ่21
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สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ

เขาถงการเรยนรูอยางตอเนองตลอดชวตดขน

ความสอดคลอ้งของโครงการ
กับเป้าหมายของแผนยอ่ย

นักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี จํานวน 4 คน/รุ่น ระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย ไดร้ับเงินทุนการศึกษา เพื่อเป็น
แรงจูงใจและสนับสนุนความตัง้ใจในการศึกษาตอ่ในระดับทีสู่งขน้ึ จนจบระดับชัน้ปริญญาตรี

ตัวชีว้ัดของแผนยอ่ย ตัวชีว้ัด Contribution ตอ่เป้าหมายเมื่อเสร็จสิน้โครงการ

สัดสว่นครูผา่นการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตาม
มาตรฐานนานาชาติ

ร้อยละ 50

อัตราความแตกตา่งของคะแนน PISA ในแตล่ะกลุม่โรงเรียนลดลง ลดลงร้อยละ 20

อัตราการเขา้เรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ ร้อยละ 80

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

 

แผนการปฏิรูปประเทศดา้นที่
เกีย่วขอ้งในระดับรอง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

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

กิจกรรม

กิจกรรม 1 สง่เสริมโอกาสและพัฒนาคุณภาพนักเรียน เพื่อ

บรรเทาอุปสรรคการมาเรียนของนักเรียนยากจนพิเศษและ

ยากจนให้มีความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาจนสําเร็จการ

ศึกษาขัน้พื้นฐานและตามศักยภาพ

เป้าหมาย

ผูข้าดแคลนทุนทรัพยแ์ละดอ้ยโอกาสในระบบ

การศึกษาไดร้ับโอกาสทางการศึกษาจนสําเร็จ

การศึกษาขัน้พื้นฐานและตามศักยภาพ
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แผนระดับที ่2 
แผนการปฏิรูปประเทศ / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / แผนความมัน่คงแห่งชาติ

สงคมแหงชาต ฉบบท 12

แผนความมัน่คงแห่งชาติ

แผนระดับที ่3 ตามมติ ครม. วันที ่4 ธันวาคม 2560

แผนระดับที ่3 ตามมติ ครม.
วันที ่4 ธันวาคม 2560

1.แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (2563-2565) ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้น่ฐาน
.แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้น่ฐาน

ความสอดคลอ้งกับสว่นทีเ่กีย่วขอ้งอื่น

ความสอดคลอ้งกับนโยบาย
รัฐบาลหลัก

ความสอดคลอ้งกับนโยบาย
เร่งดว่นของรัฐบาล

 การเตรียมคนไทยสูศ่ตวรรษที ่๒๑ 

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง

มติครม.ทีเ่กีย่วขอ้ง คณะรัฐมนตรีไดม้ีมติเมื่อวันที ่12 มกราคม 2559 อนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการดําเนินโครงการุทน การศึกษา
เฉลิมราชกุมารี เพื่อเป็นการร่วมถวายพระพระและแสดงความจงรักภักดีเนื่องในวโรกาสที ่สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา เมื่อปี พุทธศักราช 2558 ดว้ยการสนับสนุนทุนการ
ศึกษาให้แกน่ักเรียน นักศึกษา และสามเณรทอ่ี ยูใ่นพื้นที ่ห่างไกล กันดาร ไดม้ีโอกาสเรียนตอ่ระดับชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลายจนจบระดับปริญญาตรี

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

อีเมล (สว่นตัว/สํารอง) prajak.s@secondary35.go.th
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ภาพรวมโครงการ/การดําเนินงาน
โทรศัพท์ 095-5952656

โทรสาร 054-350791

ผูป้ระสานงานหลัก

คํานําหนา้ชื่อ นาง

ชื่อ วิรัทญา

นามสกุล ศิริวัง

อีเมล (หนว่ยงาน) spm35@secondary35.go.th

อีเมล (สว่นตัว/สํารอง) nongdengdee@hotmail.com

โทรศัพท์ 061-6358926

โทรสาร 054-350791

3. รายละเอียด

รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน

หลักการและเหตุผล กระทรวงศึกษาธิการไดด้ําเนินโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ดว้ยการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แกน่ักเรียน
นักศึกษา และสามเณรทีอ่ยูพ่ื้นทีห่่างไกลและมีอัตราการเรียนตอ่ตา ไดม้ีโอกาสเรียนตอ่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจน
จบระดับปริญญาตรี และเมื่อสําเร็จการศึกษาแลว้ควรกลับไปเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาทอ้งถิน่ของตนเอง อันจะสง่ผล
ตอ่การพัฒนาประเทศโดยรวม

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อจัดสรรทุนการศึกษาให้แกน่ักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษาทีอ่ยูใ่นพื้นทีห่่างไกลและมีอัตราการเรียนตอ่ตา ไดม้ี
โอกาสศึกษาตอ่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนจบระดับปริญญาตรี 2. เพื่อสง่เสริมให้ผูร้ับทุนการศึกษากลับไปปฏิบัติ
งานในพื้นทีภู่มิลําเนาของตนเองหลังสําเร็จการศึกษา 3. เพื่อปลูกฝังและพัฒนานักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษาทีอ่ยูใ่น
พื้นทีห่่างไกลให้เห็นคุณคา่ทางการศึกษา มีความสํานึกในความเป็นไทย รักถิน่ฐาน รักประเทศ และรักการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข

เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงผลผลิต
(Output)

1. มอบทุนให้แกน่ักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที ่2 รุ่นที ่2 รุ่นที ่3 และรุ่นที ่4 สําหรับภาคเรียน ที ่2 ปีการ
ศึกษา 2563 จํานวน 12 คน คนละ 12,500 บาท 2. มอบทุนให้แกน่ักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที ่2 รุ่นที ่2
รุ่นที ่3 และรุ่นที ่4 สําหรับภาคเรียน ที ่1 ปีการศึกษา 2564 จํานวน 12 คน คนละ 12,500 บาท

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

1. นักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที ่2 รุ่นที ่2 รุ่นที ่3 และรุ่นที ่4 ไดร้ับเงินทุนการศึกษาสําหรับ ภาคเรียนที ่2
ปีการศึกษา 2563 คนละ 12,500 บาท โดยรับโอนเขา้บัญชีเงินฝากธนาคาร สาขาทีส่ะดวก ตอ่การเดินทางของนักเรียน
ทุนแตล่ะราย สําหรับการเบิกถอนเงินให้เบิกใช้เป็นคา่ใช้จ่ายทีจ่ําเป็นเพื่อการ ศึกษาเทา่นัน้ 2. มอบทุนให้แกน่ักเรียนทุน
การศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที ่2 รุ่นที ่2 รุ่นที ่3 และรุ่นที ่4 สําหรับภาคเรียน ที ่1 ปีการศึกษา 2564 จํานวน 12 คน
คนละ 12,500 บาท สําหรับภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2564 คนละ 12,500 บาท โดยรับโอนเขา้บัญชีเงินฝากธนาคาร
สาขาทีส่ะดวกตอ่การเดินทางของนักเรียนทุนแตล่ะราย สําหรับการเบิกถอนเงินให้เบิกใช้เป็นคา่ใช้จ่ายทีจ่ําเป็นเพื่อการ
ศึกษาเทา่นัน้

ผลทีค่าดวา่จะเกิด นักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีเขา้รับการศึกษาอยา่งตอ่เนื่องจนจบระดับปริญญาตรีตามหลักสูตรและ ระระยะเวลา
ทีส่ถานศึกษากําหนด และประพฤติปฏิบัติตนอยูใ่นระเบียบวินัย ใช้จ่ายเงินทุนการศึกษาอยา่งคุม้ คา่ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด

ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ ร้อยละ 100 ของนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที ่2 รุ่นที ่2 รุ่นที ่3 และรุ่นที ่4 ศึกษาตอ่จนจบ ระดับปริญญา
ตรี และดําเนินชีวิตช่วยพัฒนาทอ้งถิน่ของตนเมื่อสําเร็จการศึกษา

กลุม่เป้าหมาย/ผูท้ีไ่ดร้ับ
ประโยชน์

นักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี ระยะที ่2 รุ่นที ่2 รุ่นที ่3 และรุ่นที ่4 จํานวน 12 คน
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รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงานพื้นทีก่ารดําเนินการ

ระดับพื้นทีด่ําเนินการ ภูมิภาค/กลุม่จังหวัด

รายละเอียดพื้นทีก่ารดําเนิน
การ

สถานศึกษาในสังกัด สพม.ลําปาง ลําพูน

พิกัดพื้นทีก่ารดําเนินการ

ระยะเวลาดําเนินโครงการ/การดําเนินงาน

วันทีเ่ริม่ตน้โครงการ มีนาคม พ.ศ. 2564

วันทีส่ิน้สุดโครงการ กันยายน พ.ศ. 2564

4. กิจกรรม

กจิกรรม

การโอนเงนิทนุการศกึษาฯ ระยะที� 2 รุน่ที� 2 - 4 ครั�งที� 1

การโอนเงนิทนุการศกึษาฯ ระยะที� 2 รุน่ที� 2 - 4 ครั�งที� 2

พ.ศ. 2564

ปีงบประมาณ 2564

Q 2 Q 3

การโอนเงนิทนุการศกึษาฯ ระยะที� 2 รุน่ที� 2 - 4 ครั�งที� 1

5. งบประมาณ

แหลง่เงิน

งบประมาณทีห่นว่ยงานขอ
โดยตรง

300,000 บาท

งบประมาณทีข่อผา่นหนว่ย
งานอื่น

ทีม่าของงบประมาณ จํานวนงบประมาณ

ไมม่ีขอ้มูล 0 บาท

งบประมาณทีไ่ดร้ับจากจังหวัด 0 บาท

งบประมาณทีไ่ดร้ับจากจังหวัด 0 บาท

เงินรายไดข้องหนว่ยงาน 0 บาท

เงินกูภ้ายในประเทศ 0 บาท

เงินกูจ้ากตา่งประเทศ 0 บาท
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แหลง่เงินงบประมาณจากแหลง่อื่น ทีม่าของงบประมาณ จํานวนงบประมาณ

ไมม่ีขอ้มูลงบประมาณจากแหลง่อื่น

รวมวงเงินงบประมาณทัง้หมด 300,000 บาท

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายระหวา่ง
ปีงบประมาณ 2564 ถึง

ปีงบประมาณ 2564

ปีงบประมาณ 2564 จํานวนงบประมาณ

ไตรมาสที ่1 0 บาท

ไตรมาสที ่2 150,000 บาท

ไตรมาสที ่3 0 บาท

ไตรมาสที ่4 150,000 บาท

รวมงบประมาณจากแผนการ
ใช้จ่ายทัง้หมด

300,000 บาท

M.6 ผลการดําเนินงาน ประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2564

ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2564

เป้าหมายเชิงผลผลิต
(Output)

1. มอบทุนให้แกน่ักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที ่2 รุ่นที ่2 รุ่นที ่3 และรุ่นที ่4 สําหรับภาคเรียน ที ่2 ปีการ
ศึกษา 2563 จํานวน 12 คน คนละ 12,500 บาท 2. มอบทุนให้แกน่ักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที ่2 รุ่นที ่2
รุ่นที ่3 และรุ่นที ่4 สําหรับภาคเรียน ที ่1 ปีการศึกษา 2564 จํานวน 12 คน คนละ 12,500 บาท

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

1. นักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที ่2 รุ่นที ่2 รุ่นที ่3 และรุ่นที ่4 ไดร้ับเงินทุนการศึกษาสําหรับ ภาคเรียนที ่2
ปีการศึกษา 2563 คนละ 12,500 บาท โดยรับโอนเขา้บัญชีเงินฝากธนาคาร สาขาทีส่ะดวก ตอ่การเดินทางของนักเรียน
ทุนแตล่ะราย สําหรับการเบิกถอนเงินให้เบิกใช้เป็นคา่ใช้จ่ายทีจ่ําเป็นเพื่อการ ศึกษาเทา่นัน้ 2. มอบทุนให้แกน่ักเรียนทุน
การศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที ่2 รุ่นที ่2 รุ่นที ่3 และรุ่นที ่4 สําหรับภาคเรียน ที ่1 ปีการศึกษา 2564 จํานวน 12 คน
คนละ 12,500 บาท สําหรับภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2564 คนละ 12,500 บาท โดยรับโอนเขา้บัญชีเงินฝากธนาคาร
สาขาทีส่ะดวกตอ่การเดินทางของนักเรียนทุนแตล่ะราย สําหรับการเบิกถอนเงินให้เบิกใช้เป็นคา่ใช้จ่ายทีจ่ําเป็นเพื่อการ
ศึกษาเทา่นัน้

ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ ร้อยละ 100 ของนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที ่2 รุ่นที ่2 รุ่นที ่3 และรุ่นที ่4 ศึกษาตอ่จนจบ ระดับปริญญา
ตรี และดําเนินชีวิตช่วยพัฒนาทอ้งถิน่ของตนเมื่อสําเร็จการศึกษา

ความกา้วหนา้ของกิจกรรมทีด่ําเนินการ ประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2564

กิจกรรมตามแผนงาน กิจกรรมหลักที ่1 ความกา้วหนา้

การโอนเงินทุนการศึกษาฯ ระยะที ่2 รุ่นที ่2 - 4 ครัง้ที ่1 การโอนเงินทุนการศึกษาฯ ระยะที ่2 รุ่นที ่2 - 4 ครัง้ที ่1

ความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการกับแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติหลัก

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติ

คนไทยเป็นคนดี คนเกง่ มีคุณภาพ พร้อมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที ่21

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของแผนแมบ่ทประเด็น

คนไทยไดร้ับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของแผนยอ่ย

คนไทยไดร้ับการศึกษาทีม่ีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะทีจ่ําเป็นของโลกศตวรรษที ่21 สามารถ
เขา้ถึงการเรียนรู้อยา่งตอ่เนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น

ความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการกับแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติระดับรอง

แผนระดับที ่3 แผนการทํางานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง
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ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2564

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 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

แผนความมัน่คงแห่งชาติ

การเบิกจ่ายงบประมาณประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2564

จํานวนเงินงบประมาณตาม
แผนการใช้จ่าย

150,000

จํานวนเงินงบประมาณทีเ่บิก
จ่ายจริง

150,000

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สามารถเบิกจ่ายงบประมาณไดต้ามแผนการ

สาเหตุทีไ่มส่ามารถเบิกจ่ายงบ
ประมาณไดต้ามแผนการ

สรุปปัญหาและขอ้เสนอแนะของโครงการประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2564
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ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2564

ผลการดําเนินงาน สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน ไดแ้จ้งโอนเงินทุนการศึกษาฯ ระยะที ่2 รุ่นที ่2 - 4 ครัง้ที ่1 ให้
กับนักเรียนทุน ดังนี ้1. นักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที ่2 รุ่นที ่2 รุ่นที ่3 และรุ่นที ่4 ไดร้ับเงินทุนการศึกษา
สําหรับ ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2563 คนละ 12,500 บาท โดยรับโอนเขา้บัญชีเงินฝากธนาคาร สาขาทีส่ะดวก ตอ่
การเดินทางของนักเรียนทุนแตล่ะราย สําหรับการเบิกถอนเงินให้เบิกใช้เป็นคา่ใช้จ่ายทีจ่ําเป็นเพื่อการ ศึกษาเทา่นัน้ 2.
มอบทุนให้แกน่ักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที ่2 รุ่นที ่2 รุ่นที ่3 และรุ่นที ่4 สําหรับภาคเรียน ที ่1 ปีการ
ศึกษา 2564 จํานวน 12 คน คนละ 12,500 บาท สําหรับภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2564 คนละ 12,500 บาท โดยรับ
โอนเขา้บัญชีเงินฝากธนาคาร สาขาทีส่ะดวกตอ่การเดินทางของนักเรียนทุนแตล่ะราย สําหรับการเบิกถอนเงินให้เบิกใช้
เป็นคา่ใช้จ่ายทีจ่ําเป็นเพื่อการศึกษาเทา่นัน้ สง่ผลให้ร้อยละ 100 ของนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที ่2 รุ่น
ที ่2 รุ่นที ่3 และรุ่นที ่4 มีทุนในการศึกษาตอ่และดําเนินชีวิตอยา่งมีคุณภาพ

ปัญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน

-

ขอ้เสนอแนะ -

M.6 ผลการดําเนินงาน ประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564

ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564

เป้าหมายเชิงผลผลิต
(Output)

ไมม่ีกิจกรรมทีต่อ้งรายงานความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการ ประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

ไมม่ีกิจกรรมทีต่อ้งรายงานความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการ ประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564

ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ ไมม่ีกิจกรรมทีต่อ้งรายงานความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการ ประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564

ความกา้วหนา้ของกิจกรรมทีด่ําเนินการ ประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564

กิจกรรมตามแผนงาน

ความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการกับแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติหลัก

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติ

ไมม่ีกิจกรรมทีต่อ้งรายงานความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการ ประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของแผนแมบ่ทประเด็น

ไมม่ีกิจกรรมทีต่อ้งรายงานความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการ ประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของแผนยอ่ย

ไมม่ีกิจกรรมทีต่อ้งรายงานความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการ ประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564

ความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการกับแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติระดับรอง

แผนระดับที ่3 แผนการทํางานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง
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ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564

ความสอดคลอ้งกับแผนการ
ปฏิรูปประเทศ

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

2. ลดความเหลื่อมลาทางการศึกษา ไมม่ีกิจกรรมทีต่อ้งรายงานความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการ
ประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

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

ไมม่ีกิจกรรมทีต่อ้งรายงานความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการ
ประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

เด็ก เยาวชน และประชาชน ทีข่าดแคลนทุนทรัพยห์รือดอ้ยโอกาส
ทุกคนมีความเสมอภาคในโอกาสพัฒนาตนเองตามศักยภาพและ
เขา้ถึงการศึกษาทีมี่คุณภาพ รวมถึงเสริมสร้างพัฒนาครูและสถาน
ศึกษาให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ตลอดจนวิจัยพัฒนาองคค์วาม
รู้ทีน่ําไปใช้ไดจ้ริงเพื่อยกระดับความสามารถของคนไทยไดอ้ยา่ง
ยัง่ยืน

ไมม่ีกิจกรรมทีต่อ้งรายงานความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการ
ประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

ผูข้าดแคลนทุนทรัพยแ์ละดอ้ยโอกาสในระบบการศึกษาไดรั้บ
โอกาสทางการศึกษาจนสําเร็จการศึกษาขัน้พื้นฐานและตาม
ศักยภาพ

ไมม่ีกิจกรรมทีต่อ้งรายงานความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการ
ประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

แผนความมัน่คงแห่งชาติ

การเบิกจ่ายงบประมาณประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564

จํานวนเงินงบประมาณตาม
แผนการใช้จ่าย

0

จํานวนเงินงบประมาณทีเ่บิก
จ่ายจริง

0

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สามารถเบิกจ่ายงบประมาณไดต้ามแผนการ

สาเหตุทีไ่มส่ามารถเบิกจ่ายงบ
ประมาณไดต้ามแผนการ

สรุปปัญหาและขอ้เสนอแนะของโครงการประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564

ผลการดําเนินงาน ไมม่ีกิจกรรมทีต่อ้งรายงานความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการ ประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564
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กลับหนา้แสดงรายช่ือโครงการ

ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564
ปัญหาและอุปสรรคในการ

ดําเนินงาน
ไมม่ีกิจกรรมทีต่อ้งรายงานความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการ ประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564

ขอ้เสนอแนะ ไมม่ีกิจกรรมทีต่อ้งรายงานความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการ ประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564
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