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โครงการ/การดําเนินการ: โครงการการประชุมผูร้ับผิดชอบโครงการสง่เสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธ ดว้ยการจัดการเรียนรู้
แบบ Active Learning ภาคสงฆท์ี ่6 (ศธ 4334-64-0030)

กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

สถานะ อนุมัติแลว้

M.1 แนวทางการพัฒนาของแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรง

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ

ความสอดคลอ้งของโครงการ
กับยุทธศาสตร์ชาติทีท่า่นเลือก

ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์

 

เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์

 

อธิบายความสอดคลอ้งของ
โครงการกับยุทธศาสตร์ชาติที่

ทา่นเลือก

โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ เกิดขึนเพื่อสร้างเครือขา่ยความร่วมมือระหวา่งกระทรวงศึกษาธิการ และหนว่ยงานตา่ง ๆ ใน
การถ่ายทอดประสบการณ ์องคค์วามรู้และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน ครูบุคลากรทางการศึกษา และผู้
บริหารเพื่อสร้างวัฒนธรรม คุณธรรมในสังคมไทยอยา่งแทจ้ริงสืบไป

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับเป้าหมายและตัวชีว้ัดของแผนแมบ่ทประเด็น

แผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์
ชาติ

แผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การปรับเปลีย่นคา่นิยมและวัฒนธรรม

เป้าหมาย คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม คา่นิยมทีด่ีงาม และมีความรัก และภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้น นําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดํารงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและเป็นทีย่อมรับของนานาประเทศมากขึ้น

ความสอดคลอ้งของโครงการ
กับเป้าหมายของแผนแมบ่ท

ประเด็น

โรงเรียนวิถีพุทธมีจุดเนน้อยูท่ีก่ารพัฒนาตามหลักไตรสิกขา ทีเ่ป็นการศึกษาพัฒนา 3 ดา้นอยา่งบูรณาการ คือ ดา้นศีล
ธรรม จะพัฒนาพฤติกรรมไมใ่ห้เบียดเบียนตนเองและผูอ้ื่น ตลอดจนสิง่แวดลอ้มดา้นสมาธิ จะพัฒนาให้มีจิตใจทีเ่ขม้แข็ง
และมีสุขภาพดี มีความสุขสงบ ดา้นปัญญา เป็นการพัฒนาความรู้ทีเ่ขา้ใจและเทา่ทันโลก และชีวิต ซึ่งหลักไตรสิกขาจะสง่
ผลให้ผูท้ีไ่ดร้ับการศึกษาพัฒนาสูก่ารมีชีวิตทีด่ีงามมีความสุขและดําเนินชีวิตไดอ้ยา่งเหมาะสมทําให้มีชีวิตทีส่ันติสุขได้
อันเป็นสว่นสําคัญทีจ่ะทําให้เกิดสันติภาพในสังคม การศึกษาแนววิธีพุทธมีความเหมาะสมกับสังคมไทยเป็นอยา่งยิง่
เพราะวิธีชีวิติแบบไทยมีพระพุทธศาสนาเป็นฐานและพื้นฐานในวิถีชีวิตและจิตใจ ในปัจจุบันประชากรไทยร้อยละ 95
นับถือพระพุทธศาสนา ดังนัน้ การจัดการศึกษาแนววิถีพุทธจึงมีความสัมพันธเ์กีย่วกับวิถีชีวิตคนไทยมาก ซึ่งเป็นโอกาส
และหนทางหลักของการพัฒนาระบบการศึกษาไทยให้มีเครื่องมือสําคัญ ทีจ่ะพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษยท์ีส่มบูรณต์าม
เป้าหมายทีพ่ระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติกําหนด

ตัวชีว้ัดของแผนแมบ่ทประเด็น ตัวชีว้ัด Contribution ตอ่เป้าหมายเมื่อเสร็จสิน้โครงการ

ดัชนีคุณธรรม 5 ประการ ประกอบดว้ย ความซ่ือสัตยส์ุจริตการมีจิต
สาธารณะ การเป็นอยูอ่ยา่งพอเพียง การกระทําอยา่งรับผิดชอบ
ความเป็นธรรมทางสังคม

1.เพิม่ขึ้นร้อยละ 10 2.ผูร้ับผิดชอบงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
ของสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาและสํานักงานเขต
พื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา ในเขตพื้นทีภ่าคสงฆท์ี ่6 และคณะ
กรรมการดําเนินงานฯ จํานวน 36 คน เขา้ร่วมประชุม / โรงเรียนวิถี
พุทธในสังกัด สพม.ลําปาง ลําพูน จํานวน 45 โรงเรียน 3. ร้อยละ
80 ของผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีความเขา้ใจในกระบวนการดําเนิน
กิจกรรมตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ และสามารถขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานตามความรับผิดชอบในสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาของ
ตนเองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ - ร้อยละ 80 ของโรงเรียนวิถีพุทธใน
สังกัด สพม.ลําปาง ลําพูน จํานวน 45 โรงเรียน มีการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถุีพุทธอยา่งมีประสิทธิภาพ

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับเป้าหมายและตัวชีว้ัดของแผนยอ่ย

ประเด็น

1. การปรับเปลีย่นคา่นิยมและวัฒนธรรม

1.2การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย ์วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอน

ในสถานศึกษา

เป้าหมาย

1. คนไทยเป็นคนดี คนเกง่ มีคุณภาพ พร้อมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที ่21
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สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ
แผนยอ่ย แผนยอ่ยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม คา่นิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองทีด่ี

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

เป้าหมาย คนไทยเป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ ์มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลทัง้ดา้นสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิต
วิญญาณทีด่ี เขา้ใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเขา้กับสภาพแวดลอ้มดีขึ้น

ความสอดคลอ้งของโครงการ
กับเป้าหมายของแผนยอ่ย

โรงเรียนวิถีพุทธมีจุดเนน้อยูท่ีก่ารพัฒนาตามหลักไตรสิกขา ทีเ่ป็นการศึกษาพัฒนา 3 ดา้นอยา่งบูรณาการ คือ ดา้นศีล
ธรรม จะพัฒนาพฤติกรรมไมใ่ห้เบียดเบียนตนเองและผูอ้ื่น ตลอดจนสิง่แวดลอ้มดา้นสมาธิ จะพัฒนาให้มีจิตใจทีเ่ขม้แข็ง
และมีสุขภาพดี มีความสุขสงบ ดา้นปัญญา เป็นการพัฒนาความรู้ทีเ่ขา้ใจและเทา่ทันโลก และชีวิต ซึ่งหลักไตรสิกขาจะสง่
ผลให้ผูท้ีไ่ดร้ับการศึกษาพัฒนาสูก่ารมีชีวิตทีด่ีงามมีความสุขและดําเนินชีวิตไดอ้ยา่งเหมาะสมทําให้มีชีวิตทีส่ันติสุขได้
อันเป็นสว่นสําคัญทีจ่ะทําให้เกิดสันติภาพในสังคม การศึกษาแนววิธีพุทธมีความเหมาะสมกับสังคมไทยเป็นอยา่งยิง่
เพราะวิธีชีวิติแบบไทยมีพระพุทธศาสนาเป็นฐานและพื้นฐานในวิถีชีวิตและจิตใจ ในปัจจุบันประชากรไทยร้อยละ 95
นับถือพระพุทธศาสนา ดังนัน้ การจัดการศึกษาแนววิถีพุทธจึงมีความสัมพันธเ์กีย่วกับวิถีชีวิตคนไทยมาก ซึ่งเป็นโอกาส
และหนทางหลักของการพัฒนาระบบการศึกษาไทยให้มีเครื่องมือสําคัญ ทีจ่ะพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษยท์ีส่มบูรณต์าม
เป้าหมายทีพ่ระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติกําหนด

ตัวชีว้ัดของแผนยอ่ย ตัวชีว้ัด Contribution ตอ่เป้าหมายเมื่อเสร็จสิน้โครงการ

ประชากรอายุ 13 ปี ขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนทีส่ะทอ้นการมี
คุณธรรมจริยธรรมเพิม่ขึ้น (ร้อยละตอ่ปี)

1. เพิม่ขึ้นร้อยละ 5 2.ผูร้ับผิดชอบงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
ของสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาและสํานักงานเขต
พื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา ในเขตพื้นทีภ่าคสงฆท์ี ่6 และคณะ
กรรมการดําเนินงานฯ จํานวน 36 คน เขา้ร่วมประชุม / โรงเรียนวิถี
พุทธในสังกัด สพม.ลําปาง ลําพูน จํานวน 45 โรงเรียน 3. ร้อยละ
80 ของผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีความเขา้ใจในกระบวนการดําเนิน
กิจกรรมตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ และสามารถขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานตามความรับผิดชอบในสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาของ
ตนเองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ - ร้อยละ 80 ของโรงเรียนวิถีพุทธใน
สังกัด สพม.ลําปาง ลําพูน จํานวน 45 โรงเรียน มีการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถุีพุทธอยา่งมีประสิทธิภาพ

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับองคป์ระกอบกับปัจจัย

องคป์ระกอบ สถานศึกษาและแหลง่เรียนรู้ทีเ่สริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและสติปัญญา (100101V03)

ปัจจัย กิจกรรมสง่เสริมคุณธรรม (100101F0303)

M.1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับตา่งๆ

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

แผนการปฏิรูปประเทศดา้นที่
เกีย่วขอ้งโดยตรง

แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษา

 
แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษา

 
แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษา

 
แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษา

 
แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษา

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

กิจกรรม

กิจกรรม 2 ปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอน

เพื่อสง่เสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้แกผู่เ้รียน

เป้าหมาย

รูปแบบ กิจกรรม และสาระการเรียนการสอนมี

การปรับปรุงเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและ

จริยธรรมให้แกผู่เ้รียนในทุกระดับ/ประเภทการ

ศึกษา

เรื่องและประเด็นปฏิรูป

5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลีย่นแปลงในศตวรรษที ่21 เป้าหมายรวม

ประเด็นการปฏิรูป

5.2 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม

เป้าหมายรวม

ผูเ้รียนไดร้ับการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นคนดีของ
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แผนระดับที ่2 
แผนการปฏิรูปประเทศ / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / แผนความมัน่คงแห่งชาติ 

แผนการปฏิรูปประเทศดา้นที่
เกีย่วขอ้งในระดับรอง

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

ความสอดคลอ้งกับสว่นทีเ่กีย่วขอ้งอื่น

ความสอดคลอ้งกับนโยบาย
รัฐบาลหลัก

 สง่เสริมหลักคิดทีถู่กตอ้ง 

ความสอดคลอ้งกับนโยบาย
เร่งดว่นของรัฐบาล

 การแกใ้ขปัญหาในการดํารงชีวิตของประชาชน 

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง

มติครม.ทีเ่กีย่วขอ้ง

อื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

ู ุ

สังคม มีวินัยและภูมิใจในชาติ

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
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ภาพรวมโครงการ/การดําเนินงานภาพรวมโครงการ/การดําเนินงาน

ลักษณะการดําเนินงาน โครงการ

ภายใตแ้ผนงาน แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

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



17/9/64 16:29 eMENSCR - รายละเอยีดโครงการ

https://emenscr.nesdc.go.th/viewer/view.html?id=60a37f2e7dccea77a27d3f2f 6/10

รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน

หลักการและเหตุผล โครงการสง่เสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธ ดว้ยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เริม่จากการทีก่ระทรวง
ศึกษาธิการมีแนวคิดให้มีการนําหลักธรรมสําคัญ ในพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการบริหารและพัฒนานักเรียนอยา่
งบูรณาการในชีวิตประจําวัน เพื่อพัฒนาการกิน อยู ่ดู ฟัง เป็น โดยผา่นกระบวนการทางวัฒนธรรม แสวงหาปัญญาและ
วิถีวัฒนธรรมเมตตา โดยเริม่กอ่กําเนิดขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม 2545 และมีพิธีเปิดโครงการอยา่งเป็นทางการในเดือน
พฤษภาคม 2546 ณ พุทธมณฑล โดยสมเด็จพระพุฒาจารย ์ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานในพิธีมี
โรงเรียนเขา้ร่วมโครงการ 89 โรงเรียน ตอ่มามีโรงเรียนสมัครใจเขา้ร่วมโครงการมากขึ้น จนถึงเดือนตุลาคม 2563 มี
โรงเรียนทีเ่ขา้ร่วมโครงการ โรงเรียนวิถีพุทธ จํานวน 21,897 โรงเรียน และมีกระบวนการพัฒนาทีม่ีประสิทธิภาพมากขึ้น
ตามลําดับ โรงเรียนวิถีพุทธมีจุดเนน้อยูท่ีก่ารพัฒนาตามหลักไตรสิกขา ทีเ่ป็นการศึกษาพัฒนา 3 ดา้นอยา่งบูรณาการ คือ
ดา้นศีลธรรม จะพัฒนาพฤติกรรมไมใ่ห้เบียดเบียนตนเองและผูอ้ื่น ตลอดจนสิง่แวดลอ้มดา้นสมาธิ จะพัฒนาให้มีจิตใจที่
เขม้แข็ง และมีสุขภาพดี มีความสุขสงบ ดา้นปัญญา เป็นการพัฒนาความรู้ทีเ่ขา้ใจและเทา่ทันโลก และชีวิต ซึ่งหลัก
ไตรสิกขาจะสง่ผลให้ผูท้ีไ่ดร้ับการศึกษาพัฒนาสูก่ารมีชีวิตทีด่ีงามมีความสุขและดําเนินชีวิตไดอ้ยา่งเหมาะสมทําให้มีชีวิต
ทีส่ันติสุขได ้อันเป็นสว่นสําคัญทีจ่ะทําให้เกิดสันติภาพในสังคม การศึกษาแนววิธีพุทธมีความเหมาะสมกับสังคมไทยเป็น
อยา่งยิง่ เพราะวิธีชีวิติแบบไทยมีพระพุทธศาสนาเป็นฐานและพื้นฐานในวิถีชีวิตและจิตใจ ในปัจจุบันประชากรไทยร้อยละ
95 นับถือพระพุทธศาสนา ดังนัน้ การจัดการศึกษาแนววิถีพุทธจึงมีความสัมพันธเ์กีย่วกับวิถีชีวิตคนไทยมาก ซึ่งเป็น
โอกาสและหนทางหลักของการพัฒนาระบบการศึกษาไทยให้มีเครื่องมือสําคัญ ทีจ่ะพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ์
ตามเป้าหมายทีพ่ระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติกําหนด ในปี พ.ศ.2552 ไดเ้ริม่กระบวนการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ
โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภายใตโ้ครงการ
พัฒนาทีเ่ป็นระบบ ชื่อ “โครงการประเมิน เสนอแนะและพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมชัน้นํา” โดยไดส้ํารวจโรงเรียนวิถีพุทธ
จํานวน 3,500 โรงเรียน และไดสุ้ม่ตรวจเยีย่มประเมินเพื่อการพัฒนาและให้ขอ้เสนอแนะแกโ่รงเรียนวิถีพุทธในภาคสนาม
จํานวน 700 โรงเรียน ตอ่มาในปี พ.ศ.2553 ไดม้ีการตรวจเยีย่มประเมินอีก และตอ่มาไดเ้ปลีย่นชื่อเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ
ชัน้นําในปัจจุบัน โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐานไดก้ําหนดเกณฑต์ัวชีว้ัดในการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ
เรียกวา่ อัตลักษณ ์29 ประการ สูค่วามเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ เพื่อพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธให้ไดร้ับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธ
ชัน้นํา ปัจจุบันสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน โดยสํานักนวัตกรรมการจัดการศึกษา และมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดร่้วมกันดําเนินการยกระดับโรงเรียนวิถีพุทธให้เป็น โรงเรียนวิถีพุทธชัน้นํา โดยมีกระบวนการ
คัดเลือกทีม่ีขัน้ตอนเพื่อรับโลร่างวัลโรงเรียนวิถีพุทธชัน้นํา และทุนสนับสนุนโรงเรียนวิถีพุทธชัน้นํา จากพระพรหมบัณฑิต
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นประจําทุกปี โดยเริม่ตัง้แตปี่ พ.ศ.2553 เป็นตน้มาจนถึงปัจจุบัน
มีโรงเรียนวิถีพุทธทีไ่ดร้ับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชัน้นํา จํานวน 11 รุ่น รวมจํานวนทัง้หมด 1,141 โรงเรียน โรงเรียนวิถี
พุทธชัน้นําทัง้หมดนีถ้ือวา่เป็นโรงเรียนตน้แบบทีม่ีแนวทางในการสง่เสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพ ดว้ยระยะเวลาการดําเนินงานสร้างสรรคแ์ละพัฒนาโครงการโรงเรียนวิถีพุทธอยา่งยาวนานถึง
13 ปี โรงเรียนวิถีพุทธไดม้ีสว่นสําคัญในการพัฒนาสังคมไทยให้อยูเ่ย็นเป็นสุขตลอดมา และในปี พ.ศ.2558 สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในฐานะองคก์รทีดู่แลและพัฒนา
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธจึงไดค้ัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชัน้นําในรุ่นที ่1 ถึงรุ่นที ่5 จํานวน รวม 627 โรงเรียนทีม่ีผลการ
ดําเนินงานเป็นเลิศตามเกณฑท์ีก่ําหนด ให้ไดร้ับรางวัลระดับสูงสุด คือ โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา พร้อมทัง้ เพื่อเป็นรางวัลยกยอ่งเชิดชูเกียรติ
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานให้เป็นสถานศึกษาตน้แบบดา้นคุณธรรมจริยธรรมทีม่ีคุณคา่ และเป็นแบบอยา่งให้แกส่ถาน
ศึกษาอื่นตอ่ไป ปัจจุบันมีโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน 3 รุ่น รวม 85 โรงเรียน ในปีการศึกษา 2564 สํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน มีแนวทางในการสง่เสริมและพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อให้เกิดการแลก
เปลีย่นเรียนรู้การดําเนินการกันอยา่งเป็นเครือขา่ย เกิดการเรียนรู้จากกันและกันสง่ผลตอ่การเชื่อมโยงกับเครือขา่ยพระ
สอนศีลธรรมในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐานจึง
ไดป้ระสานความร่วมมือกับสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน และไดม้อบหมายให้เป็นประธานเขต
ภาคสงฆท์ี ่6 จัดการประชุมเพื่อแลกเปลีย่นเรียนรู้การพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ ซึ่งประกอบดว้ย สพป.ลําปาง 1,2,3 ,
สพป.เชียงราย 1,2,3,4 , สพป.นา่น 1,2 , สพป.แพร่ 1,2 ,สพป.พะเยา 1,2 และ สพม.ลําปาง ลําพูน ,สพม.เชียงราย ,
สพม.นา่น , สพม.แพร่ และ สพม.พะเยา รวมทัง้สิน้ 18 เขตพื้นทีก่ารศึกษา ทีม่ีพื้นทีร่ับผิดชอบจํานวน 5 จังหวัด คือ
ลําปาง ,เชียงราย , นา่น , แพร่ และพะเยา

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้มีการแลกเปลีย่นเรียนรู้การพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ ของผูท้ีร่ับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ในพื้นทีภ่าค
สงฆท์ี ่6 ตามบริบททีแ่ตกตา่งกันอยา่งมีประสิทธิภาพและคุณภาพในการดําเนินการ 2. เพื่อสง่เสริมการพัฒนาโรงเรียนวิถี
พุทธ ในพื้นทีภ่าคสงฆท์ี ่6 สามารถเชื่อมโยงเครือขา่ยกับพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ทําให้มีองคค์วามรู้ในการดําเนิน
งาน 3. เพื่อยกระดับการดําเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ของโรงเรียนในพื้นที ่ภาคสงฆท์ี ่6 ให้บรรลุเป้าหมาย
ของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธและประสบผลสําเร็จมากยิง่ขึ้น 4. เพื่อยกระดับการดําเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
ของโรงเรียนวิถีพุทธในสังกัด สพม.ลําปาง ลําพูน จํานวน 45 โรงเรียน ให้มีการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามโครงการ
โรงเรียนวิถุีพุทธอยา่งมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงผลผลิต
(Output)

- ผูร้ับผิดชอบงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ของสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาและสํานักงานเขตพื้นทีก่าร
ศึกษามัธยมศึกษา ในเขตพื้นทีภ่าคสงฆท์ี ่6 ซึ่งประกอบดว้ย สพป.ลป 1,2,3 , สพป.ชร 1,2,3,4 , สพป.นา่น 1,2 ,
สพป.แพร่ 1,2 ,สพป.พะเยา 1,2 และ สพม.ลําปาง ลําพูน ,สพม.เชียงราย , สพม.นา่น , สพม.แพร่ และ สพม.พะเยา รวม
ทัง้สิน้ 18 เขตพื้นทีก่ารศึกษา อันประกอบดว้ย ศึกษานิเทศกผ์ูร้ับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธจํานวนเขตพื้นทีก่าร
ศึกษาละ 1 คน รวม 18 คน และคณะกรรมการดําเนินงานฯ 18 คน รวมทัง้สิน้ 36 คน ร้อยละ 80 ของโรงเรียนวิถีพทธ
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รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน
ศกษาละ 1 คน รวม 18 คน และคณะกรรมการดาเนนงานฯ 18 คน รวมทงสน 36 คน - รอยละ 80 ของโรงเรยนวถพุทธ
ในสังกัด สพม.ลําปาง ลําพูน จํานวน 45 โรงเรียน มีการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถุีพุทธอยา่งมี
ประสิทธิภาพ

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

- สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาและสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา ในเขตภาคสงฆท์ี ่6 มีการสง่
เสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธ ดว้ยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning มีแนวคิดให้มีการนําหลักธรรมสําคัญ ใน
พระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการบริหารและพัฒนานักเรียนอยา่งบูรณาการ ในชีวิตประจําวัน เพื่อพัฒนาการกิน อยู่
ดู ฟัง เป็น โดยผา่นกระบวนการทางวัฒนธรรม แสวงหาปัญญาและวิถีวัฒนธรรมเมตตา - โรงเรียนวิถีพุทธในสังกัด
สพม.ลําปาง ลําพูน จํานวน 45 โรงเรียน มีการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถุีพุทธอยา่งมี
ประสิทธิภาพ

ผลทีค่าดวา่จะเกิด - สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาและสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา ในเขตภาคสงฆท์ี ่6 มีการสง่
เสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธ ดว้ยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning มีแนวคิดให้มีการนําหลักธรรมสําคัญ ใน
พระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการบริหารและพัฒนานักเรียนอยา่งบูรณาการ ในชีวิตประจําวัน เพื่อพัฒนาการกิน อยู่
ดู ฟัง เป็น โดยผา่นกระบวนการทางวัฒนธรรม แสวงหาปัญญาและวิถีวัฒนธรรมเมตตา - โรงเรียนวิถีพุทธในสังกัด
สพม.ลําปาง ลําพูน จํานวน 45 โรงเรียน มีการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถุีพุทธอยา่งมี
ประสิทธิภาพ

ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ เชิงปริมาณ - ผูร้ับผิดชอบงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ของสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาและสํานักงานเขต
พื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา ในเขตพื้นทีภ่าคสงฆท์ี ่6 และคณะกรรมการดําเนินงานฯ จํานวน 36 คน เขา้ร่วมประชุม -
โรงเรียนวิถีพุทธในสังกัด สพม.ลําปาง ลําพูน จํานวน 45 โรงเรียน เชิงคุณภาพ - ร้อยละ 80 ของผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีความ
เขา้ใจในกระบวนการดําเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ และสามารถขับเคลื่อนการดําเนินงานตามความรับผิด
ชอบในสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาของตนเองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ - ร้อยละ 80 ของโรงเรียนวิถีพุทธในสังกัด
สพม.ลําปาง ลําพูน จํานวน 45 โรงเรียน มีการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถุีพุทธอยา่งมี
ประสิทธิภาพ

กลุม่เป้าหมาย/ผูท้ีไ่ดร้ับ
ประโยชน์

- ผูร้ับผิดชอบงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ของสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาและสํานักงานเขตพื้นทีก่าร
ศึกษามัธยมศึกษา ในเขตพื้นทีภ่าคสงฆท์ี ่6 ซึ่งประกอบดว้ย สพป.ลป 1,2,3 , สพป.ชร 1,2,3,4 , สพป.นา่น 1,2 ,
สพป.แพร่ 1,2 ,สพป.พะเยา 1,2 และ สพม.ลําปาง ลําพูน ,สพม.เชียงราย , สพม.นา่น , สพม.แพร่ และ สพม.พะเยา รวม
ทัง้สิน้ 18 เขตพื้นทีก่ารศึกษา อันประกอบดว้ย ศึกษานิเทศกผ์ูร้ับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธจํานวนเขตพื้นทีก่าร
ศึกษาละ 1 คน รวม 18 คน และคณะกรรมการดําเนินงานฯ 18 คน รวมทัง้สิน้ 36 คน -โรงเรียนวิถีพุทธในสังกัด
สพม.ลําปาง ลําพูน จํานวน 45 โรงเรียน

พื้นทีก่ารดําเนินการ

ระดับพื้นทีด่ําเนินการ ภูมิภาค/กลุม่จังหวัด

รายละเอียดพื้นทีก่ารดําเนิน
การ

-โรงเรียนวิถีพุทธ ของสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาและสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา ในเขต
พื้นทีภ่าคสงฆท์ี ่6 -โรงเรียนวิถีพุทธในสังกัด สพม.ลําปาง ลําพูน จํานวน 45 โรงเรียน

พิกัดพื้นทีก่ารดําเนินการ

ระยะเวลาดําเนินโครงการ/การดําเนินงาน

วันทีเ่ริม่ตน้โครงการ พฤษภาคม พ.ศ. 2564

วันทีส่ิน้สุดโครงการ กันยายน พ.ศ. 2564

4. กิจกรรม
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กจิกรรม

ป ช ้ ํ ิ

พ.ศ. 2564

ปีงบประมาณ 2564

Q 3

ป ้ ํ ิ

5. งบประมาณ

แหลง่เงิน

งบประมาณทีห่นว่ยงานขอ
โดยตรง

38,000 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 38,000 บาท

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายระหวา่ง
ปีงบประมาณ 2564 ถึง

ปีงบประมาณ 2564

ปีงบประมาณ 2564 จํานวนงบประมาณ

ไตรมาสที ่1 0 บาท

ไตรมาสที ่2 0 บาท

ไตรมาสที ่3 6,120 บาท

ไตรมาสที ่4 31,880 บาท

รวมงบประมาณจากแผนการ
ใช้จ่ายทัง้หมด

38,000 บาท

M.6 ผลการดําเนินงาน ประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564

ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564

เป้าหมายเชิงผลผลิต
(Output)

- ผูร้ับผิดชอบงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ของสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาและสํานักงานเขตพื้นทีก่าร
ศึกษามัธยมศึกษา ในเขตพื้นทีภ่าคสงฆท์ี ่6 ซึ่งประกอบดว้ย สพป.ลป 1,2,3 , สพป.ชร 1,2,3,4 , สพป.นา่น 1,2 ,
สพป.แพร่ 1,2 ,สพป.พะเยา 1,2 และ สพม.ลําปาง ลําพูน ,สพม.เชียงราย , สพม.นา่น , สพม.แพร่ และ สพม.พะเยา รวม
ทัง้สิน้ 18 เขตพื้นทีก่ารศึกษา อันประกอบดว้ย ศึกษานิเทศกผ์ูร้ับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธจํานวนเขตพื้นทีก่าร
ศึกษาละ 1 คน รวม 18 คน และคณะกรรมการดําเนินงานฯ 18 คน รวมทัง้สิน้ 36 คน
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ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564เป้าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

- สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาและสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา ในเขตภาคสงฆท์ี ่6 มีการสง่
เสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธ ดว้ยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning มีแนวคิดให้มีการนําหลักธรรมสําคัญ ใน
พระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการบริหารและพัฒนานักเรียนอยา่งบูรณาการ ในชีวิตประจําวัน เพื่อพัฒนาการกิน อยู่
ดู ฟัง เป็น โดยผา่นกระบวนการทางวัฒนธรรม แสวงหาปัญญาและวิถีวัฒนธรรมเมตตา

ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ เชิงปริมาณ - ผูร้ับผิดชอบงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ของสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาและสํานักงานเขต
พื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา ในเขตพื้นทีภ่าคสงฆท์ี ่6 และคณะกรรมการดําเนินงานฯ จํานวน 36 คน เขา้ร่วมประชุม เชิง
คุณภาพ - ร้อยละ 80 ของผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีความเขา้ใจในกระบวนการดําเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
และสามารถขับเคลื่อนการดําเนินงานตามความรับผิดชอบในสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาของตนเองไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ

ความกา้วหนา้ของกิจกรรมทีด่ําเนินการ ประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564

กิจกรรมตามแผนงาน กิจกรรมหลักที ่1 ความกา้วหนา้

การประชุมคณะกรรมการผูด้ําเนินงาน การประชุมคณะกรรมการผูด้ําเนินงาน

กิจกรรมหลักที ่2 ความกา้วหนา้

การประชุมออนไลนผ์ูร้ับผิดชอบโครงการสง่เสริมการจัดการศึกษา
แนวพุทธดว้ยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ภาคสงฆท์ี่
6

การประชุมออนไลนผ์ูรั้บผิดชอบโครงการสง่เสริมการจัดการศึกษา
แนวพุทธดว้ยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ภาคสงฆท์ี่
6

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

ความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการกับแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติระดับรอง

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

รูปแบบ กิจกรรม และสาระการเรียนการสอนมีการปรับปรุงเพื่อ
เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้แกผู่เ้รียนในทุกระดับ/ประเภท
การศึกษา

รูปแบบ กิจกรรม และสาระการเรียนการสอนมีการปรับปรุงเพื่อ
เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้แกผู่เ้รียนในทุกระดับ/ประเภท
การศึกษา 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12
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กลับหนา้แสดงรายช่ือโครงการ

ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564แผนความมัน่คงแห่งชาติ

การเบิกจ่ายงบประมาณประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564

จํานวนเงินงบประมาณตาม
แผนการใช้จ่าย

6,120

จํานวนเงินงบประมาณทีเ่บิก
จ่ายจริง

6,120

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สามารถเบิกจ่ายงบประมาณไดต้ามแผนการ

สาเหตุทีไ่มส่ามารถเบิกจ่ายงบ
ประมาณไดต้ามแผนการ

สรุปปัญหาและขอ้เสนอแนะของโครงการประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564

ผลการดําเนินงาน สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน ไดด้ําเนินการจัดกิจกรรม ดังนี ้1. จัดการประชุมคณะกรรมการผู้
ดําเนินงาน เมื่อวันที ่20 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมทันใจ สพม.ลปลพ มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมฯ คณะทํางาน
สพม.ลปลพ. จํานวน 18 คน กิจกรรมดังกลา่วสง่ผลให้เกิดการเตรียมดําเนินการประชุมตามโครงการสง่เสริมการจัดการ
ศึกษาแนวพุทธดว้ยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ภาคสงฆ ์6 ของทุกฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งไดด้ําเนินการวางแผน
งานร่วมกันอยา่งเป็นระบบ 2. จัดประชุมออนไลนผ์ูร้ับผิดชอบโครงการสง่เสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธดว้ยการจัดการ
เรียนรู้แบบ Active Learning ภาคสงฆท์ี ่6 เมื่อวันที ่26 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมทันใจ สพม.ลปลพ ผูเ้ขา้ร่วม
ประชุม ศึกษานิเทศกผ์ูร้ับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธจํานวน 18 เขตพื้นทีก่ารศึกษาในเขตภาคสงฆท์ี ่6 และคณะ
ทํางาน สพม.ลปลพ จํานวน 18 คน รวม 36 คน กิจกรรมดังกลา่วสง่ผลให้การดําเนินงานตามโครงการสง่เสริมการ
จัดการศึกษาแนวพุทธดว้ยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ภาคสงฆท์ี ่6 ของทุกฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง ไดร่้วมกันวาง
แนวทางในการขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันและกอ่ให้เกิดการแลกเปลีย่นเรียนรู้การพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธของผูร้ับ
ผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธภาคสงฆ ์6

ปัญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน

-

ขอ้เสนอแนะ -
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