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โครงการ/การดําเนินการ: โครงการครูดี มีศีลธรรม สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน (ศธ 4334-65-
0024)

กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

สถานะ อนุมัติแลว้

M.1 แนวทางการพัฒนาของแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรง

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ

ความสอดคลอ้งของโครงการ
กับยุทธศาสตร์ชาติทีท่า่นเลือก

ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์

 

เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์

 

อธิบายความสอดคลอ้งของ
โครงการกับยุทธศาสตร์ชาติที่

ทา่นเลือก

ผูท้ีม่ีความใกลช้ิดและเป็นแนวหนา้ของการสร้างและพัฒนาเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของชาตินัน้คือ ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ทุกคน ทีเ่ปรียบเสมือนเป็นบิดา-มารดา คนทีส่องของนักเรียน ทีม่ีความรักและหวังดีตอ่ศิษยข์อง
ตนเอง เพื่อให้เติบโตเป็นอนาคตทีด่ีชาติ การจัดการศึกษาทีป่ระสบความสําเร็จนัน้ นักเรียนตอ้งเป็นคนดีควบคูก่ับการ
เป็นคนเกง่ เพื่อให้การพัฒนาเป็นมนุษยท์ีส่มบูรณท์ัง้ทางวิชาการและทางสังคม ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนจึง
ตอ้งเป็นแบบอยา่งทีด่ี มีคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรม ประพฤติปฏิบัติตนอยา่งเหมาะสม เป็นตัวอยา่งทีด่ีของนักเรียน
ไดอ้ยา่งแทจ้ริง จึงสมควรทีจ่ักตอ้งยกยอ่งเชิดชูเกียรติครูผูเ้ป็นแบบอยา่งทีด่ีและมีนวัตกรรมหรือวิธีปฏิบัติทีเ่ป็นเลิศดา้น
การสง่เสริมคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม เพื่อให้นักเรียนของตนเองห่างไกลจากอบายมุข

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับเป้าหมายและตัวชีว้ัดของแผนแมบ่ทประเด็น

แผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์
ชาติ

แผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การปรับเปลีย่นคา่นิยมและวัฒนธรรม

เป้าหมาย คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม คา่นิยมทีด่ีงาม และมีความรัก และภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้น นําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดํารงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและเป็นทีย่อมรับของนานาประเทศมากขึ้น

ความสอดคลอ้งของโครงการ
กับเป้าหมายของแผนแมบ่ท

ประเด็น

ผูบ้ริหารโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมีสว่นสําคัญตอ่การขับเคลื่อนและพัฒนาสง่เสริมคุณธรรม จริยธรรมใน
โรงเรียนก็มีสว่นสําคัญยิง่จึงตอ้ง เป็นแบบอยา่งทีด่ีอยูเ่สมอเพื่อการสร้างมัน่คงยัง่ยืนในการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาโรงเรียน
ในดา้นคุณธรรม ศีลธรรม พร้อมทัง้การสร้างเครือขา่ยนักเรียนแกนนําในการเผยแพร่ความดีเช่นการสร้างเครือขา่ย
นักเรียนโครงงานคุณธรรมในโรงเรียนและทางออนไลนค์วบคูก่ันไป เป็นการประสานความร่วมมือร่วมใจของผูบ้ริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนแกนนําเพื่อให้ทุกคนห่างไกลจากอบายมุขทัง้ปวงอยา่งแทจ้ริง

ตัวชีว้ัดของแผนแมบ่ทประเด็น ตัวชีว้ัด Contribution ตอ่เป้าหมายเมื่อเสร็จสิน้โครงการ

ดัชนีคุณธรรม 5 ประการ ประกอบดว้ย ความซ่ือสัตยส์ุจริตการมีจิต
สาธารณะ การเป็นอยูอ่ยา่งพอเพียง การกระทําอยา่งรับผิดชอบ
ความเป็นธรรมทางสังคม

เพิม่ขึ้นร้อยละ 10 สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง
ลําพูน มีครูและบุคลากรทางการศึกษา และผูบ้ริหารโรงเรียน ที่
คิดคน้และประยุกตใ์ช้นวัตกรรมหรือวิธีปฏิบัติทีเ่ป็นเลิศดา้นการ
เรียนการสอนคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม ให้ผูเ้รียนห่างไกลจาก
อบายมุขทัง้ปวง และนํานวัตกรรมทีใ่ช้ไปเผยแพร่เพื่อพัฒนา
นักเรียนของตนเองอยา่งแทจ้ริง เพิม่ขึ้นจากเดิม และเกิดการเผย
แพร่การใช้นวัตกรรมให้ผูที้ส่นใจผา่นทางระบบออนไลนท์ีเ่หมาะสม
กับสถานการณปั์จจุบัน

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับเป้าหมายและตัวชีว้ัดของแผนยอ่ย

่ ่ ป ฝั ิ ่ ิ ส ิ ส ้ ิ ส ป็ ื ี่ ี

ประเด็น

1. การปรับเปลีย่นคา่นิยมและวัฒนธรรม

1.2การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย ์วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอน

ในสถานศึกษา

เป้าหมาย

1. คนไทยเป็นคนดี คนเกง่ มีคุณภาพ พร้อมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที ่21
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สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ
แผนยอย แผนยอยการปลูกฝงคุณธรรม จรยธรรม คานยม และการเสรมสรางจตสาธารณะและการเปนพลเมองทด

แนวทางการพัฒนา 2) บูรณาการเรื่องความซื่อสัตย ์วินัย คุณธรรม จริยธรรม และดา้นสิง่แวดลอ้ม ในการจัดการเรียนการสอนในและนอก
สถานศึกษา จัดให้มีการเรียนการสอนตามพระราชดําริ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา จัดให้มีการ
เรียนรู้ทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ และภูมิปัญญาทอ้งถิน่ รวมทัง้การตระหนักรู้ และการมีสว่นร่วมดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มให้รองรับการเปลีย่นแปลงทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ

เป้าหมาย คนไทยเป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ ์มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลทัง้ดา้นสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิต
วิญญาณทีด่ี เขา้ใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเขา้กับสภาพแวดลอ้มดีขึ้น

ความสอดคลอ้งของโครงการ
กับเป้าหมายของแผนยอ่ย

สภาพสังคมไทยในปัจจุบันนีม้ีการแขง่ขันทางเศรษฐกิจอยา่งรุนแรง ทําให้คนสว่นใหญเ่ห็นแกป่ระโยชนส์ว่นตน ขาด
ความตระหนักในความรับผิดชอบตอ่สังคม ประเทศชาติ เพื่อเป็นการปลูกฝังและพัฒนาผูเ้รียนให้รู้จักหนา้ทีข่องตนและ
ฐานะทีเ่ป็นพลเมืองของประเทศชาติ สง่เสริมให้ยึดมัน่ในระบอบประชาธิปไตย ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ปฏิบัติตาม
หลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนาและนึกถึงประโยชนส์ว่นรวมมากกวา่สว่นตน รวมถึงการอบรมสัง่สอนนักศึกษาให้มี
ความรู้ความเขา้ใจในหลักธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ เพื่อนําไปใช้ในการปฏิบัติ
หนา้ทีใ่ห้อยูร่่วมกันในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข

ตัวชีว้ัดของแผนยอ่ย ตัวชีว้ัด Contribution ตอ่เป้าหมายเมื่อเสร็จสิน้โครงการ

ประชากรอายุ 13 ปี ขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนทีส่ะทอ้นการมี
คุณธรรมจริยธรรมเพิม่ขึ้น (ร้อยละตอ่ปี)

เพิม่ขึ้นร้อยละ 5 สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง
ลําพูน มีครูและบุคลากรทางการศึกษา และผูบ้ริหารโรงเรียน ที่
คิดคน้และประยุกตใ์ช้นวัตกรรมหรือวิธีปฏิบัติทีเ่ป็นเลิศดา้นการ
เรียนการสอนคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม ให้ผูเ้รียนห่างไกลจาก
อบายมุขทัง้ปวง และนํานวัตกรรมทีใ่ช้ไปเผยแพร่เพื่อพัฒนา
นักเรียนของตนเองอยา่งแทจ้ริง เพิม่ขึ้นจากเดิม และเกิดการเผย
แพร่การใช้นวัตกรรมให้ผูที้ส่นใจผา่นทางระบบออนไลนท์ีเ่หมาะสม
กับสถานการณปั์จจุบัน

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับองคป์ระกอบกับปัจจัย

องคป์ระกอบ สถานศึกษาและแหลง่เรียนรู้ทีเ่สริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและสติปัญญา (100101V03)

ปัจจัย หลักสูตรและกิจกรรมทางการศึกษาทีส่ง่เสริมคา่นิยม ศิลปะและวัฒนธรรม (100101F0302)
M.1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับตา่งๆ

แผนระดับที ่2 
แผนการปฏิรูปประเทศ / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / แผนความมัน่คงแห่งชาติ

แผนการปฏิรูปประเทศดา้นที่
เกีย่วขอ้งโดยตรง

แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษา

 
แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษา

 

แผนการปฏิรูปประเทศดา้นที่
เกีย่วขอ้งในระดับรอง

เป้าหมายรวม

1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา

เรื่องและประเด็นปฏิรูป

5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลีย่นแปลงในศตวรรษที ่21 เป้าหมายรวม

เป้าหมายรวม

4. สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอ้ยา่งมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล

โดยมีการสง่เสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอยา่งตอ่เนื่องและไดร้ับการสนับสนุนที่

เหมาะสมกับบริบทเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทุกระดับตามปรัชญาและ

เป้าหมายของสถานศึกษาและมีระบบความรับผิดชอบทางการศึกษา (Educational

Accountability) บนพื้นฐานสมรรถนะหลักของผูเ้รียน
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แผนระดับที ่2 
แผนการปฏิรูปประเทศ / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / แผนความมัน่คงแห่งชาติ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 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

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (2563-2565) ของ สพฐ.
แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพฐ.

แผนปฏิบัติราชการรายปี

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี

แผนปฏิบัติการดา้น

ความสอดคลอ้งกับสว่นทีเ่กีย่วขอ้งอื่น

ความสอดคลอ้งกับนโยบาย
รัฐบาลหลัก

 มุง่เนน้การพัฒนาโรงเรียนควบคูก่ับการพัฒนาคร ู
 สง่เสริมหลักคิดทีถู่กตอ้ง 

ความสอดคลอ้งกับนโยบาย
เร่งดว่นของรัฐบาล

 การเตรียมคนไทยสูศ่ตวรรษที ่๒๑ 

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง

มติครม.ทีเ่กีย่วขอ้ง

อื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

เป้าหมายรวม

1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยทีส่มบูรณ์

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที ่1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
แนวทางการพัฒนา

1. ปรับเปลีย่นคา่นิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และ

พฤติกรรมทีพ่ึงประสงค์
- สง่เสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทัง้ในและนอกห้องเรียนทีส่อด

แทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ







2. ขอ้มูลทัว่ไป

ภาพรวมโครงการ/การดําเนินงาน

ลักษณะการดําเนินงาน โครงการ
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ภาพรวมโครงการ/การดําเนินงานภายใตแ้ผนงาน แผนงานพื้นฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ลักษณะโครงการ/การดําเนิน
งาน

โครงการทีใ่ช้งบประมาณ

วิธีการดําเนินงาน ดําเนินการเอง

รหัส GFMIS ของโครงการ 0000000000

ผูอ้ํานวยการกองหรือเทียบเทา่

คํานําหนา้ชื่อ นาย

ชื่อ ประสิทธิ์

นามสกุล อินวรรณา

อีเมล (หนว่ยงาน) saraban@sesalpglpn.go.th

อีเมล (สว่นตัว/สํารอง) prasit.i@sesalpglpn.go.th

โทรศัพท์ 09-1853-5616

โทรสาร 054-010791

ผูป้ระสานงานหลัก

คํานําหนา้ชื่อ นาย

ชื่อ พีรวุทธิ์

นามสกุล สีตาบุตร

อีเมล (หนว่ยงาน) saraban@sesalpglpn.go.th

อีเมล (สว่นตัว/สํารอง) peerawut@esdc.go.th

โทรศัพท์ 089-962-1940

โทรสาร 054-010791

3. รายละเอียด

รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน

หลักการและเหตุผล ผูท้ีม่ีความใกลช้ิดและเป็นแนวหนา้ของการสร้างและพัฒนาเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของชาตินัน้คือ ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกคน ทีเ่ปรียบเสมือนเป็นบิดา-มารดา คนทีส่องของนักเรียน ทีม่ีความรักและหวังดีตอ่ศิษยข์อง
ตนเอง เพื่อให้เติบโตเป็นอนาคตทีด่ีชาติ การจัดการศึกษาทีป่ระสบความสําเร็จนัน้ นักเรียนตอ้งเป็นคนดีควบคูก่ับการ
เป็นคนเกง่ เพื่อให้การพัฒนาเป็นมนุษยท์ีส่มบูรณท์ัง้ทางวิชาการและทางสังคม ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนจึง
ตอ้งเป็นแบบอยา่งทีด่ี มีคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรม ประพฤติปฏิบัติตนอยา่งเหมาะสม เป็นตัวอยา่งทีด่ีของนักเรียน
ไดอ้ยา่งแทจ้ริง จึงสมควรทีจ่ักตอ้งยกยอ่งเชิดชูเกียรติครูผูเ้ป็นแบบอยา่งทีด่ีและมีนวัตกรรมหรือวิธีปฏิบัติทีเ่ป็นเลิศดา้น
การสง่เสริมคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม เพื่อให้นักเรียนของตนเองห่างไกลจากอบายมุข นอกจากนีผู้บ้ริหารโรงเรียน
และบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมีสว่นสําคัญตอ่การขับเคลื่อนและพัฒนาสง่เสริมคุณธรรม จริยธรรม ในโรงเรียนก็มีสว่น
สําคัญยิง่จึงตอ้ง เป็นแบบอยา่งทีด่ีอยูเ่สมอเพื่อการสร้างมัน่คงยัง่ยืนในการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาโรงเรียนในดา้นคุณธรรม
ศีลธรรม พร้อมทัง้การสร้างเครือขา่ยนักเรียนแกนนําในการเผยแพร่ความดีเช่นการสร้างเครือขา่ยนักเรียนโครงงาน
คุณธรรมในโรงเรียนและทางออนไลนค์วบคูก่ันไป เป็นการประสานความร่วมมือร่วมใจของผูบ้ริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และนักเรียนแกนนําเพื่อให้ทุกคนห่างไกลจากอบายมุขทัง้ปวงอยา่งแทจ้ริง
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รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสง่เสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผูบ้ริหารโรงเรียน คิดคน้และประยุกตใ์ช้นวัตกรรมหรือวิธีปฏิบัติที่
เป็นเลิศดา้นการเรียนการสอนคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม ให้ผูเ้รียนห่างไกลจากอบายมุขทัง้ปวง และนํานวัตกรรมทีใ่ช้
ไปเผยแพร่เพื่อพัฒนานักเรียนของตนเองอยา่งแทจ้ริง 2. เพื่อยกยอ่งเชิดชูเกียรติสร้างขวัญกําลังใจให้แกค่รูและบุคลากร
ทางการศึกษา และผูบ้ริหารโรงเรียน ทีป่ระพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอยา่งดา้นศีลธรรม 3. เพื่อสร้างเครือขา่ยนักเรียนแกน
นําในการสง่เสริมการพัฒนาศีลธรรมในระดับโรงเรียน และสร้างขวัญกําลังใจให้นักเรียนและโรงเรียนในการทําความดี

เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงผลผลิต
(Output)

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน มีครูและบุคลากรทางการศึกษา และผูบ้ริหารโรงเรียน ทีค่ิดคน้
และประยุกตใ์ช้นวัตกรรมหรือวิธีปฏิบัติทีเ่ป็นเลิศดา้นการเรียนการสอนคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม ให้ผูเ้รียนห่างไกล
จากอบายมุขทัง้ปวง และนํานวัตกรรมทีใ่ช้ไปเผยแพร่เพื่อพัฒนานักเรียนของตนเองอยา่งแทจ้ริง เพิม่ขึ้นจากเดิม และเกิด
การเผยแพร่การใช้นวัตกรรมให้ผูท้ีส่นใจผา่นทางระบบออนไลนท์ีเ่หมาะสมกับสถานการณปั์จจุบัน

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผูบ้ริหารโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน
จํานวน 45 แห่ง ทีป่ระพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอยา่งดา้นศีลธรรม มีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานเพื่อเผยแพร่ สง่เสริม
และสร้างคุณธรรมจริยธรรม ศีลธรรม ทําให้นักเรียนห่างไกลจากอบายมุขทัง้ปวง โดยเฉพาะ เหลา้ บุหรี ่สิง่เสพติด และ
การพนันทุกประเภท

ผลทีค่าดวา่จะเกิด สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน มีครูและบุคลากรทางการศึกษา และผูบ้ริหารโรงเรียน ทีค่ิดคน้
และประยุกตใ์ช้นวัตกรรมหรือวิธีปฏิบัติทีเ่ป็นเลิศดา้นการเรียนการสอนคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม สง่ผลให้ผูเ้รียนห่าง
ไกลจากอบายมุขทัง้ปวง และนํานวัตกรรมทีใ่ช้ไปเผยแพร่เพื่อพัฒนานักเรียนของตนเองอยา่งแทจ้ริง เพิม่ขึ้นจากเดิม และ
เกิดการเผยแพร่การใช้นวัตกรรมให้ผูท้ีส่นใจผา่นทางระบบออนไลนท์ีเ่หมาะสมกับสถานการณปั์จจุบัน

ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ เชิงปริมาณ - สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน มีครูและบุคลากรทางการศึกษา และผูบ้ริหาร
โรงเรียน จํานวน 45 แห่ง ทีป่ระพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอยา่งดา้นศีลธรรม และมีเครือขา่ยนักเรียนแกนนําในโรงเรียนทัง้
45 แห่ง ในการสง่เสริมการพัฒนาศีลธรรมในระดับโรงเรียน และสร้างขวัญกําลังใจให้นักเรียนและโรงเรียนในการ
ทําความดีตอ่ไป เชิงคุณภาพ - สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน มีครูและบุคลากรทางการศึกษา
และผูบ้ริหารโรงเรียน ทีค่ิดคน้และประยุกตใ์ช้นวัตกรรมหรือวิธีปฏิบัติทีเ่ป็นเลิศดา้นการเรียนการสอนคุณธรรม จริยธรรม
ศีลธรรม ให้ผูเ้รียนห่างไกลจากอบายมุขทัง้ปวง และนํานวัตกรรมทีใ่ช้ไปเผยแพร่เพื่อพัฒนานักเรียนของตนเองอยา่ง
แทจ้ริง เพิม่ขึ้นจากเดิม และเกิดการเผยแพร่การใช้นวัตกรรมให้ผูท้ีส่นใจผา่นทางระบบออนไลนท์ีเ่หมาะสมกับ
สถานการณปั์จจุบัน

กลุม่เป้าหมาย/ผูท้ีไ่ดร้ับ
ประโยชน์

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผูบ้ริหารโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน
2. นักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

พื้นทีก่ารดําเนินการ

ระดับพื้นทีด่ําเนินการ จังหวัด

รายละเอียดพื้นทีก่ารดําเนิน
การ

สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

พิกัดพื้นทีก่ารดําเนินการ
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รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน
ระยะเวลาดําเนินโครงการ/การดําเนินงาน

วันทีเ่ริม่ตน้โครงการ ตุลาคม พ.ศ. 2564

วันทีส่ิน้สุดโครงการ มีนาคม พ.ศ. 2565

ปีงบประมาณ

4. กิจกรรม

กจิกรรม

การประชมุคณะกรรมการผูดํ้าเนนิงาน

การคดัเลอืกครแูละบคุลากรทางการศกึษาตน้แบบ,ผูบ้รหิารส

การรับรองผลงานนวตักรรมหรอืวธิกีารปฏบิตัทิี�เป็นเลศิ ดา้นก

การจัดตั �งเครอืขา่ยนักเรยีนแกนนําศลีธรรม คณุธรรมและจรยิ

พ.ศ. 2564

Q 1

การประชมุคณะกรรมการผูดํ้าเนนิงาน

5. งบประมาณ

แหลง่เงิน

งบประมาณทีห่นว่ยงานขอ
โดยตรง

0 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 0 บาท

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายระหวา่ง
ปีงบประมาณ 2565 ถึง

ปีงบประมาณ 2565

ปีงบประมาณ 2565 จํานวนงบประมาณ

ไตรมาสที ่1 0 บาท

ไตรมาสที ่2 0 บาท

ไตรมาสที ่3 0 บาท

ไตรมาสที ่4 0 บาท
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แหลง่เงิน

รวมงบประมาณจากแผนการ
ใช้จ่ายทัง้หมด

0 บาท

M.6 ผลการดําเนินงาน ประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2565

ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2565

เป้าหมายเชิงผลผลิต
(Output)

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน มีครูและบุคลากรทางการศึกษา และผูบ้ริหารโรงเรียน ทีค่ิดคน้
และประยุกตใ์ช้นวัตกรรมหรือวิธีปฏิบัติทีเ่ป็นเลิศดา้นการเรียนการสอนคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม ให้ผูเ้รียนห่างไกล
จากอบายมุขทัง้ปวง และนํานวัตกรรมทีใ่ช้ไปเผยแพร่เพื่อพัฒนานักเรียนของตนเองอยา่งแทจ้ริง เพิม่ขึ้นจากเดิม และเกิด
การเผยแพร่การใช้นวัตกรรมให้ผูท้ีส่นใจผา่นทางระบบออนไลนท์ีเ่หมาะสมกับสถานการณปั์จจุบัน

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผูบ้ริหารโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน
จํานวน 45 แห่ง ทีป่ระพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอยา่งดา้นศีลธรรม มีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานเพื่อเผยแพร่ สง่เสริม
และสร้างคุณธรรมจริยธรรม ศีลธรรม ทําให้นักเรียนห่างไกลจากอบายมุขทัง้ปวง โดยเฉพาะ เหลา้ บุหรี ่สิง่เสพติด และ
การพนันทุกประเภท

ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ เชิงปริมาณ - สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน มีครูและบุคลากรทางการศึกษา และผูบ้ริหาร
โรงเรียน จํานวน 45 แห่ง ทีป่ระพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอยา่งดา้นศีลธรรม และมีเครือขา่ยนักเรียนแกนนําในโรงเรียนทัง้
45 แห่ง ในการสง่เสริมการพัฒนาศีลธรรมในระดับโรงเรียน และสร้างขวัญกําลังใจให้นักเรียนและโรงเรียนในการ
ทําความดีตอ่ไป เชิงคุณภาพ - สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน มีครูและบุคลากรทางการศึกษา
และผูบ้ริหารโรงเรียน ทีค่ิดคน้และประยุกตใ์ช้นวัตกรรมหรือวิธีปฏิบัติทีเ่ป็นเลิศดา้นการเรียนการสอนคุณธรรม จริยธรรม
ศีลธรรม ให้ผูเ้รียนห่างไกลจากอบายมุขทัง้ปวง และนํานวัตกรรมทีใ่ช้ไปเผยแพร่เพื่อพัฒนานักเรียนของตนเองอยา่ง
แทจ้ริง เพิม่ขึ้นจากเดิม และเกิดการเผยแพร่การใช้นวัตกรรมให้ผูท้ีส่นใจผา่นทางระบบออนไลนท์ีเ่หมาะสมกับ
สถานการณปั์จจุบัน

ความกา้วหนา้ของกิจกรรมทีด่ําเนินการ ประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2565

กิจกรรมตามแผนงาน กิจกรรมหลักที ่1 ความกา้วหนา้

การประชุมคณะกรรมการผูด้ําเนินงาน การประชุมคณะกรรมการผูด้ําเนินงาน

ความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการกับแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติหลัก

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติ

คนไทยเป็นคนดี คนเกง่ มีคุณภาพ พร้อมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที ่21

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของแผนแมบ่ทประเด็น

คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม คา่นิยมทีด่ีงาม และมีความรัก และภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้น นําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดํารงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและเป็นทีย่อมรับของนานาประเทศมากขึ้น

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของแผนยอ่ย

คนไทยเป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ ์มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลทัง้ดา้นสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิต
วิญญาณทีด่ี เขา้ใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเขา้กับสภาพแวดลอ้มดีขึ้น

ความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการกับแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติระดับรอง

แผนระดับที ่3 แผนการทํางานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง

ความสอดคลอ้งกับแผนการ
ปฏิรูปประเทศ

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

4. สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอ้ยา่งมีคุณภาพ
ประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล โดยมีการสง่เสริมให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพอยา่งตอ่เนื่องและไดร้ับการสนับสนุนทีเ่หมาะสมกับบริบท
เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทุกระดับตามปรัชญาและเป้า

สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอ้ยา่งมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ มี
ธรรมาภิบาล โดยมีการสง่เสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอยา่งตอ่
เนื่องและไดร้ับการสนับสนุนทีเ่หมาะสมกับบริบทเพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาทุกระดับตามปรัชญาและเป้าหมายของ
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ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2565

เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

ุ ุ ญ
หมายของสถานศึกษาและมีระบบความรับผิดชอบทางการศึกษา
(Educational Accountability) บนพื้นฐานสมรรถนะหลักของผู้
เรียน

ุ ุ ญ
สถานศึกษาและมีระบบความรับผิดชอบทางการศึกษา
(Educational Accountability) บนพื้นฐานสมรรถนะหลักของผู้
เรียน 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดลําดับที ่1 
 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยทีส่มบูรณ์ คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยทีส่มบูรณ ์

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดลําดับที ่2 
 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

- สง่เสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทัง้ในและนอกห้องเรียนที่
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ

สง่เสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทัง้ในและนอกห้องเรียนที่
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ 

แผนความมัน่คงแห่งชาติ

การเบิกจ่ายงบประมาณประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2565

จํานวนเงินงบประมาณตาม
แผนการใช้จ่าย

0

จํานวนเงินงบประมาณทีเ่บิก
จ่ายจริง

0

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สามารถเบิกจ่ายงบประมาณไดต้ามแผนการ

สาเหตุทีไ่มส่ามารถเบิกจ่ายงบ
ประมาณไดต้ามแผนการ

สรุปปัญหาและขอ้เสนอแนะของโครงการประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2565

ผลการดําเนินงาน กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการผูด้ําเนินงาน สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน ไดจ้ัดประชุมแบบ
พบปะ โดยมีคณะทํางาน สพม.ลําปาง ลําพูน ประกอบดว้ย คณะศึกษานิเทศกผ์ูร้ับผิดชอบงานคุณธรรมฯ เขา้ร่วมการ
ประชุม ในวันที ่30 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมทันใจ สพม.ลําปาง ลําพูน ซึ่งทําให้เกิดการวางแผนงานเพื่อการขับ
เคลื่อนโครงการ โดยการแลกเปลีย่นขอ้มูลในการออกแบบและกําหนดวิธีการดําเนินงานของโครงการ ซึ่งเตรียมขับ
เคลื่อนสูส่ถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด สพม.ลําปาง ลําพูน และผูท้ีม่ีสว่นเกีย่วขอ้งทัง้หมดทุกคนตอ่ไป สง่ผลให้ สํานักงาน
เขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน มีครูและบุคลากรทางการศึกษา และผูบ้ริหารโรงเรียน ทีค่ิดคน้และประยุกต์
ใช้นวัตกรรมหรือวิธีปฏิบัติทีเ่ป็นเลิศดา้นการเรียนการสอนคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม ให้ผูเ้รียนห่างไกลจากอบายมุข
ทัง้ปวง และนํานวัตกรรมทีใ่ช้ไปเผยแพร่เพื่อพัฒนานักเรียนของตนเองอยา่งแทจ้ริง เพิม่ขึ้นจากเดิม และเกิดการเผยแพร่
การใช้นวัตกรรมให้ผูท้ีส่นใจผา่นทางระบบออนไลนท์ีเ่หมาะสมกับสถานการณปั์จจุบัน

ปัญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน

-

ขอ้เสนอแนะ -

M.6 ผลการดําเนินงาน ประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2565

ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2565

เป้าหมายเชิงผลผลิต
(Output)

เนื่องจากไดร้ับผลกระทบจากสถานการณืโควิด-19 จึงขออนุญาตเลื่อนกําหนดการกิจกรรมเพื่อดําเนินงานในช่วงไตรมาส
ที ่3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2565เป้าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

เนื่องจากไดร้ับผลกระทบจากสถานการณืโควิด-19 จึงขออนุญาตเลื่อนกําหนดการกิจกรรมเพื่อดําเนินงานในช่วงไตรมาส
ที ่3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ เนื่องจากไดร้ับผลกระทบจากสถานการณืโควิด-19 จึงขออนุญาตเลื่อนกําหนดการกิจกรรมเพื่อดําเนินงานในช่วงไตรมาส
ที ่3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ความกา้วหนา้ของกิจกรรมทีด่ําเนินการ ประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2565

กิจกรรมตามแผนงาน กิจกรรมหลักที ่1 ความกา้วหนา้

การคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาตน้แบบ,ผูบ้ริหารสถาน
ศึกษาตน้แบบดา้นการปฏิบัติตนเป็นแบบอยา่งดา้นศีลธรรม (ครูดี
มีศีลธรรม สพม.ลําปาง ลําพูน)

เนื่องจากไดรั้บผลกระทบจากสถานการณืโควิด-19 จึงขออนุญาต
เลื่อนกําหนดการกิจกรรมเพื่อดําเนินงานในช่วงไตรมาสที ่3
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กิจกรรมหลักที ่2 ความกา้วหนา้

การรับรองผลงานนวัตกรรมหรือวิธีการปฏิบัติทีเ่ป็นเลิศ ดา้นการสง่
เสริมคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม ของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาโรงเรียนในสังกัด (รับเกียรติบัตรออนไลน)์

เนื่องจากไดรั้บผลกระทบจากสถานการณืโควิด-19 จึงขออนุญาต
เลื่อนกําหนดการกิจกรรมเพื่อดําเนินงานในช่วงไตรมาสที ่3
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กิจกรรมหลักที ่3 ความกา้วหนา้

การจัดตัง้เครือขา่ยนักเรียนแกนนําศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม
เพื่อสง่เสริมการทําดีในระดับโรงเรียนของโรงเรียนทุกแห่งในสังกัด
สพม.ลําปาง ลําพูน (ผา่นระบบออนไลน)์

เนื่องจากไดรั้บผลกระทบจากสถานการณืโควิด-19 จึงขออนุญาต
เลื่อนกําหนดการกิจกรรมเพื่อดําเนินงานในช่วงไตรมาสที ่3
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการกับแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติหลัก

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติ

เนื่องจากไดร้ับผลกระทบจากสถานการณืโควิด-19 จึงขออนุญาตเลื่อนกําหนดการกิจกรรมเพื่อดําเนินงานในช่วงไตรมาส
ที ่3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของแผนแมบ่ทประเด็น

เนื่องจากไดร้ับผลกระทบจากสถานการณืโควิด-19 จึงขออนุญาตเลื่อนกําหนดการกิจกรรมเพื่อดําเนินงานในช่วงไตรมาส
ที ่3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของแผนยอ่ย

เนื่องจากไดร้ับผลกระทบจากสถานการณืโควิด-19 จึงขออนุญาตเลื่อนกําหนดการกิจกรรมเพื่อดําเนินงานในช่วงไตรมาส
ที ่3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการกับแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติระดับรอง

แผนระดับที ่3 แผนการทํางานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง

ความสอดคลอ้งกับแผนการ
ปฏิรูปประเทศ

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา เนื่องจากไดรั้บผลกระทบจากสถานการณืโควิด-19 จึงขออนุญาต
เลื่อนกําหนดการกิจกรรมเพื่อดําเนินงานในช่วงไตรมาสที ่3
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

4. สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอ้ยา่งมีคุณภาพ
ประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล โดยมีการสง่เสริมให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพอยา่งตอ่เนื่องและไดร้ับการสนับสนุนทีเ่หมาะสมกับบริบท
เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทุกระดับตามปรัชญาและเป้า
หมายของสถานศึกษาและมีระบบความรับผิดชอบทางการศึกษา
(Educational Accountability) บนพื้นฐานสมรรถนะหลักของผู้
เรียน

เนื่องจากไดรั้บผลกระทบจากสถานการณืโควิด-19 จึงขออนุญาต
เลื่อนกําหนดการกิจกรรมเพื่อดําเนินงานในช่วงไตรมาสที ่3
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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กลับหนา้แสดงรายช่ือโครงการ

ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2565

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดลําดับที ่1 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยทีส่มบูรณ์ เนื่องจากไดรั้บผลกระทบจากสถานการณืโควิด-19 จึงขออนุญาต
เลื่อนกําหนดการกิจกรรมเพื่อดําเนินงานในช่วงไตรมาสที ่3
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดลําดับที ่2 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

- สง่เสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทัง้ในและนอกห้องเรียนที่
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ

เนื่องจากไดรั้บผลกระทบจากสถานการณืโควิด-19 จึงขออนุญาต
เลื่อนกําหนดการกิจกรรมเพื่อดําเนินงานในช่วงไตรมาสที ่3
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

แผนความมัน่คงแห่งชาติ

การเบิกจ่ายงบประมาณประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2565

จํานวนเงินงบประมาณตาม
แผนการใช้จ่าย

0

จํานวนเงินงบประมาณทีเ่บิก
จ่ายจริง

0

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สามารถเบิกจ่ายงบประมาณไดต้ามแผนการ

สาเหตุทีไ่มส่ามารถเบิกจ่ายงบ
ประมาณไดต้ามแผนการ

สรุปปัญหาและขอ้เสนอแนะของโครงการประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2565

ผลการดําเนินงาน เนื่องจากไดร้ับผลกระทบจากสถานการณืโควิด-19 จึงขออนุญาตเลื่อนกําหนดการกิจกรรมเพื่อดําเนินงานในช่วงไตรมาส
ที ่3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ปัญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน

เนื่องจากไดร้ับผลกระทบจากสถานการณืโควิด-19 จึงขออนุญาตเลื่อนกําหนดการกิจกรรมเพื่อดําเนินงานในช่วงไตรมาส
ที ่3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ขอ้เสนอแนะ เนื่องจากไดร้ับผลกระทบจากสถานการณืโควิด-19 จึงขออนุญาตเลื่อนกําหนดการกิจกรรมเพื่อดําเนินงานในช่วงไตรมาส
ที ่3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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