แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัตกิ ารประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
 รอบ 6 เดือน (มกราคม – มีนาคม 2563)
****************************
1. ชื่อโครงการ นอมนำพระบรมราโชบายดานการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ สูการบูรณาการเพื่อจัดการ
เรียนรูในสถานศึกษา

2. ลักษณะโครงการ

2.1  ใหม
2.2  แกปญหา/ปรับปรุง  พัฒนา

 ตอเนื่อง
 นโยบาย

3. ผลสำเร็จของการดำเนินงาน
 ครบ/ตรงตามวัตถุประสงค
 ไมครบ/ไมตรงตามวัตถุประสงค เพราะ ไดรับผลกระทบจากการเลื่อนกำหนด
ระยะเวลาเพื่อลดผลกระทบตอการเตรียมความพรอมการทดสอบระดับชาติ (O-NET) และผลกระทบจากสถานการณ
โรคโควิด 19 ซึ่งระบาดในวงกวางและในหลายจังหวัดของประเทศ จึงทำใหไมสามารถจัดการอบรมและประชุมตาม
แผนงานที่กำหนดไวกอนหนาได
3.1 วัตถุประสงค

3.2 เปาหมาย
แผนกำหนดไว
1. โรงเรี ย นในสั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื ้ นที ่ การศึ กษา
มั ธ ยมศึ ก ษา เขต 35 จำนวน 45 แห ง ได ร ั บ สงเสริม
สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยการ
นอมนำพระบรมราโชบายดานการศึกษา ในหลวงรัชกาล
ที ่ 10 และพระบรมวงศานุ ว งศ ส ู  ก ารบู ร ณาการเพื่ อ
จัดการเรียนรู ในสถานศึกษาอยางมีคุณภาพและเต็ม
ประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงาน
ดำเนินการประชาสัมพันธและชี้แจง
รายละเอียดการจัดกิจกรรมในที่ประชุม
ผูบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35 ครั้งที่ 1 /2563 แลว
แตไมสามารถดำเนินการตามที่ไดชี้แจงไว
เนื่องจากขอจำดัดดานนโยบายและสถานกาณ
โรคโควิด 19 ระบาดอยางหนัก เปนผลใหกรม
ควบคุมโรค และหนวยงานตนสังกัด ประกาศ
งดการจัดกิจกรรมในรูปแบบการประชุมและ
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อบรม ซึ่งอาจเปนชองทางในการแพรระบาด
ของเชื้อโรคได
กรณีดำเนินการไดต่ำกวาเปาหมายที่กำหนด เพราะ ไดรับผลกระทบจากการเลื่อนกำหนด
ระยะเวลาเพื่อลดผลกระทบตอการเตรียมความพรอมการทดสอบระดับชาติ (O-NET) และผลกระทบจากสถานการณ
โรคโควิด 19 ทำใหไมสามารถจัดการอบรมและประชุมตามแผนงานที่กำหนดไวกอนหนาได
3.3 กิจกรรมการดำเนินงาน
แผนกำหนดไว

ผลการดำเนินงาน
1.การประชุมคณะกรรมการผูดำเนินงาน
ไดรับผลกระทบจากการเลื่อนกำหนด
สถานที่ หองประชุมปนเจิง สพม.35
ระยะเวลาเพื่อลดผลกระทบตอการเตรียม
ผูเขารวมประชุมฯ โรงเรียนละ 1 คน จำนวน 45
ความพรอมการทดสอบระดับชาติ (O-NET)
โรงเรียน รวมจำนวน 45 คน
และผลกระทบจากสถานการณ โรคโควิด 19
คณะดำเนินงาน จำนวน 15 คน
ซึ่งระบาดในวงกวางและในหลายจังหวัดของ
รวมทั้งสิ้น 60 คน
ประเทศ จึงทำใหไมสามารถจัดการอบรม
และประชุมตามแผนงานที่กำหนดไวกอนหนา
ได
เตรียมดำเนินการในไตรมาสที่ 3 และ 4
2. กิจกรรมประชุมชี้แจงนโยบายและการ
ไดรับผลกระทบจากการเลื่อนกำหนด
ดำเนินงาน บูรณาการฯ (โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระยะเวลาเพื่อลดผลกระทบตอการเตรียม
,โรงเรียนวิถีพุทธ ,โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระ
ความพรอมการทดสอบระดับชาติ (O-NET)
เกียรติฯ , โครงการปฏิรูปการเรียนการสอนวิชา และผลกระทบจากสถานการณ โรคโควิด 19
พระพุทธศาสนาในสถานศึกษา โดยใชการ
ซึ่งระบาดในวงกวางและในหลายจังหวัดของ
เรียนรูที่มีสติสมาธิเปนฐาน, หลักปรัชญาของ
ประเทศ จึงทำใหไมสามารถจัดการอบรม
เศรษฐกิจพอเพียง, การจัดการเรียน
และประชุมตามแผนงานที่กำหนดไวกอนหนา
ประวัติศาสตร)และการใชกระบวนการ PLCเพื่อ ได
พัฒนางานคุณธรรมฯ สำหรับครูในเขตพื้นที่
เตรียมดำเนินการในไตรมาสที่ 3 และ 4
สถานที่ หองประชุมปนเจิง สพม.35
ผูเขารวมประชุมฯ โรงเรียนละ 3 คน
จำนวน 45 โรงเรียน รวมจำนวน 135 คน
คณะทำงาน จำนวน 6 คน
วิทยากร จำนวน 9 คน
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รวมทั้งสิ้น 150 คน
3. การประเมินอัตลักษณ 29 ประการ ตาม
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
- โรงเรียนดำเนินการประเมินตนเอง
ผานระบบออนไลนที่เว็บไซตโรงเรียนวิถีพุทธ
4. คายเยาวชนคนคุณธรรม
- โรงเรียนเปนผูดำเนินการจัดคายคุณธรรมฯตาม
บริบทของโรงเรียน
5. คืนคุณธรรมสูหองเรียน
- โรงเรียนเปนผูดำเนินการจัดกิจกรรมสงเสริม
คุณธรรมฯ ตามบริบทของโรงเรียน
6. ประเมินคุรุชนคนคุณธรรม /นวัตกรรม
สรางสรรคคนดี
สถานที่ หองประชุมกูคำ สพม.35
คณะกรรมการตัดสิน จำนวน 7 คน
คณะทำงาน จำนวน 4 คน
รวมทั้งสิ้น 11 คน
7. โรงเรียนดีตองมีที่ยืน
สถานที่ หองประชุมกูคำ สพม.35
คณะกรรมการตัดสิน จำนวน 7 คน
คณะทำงาน จำนวน 4 คน
รวมทั้งสิ้น 11 คน
8. นิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานบูรณาการ
การนอมนำพระบรมราโชบายดานการศึกษา
ในหลวงรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศฯ
(โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.,โรงเรียนวิถีพุทธ ,
โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ , โครงการ
ปฏิรูปการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาใน
สถานศึกษา โดยใชการเรียนรูที่มีสติสมาธิเปน
ฐาน, หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง,การ
จัดการเรียนประวัติศาสตร)

ไดรับผลกระทบจากการเลื่อนกำหนด
ระยะเวลาเพื่อลดผลกระทบตอการเตรียม
ความพรอมการทดสอบระดับชาติ (O-NET)
และผลกระทบจากสถานการณ โรคโควิด 19
ซึ่งระบาดในวงกวางและในหลายจังหวัดของ
ประเทศ จึงทำใหไมสามารถจัดการอบรม
และประชุมตามแผนงานที่กำหนดไวกอนหนา
ได
เตรียมดำเนินการในไตรมาสที่ 3 และ 4
ไดรับผลกระทบจากการเลื่อนกำหนด
ระยะเวลาเพื่อลดผลกระทบตอการเตรียม
ความพรอมการทดสอบระดับชาติ (O-NET)
และผลกระทบจากสถานการณ โรคโควิด 19
ซึ่งระบาดในวงกวางและในหลายจังหวัดของ
ประเทศ จึงทำใหไมสามารถจัดการอบรม
และประชุมตามแผนงานที่กำหนดไวกอนหนา
ได
เตรียมดำเนินการในไตรมาสที่ 3 และ 4

เลื่อนไปดำเนินการในไตรมาสที่ 3 ตามมติที่
ประชุมพิจารณางบประมาณ ครั้งที่ 2/2563
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สถานที่ ณ โรงเรียนในสังกัด สพม.35
จำนวน 45 โรงเรียน
คณะกรรมการผูนิเทศฯ จำนวน 4 คน
พนักงานขับรถ จำนวน 1 คน
รวมทั้งสิ้น 5 คน
รวมกิจกรรมที่ตองดำเนินงาน 7 กิจกรรม

กิจกรรมที่ดำเนินการแลว 0 กิจกรรม

กรณีดำเนินการไมครบกิจกรรมที่กำหนด เพราะ
ไดรับผลกระทบจากการเลื่อนกำหนดระยะเวลาเพื่อลดผลกระทบตอการเตรียมความพรอมการ
ทดสอบระดับชาติ (O-NET) ในชวงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ 2563 และตอมาในเดือนมีนาคม 2563
ไดรับผลกระทบจากสถานการณ โรคโควิด 19 ซึ่งระบาดในวงกวางและในหลายจังหวัดของประเทศ
กรมควบคุมโรคจึงมีประกาศควบคุมและมาตรการในการจำกัดการจัดอบรมตางๆเพื่อลดการแพรเชื้อ ทำให
กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมกการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีมาตรการและประกาศจำกัดการจัด
อบรม และงดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนอยางกะทันหัน จึงทำใหไมสามารถจัดการอบรมและประชุม
ตามแผนงานที่กำหนดไวกอนหนาได และในปจจุบันสถานการณโรคโควิด 19 ยังคงมีการแพรระบาดอยาง
ตอเนื่อง มีมติคณะรัฐมนตรี เลื่อนกำหนดการเปดภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 ทางคณะผูดำเนินงานจึงตองงด
การจัดกิจกรรมดังกลาว และ เตรียมดำเนินการในไตรมาสที่ 3 และ 4 ตอไป
3.4 งบประมาณ
แผนกำหนดไว
1. .การประชุมคณะกรรมการผูดำเนินงาน
จำนวน 12,000 บาท
2.กิจกรรมประชุมชีแ้ จงนโยบายและการดำเนินงาน
บูรณาการฯ จำนวน 35,425 บาท
3. การประเมินอัตลักษณ 29 ประการ
ตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ (ไมใชงบประมาณ)
4. คายเยาวชนคนคุณธรรม (ใชงบประมาณของ
โรงเรียนในการดำเนินงาน)
5. คืนคุณธรรมสูหองเรียน (ใชงบประมาณของ
โรงเรียนในการดำเนินงาน)
6. ประเมินคุรุชนคนคุณธรรม /นวัตกรรม
สรางสรรคคนดี จำนวน 2,540 บาท

ผลการดำเนินงาน
ไดรับผลกระทบจากการเลื่อนกำหนด
ระยะเวลาเพื่อลดผลกระทบตอการเตรียมความ
พรอมการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ในชวง
เดือนมกราคม – กุมภาพันธ 2563 และตอมา
ในเดือนมีนาคม 2563 ไดรับผลกระทบจาก
สถานการณ โรคโควิด 19 ซึ่งระบาดในวงกวาง
และในหลายจังหวัดของประเทศ
กรมควบคุมโรคจึงมีประกาศควบคุมและ
มาตรการในการจำกัดการจัดอบรมตางๆเพื่อลด
การแพรเชื้อ
ทำใหกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงาน
คณะกรรมกการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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7. โรงเรียนดีตองมีที่ยืน (ใชงบประมาณรวมกับ
กิจกรรมที่ 6)
8. นิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานบูรณาการ
การนอมนำฯ จำนวน 27,750 บาท
รวมงบประมาณที่ไดรับในไตรมาสที่ 2

มีมาตรการและประกาศจำกัดการจัดอบรม
และงดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน
อยางกะทันหัน
จึงทำใหไมสามารถจัดการอบรมและประชุม
ตามแผนงานที่กำหนดไวกอนหนาได และใน
ปจจุบันสถานการณโรคโควิด 19 ยังคงมีการ
แพรระบาดอยาง ตอเนื่อง มีมติคณะรัฐมนตรี
เลื่อนกำหนดการเปดภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา
2563 ทางคณะผูดำเนินงานจึงตองงดการจัด
กิจกรรมดังกลาว และ เตรียมดำเนินการใน
ไตรมาสที่ 3 และ 4 ตอไป
สามารถประหยัดงบประมาณได จำนวน .........-........ บาท (ยังไมไดเบิกจายงบประมาณในการดำเนินการ)
3.5 ผลสำเร็จที่ไดรับจากกิจกรรมการดำเนินงาน
ตัวชี้วัดความสำเร็จ

แผนกำหนดไว

1. รอยละ 100 ของผูบริหาร คณะ - การสังเกตและการสัมภาษณ
ครูและบุคลากรที่เกี่ยวของเกิด
ความตระหนัก มีความเขาใจระบบ
และวิธีการดำเนินงานการบูรณา
การนอมนำพระบรมราโชบายดาน
การศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10
และพระบรมวงศานุวงศสูการบูร
ณาการเพื่อจัดการเรียนรูใน
สถานศึกษาอันประกอบดวยดาน
คุณธรรมฯ ,ดานหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง,ดานการเรียน
การสอนประวัติศาสตร ฯ ของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35 ไดอยาง
ถูกตอง

โดยใช แบบสอบถาม/สัมภาษณ/
สังเกตเพื่อรวบรวมขอมูล

ผลการดำเนินงาน
เตรียมดำเนินการในไตรมาสที่
3 และ 4 ปงบประมาณ 2563
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสถานการณ
ความรุนแรงของโรคโควิด 19
และการประกาศคำสั่ง ของ
ศูนยบริหารสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (โควิด 19) ศบค.)
ตลอดจนมาตรการ แนวทาง
และนโยบายของหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ เชน
- กรมควบคุมโรค
- กระทรวงศึกษาธิการ
- สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
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2. รอยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด - การนิเทศการจัดการเรียนรู
สพม.35 ไดรับการนิเทศ ติดตาม
นอมนำพระบรมราโชบายดาน
การศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10
และพระบรมวงศานุวงศอัน
ประกอบดวยดานคุณธรรมฯ ,

โดยใช - แบบนิเทศ ติดตามการ
จัดการเรียนรูในชั้นเรียน
- การประเมินแผนการจัดการ
เรียนรู โดยใช แบบประเมิน
แผนการจัดการเรียนรู

- จังหวัดลำปาง
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ลำปาง
ฯลฯ เปนตน

ดานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง,ดานการเรียนการสอน
ประวัติศาสตรฯ สูการบูรณาการ
เพื่อจัดการเรียนรูในสถานศึกษา
จากหนวยงานตนสังกัด

3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35 มีฐานขอมูล
แหลงการเรียนรูด านคุณธรรมฯ/
แหลงการเรียนรูด านหลักปรัชญา

-การสำรวจและเก็บขอมูล
โดยใชแบบสำรวจและรวบรวม
ขอมูล

ของเศรษฐกิจพอเพียง/แหลงการ
เรียนรูด านประวัติศาสตร ฯ ใน
สถานศึกษาที่รวบรวมอยางเปน
ระบบ

4. ปญหา/อุปสรรค
1.นโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ที่มุงเนนลดผลกระทบจากการงดดึงครูออกจากหองเรียน
ในชวงกอนการทดสอบระดับชาติฯ (O-NET) ในชวงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ จึงทำใหไมสามารถดำเนินการอบรม/
ประชุมผูที่เกี่ยวของในชวงดังกลาวได
2.วิกฤติการณโรคโควิด 19ในชวงเดือนมีนาคมถึงปจจุบันทำใหไมสามารถจัดการอบรมและประชุมผูที่เกี่ยวของกับโครงการ
ตามที่วางแผนไว
5. แนวทางแกไข/ขอเสนอแนะ
1. ยายกิจกรรมที่เกี่ยวของกับโครงการไปในไตรมาสที่ 3 หรือ 4 โดยรอใหสถานการณโรคโควิด 19 ลดลง และตองรอ
นโยบายจากหนวยงานที่เกี่ยวของเชน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรมควบคุมโรค
และจังหวัดลำปาง เกี่ยวกับประกาสการดำเนินกิจกรรมตางๆ เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินกิจกรรมตามโครงการให
สอดคลองกับสถานการณตอไป
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2. หากสถานการณโรคโควิด 19 ยังไมยุติ และสอดคลองกับการเลื่อนกำหนดการเปดภาคเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา
2563 เปนวันที่ 1 กรกฎาคม ตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ อาจมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม เชนการประชุมชี้แจง และ
การนิเทศแบบออนไลน และอาจเปลี่ยนเปนโอนงบประมาณใหสถานศึกษาดำเนินกิจกรรมและรายงานผลทางออนไลนแทน
6. ภาพกิจกรรม

ภาพที่ 1 การประชุมเพื่อชี้แจงการเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ ตอที่ประชุมผูบริหารสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ครั้งที่ 2/2563 ในวันที่ 11 มีนาคม 2563 ซึ่งที่ประชุมรับทราบการเลื่อนกำหนดกิจกรรม
เนื่องจากสถานการณโรคระบาดรายแรง โควิด 19
ภาพที่ 2 การดำเนินการจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวของกับการประชุมฯ แตไมสามารถดำเนินการไดในปจจุบัน เนื่องจาก
ผลกระทบจากโรคโควิด 19 ตลอดจนการเลื่อนกำหนดการเปดภาคเรียนที่ 1 ปกาณสึกษา 2563
( ลงชื่อ )
ผูรายงาน/ผูรับผิดชอบโครงการ
(........นายพีรวุทธิ์........สีตาบุตร...............)
( ลงชื่อ )
ผูอำนวยการกลุม
(..........................................................)

