คำนำ
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 16 ให้
ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น โดยจัดทาเป็นแผนสี่ปี ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผน
การบริหารราชการแผ่นดินตามมาตรา 13 และในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ในฐานะและหน่วยส่งเสริม สนับสนุน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด ผ่ า นโครงการต่ า ง ๆ ที่ ต อบสนองต่ อ นโยบายรั ฐ บาล
กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จุดเน้น ตัวชี้วัดความสาเร็จ ของหน่วยงานต้นสังกัด การบูรณาการ
โครงการให้เชื่อมโยง สอดคล้องกับตัวชี้วัด การประเมินส่วนราชการตามมาตรฐานปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ และมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ฉบับนี้ สาเร็จด้วยดี เพราะความร่วมมือ ร่วมใจของ
บุคลากรทุกฝ่าย จึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
หวังเป็ นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จะเป็นเครื่องมืออันยังประโยชน์ให้ แก่
ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ 1 บทนา
ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 6 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
 13 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
 จุดเน้น นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
 ทิศทางการพัฒนาการศึกษา ปี 2561 ของ สพฐ.
 ทิศทางการพัฒนาการศึกษา ปี 2561 ของ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
 แผนภูมิ กรอบแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2641
ส่วนที่ 3 กรอบแผนงาน/งบประมาณ และรายละเอียดโครงการ
 กรอบแผนงาน/งบประมาณ ปี พ.ศ.2561
 รายละเอียดการจัดสรรงบประจา
 แผนการใช้จ่ายงบประจารายโครงการ
 งบหน้าโครงการประงบประมาณ พ.ศ.2561
รายละเอียดโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
1. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งของสภานักเรียน
2. โครงการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบบประชาธิปไตย
3. โครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและความเป็นพลเมือง
4. โครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่
5. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาสู่สถานศึกษา
6. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนค่านิยม 12 ประการ สู่สถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
7. โครงการการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
8. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ปีงบประมาณ 2561
9. โครงการการยกระดับผลสัมฤทธิ์ (O-NET)
10. โครงการมหกรรมวิชาการเปิดโลกการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 14
11. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 67 จังหวัดสุราษฏร์ธานี
12. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการทาวิจัย
13. โครงการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
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96

สารบัญ(ต่อ)
หน้า
14. โครงการหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
15. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
16. โครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21
17. โครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education)
18. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
19. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุแนวใหม่
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
20. โครงการการประเมินศักยภาพครูผู้ช่วย เส้นทางครูมืออาชีพในประชาคมอาเซียน
21. โครงการการประเมินของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาสู่วิทยฐานะ
และความก้าวหน้าในวิชาชีพ
22. โครงการสรรหาและคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
23. โครงการการประชุมการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
24. โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น
ประจาปี พ.ศ.2561
25. โครงการประชุมสัมมนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเกษียณอายุราชการ
และยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ก้าวสู่เกษียณอายุราชการ ประจาปี พ.ศ.2561
26. โครงการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้อานวยการสถานศึกษา
27. โครงการสนับสนุนการดาเนินการจัดงานวันครูในส่วนภูมิภาค ประจาปี พ.ศ.2561
28. โครงการการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ด้วยนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิดและแก้ปัญหาเชิงระบบ (Active Learning)
โรงเรียนในสังกัด สพป.นศ.3
29. โครงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
30. โครงการพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาเด็กที่มีแนวโน้มออกกลางคันและเด็กออกกลางคัน
31. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
32. โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล
(Distance Learning : DL)
33. โครงการไทยสุขภาพดี
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สารบัญ(ต่อ)
หน้า
34. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ด้านกระบวนการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร“ผู้ดาเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา” ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2561
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการศึกษา เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
35. โครงการการบริหารจัดการขยะ และสิ่งแวดล้อมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
36. โครงการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลุ่มน้าปากพนัง
37. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
38. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปรายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2560การทบทวนแผนปฏิบัติราชการสี่ปี และแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
39. โครงการการพัฒนาดูแลระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สพป.นศ.3
40. โครงการส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
41. โครงการปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
42. โครงการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
43. โครงการประชาสัมพันธ์การดาเนินงานขับเคลื่อนนโยบายขององค์กร
44. โครงการการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
45. โครงการส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
46. โครงการบริหารจัดการสานักงานตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
47. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
48. โรงเรียนคุณธรรม (สพฐ.) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3
49. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการงานบริหารงานบุคคล
50. โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
51. โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างรอบด้าน
52. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล สพป.นศ.3
“ป้องกันการทุจริต”(เขตสุจริต)
53. โครงการส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา การศาสนา และการวัฒนธรรม
ภาคผนวก
 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
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ส่วนที่ 1
บทนา
สภาพทั่วไป
สานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพและการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด มีสถานศึกษาในเขตพื้นที่ บริการ 6 อาเภอ
ได้แก่ อาเภอเชียรใหญ่ อาเภอปากพนัง อาเภอหั วไทร อาเภอชะอวด อาเภอร่อนพิบูล ย์ และอาเภอ
จุฬาภรณ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 99
หมู่ที่ 9 ถนนบ่อล้อ -เชีย รใหญ่ ตาบลท้องลาเจียก อาเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80190
ห่างจากตัวจังหวัดนครศรีธรรมราชมาทางทิศใต้ ประมาณ 38 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ที่ตั้งและอาณาเขต
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดต่อกับอาเภอเมือง และอาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ติดต่อกับอาเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง และอาเภอระโนด จังหวัดสงขลา
ติดต่อกับอ่าวไทย
ติดต่อกับอาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
ในปีการศึกษา 2560 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
มีโรงเรียนในสังกัด จานวน 242 โรงเรียน นักเรียน จานวน 28,472 คน ห้องเรียน จานวน 2,214 ห้อง
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560) จาแนกเป็น
 ระดับก่อนประถมศึกษา
นักเรียน
จานวน 2,771 คน
ห้องเรียน
จานวน 235 ห้อง
 ระดับประถมศึกษา
นักเรียน
จานวน 20,525 คน
ห้องเรียน
จานวน 252 ห้อง
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียน
จานวน 2,001 คน
ห้องเรียน
จานวน 123 ห้อง
บุคลากรและกลุ่มงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
มีบุคลากรทั้งสิ้น จานวน 78 คน แบ่งเป็น 7 กลุ่มงาน 1 หน่วย (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560)
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ตารางที่ 1 จานวนนักเรียน จาแนกรายชั้น ห้องเรียน และระดับการศึกษา
ปีการศึกษา 2560

ชั้น/ระดับการศึกษา
อนุบาล 1
อนุบาล 2
อนุบาล 3
รวมก่อนประถมศึกษา
ประถมศึกษาปีที่1
ประถมศึกษาปีที่2
ประถมศึกษาปีที่3
ประถมศึกษาปีที่4
ประถมศึกษาปีที่5
ประถมศึกษาปีที่6
รวมประถมศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
รวมทั้งสิ้น

ปีการศึกษา 2560
นักเรียน
ห้องเรียน
739
124
2,436
223
2,771
235
5,946
582
3,296
251
3,321
251
3,369
250
3,528
251
3,537
254
3,474
252
20,525
1,509
756
40
646
41
599
42
2,001
123
28,472

2,214
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ตารางที่ 2 จานวนสถานศึกษาจาแนกตามขนาดจานวนนักเรียน ปีการศึกษา 2560
ขนาด
ขนาดที่ 1 (นร.ไม่เกิน 120 คน)
0-20 คน
21-40 คน
41-60 คน
61-80 คน
81-100 คน
101-120 คน
ขนาดที่ 2 (นร.121-200 คน)
ขนาดที่ 3 (นร.201-300 คน)
ขนาดที่ 4 (นร.301-499 คน)
ขนาดที่ 5 (นร.500-1,499 คน)
ขนาดที่ 6 (นร.1,500-2,499 คน)
ขนาดที่ 7 (นร.>=2,500 คน)
รวมทั้งสิ้น

สพฐ.
163
16
30
36
33
21
27
46
22
8
3
242

ตารางที่ 3 การเกณฑ์เด็กเข้าเรียน ปีการศึกษา 2560
รายการ
1. เด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์เข้าเรียนในเขตบริการของโรงเรียน
2. เด็กในข้อ 1 ที่เข้าเรียนแล้ว
3. เด็กได้รับการผ่อนผัน
4. เด็กในข้อ 1 ที่ยังไม่เข้าเรียน
คิดเป็นร้อยละ

จานวน
3,794
3,794
0
0
100
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ตารางที่ 4 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ป.3 ปีการศึกษา 2559
ด้าน
ด้านภาษา
ด้านคานวณ
ด้านเหตุผล

คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่
53.30
38.79
55.60

ตารางที่ 5 สรุปผลเปรียบเทียบการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ด้าน
ด้านภาษา
ด้านคานวณ
ด้านเหตุผล

ปี 2558
47.46
41.39
50.15

เปรียบเทียบ
ปี 2559
53.30
38.79
55.60

ผลต่าง
+5.84
-2.6
+5.45

ตารางที่ 6 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559
วิชา
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ
ระดับเขตพื้นที่
52.98
53.38
46.68
46.48
34.95
29.17
40.47
39.70
41.22
40.86
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ตารางที่ 7 สรุปเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เปรียบเทียบ
วิชา
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์

ปี 2558

ปี 2559

ผลต่าง

49.42
49.19
34.15
42.76
40.94

53.38
46.48
29.17
39.7
40.86

+3.96
-2.71
-4.98
-3.06
-0.08

ตารางที่ 8 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559

วิชา
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ
ระดับเขตพื้นที่
46.36
43.32
49.00
45.26
31.80
26.61
29.31
23.42
34.99
32.16

6
ตารางที่ 9 สรุปผลเปรียบเทียบการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) มัธยมศึกษาปีที่ 3
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
วิชา
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์

เปรียบเทียบ
ปี 2558
ปี 2559
41.90
43.32
43.47
45.26
26.25
26.61
28.72
23.42
34.76
32.16

ผลต่าง
+1.42
+1.79
+0.36
-5.30
-2.60

ตารางที่ 10 จานวนนักเรียนออกกลางคันจาแนกรายชั้น/รายสาเหตุ ปีการศึกษา 2559
จากโรงเรียนทั้งหมด 242 โรงเรียน

สาเหตุ
ฐานะยากจน
มีปัญหาครอบครัว
สมรสแล้ว
มีปัญหาในการปรับตัว
ต้องคดีถูกจับ
เจ็บป่วย/อุบัติเหตุ
อพยพตาผู้ปกครอง
หาเลี้ยงครอบครัว
กรณีอื่น ๆ
รวม
คิดเป็นร้อยละ
หมายเหตุ

ระดับชัน้
ช่วงชั้น ช่วงชัน้ ช่วงชั้น รวม
คิดเป็น
อนุบาล
ที่ 1
ที่ 2
ที่ 3 ทั้งสิ้น ร้อยละ
1
1
25.00
1
1
25.00
2
2
50.00
2
2
4
100.00
50.00 50.00 100.00

ภาพรวมนักเรียนต้นปีการศึกษา 2559 จานวน 27,867 คน
นักเรียนออกกลางคัน จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 0.01

ส่วนที่ 2
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2561 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรี ธ รรมราช เขต 3 ได้น าแนวนโยบายด้านการศึ กษาของกระทรวงศึกษาธิก าร และส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาเป็นกรอบแนวทางการดาเนินงานในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
นโยบาย และจุดเน้นสู่การปฏิบัติ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ดังนี้

6 ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
2. ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
3. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของการพัฒนาประเทศ
4. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต
5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
6. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา

13 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
1. การขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้
2. โครงการประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน)
3. การยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ
4. โรงเรียนคุณธรรม
5. STEM Education
6. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET
7. โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
8. การพัฒนาครู
9. การพัฒนาโรงเรียน ICU
10. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
11. การบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก
12. การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
13. การป้องและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน
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จุดเน้นสาคัญ นโยบาย แนวทางหลักการดาเนินงานและโครงการสาคัญของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้านเป็นหลักในการดาเนินการให้เป็นรูปธรรม ดังนี้
1) ด้านความมั่นคง
แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน
เน้นการเรียนการสอน เพื่อเกิดความปรองดอง ความสามัคคี เพื่อนช่วยเพื่อนโดยใช้
รูปแบบ Active Learning
2) ด้านการผลิต พัฒนากาลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แนวทางทางหลัก : ผลิต พัฒนากาลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับการพัฒนา
ประเทศ
2.1) การยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร สื่อ และครูด้านภาษา
2.1.1) พัฒนาวิชาภาษาอังกฤษในสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง
2.1.2) ขยายการพัฒนาวิชาภาษาอังกฤษในสถานศึกษาสังกัด ด้วยการอบรม
โดย Boot Camp ตลอดจนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ของประชาชนในรูปแบบต่างๆ อาทิ หลักสูตร
ภาษาอังกฤษระยะสั้น Application และสื่อต่างๆ ที่หลากหลาย
2.1.3) พัฒนาวิชาภาษาจีน โดยหลักการเดียวกับวิชาภาษาอังกฤษ โดยปี 2560
จะดาเนินการเป็นกลุ่มเล็กโดยการสนับสนุนของสถานทูตประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แนวทางหลัก
3.1) การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
3.1.1) การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย
1) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับผิดชอบดูเด็ก
ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นอนุบาล 2 (เด็กอายุ 4 - 5 ปี)
2) หน่วยงานอื่น อาทิ กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบดูเด็กของศูนย์
เด็กเล็ก (เด็กอายุ 3 ปี)
3.1.2) การส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
1) เรื่องคุณธรรม เน้นการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเด็ก
เยาวชนและต่อยอดการสร้างความดี ซึ่งโมเดลการสร้างความดีมีหลายทาง ทั้งในโรงเรียนคุณธรรม
โรงเรียนวิถีพุทธและโครงการยุวทูตความดี
2) รณรงค์ให้เด็ก “เกลียดการโกง ความไม่ซื่อสัตย์”
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3.1.3) การพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน
1) หลักสูตรมีความยืดหยุ่น ชุมชนท้องถิ่นสามารถออกแบบหลักสูตร
เองได้
2) ปรับปรุงหลักสูตร โดยเพิ่ม 3 วิชาซึ่งอยู่ในกรอบเดิม ได้แก่ วิชา
ภูมิศาสตร์ ICT และ Design and Technology โดยวิชา ICT และ Design and Technology เป็นการ
สนับสนุนช่วยเหลือจากประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา
3) เน้นกิจกรรมการอ่านโดยเฉพาะการอ่านให้เด็กอนุบาลฟังและการ
ปรับปรุงห้องสมุด
4) เน้นการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ Active Learning ใน
ห้องเรียนปกติและกิจกรรมเสริม โดยกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เป็นกิจกรรม/วิธีการย่อโดยเฉพาะ
รองรับผลการทดสอบ PISA และ STEM Education
3.1.4) การวัดและประเมินผล
1) การวางแผนการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) เพื่อให้ผล
คะแนนสูงขึ้น
2) การประเมินผล O–Net ในวิชาสังคมศึกษาให้สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้ประเมิน สาหรับวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ให้สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้ออกข้อสอบ
3) การออกข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ดาเนินการใน
รูปคณะทางานออกข้อสอบ
3.2) การผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
3.2.1) การสรรหาครู
1) โครงการพัฒนาครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มอบให้ สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานหลัก
ดาเนินการสรรหาครู (การผลิต รูปแบบการสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การติดตาม พร้อมการพัฒนา)
2) เปิดโอกาสให้คนเก่งมาเป็นครู
3.2.2) การประเมินวิทยฐานะครูให้เป็นการเชื่อมโยงกับการเรียนการสอน
3.2.3) การพัฒนาครู การอบรมครู
1) หลักสูตรในการอบรมครูให้มีความเชื่อมโยงกับการได้รับวิทยฐานะ
และการได้รับใบอนุญาตวิชาชีพครู โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติ/เห็นชอบ
2) หน่วยดาเนินการ ให้หน่วยงานกลางการพัฒนาครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา
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4) ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
แนวทางหลัก : โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
4.1 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาโดยยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่
ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) โดยแต่งตั้งคณะกรรมการฯบริหาร
จัดการ
4.2 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษาให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบเครือข่าย ด้านระบบข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการศึกษา ด้านสื่อและองค์ความรู้ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่าง
สร้างสรรค์และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
4.3 จัดระบบการคัดเลือกเข้าเรียนมหาวิทยาลัย (Admission) เพื่อสร้างความเท่าเทียม
ในการใช้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ Clearing-House
5) ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอนการสร้างจิตสานึก/
ความตระหนักในการพัฒนาอย่างยั่งยืนและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6) ด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ
แนวทางหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการ
6.1) เรื่องกฎหมายปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษา เพื่อรองรับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และสอดคล้องกับยุคปัจจุบัน
6.2) ปรับโครงสร้างการบริหารราชการทั้งภายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคปรับปรุง
ภารกิจงานของหน่วยงานภายในส่วนกลางเพื่อลดความซ้าซ้อนในการทางาน และปรับปรุงการบริหารงาน
เพื่อรองรับสานักงานศึกษาธิการภาคและสานักงานศึกษาธิการจังหวัด

แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560-2564) โดยได้น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นกรอบในการ
ดาเนินงาน และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) โดยกาหนดสาระสาคัญ ดังนี้
วิสัยทัศน์
“มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม”
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พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล
2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาการศึกษาฯ
1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
และการพัฒนาประเทศในอนาคต
2. กาลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
4. คนไทยได้รับโอกาสในเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพ และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดตามเป้าหมายหลัก
1. ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชา
2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จากการทดสอบระดับชาติ
3. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม
4. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก
5. สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ
6. จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ 15 - 59 ปี
7. ร้อยละของกาลังแรงงานที่สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป
8. ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15-17 ปี
9. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน
10. จานวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
2. ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
3. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของ
การพัฒนาประเทศ
4. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต
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5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
6. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ
วิสัยทัศน์
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม
พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล
2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์
1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
2. ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
3. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของการพัฒนาประเทศ
4. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต
5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
6..ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา
เป้าหมายหลัก
1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
และการพัฒนาประเทศในอนาคต
2. กาลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
4. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน
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กลยุทธ์
1. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนาผู้เรียนใน
รูปแบบที่หลากหลายสอดคล้องกับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
2. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภท
การศึกษาให้ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
3. ส่งเสริมการพัฒนาเนื้อหาสาระที่ทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา เพื่อการผลิตสื่อ
การเรียนการสอน ตาราเรียนที่มีคุณภาพ รวมทั้งตาราเรียนอิเล็กทรอนิกส์
4. ปรับปรุงระบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติให้สอดคล้องกับหลักสูตรและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
5. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองและพลโลก ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น
6. วางแผนการผลิต และพัฒนาครู คณาจารย์ อย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับความต้องการ
ในการจัดการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา
7. ปรับระบบการผลิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
8. เร่งรัดพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งครูประจาการที่สอนไม่ตรงวุฒิครูที่สอนคละชั้นและ
ครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน
9. สร้างขวัญกาลังใจ สร้างแรงจูงใจให้กับครู คณาจารย์ และบุคลกรทางการศึกษา
10. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ
11. เร่งผลิตและพัฒนากาลังคนสาขาที่จาเป็นต่อการพัฒนาประเทศ อาทิ ด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี แพทย์ และพยาบาล
12. ส่งเสริมภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา เร่งปรับค่านิยม และวางรากฐานทักษะอาชีพให้แก่
ผู้เรียนตั้งแต่วัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน
13. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่องทุกระดับ
14. เสริมสร้างความเข็มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนากาลังคน โดยสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐ ทั้งระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ
15. ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
16. ประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนในทุก
พื้นที่ครอบคลุมถึงคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความต้องการพิเศษ
17. เร่งสร้างความเข้มแข็งของระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้เกิดผลเป็น
รูปธรรมอย่างกว้างขวาง
18. จัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา
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19. เร่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพมีความ
หลากหลาย และสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง
20. พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการบริหารจัดการที่ทันสมัยและไม่
ซ้าซ้อน ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
21. พัฒนากระบวนการจัดทาระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ ระบบการ
รายงานผลของฐานข้อมูลโดยเชื่อมโยงข้อมูลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษาให้เป็นเอกภาพ
เป็นปัจจุบันและมีมาตรฐานเดียวกัน
22. ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ หรือสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้เรียนสถานศึกษา
และหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา นามาใช้เพิ่มคุณภาพการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
23. จัดหาอุปกรณ์/ทรัพยากรพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอทั่วถึง
และเหมาะสมกับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
24. ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการการศึกษาให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นด้าน
คุณธรรม ความโปร่งใส ทั้งในระดับส่วนกลาง และในพื้นที่ระดับภาค/จังหวัด
25. พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ/การเงินให้มีประสิทธิภาพ
26. ยกระดับคุณภาพการศึกษาตอบสนองการสร้างอาชีพและเพิ่มคุณภาพชีวิต ลดความ
เหลื่อมล้า สร้างความสมานฉันท์ และเสริมสร้างความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
27. เร่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษา รวมทั้งสนับสนุน
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา
28. เสริมสร้างภาพลักษณ์หน่วยงานให้เกิดความร่วมมือ และสร้างเครือข่าย/ความเป็นภาคี
หุ้นส่วนกับองค์กร ทั้งภายในและต่างประเทศ
29. ส่งเสริมและขยายผลให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความพร้อมพัฒนาเป็น
สถานศึกษานิติบุคคลในกากับ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
อานาจหน้าที่ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 120 ตอนที่ 63 ก หน้า 17-23 วันที่ กรกฎาคม
2546) ไว้ดังนี้
อาศัยอานาจตามความใน มาตรา 8 และ มาตรา 11 แห่ง พระราชบัญญัติ ระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้
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ข้อ 1 ให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดและการ
ส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) จัดทาข้อเสนอนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา มาตรฐานการจัดการศึกษา
และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(2) กาหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง และดาเนินการเกี่ยวกับการสนับสนุน
ทรัพยากร การจัดตั้งจัดสรรทรัพยากร และบริหารงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(3) พัฒนาระบบการบริหาร และส่งเสริม ประสานงานเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศ การนาเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งส่งเสริมการนิเทศการบริหาร
และการจัดการศึกษา
(4) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของเขต
พื้นที่การศึกษา
(5) พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และกากับดูแล
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ และ
ประสาน ส่งเสริม การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว
องค์กร ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นของ
เขตพื้นที่การศึกษา
(6) ดาเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(7) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบ ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี
มอบหมาย
ข้อ 2 ให้แบ่งส่วนราชการสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังต่อไปนี้
(1) สานักอานวยการ
(2) สานักการคลังและสินทรัพย์
(3) สานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(4) สานักทดสอบทางการศึกษา
(5) สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
(6) สานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(7) สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
(8) สานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
(9) สานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
(10) สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
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ข้อ 3 ส่วนราชการของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) สานักอานวยการ มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ดาเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอา นวยการและงานเลขานุการ ของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานเลขานุการของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานงาน
บริหารงานทั่วไป งานอาคารสถานที่ ยานพาหนะ และงานอื่นใดที่มิได้กาหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วน
ราชการใดในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ข) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริม สนับสนุน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ความร่วมมือด้านความมั่นคงของชาติ และกิจการพิเศษ รวมทั้ง
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เกี่ยวกับงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ค) ดาเนินการเกี่ยวกับงานออกแบบและก่อสร้าง
(ง) ดาเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการ มูลนิธิ และกองทุน
(จ) ดาเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของนักเรียนนักศึกษา
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
(2) สานักการคลังและสินทรัพย์ มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) จัดทาแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การพัสดุและการ
บริหารสินทรัพย์ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเขตพื้นที่การศึกษา
(ข) ตรวจสอบและจัดระบบการควบคุมการใช้จ่ายเงินของทางราชการ ของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ค) ดาเนินการเกี่ยวกับเครือข่ายข้อมูลทางการเงิน การบัญชี การพัสดุ และการ
ประสานการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและเขตพื้นที่
การศึกษา
(ง) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
(3) สานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ดาเนินการเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในภาพรวม
(ข) เสนอแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ค) ส่งเสริม และประสานงานการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(ง) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
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(4) สานักทดสอบทางการศึกษา มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ศึกษา วิจัย และพัฒนาการวัดและประเมินผลทางการศึกษารวมทั้ง
จัดระบบ วิธีการทดสอบ และพัฒนาเครื่องมือวัดมาตรฐานสาหรับการประเมินผลการจัดการศึกษา และ
การทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ข) ดาเนินการสอบวัดความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะระดับต่างๆ ให้กับ
นักเรียนและประชาชนทั่วไป
(ค) พัฒนาและส่งเสริมวิชาการด้านการทดสอบและประเมินผลทางการศึกษา
รวมถึงการพัฒนาบุคลากรด้านการทดสอบและประเมินผล
(ง) ดาเนินการเกี่ยวกับระบบข้อมูลและทะเบียนประวัติผู้สาเร็จการศึกษา และ
จัดทาระบบการเทียบโอนผลการศึกษา รวมทั้งประสานความร่วมมือด้านการทดสอบทางการศึกษาทั้งใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
(5) สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ส่งเสริมการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปใช้ในการเรียนการ
สอนการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงและเสมอภาค
(ข) วิจัยและพัฒนาต้นแบบการใช้สื่อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับสภาพการพัฒนาของเทคโนโลยีและความพร้อมของบุคลากร
(ค) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริม
และสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ง) ติดตามและประเมินผล เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพและความ
เสมอภาคในการใช้และการผลิตเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของหน่วยงานในสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
(6) สานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) จัดทาข้อเสนอนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้อเสนอ
นโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษา
(ข) จัดทาและพัฒนาระบบข้อมูลและเครือข่ายสารสนเทศ รวมทั้งส่งเสริมการ
ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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(ค) ดาเนินการเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์ การประสานนโยบายและความ
ร่วมมือทางการศึกษาขั้นพื้นฐานกับองค์กรและหน่วยงานต่างประเทศ
(ง) จัดทาข้อเสนอการจัดตั้ง จัดสรรงบประมาณด้านการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
(7) สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) จัดทาข้อเสนอนโยบายและแผนการจัดการศึกษาพิเศษเพื่อคนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาสรวมทั้งประเมินและรายงานผล
(ข) ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาสจัดระบบ
สื่อและสิ่งอานวยความสะดวก รวมทั้งดาเนินการเกี่ยวกับกองทุนการศึกษาสาหรับคนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส
(ค) วิจัยและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของคนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส
(ง) ดาเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
พิเศษ
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
(8) สานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบและนวัตกรรมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
แสวงหาความร่วมมือหรือทุน เพื่อการพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมในการจัดการศึกษา
(ข) ดาเนินการนาร่อง เพื่อให้สามารถนารูปแบบและนวัตกรรมในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานไปสู่การปฏิบัติ
(ค) ให้คาปรึกษา แนะนา ติดตาม และประเมินผล เกี่ยวกับการนารูปแบบและ
นวัตกรรมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไปปฏิบัติ
(ง) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
(9) สานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) พัฒนาระบบงาน โครงสร้างส่วนราชการ หลักเกณฑ์ และมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ข) ดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในความรับผิดชอบ ของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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(ค) จัดทาข้อเสนอนโยบาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
บริหารงานของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ง) ดาเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมาย งานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับ
ความรับผิดทางแพ่ง อาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
(10) สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) จัดทามาตรฐานการศึกษาและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ข) วิจัยและพัฒนาสื่อต้นแบบและนวัตกรรมสื่อการศึกษา รวมทั้งส่งเสริม
สนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและการเรียนรู้ และหลักสูตรสถานศึกษา
(ค) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาสาหรับผู้มี
ความสามารถพิเศษ และดาเนินงานเกี่ยวกับงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาสาหรับบุคคล
ซึ่งมีความสามารถพิเศษ
(ง) พัฒนาระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพภายใน ระบบการเรียนรู้
ที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬากับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายการเรียนรู้และการวิจัย
ทางการศึกษา รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนและประสานการพัฒนาระบบและมาตรฐานการแนะแนว
(จ) พัฒนาและส่งเสริมเกี่ยวกับภาษาไทยและการแปล
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
สาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ศึกษาวิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560-2564) นโยบายรัฐบาล นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558-2564 แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2560-2579.นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ผลการดาเนินงานของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.อานาจหน้าที่ของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผลวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มากาหนดสาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ..2561ของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
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วิสัยทัศน์
การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย
พันธกิจ
1.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
2.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรและค่านิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ
3.พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบ ต่อคุณภาพ
การศึกษาและบูรณาการการจัดการศึกษา
เป้าประสงค์
1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสม
ตามวัย และมีคุณภาพ
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และ
เสมอภาค
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทางาน
ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา มี
ประสิทธิภาพและเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
5. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นการทางานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการ
บริหารจัดการ บริหารแบบมี ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา กระจายอานาจและ ความ
รับผิดชอบสู่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
6. พื้นที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่
เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
7. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัด
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมียุทธศาสตร์ในการดาเนินงานดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
1. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.1 น้อมนาแนวพระราชดาริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษา หรือ“ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
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1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้าน
การทุจริต คอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ผ่านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง
2. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน ที่เอื้อต่อการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
2.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น อาชญากรรม
และความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์
ฯลฯ
3. พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่พิเศษให้เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
3.1 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
3.2 เขตระเบียงเศรษฐกิจ
3.3 เขตสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
3.4 เขตพื้นที่ชายแดน
3.5 เขตเศรษฐกิจพิเศษ ฯลฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับหลักสูตร
การวัดและประเมินผลที่เหมาะสม
1.1 ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และนาหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
หลักสูตร ตามความจาเป็นและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม
1.2 ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ภาษาประเทศคู่ค้า และภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา
1.3 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
นาไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ
2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้
2.1 พัฒนาผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย
อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ให้มีความพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น
2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย
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2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน
2.4 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง
(Active Learning) เน้นทักษะกระบวนการ ให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหาและคิดสร้างสรรค์
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน
2.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2.6 ปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน
ระดับก่อนประถมศึกษาตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
2.7 สนับสนุนการผลิต จัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม
และสิ่งอานวยความสะดวกที่หลากหลายรวมทั้งการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาใน
การจัดการเรียนรู้ได้ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ
2.8 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชาสามัญ เช่น ทวิศึกษา
(Dual Education) , หลักสูตรระยะสั้น
2.9 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ (ผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ) ให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม
2.10 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพอย่างเข้มแข็งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม
3. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3.1 ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA (Programme
for International Student Assessment)
3.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ
3.3 ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา
(Science Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education)เพื่อพัฒนา
กระบวนการคิด และการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0
4. ส่งเสริมสนับสนุนการทาวิจัย และนาผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา
4.1 ส่งเสริมการทาวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา
4.2 ส่งเสริมการทาวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล โดยเน้นให้มีการวิจัยในชั้นเรียน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ในรูปแบบที่
หลากหลาย เช่น
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1.1 TEPE Online (Teachers and Educational Personals Enhancement Based
on Mission and Functional Areas as Majors)
1.2 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)
1.3 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) ฯลฯ
2. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้
2.1 การกาหนดแผนอัตรากาลัง การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การประเมินและการ
พัฒนา
2.2 การสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกาลังใจในการทางาน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
1.1 ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึงมีคุณภาพและเสมอภาค
1.2 สร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรียน และการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
2. ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
2.1 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาที่เหมาะสม สาหรับเด็ก
ด้อยโอกาสที่ไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร เช่น เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทยที่ไม่มี
เลขประจาตัวประชาชน เป็นต้น
2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
อย่างทั่วถึง เช่น การพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance learning
information technology :DLIT) , การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) ฯลฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1. จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
1.1 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และ
น้อมนาแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดาเนินชีวิต
1.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้
และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
1.1 พัฒนาระบบการวางแผน การนาแผนไปสู่การปฏิบัติ การกากับ ติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
1.2 พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา ที่มีมาตรฐานเชื่อมโยง
และเข้าถึงได้
1.4 สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพื้นที่
เช่น โรงเรียนที่ประสบปัญหาวิกฤตทางการศึกษา (ICU), โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) , โรงเรียน
คุณธรรม, โรงเรียนห้องเรียนกีฬา, โรงเรียนมาตรฐานสากล ฯลฯ
1.5 ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง
1.6 ยกย่องเชิดชูเกียรติสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ สถานศึกษา และองค์คณะบุคคล ที่มีผลงานเชิงประจักษ์
2. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
2.1 ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน (Areabase Management), รูปแบบการบริหารแบบกระจายอานาจ “CLUSTERs” เป็นต้น
2.2 เขตพื้นที่การศึกษาจัดทาแผนบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด และสานักงานศึกษาธิการภาค
2.3 สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต
กลุ่มโรงเรียนฯลฯ
2.4 ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้วยพลังประชารัฐอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3.1 ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้
ความเข้าใจ สร้างความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การกากับดูแล ตลอดจนการส่วนร่วม
รับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3.2 ประสานสถาบันหรือหน่วยงานทางการศึกษาให้คัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษา
ต่อด้วยวิธีการทีห่ ลากหลาย
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ตัวชี้วัดจาแนกตามยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
1. ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษมีการพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบทของเขตพื้นที่
2. ร้อยละของนักเรียนได้รับการสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
3. ร้อยละของนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ
4. ร้อยละของสถานศึกษานา “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน
5. ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย
6. ร้อยละของสถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้
ตัวชี้วัด เกณฑ์การจบการศึกษาและการบริหารจัดการหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560
7. ร้อยละของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร
8. ร้อยละของสถานศึกษามีกระบวนการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย
9. ร้อยละของนักเรียนตาละระดับชั้นอ่านออกเขียนได้ตามเกณฑ์ที่ สพฐ.กาหนด
10. ร้อยละของนักเรียนอ่านหนังสือตามเกณฑ์ที่ สพฐ.กาหนด
11. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากการเรียนรู้ในการปฏิบัติจริงตามสภาพ
ความต้องการ และบริบทของแต่ละพื้นที่
12. ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) มากกว่า
ร้อยละ 50 เปรียบเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา
13. ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการเตรียม
ความพร้อมในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
14. จานวนครูบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ
15. ร้อยละของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีระบบการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
16. ร้อยละของประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสในการเข้ารับการศึกษาภาคบังคับเพิ่มขึ้น
17. ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับได้รับโอกาสในการศึกษาต่อขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
18. ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักในความสาคัญ
ของการดาเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรมและการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิตเพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา
19. อัตราออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานลดลง
20. ร้อยละของสถานศึกษาและหน่วยงานทุกระดับร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน
สังคม ฯลฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
วิสัยทัศน์
“ภายในปี 2562 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 เป็นองค์กร
หลั ก ในการขั บ เคลื่ อ นคุณ ภาพการศึก ษา ให้ ผู้ เรี ย นได้ รั บ โอกาสทางการศึ กษาอย่า งมี คุณ ภาพ และ
มาตรฐาน มีคุณธรรม ดารงชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บนพื้นฐานของความเป็นไทย พร้อม
รับการเปลี่ยนแปลงสู่สากล”
พันธกิจ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบ
ต่อคุณภาพการศึกษา และบูรณาการการจัดการศึกษา
ค่านิยมองค์กร
“ ยึดมั่นธรรมาภิบาล สืบสานเอกลักษณ์ ศักดิ์ศรี สามัคคี มั่นคง ”
เป้าประสงค์
1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัย และได้สมดุล
และนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัย และมีคุณภาพ
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพ
และเสมอภาค
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3. ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีทักษะที่เหมาะสม และมีวัฒนธรรม
การทางานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อน
การศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
5. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา บูรณาการการทางาน เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม กระจาย
อานาจและความรับผิดชอบสู่สถานศึกษา
6. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีและระบบข้อมูล
สารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษา
เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
จุดเน้นเชิงนโยบาย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ได้กาหนดจุดเน้นเชิงนโยบาย
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดังนี้
1. การพัฒนาการศึกษาปฐมวัย
2. การอ่านออก-เขียนได้
3. การปลอดขยะ
4. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ (O-NET/NT)
5. การพัฒนาสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน/ระบบประกันคุณภาพภายในเข้มแข็ง
6. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา (มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่)
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 มีนโยบายในการดาเนินงาน
6 ด้าน ดังนี้
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
1. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.1 น้อมนาแนวพระราชดาริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษา หรือ “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้าน
การทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ผ่านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง
2. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน ที่เอื้อต่อการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
2.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น อาชญากรรม
และความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์
ฯลฯ
นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับหลักสูตร การวัด
และประเมินผลที่เหมาะสม
1.1 ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
นาหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร ตามความ
จาเป็นและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม
1.2ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษา
ประเทศคู่ค้า และภาษาอาเซียนอย่างน้อย ๑ ภาษา
1.3 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ ให้มีคุณภาพและมาตรฐานนาไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ
2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้
2.1 พัฒนาผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์
จิตใจ สังคม และสติปัญญา ให้มีความพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น
2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได ้ตามช่วงวัย
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2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน
2.4 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active
Learning) เน้นทักษะกระบวนการ ให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ในทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน
2.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
2.6 ปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับ
ก่อนประถมศึกษาตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
2.7 สนับสนุนการผลิต จัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่ง
อานวยความสะดวกที่หลากหลายรวมทั้งการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาในการ
จัดการเรียนรู้ได้ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ
2.8 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชาสามัญ เช่น ทวิศึกษา (Dual
Education) , หลักสูตรระยะสั้น
2.9 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ (ผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ) ให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม
2.10 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบ
อาชีพอย่างเข้มแข็งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม
3. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3.1 ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA (Programme for
International Student Assessment)
3.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ
3.3 ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา (Science
Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education)เพื่อพัฒนา
กระบวนการคิด และการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0
4. ส่งเสริมสนับสนุนการทาวิจัย และนาผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
4.1 ส่งเสริมการทาวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา
4.2 ส่งเสริมการทาวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
โดยเน้นให้มีการวิจัยในชั้นเรียน
นโยบายที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ในรูปแบบที่
หลากหลาย เช่น
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1.1 TEPE Online (Teachers and Educational Personnels Enhancement
Based on Mission and Functional Areas as Majors)
1.2 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)
1.3 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
ฯลฯ
2. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้
2.1 การกาหนดแผนอัตรากาลัง การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การประเมินและการ
พัฒนา
2.2 การสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกาลังใจในการทางาน
นโยบายที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
1.1 ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค
1.2 สร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรียน และการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
2. ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
2.1 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาที่เหมาะสม สาหรับเด็ก
ด้อยโอกาส ที่ไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร เช่น เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทยที่ไม่มี
เลขประจาตัวประชาชน เป็นต้น
2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่าง
ทั่วถึง เช่น การพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance learning
information technology : DLIT) , การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) ฯลฯ
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1. จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
1.1 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และ
น้อมนาแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดาเนินชีวิต
1.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้
และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
นโยบายที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
1.1 พัฒนาระบบการวางแผน การนาแผนไปสู่การปฏิบัติ การกากับ ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
1.2 พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา ที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและ
เข้าถึงได้
1.4 สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพื้นที่ เช่น
โรงเรียนที่ประสบปัญหาวิกฤตทางการศึกษา (ICU), โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) , โรงเรียนคุณธรรม,
1.5 ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง
1.6 ยกย่องเชิดชูเกียรติสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สถานศึกษา และองค์คณะบุคคล ที่มีผลงานเชิงประจักษ์
2. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
2.1 ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน (Area-base
Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอานาจ “CLUSTERs” เป็นต้น
2.2 เขตพื้นที่การศึกษาจัดทาแผนบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัด และสานักงานศึกษาธิการภาค
2.3 สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มโรงเรียนฯลฯ
2.4 ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้วยพลังประชารัฐอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3.1 ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ
สร้างความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การกากับดูแล ตลอดจนการส่วนร่วมรับผิดชอบในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3.2 ประสานสถาบันหรือหน่วยงานทางการศึกษาให้คัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วย
วิธีการที่หลากหลาย

ส่วนที่ 3
กรอบแผนงาน/งบประมาณ
และโครงการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
กรอบแผนงาน/งบประมาณ
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษาประถมศึ ก ษานครศรี ธ รรมราช เขต 3 ได้ จั ด สรรงบประมาณ
ประจาปี พ.ศ.2561 เพื่อใช้ในการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ จุดเน้นของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มีความสาคัญ จาเป็น เร่งด่วน ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โดยการบริการจัดการในรูปแบบของโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดังนี้
งบประมาณที่จัดสรร
1. ค่าใช้จ่ายสาหรับงบประจา
2. ค่าใช้จ่ายสาหรับบริหารโครงการ
3. งบบูรณาการโครงการ
- กรณีโครงการใดรับงบประมาณสนับสนุนจาก สพฐ.
และหรือดาเนินการครบตามวัตถุประสงค์แล้ว
งบประมาณคงเหลือ/หมดความจาเป็น
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

จานวน 4,000,000 บาท
จานวน 4,000,000 บาท
จานวน 820,000 บาท

จานวน 8,820,000 บาท
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การจัดสรรงบประมาณในส่วนของงบประจา
ที่
1
2
3
4
5
6
7

รายการ
ค่าใช้จ่ายในการประชุม ก.ต.ป.น.
ค่าวัสดุสานักงาน
ค่าตอบแทนทาการนอกเวลา
ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิง
ค่าใช้สอย
ค่าซ่อมแซมพาหนะ-ครุภัณฑ์
ค่าสาธารณูปโภค
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร ตามแผนฯ
60,000
790,000
100,000
600,000
800,000
500,000
1,150,000
4,000,000

หมายเหตุ
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แผนการใช้จ่ายเงิน งบประจา
ที่
1
2
3
4
5
6
7

รายการ

ไตรมาสที่ 1
ค่าใช้จ่ายในการประชุม ก.ต.ป.น.
19,800
วัสดุสานักงาน
260,700
ค่าตอบแทนทาการนอกเวลา
33,000
ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิง
198,000
ค่าใช้สอย
264,000
ค่าซ่อมแซมพาหนะ-ครุภัณฑ์
165,000
ค่าสาธารณูปโภค
379,500
รวมทั้งสิ้น
1,320,000

งบประมาณ (บาท)
ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
13,200
13,200
13,800
173,800
173,800
181,700
22,000
22,000
23,000
132,000
132,000
138,000
176,000
176,000
184,000
110,000
110,000
115,000
253,000
253,000
264,500
880,000
880,000
920,000

รวม
60,000
790,000
100,000
600,000
800,000
500,000
1,150,000
4,000,000

หมายเหตุ
กาหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560
ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 33
ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 22
ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 22
ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 21.36
กาหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 33
ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 22
ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 22
ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 23
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งบหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ที่
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
เสริมสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งของสภานักเรียน *เน้นกิจกรรมนิเทศฯ
เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองฯ
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ประวัตศิ าสตร์ชาติไทยฯ
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกีย่ วกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่
*งบประมาณ สพฐ.และงบประมาณจังหวัด จานวน 150,000 บาท
พัฒนาและขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาสู่สถานศึกษา
*งบประมาณ สพฐ จานวน 222,000 บาท
พัฒนาและขับเคลื่อนค่านิยมหลัก 12 ประการ สู่สถานศึกษา
รวมยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
การทดสอบความสามารถพืน้ ฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ป.3ฯ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ปีงบประมาณ 2561
*งบประมาณ สพฐ. จานวน 805,400 บาท
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ (O-NET)
มหกรรมวิชาการเปิดโลกการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ครั้งที่ 14 *อันดับ 1
ส่งเสริมสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมฯ
ส่งเสริมสนับสนุนการทาวิจัย
แนะแนวเพือ่ การศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
*งบประมาณ สพฐ. จานวน 377,200 บาท
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย *งบประมาณ สพฐ. จานวน 482,300 บาท
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบฯ *งบประมาณ สพฐ. จานวน 137,200 บาท
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา *งบประมาณ สพฐ. จานวน 100,000 บาท
ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร
*งบประมาณ สพฐ. จานวน 100,000 บาท
รวมยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารพัฒนาศักยภาพการปฏิบตั งิ านด้านพัสดุแนวใหม่ฯ
การประเมินศักยภาพครูผู้ชว่ ย เส้นทางครูมืออาชีพในประชาคมอาเซียน *อันดับ 3
การประเมินของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาสู่วทิ ยฐานะฯ
*งบประมาณ สพฐ. จานวน 100,000 บาท
สรรหาและคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว *งบประมาณ สพฐ. จานวน 342,000 บาท
การประชุมการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับระบบฯ
ยกย่องเชิดชูเกียรติขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นฯ
ประชุมสัมมนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเกษียณฯ
*งบเหลือจ่าย จานวน 373,800 บาท
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตั งิ านฯ
สนับสนุนการดาเนินการจัดงานวันครูในส่วนภูมิภาค ประจาปี พ.ศ.2561
การขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู้ ด้วยนวัตกรรมฯ
พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศฯ
*งบประจา ค่าน้ามันเชื้อเพลิง จานวน 48,400 บาท
รวมยุทธศาสตร์ที่ 3

ดาเนินการ
(ไตรมาสที)่

กลุ่ม

2/3
1/2/3/4
1/2/3/4
1/2/3/4

ส่งเสริม
ส่งเสริม
นิเทศ
ส่งเสริม

1/2/3/4

นิเทศ

30,000
280,000

1/2/3/4

นิเทศ

70,000

1/2/3
1/2/3/4

นิเทศ
นิเทศ

400,000
300,000
200,000
50,000
60,000

1/2/3/4
3/4
1
1/2/3/4
1/2
1/2/3/4

นิเทศ
ส่งเสริม
ส่งเสริม
นิเทศ
ส่งเสริม
นิเทศ

1/2/3/4
1/2/3/4
1/2/3/4
1/2/3/4

นิเทศ
นิเทศ
นิเทศ
นิเทศ

1/4
3/4
1/2/3/4

การเงิน
บุคคล
บุคคล

1/2/3/4
3/4
1/2/3/4
3/4

บุคคล
อานวยการ
บุคคล
บุคคล

1/2/3/4
1/2
1/2/3/4
1/2/3/4

บุคคล
บุคคล
นิเทศ
บุคคล

งบประมาณ

200,000
50,000

1,080,000
116,000
127,000

70,000
30,000

44,600
30,000
90,000

507,600

หมายเหตุ
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ที่

30
31
32
33
34

35
36
37

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม
การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
พัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาเด็กที่มีแนวโน้มออกกลางคันฯ *ใช้งบประจา
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การศึกษาด้วยเทคโนโลยีฯ *อันดับ 2
นักเรียนไทยสุขภาพดี
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ด้วยกระบวนการอบรมฯ
รวมยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวติ
ทีเ่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
การบริหารจัดการขยะ และสิ่งแวดล้อมสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่เอือ้ ต่อการส่งเสริมฯ
พัฒนาและขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
รวมยุทธศาสตร์ที่ 5
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารสรุปรายงานผลการดาเนินงานฯ
การพัฒนาดูแลระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สพป.นศ.3

ดาเนินการ
(ไตรมาสที)่

กลุ่ม

3/4
1/2/3
3/4
2/3/4
1/2/3/4

ส่งเสริม
ส่งเสริม
นิเทศ
ส่งเสริม
นิเทศ

50,000
50,000
70,000
170,000

1/2/3/4
1/2/3/4
1/2/3/4

อานวยการ
นิเทศ
นิเทศ

65,000
192,000

1/2/3/4
1/2/3/4
1/2/3/4
1/2/3/4
1/2/3/4
1/2/3/4
1/2/3/4
1/2/3/4
1/2/3/4
1/2/3
2/3/4
1/2/3/4
1/2/3/4
1/2/4

แผน
แผน
แผน
ตรวจสอบ
อานวยการ
อานวยการ
อานวยการ
อานวยการ
อานวยการ
นิเทศ
นิเทศ
บุคคล
นิเทศ
ส่งเสริม
นิเทศ

1/2/3/4

แผน

งบประมาณ

20,000
90,000
60,000
100,000
270,000

ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก *งบเหลือจ่าย จานวน 188,000 บาท

ปฏิบตั กิ ารตรวจสอบภายใน
สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ประชาสัมพันธ์การดาเนินงานขับเคลื่อนนโยบายขององค์กร

21,000
300,000
40,000

การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพฯ *งบประจา จานวน 15,800 บาท

ส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา

256,400

บริหารจัดการสานักงานตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา *งบประจา จานวน 19,200 บาท

พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โรงเรียนคุณธรรม(สพฐ.)สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานบริหารงานบุคคล
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างรอบด้าน
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน สพป.นศ.3
"ป้องกันการทุจริต"(เขตสุจริต) *งบประมาณ สพฐ. จานวน 333,560 บาท
53 ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา การศาสนาและการวัฒนธรรม
รวมยุทธศาสตร์ที่ 6
รวมงบประมาณทัง้ สิ้น

250,000
100,000
108,000
150,000
30,000

1,000,000
2,512,400
4,820,000

หมายเหตุ

โครงการ
แผนงานพื้นฐาน
สนองยุทธศาสตร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ
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เสริมสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งของสภานักเรียน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางสาวยุพา จินาเจือ
กุมภาพันธ์ - กรกฎาคม 2561

1. หลักการและเหตุผล
เด็กและเยาวชนเป็นผู้มีความสาคัญยิ่ง เป็นพลังของชาติและความหวังของแผ่นดินเป็น
ผู้สืบทอดความเป็นชาติ ศาสนา ภูมิปัญญา วัฒนธรรมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นกาลัง
สาคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต จึงสมควรที่จะได้รับการพัฒนาอย่าง
เต็มศักยภาพ จากความสาคัญที่กล่าวมา จึงได้มีการลงนามรับรองอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก โดยให้
คามั่นว่าจะให้การปกป้อง คุ้มครองให้เด็กทุกคนเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ การกระทาใดๆ ที่
เกี่ยวกับเด็กต้องคานึงถึงประโยชน์ของเด็กเป็นสาคัญ เคารพในศักดิ์ศรีและคุณค่าของความเป็นมนุษย์
ที่มีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกัน โดยไม่คานึงถึงชาติ ศาสนา เพศ ภาษา ความคิดเห็นทางการเมือง
เปิ ดโอกาสให้ เด็ก และเยาวชนได้มีส่ ว นร่ ว มในกิจกรรมของสั งคมเพื่ อการเรีย นรู้แ ละพั ฒ นาสั งคม
ส่วนรวม องค์กรนักเรียนหรือคณะกรรมการสภานักเรียนถือเป็นกลไกสาคัญในการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียนเพราะเป็นเสมือนจุดเชื่อมโยงของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโรงเรียนทุกฝ่าย ทั้งผู้บริหารโรงเรียน ครู
และเพื่อนนักเรียน ตลอดจนองค์กรเครือข่ายอื่นๆ เพราะฉะนั้นองค์กรนักเรียนหรือคณะกรรมการ
สภานักเรียนสมควรอย่างยิ่งที่จะได้รับการส่งเสริม สนับสนุนจากทุกภาคส่วนในการเปิดเวทีความคิด
เวทีประชาธิปไตยให้เด็กและเยาวชนเหล่านั้นได้เรียนรู้ ฝึกประสบการณ์ ทักษะทางสังคม รู้จักการ
ทางานร่วมกัน ฝึกความเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี มีบุคลิกภาพและค่านิยมประชาธิปไตยที่พึงประสงค์
เพื่อรองรับความเป็นพลเมืองดีของชาติต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาองค์กรนักเรียนให้เข้มแข็ง เข้าใจบทบาทหน้าที่ในวิถีชีวิตประชาธิปไตย ให้
นักเรียนตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข และมีความสุข โดยเคารพกฎ กติกาในการ
ดาเนินงานของสังคม และมีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนาโรงเรียนอย่างสร้างสรรค์ให้เป็นสังคมใหญ่
ในอนาคต เป็นสังคมที่มีคุณค่า
2.2 เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัดได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับ
เขตพื้นที่การศึกษาและระดับประเทศ
2.3 เพื่อตอบสนองตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่ดาเนินงานภายใต้โครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาผ่านกิจกรรมสภานักเรียน
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 สภานักเรียนของโรงเรียน สังกัด สพป.นศ.3 จานวน 242 ได้รับการพัฒนา
และฝึกฝนทักษะในการดาเนินงานสภานักเรียน ให้มีความมั่นคง
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3.1.2 สภานักเรียนของโรงเรียน สังกัด สพป.นศ.3 จานวน 242 โรงเรียนได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาให้เข้มแข็งตามหลักธรรมาภิบาล
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ผู้แทนนักเรียนในสภานักเรียนของโรงเรียน สังกัด สพป.นศ.3 มีความรู้ ความ
เข้าใจในบทบาทหน้าที่สามารถดาเนินงานในกิจกรรมสภานักเรียนได้ตามหลักธรรมาภิบาล ก่อให้เกิด
สภานักเรียนที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
3.2.2 สภานักเรียนของโรงเรียน สังกัด สพป.นศ.3 มีการพัฒนาองค์กรนักเรียน
อย่างเป็นรูปธรรม และเข้ารับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
และระดับประเทศ
3.2.3 สามารถตอบสนองตามตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่ดาเนินงาน
ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาผ่านกิจกรรมสภา
นักเรียน
4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
1
2
3
4

ขั้นตอน/กิจกรรม
เสนอขออนุมัติโครงการ
แจ้งโรงเรียนในสังกัดทราบ
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
ส่งเสริมโรงเรียนในสังกัดให้ได้รับ
การพัฒนาและฝึกฝนทักษะในการ
ดาเนินงานสภานักเรียน ให้มีความ
มั่นคง
5 รายงานผลการดาเนินงานต่อ สพฐ.
6 นิเทศ ติดตามผลการดาเนินงาน
สภานักเรียนของโรงเรียนในสังกัด

วัน เดือน ปี
พฤศจิกายน 2560
ธันวาคม 2560
ธันวาคม 2560
ธันวาคม 2560พฤษภาคม 2561

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวยุพา จินาเจือ
สพป.นศ. 3
สพป.นศ. 3
สพป.นศ. 3

30 พฤษภาคม 2561 นางสาวยุพา จินาเจือ
ธันวาคม 2560–
นางสาวยุพา จินาเจือ
กันยายน 2561
และคณะทางาน

5. งบประมาณ
ที่

แผนงานพื้นฐาน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน - บาท
จาแนกตามหมวดรายจ่าย
งบประมาณ
รายการ/กิจกรรม/การใช้งบประมาณ

กิจกรรมที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของสภานักเรียน
1 ส่งเสริมโรงเรียนในสังกัดให้ได้รับการพัฒนาและ
ฝึกฝนทักษะในการดาเนินงานสภานักเรียน ให้มี
ความมั่นคง
กิจกรรมที่ 2 ติดตาม ประเมินผล
2 นิเทศ ติดตาม
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่วัสดุ

-

-

-

-

-

-

-

-
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6. ผลผลิต (Outputs)
6.1 ตัวแทนนักเรียนในสภานักเรียนของโรงเรียนสังกัด สพป.นศ. 3 จานวน 242 โรงเรียน
ได้รับการฝึกฝนและพัฒนาทักษะในการดาเนินงานสภานักเรียน ให้มีความมั่นคงและขยายผลโรงเรียน
ใกล้เคียง
6.2 ตัวแทนนักเรียนในสภานักเรียนของโรงเรียนสังกัด สพป.นศ.3 จานวน 242 โรงเรียน
นาความรู้มาพัฒนาองค์กรนักเรียนในโรงเรียนให้มั่นคงและสามารถเข้าแข่งขันในระดับเขตพื้นที่
การศึกษา และระดับประเทศ
7. ผลลัพธ์ (Outcomes)
7.1 สภานักเรียนของโรงเรียน สังกัด สพป.นศ. 3 มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่
สามารถดาเนินงานในกิจกรรมสภานักเรียนได้ตามหลักธรรมาภิบาล ก่อให้เกิดสภานักเรียนที่เข้มแข็งมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน
7.2 สภานักเรียนของโรงเรียนสังกัด สพป.นศ.3 มีการพัฒนาองค์กรนักเรียนอย่างเป็น
รูปธรรม
8. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
8.1 สภานักเรียนของโรงเรียนสังกัด สพป.นศ. 3 ร้อยละ 100 มีความรู้ความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่สามารถดาเนินงานในกิจกรรมสภานักเรียนได้ตามหลักธรรมาภิบาล ก่อให้เกิดสภา
นักเรียนที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
8.2 สภานักเรียนของโรงเรียนสังกัด สพป.นศ.3 ร้อยละ 100 มีการพัฒนาองค์กรนักเรียน
อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน และได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับเขตพื้นที่
การศึกษาและระดับประเทศ

แผนการใช้เงินโครงการตามแผนปฏิบตั ิการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการ เสริมสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งของสภานักเรียน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมัน่ คง
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวยุพา จินาเจือ
งบประมาณจาแนกรายไตรมาส
ที่
กิจกรรม
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของสภานักเรียน
2 นิเทศ ติดตาม

รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กลุ่มส่งเสริมฯ
กลุ่มส่งเสริมฯ
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รวมงบประมาณทั้งสิน้

โครงการ
แผนงานพื้นฐาน
สนองยุทธศาสตร์
ลักษณะโครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ
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โครงการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ประจา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางจิราณี แทรกสุข
พฤศจิกายน 2560 – สิงหาคม 2561

1. หลักการและเหตุผล
กิจการลูกเสือเป็นกระบวนการพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย อันดีงามตามกฎหมายและข้อบังคับของสังคม มุ่งเน้นให้เยาวชนเป็นผู้นา
ตามคาปฏิญาณและกฎของลูกเสือ เป็นการพัฒนาเยาวชนให้รู้จักช่วยตนเอง พร้อมทั้งพัฒนาให้เป็นผู้รอบรู้
และใฝ่หาประสบการณ์ เสริมสร้างศักยภาพในแขนงวิทยาการที่สนใจและมีความถนัดเฉพาะตัวสู่ความเป็น
เลิศเพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในเรื่องคุณธรรมนาความรู้ และเศรษฐกิจพอเพียง ให้มีส่วนร่วมใน
การแก้ปัญหาและพัฒนาสิ่งแวดล้อม ชุมชน ชาติบ้านเมืองให้มั่นคงและพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่ อ ให้ ลู ก เสื อ เนตรนารี และผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาลู ก เสื อ ได้ ต ระหนั ก ถึ ง สถาบั น
พระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
2.2 เพื่อน้อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้
พระราชทานกาเนิดลูกเสือไทย
2.3 เพื่อให้ลู กเสื อ และผู้บังคับบัญชาลู กเสื อได้อยู่ค่ายพักแรมในงานชุมนุม ประกอบ
กิจกรรมร่วมกัน เพื่อพัฒนาทักษะ สติปัญญา และความรู้ เป็นการส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติ
2.4 เพื่อปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดีให้แก่ลูกเสือในด้านคุณธรรม เป็นผู้มีระเบียบ มีวินัย รู้จัก
ช่วยเหลือตนเองและหมู่คณะสามารถดารงชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2.5 เพื่อสร้างจิตสานึกในความเป็นชาติไทย
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 เพื่อจัดงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี จานวน 560 คน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จานวน
120 คน
3.1.2 จานวนลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมกิจกรรมวันถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์
รัชกาลที่ 6
3.1.3 จานวนลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 เพื่อน้อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้
พระราชทานกาเนิดลูกเสือไทย
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3.2.2 เพื่อให้ลูกเสือ และผู้บังคับบัญชาลูกเสือได้อยู่ค่ายพักแรมในงานชุมนุม ประกอบ
กิจกรรมร่วมกัน เพื่อพัฒนาทักษะ สติปัญญา และความรู้ เป็นการส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติ
3.2.3 เพื่อปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดีให้แก่ลูกเสือในด้านคุณธรรม เป็นผู้มีระเบียบ มีวิ นัย รู้จัก
ช่วยเหลือตนเองและหมู่คณะสามารถดารงชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.2.4 เพื่อสร้างจิตสานึกในความเป็นชาติไทย
4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
ขั้นตอน/กิจกรรม
วันเดือนปี
ผู้รับผิดชอบ
1 เสนอขออนุมัติโครงการ
พฤศจิกายน 2560
นางจิราณี แทรกสุข
2 แต่งตั้งคณะทางาน
มิถุนายน 2561
สพป.นศ. 3
3 แจ้งสถานศึกษา/รับสมัคร
กรกฎาคม 2561
สพป.นศ. 3
4 ประชุมคณะทางาน
กรกฎาคม 2561
สพป.นศ. 3
5 ประชุม/เตรียมสถานที่/เอกสาร
กรกฎาคม 2561 สพป.นศ. 3/คณะทางาน
6 ดาเนินการจัดงานชุมนุม
กรกฎาคม 2561
สพป.นศ. 3
7 ประเมินผล/รายงานผล
กรกฎาคม 2561
คณะทางาน
5. งบประมาณ : 1. แผนงานพื้นฐาน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 200,000 บาท
2. งบประมาณสนับสนุนจากโครงการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาและวัฒนธรรมฯ
จานวน 14,100 บาท
3. กิจกรรมที่ 3 ไม่ใช้งบประมาณ จัดร่วมกับกิจกรรมที่ 1
จาแนกหมวดรายจ่าย
ที่
รายการ/กิจกรรม/การใช้งบประมาณ
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 การจัดงานชุมนุมลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสาหรับคณะ
1,600
1,600
กรรมการ จานวน 80 คน ๆ ละ 20 บาท
2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสาหรับ
11,200
11,200
กรรมการ จานวน 80 คน ๆ ละ 20 บาท
จานวน 7 มื้อ
3 ค่าอาหารสาหรับคณะกรรมการ จานวน
56,000
56,000
80 คน ๆ ละ 70 บาท จานวน 10 มื้อ
4 ค่าเช่าเครื่องเสียง เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้
40,000
40,000
5 ผ้าผูกคอ จานวน 600 ผืน ๆ ละ 40 บาท
24,000
24,000
6 ค่าสมุดกิจกรรม จานวน 600 เล่ม ๆ ละ 25 บาท 15,000
15,000
7 ค่าแบดจ์ จานวน 600 อัน ๆ ละ 40 บาท
24,000
24,000
8 ค่าเกียรติบัตร 600 X 10 บาท
6,000
6,000
8 ป้ายไวนิล
9,200
9,200
9 ค่าตอบแทนวงดุริยางค์
10,000
10,000
10 ค่าชดเชยกระแสไฟฟ้า
3,000
3,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
200,000
10,000
68,800 121,200
หมายเหตุ

* ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ
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ที่

รายการ/กิจกรรม/การใช้งบประมาณ

งบประมาณ

กิจกรรมที่ 2 จัดงานวัน “พระมหาธีรราชเจ้า”
1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ประชุม
คณะกรรมการ จานวน 80 คน ๆ ละ
20 บาท
2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ประชุม
คณะกรรมการ จานวน 100 คน ๆ ละ
20 บาท
3 ค่าพวงมาลาและดอกไม้
4 ค่าตอบแทนวงดุริยางค์
5 ค่าป้ายไวนิล
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ

จาแนกหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

1,600

1,600

2,000

2,000

3,000
5,000
2,500
14,100

3,000
5,000
5,000

3,600

2,500
5,500

* ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ

จาแนกหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 3 จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจาปี 2561
(ไม่ใช้งบประมาณ จัดพร้อมกิจกรรมที่ 1)
1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสาหรับ
คณะกรรมการ 50 คน ๆ ละ 20 บาท
2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสาหรับ
คณะกรรมการ 80 คน ๆ ละ 20 บาท
3 ค่าน้าดื่มสาหรับลูกเสือ เนตรนารี
4 ค่าตอบแทนวงดุริยางค์
5 ค่าเช่าเครื่องเสียง
6 ค่าดอกไม้
7 ค่าป้ายไวนิล
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
ที่

รายการ/กิจกรรม/การใช้งบประมาณ

งบประมาณ

หมายเหตุ * ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ
6. ผลผลิต (Output)
6.1 ลูกเสือ เนตรนารี จานวน 560 คน ได้รับการพัฒนาในด้านคุณธรรม จริยธรรม และมีความ
รับผิดชอบ
6.2 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามารถจัดกิจกรรมในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.3 จานวนลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมกิจกรรมวันถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 6
6.4 จานวนลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
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7. ผลลัพธ์ (Outcomes)
7.1 ลูกเสือ เนตรนารี มีเครือข่ายในการพัฒนาครอบครัว ชุมชนและชาติบ้านเมืองอย่างยั่งยืน
7.2 ลูกเสือ เนตรนารี ทุกหมู่เหล่าต่างสานึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระผู้พระราชทานกาเนิดลูกเสือ
ไทยและถวายความจงรักภักดีแด่พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ
7.3 ปลูกจิตสานึกให้ลูกเสือ เนตรนารี เทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สร้างความ
เป็นปึกแผ่น ความสามัคคี มีระเบียบ วินัย และเกิดทักษะทางการลูกเสือ
8. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
8.1 ลูกเสือ เนตรนารี จานวน 560 คน ได้รับการพัฒนาในด้านคุณธรรม จริยธรรม และมีความ
รับผิดชอบ
8.2 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามารถจัดกิจกรรมในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8.3 ลูกเสือ เนตรนารี มีเครือข่ายในการพัฒนาครอบครัว ชุมชนและชาติบ้านเมืองอย่างยั่งยืน

รวมงบประมาณทั้งสิน้

รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กลุ่มส่งเสริมฯ
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แผนการใช้เงินโครงการตามแผนปฏิบตั ิการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการ เสริมสร้างความมัน่ คงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมัน่ คง
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางจิราณี แทรกสุข
งบประมาณจาแนกรายไตรมาส
ที่
กิจกรรม
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 แต่งตั้งคณะกรรมการ
2 แจ้งสถานศึกษา/รับสมัค่ ร
3 ประชุมคณะทางาน
4 ประชุม/เตรียมสถานที่
เอกสาร
5 ดาเนินการจัดงานชุมนุม
200,000
6 ประเมินผล/รายงานผล

200,000

200,000
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ชื่อโครงการ
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและ
ความเป็นพลเมือง
แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
สนองยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. ดร. ประยงค์ ชูรักษ์ 2. นายมนัด ตั้งเส้ง
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ด้วยรัฐบาลปัจจุบนั กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติโดยยึดแนวทาง “ศาสตร์
พระราชา” แห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เป็นแนวทางหลัก
และวาระสาคัญของชาติ โดยกาหนดกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (2560 - 2579) ไว้ใน
ยุทธศาสตร์ข้อที่ 1 คือด้านความมั่นคง ในการนี้กระทรวงศึกษาธิการจึงได้กาหนดกรอบ
ยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเป็นนโยบายกระทรวงไว้เป็นยุทธศาสตร์ที่ 1 คือ
การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง และกาหนดกลยุทธ์ในการดาเนินงานเป็นกลยุทธ์ที่ 1 คือ เสริมสร้าง
ความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และได้กาหนดกลยุทธ์ย่อยเป็นตัวบ่งชี้ที่ 1.3 คือ การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผ่านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
และความเป็นพลเมือง
นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้น้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ที่มีใจความสาคัญว่า “การศึกษาต้องมุ่งสร้าง
พื้นฐานให้แก่ผู้เรียนใน 2 ด้าน คือ ส่งเสริมให้นักเรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องและมุ่งสร้างพื้นฐานชีวิต
หรืออุปนิสัยที่มั่นคงเข้มแข็ง การสร้างบุคลิกและอุปนิสัยที่ดีงาม (Character Education)” อีกทั้ง
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รัชกาลที่ 9 ได้ทรงมีพระราชดารัสแสดงความห่วงใยในการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ชาติไทย
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับใส่เกล้าฯ นาไปสู่การพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนประวัติศาสตร์ โดยปรับรายละเอียดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในสาระประวัติศาสตร์ โดยกาหนด
เป็นนโยบายให้สถานศึกษาทุกระดับให้ความสาคัญกับการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และเน้นให้จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ
เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการให้บรรลุเป้าประสงค์
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จึงได้จัดทาแผนงานโครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ชาติไทยและความเป็นพลเมือง ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งเน้นพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ให้กับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นาไป
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจความเป็นมาของชาติไทย
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เกิดความรักความภูมิใจในชาติไทย และเกิดความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ได้แสดงออกถึง
ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างเทิดทูนและเคารพสูงสุด
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมให้มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยที่มุ่งเน้น
กระบวนการคิดตามขั้นตอนและวิธีการทางประวัติศาสตร์
2.2 เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พัฒนา
รูปแบบหรือแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยที่เสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์
ตามขั้นตอนและวิธีการทางประวัติศาสตร์ผ่านการปฏิบัติกิจกรรมแบบ Active Learning
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จากโรงเรียนใน
สังกัดจานวน 242 โรง เข้าอบรมโรงเรียนละ 1 คน รวม 242 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยที่มุ่งเน้น
กระบวนการคิด ตามขั้นตอนและวิธีการทางประวัติศาสตร์
3.2.2 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สามารถ
ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยโดยใช้กิจกรรมรูปแบบ “การเสริมสร้าง
ทักษะการคิดตามขั้นตอนและวิธีการทางประวัติศาสตร์ผ่านการปฏิบัติกิจกรรมแบบ Active Learning”
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในเชิงวิชาการสูงสุด
4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
1
2
3
4
5
6

ขั้นตอน/กิจกรรม
เสนอโครงการ
อนุมัติโครงการและหลักสูตรการอบรม
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโครงการ
ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานโครงการ
ดาเนินการอบรมตามหลักสูตร
ประเมินผลและเขียนรายงานโครงการ

ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2560
ตุลาคม 2560
พฤศจิกายน 2560
ธันวาคม 2560
เมษายน 2561
พฤษภาคม 2561

ผู้รับผิดชอบ
ดร.ประยงค์ ชูรักษ์
ผอ. สพป.นศ. 3
ผอ. สพป.นศ. 3
นางสาวสุมล ชุมทอง
วิทยากร
ดร.ประยงค์ ชูรักษ์/
นายมนัด ตั้งเส้ง
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5. งบประมาณ : แผนงานพื้นฐาน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 50,000 บาท
ที่

กิจกรรม

1 ประชุมคณะกรรมการจัดทาหลักสูตร
2 ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง
- ค่าอาหารกลางวัน
(1 มื้อ/120 บาท/250 คน)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(2 มื้อ/20 บาท/250 คน)
3 - ค่าจ้างจัดทาสื่อการอบรม
(250 ชุด /40 บาท)
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ

งบประมาณ
40,000

จาแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
30,000
10,000

10,000
50,000

10,000
-

40,000

10,000

*ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ

6. ผลผลิต (Output)
6.1 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีความรู้ความ
เข้าใจสามารถออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยที่มุ่งเน้นกระบวนการคิด
ตามขั้นตอนและวิธีการทางประวัติศาสตร์
6.2 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีรูปแบบหรือ
แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยที่เสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ ตาม
ขั้นตอนและวิธีการทางประวัติศาสตร์ผ่านการปฏิบัติกิจกรรมแบบ Active Learning
7. ผลลัพธ์ (Outcome)
ครูสามารถออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยโดยใช้กิจกรรม
รูปแบบ “การเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ผ่านกิจกรรม Active Learning การเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ชาติไทย” ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในเชิงวิชาการสูงสุด
8. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
8.1 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีความรู้ความ
เข้าใจสามารถออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยที่มุ่งเน้นกระบวนการคิด
ตามขั้นตอนและวิธีการทางประวัติศาสตร์
8.2 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีรูปแบบหรือ
แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยที่เสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ ตามขั้นตอน
และวิธีการทางประวัติศาสตร์ผ่านการปฏิบัติกิจกรรมแบบ Active Learning

แผนการใช้เงินโครงการตามแผนปฏิบตั ิการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและความเป็นพลเมือง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมัน่ คง
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. ดร. ประยงค์ ชูรักษ์ 2. นายมนัด ตั้งเส้ง

ที่

กิจกรรม

งบประมาณจาแนกรายไตรมาส
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เสนอโครงการ
2 ประชุมคณะกรรมการ
3 ดาเนินการอบรมตามหลักสูตร
และจัดทาสื่อการอบรม
4 ประเมินผลและรายงานโครงการ

รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กลุ่มนิเทศฯ
50,000

50,000
50

รวมงบประมาณทั้งสิน้

50,000

โครงการ
แผนงานพื้นฐาน
สนองยุทธศาสตร์
ลักษณะโครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ
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เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ใหม่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางเยาวเรศ ศรีจันทร์
ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561

1. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันสภาพสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเศรษฐกิ จ สังคม
และวัฒนธรรม การเมือง การปกครองโดยเฉพาะความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การสื่อสารเป็นปัจจัยเร่ง ที่สาคัญให้โลกไร้พรมแดน เกิดการไหลบ่าของข้อมูลข่าวสาร ทั้งทางบวก
และทางลบ ซึ่งนับวันยิ่งทวีความซับซ้อน มีความรุนแรงมากขึ้นส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ ค่านิยม
ขนบธรรมเนี ย มประเพณี วัฒ นธรรมของเด็ก และเยาวชนของชาติ ก่อให้ เกิดปัญหาสั งคม และ
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาหนีเรียน ติดเกมส์ ความรุนแรง และการ
ทะเลาะวิวาท ปัญหามีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ปัญหาการละเมิด สิทธิเด็ก การพนัน การใช้
จ่ายฟุ่มเฟือย เด็กและเยาวชนมีอัตราการทาผิดทางอาญาเพิ่มขึ้นจากอดีต และตามแนวทางการ
ดาเนิน งานการป้องกันและแก้ไขปั ญหา ต้องมีส่ วนร่ว มกันทุกภาคส่ว นและองค์กรที่ต้องช่ว ยกัน
รณรงค์และแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชนในสถานศึกษามีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับ
ปัญหาได้มากที่สุดเพราะวัยของเด็กและเยาวชนที่ยังเป็นวัยที่มีความต้องการ อยากรู้ อยากทดลอง
และค่านิย มต่าง ๆ ที่อาจทาให้มีความประพฤติที่เสี่ ยงต่อค่านิยมเหล่ านี้ ประกอบกับสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายให้โรงเรียนในสังกัดเอาใจใส่ดูแลนักเรียนอย่างเป็น
ระบบ มีกระบวนการทางานที่ มีคุณภาพและดาเนินการอย่างต่อเนื่อง ส่งผลถึงการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษานครศรีธ รรมราช เขต 3 ซึ่งมีภ ารกิจ
หน้าที่ในการกากับ ดูแล ป้องกัน แก้ไข ส่งเสริม และพัฒนาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ได้
ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน สมควรได้รับการช่วยเหลือและพัฒนาตามศักยภาพ
เพื่อสร้างพฤติกรรม ที่พึงประสงค์ ตาม พรบ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 สามารถดารงชีวิตที่ดีอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข จึงได้จัดทาโครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับภัย คุกคาม
ในรูปแบบใหม่
2. วัตถุประสงค์
2.1. สร้างความตระหนัก ปลูกจิตสานึกและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็ก และเยาวชน
กลุ่มเสี่ยง
2.2. นักเรียนได้ทราบ แนวทางการดาเนินการตามกฎหมาย และโทษหรือ
ผลกระทบทีจ่ ะตามมา
2.3. นักเรียนเกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติ และพฤติกรรมที่มีผลกระทบต่อตนเอง
และสังคม
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2.4. นักเรียนแกนนาได้ไปขยายผลต่อเพื่อน ครอบครัว และชุมชน ให้มีความ
รับผิดชอบ มีจิตสานึกที่ดี และได้เรียนรู้การป้องกันตนเอง
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 อบรมนักเรียนแกนนาเสริมทักษะชีวิตในการป้องกันปัญหา
3.1.2 จัดอบรมนักเรียนแกนนาในโรงเรียน เป้าหมายนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ในสังกัด จานวน 140 คน ดาเนินการอบรม จานวน 3 วัน 2 คืน
3.1.3 นักเรียนได้ปรับเปลี่ยนทัศนคติ
3.1.4 นักเรียนแกนนาในโรงเรียนนาไปขยายผลต่อ
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1. นักเรียนได้รับการพัฒนาและได้รับความรู้ในเรื่องของปัญหาต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
3.2.2 นักเรียนสามารถนาไปสร้างเครือข่ายทั้งในและนอกโรงเรียน ให้มีความเข้มแข็ง
ในการป้องกันได้
3.2.3 นักเรียนแกนนารวมตัวกันจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ในสถานศึกษา ร้อยละ 85 และมี
เครือข่ายนักเรียนเพิ่มมากขึ้น
3.2.4 นักเรียนมีพฤติกรรมที่เหมาะสม มีสัมมาคารวะ มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้น
4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
1
2
3
4
5
6
7

ขั้นตอน / กิจกรรม
เสนอขออนุมัติโครงการ
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประชุมคณะกรรมการ
แจ้งให้โรงเรียนทราบ
ดาเนินงานตามโครงการ
สรุปผลการดาเนินงาน
รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วัน / เดือน / ปี
ตุลาคม 2560
พฤศจิกายน 2560
พฤศจิกายน 2560
ธันวาคม 2560
กุมภาพันธ์ 2561
มีนาคม 2561
เมษายน 2561

ผู้รับผิดชอบ
นางเยาวเรศ ศรีจันทร์
ผอ.สพป.นศ.3
คณะกรรมการ
นางเยาวเรศ ศรีจันทร์
นางเยาวเรศ ศรีจันทร์
นางเยาวเรศ ศรีจันทร์
นางเยาวเรศ ศรีจันทร์
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5. งบประมาณ : สนับสนุนจากสพฐ./จังหวัด จานวน 150,000.- บาท
ที่

รายการ/กิจกรรม/การใช้งบประมาณ

กิจกรรมที่ 1
1 ประชุมคณะกรรมการ จานวน 15 คน
ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม จานวน 160บาท/คน/วัน
(15X160)
กิจกรรมที่ 2 อบรมนักเรียนแกนนาเสริมทักษะชีวิต
2 อบรมนักเรียนแกนนา จานวน 3 วัน
จานวน 140 คน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน
140 คนๆ ละ 20บาท/คน/มื้อ
จานวน 7 มื้อ (140X20X7)
- ค่าอาหารกลางวัน จานวน 140 คน ๆ ละ
90 บาท/คน/มื้อ จานวน 3 วัน (7 มื้อ)
(140X90X7)
- ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 3 วัน
- ค่าวัสดุและอุปกรณ์
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ

จาแนกหมวดรายจ่าย
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
2,400

2,400

19,600

19,600

88,200

88,200

30,000
9,800
150,000

30,000
30,000

110,200

9,800
9,800

* ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ

6. ผลผลิต (Output)
6.1 นักเรียนแกนนาฯ จานวน 140 คน ได้รับการพัฒนาและได้รับความรู้ในเรื่องของสารเสพ
ติดและภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เป็นอย่างดี
6.2 นักเรียนได้สร้างเครือข่ายในการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
7. ผลลัพธ์ (Outcomes)
7.1 นักเรียนแกนนาฯ มีความรับผิดชอบ มีจิตสานึกที่ดี เรียนรู้ในการป้องกันตัวเอง ให้ห่างไกลจาก
ยาเสพติดและภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ และสามารถแนะนาเพื่อน ๆ ได้
7.2 นักเรียนมีพฤติกรรมการกระทาผิดในระดับความรุนแรงและเสี่ยงต่อการกระทาผิดลดลงหรือหมดไป
7.3 นักเรียนมีภูมิต้านทานด้านยาเสพติดมากขึ้น
7.4 มีเครือข่ายนักเรียนแกนนาเฝ้าระวังการแพร่ระบาดสารเสพติดในสถานศึกษา
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8. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
8.1 นักเรียนที่เข้ารับการอบรมทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถแนะนาเพื่อนได้
คิดเป็นร้อยละ 90
8.2 นักเรียนมีพฤติกรรมการกระทาผิดลดลง คิดเป็นร้อยละ 90

แผนการใช้เงินโครงการตามแผนปฏิบตั ิการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมัน่ คง
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางเยาวเรศ ศรีจันทร์
งบประมาณจาแนกรายไตรมาส
หน่วยงาน
รวม
ที่
กิจกรรม
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ประชุมคณะกรรมการ
2,400
2,400 กลุ่มส่งเสริมฯ
2 ดาเนินการอบรม
147,600
147,600
3 สรุป รายงานผล
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รวมงบประมาณทั้งสิน้

150,000
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โครงการ
แผนงานพื้นฐาน
สนองยุทธศาสตร์
ลักษณะโครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

พัฒนาและขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาสู่สถานศึกษา
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
โครงการใหม่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
1. นายมนัด ตั้งเส้ง
2. นายปรุง ชูสุวรรณ์
ธันวาคม 2560 – กันยายน 2561

1. หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบนโยบายให้สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด นาศาสตร์พระราชาที่เกี่ยวกับการศึกษา ไปสู่การ
ปฏิบัติเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยให้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และโรงเรียนไป
พิจารณาว่าจะนาศาสตร์พระราชาที่เกี่ยวกับการศึกษา ไปปฏิบัติอย่างไร เช่น เรื่องการพัฒนาตนเอง
ตลอดเวลา เพื่อให้ เท่าทัน การเปลี่ ย นแปลงของสั งคมยุคดิจิทัล ด้ว ยการปลู กฝั งนิสั ยรักการอ่า น
โดยเฉพาะการอ่านหนังสือยาว ๆ ให้มีความรู้ที่ลึกซึ้ง โดยมีเป้าหมายให้นักเรียนแต่ละช่วงชั้ น หรือ
ระดับชั้น ต้องอ่านหนังสือให้มากขึ้นเพระการอ่านหนังสือมากขึ้นจะทาให้เด็กมีความรู้มากขึ้น และยัง
สามารถฝึกเรื่องการคิดวิเคราะห์จากการอ่านได้อีกด้วย เน้นการน้อมนาศาสตร์พระราชาสู่ห้องเรียน
ทั้ ง ความรู้ จ ากโครงการตามพระราชด าริ หลั ก การทรงงาน หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง ผ่านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญผ่านการปฏิบัติจริง (Active learning) โดย
ถือเอาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นแบบอย่าง ซึ่งทรง
ปฏิบัติให้เราได้เห็น คือ เรื่องการลงไปรับฟัง ไปสัมผัสและเห็นด้วยตนเอง จากนั้นก็จะนาไปวิเคราะห์
เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติและแก้ไขปัญหา ซึ่งจะเห็นได้ว่าพระองค์ทรงเป็นต้นแบบการสอนแบบแอคทีฟ
เลิร์นนิ่ง (Active learning) ให้ครู ได้เป็นอย่างดี เป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนที่ให้เด็กได้เรียนโดย
การลงมือทา ได้คิด ได้สร้างสรรค์ในกระบวนการคิดของตัวเอง เป็นศาสตร์พระราชาที่เราต้องนาไปสู่
การปฏิบัติ และส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3 ตระหนักถึงความสาคัญในการนาศาสตร์พระราชาสู่สถานศึกษา และเข้าสู่
ห้องเรีย น จึงได้จั ดทาโครงการพัฒ นาและขับเคลื่ อ นศาสตร์พระราชาสู่ส ถานศึกษา เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียนนาความรู้จากโครงการตามพระราชดาริ หลักการทรง
งาน และหลักปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียงจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนผ่านการจัดการเรียนรู้ แบบ
แอคทีฟเลิร์นนิ่ง (Active learning) อย่างต่อเนื่อง ให้ผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรทางการ
ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนาไปใช้ในการดาเนินชีวิตได้
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหาร และครูในการนาศาสตร์พระราชาไปใช้
ในการจัดการเรียนรู้และในชีวิตประจาวัน ทุกโรงเรียน
2.2 เพื่อจัดทาแนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาสู่สถานศึกษา
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3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 พัฒนาผู้บริหาร ครู ทุกโรงเรียน
3.1.2 จัดทาแนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาสู่สถานศึกษา
จานวน 242 เล่ม
3.1.3 ผู้บริหาร ครูโรงเรียนแกนนา จานวน 40 คน ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ
ระดับชาติ
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ผู้บริหาร ครูมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนาศาสตร์พระราชาไปใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ได้
3.2.2 แนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาสู่สถานศึกษา เป็นเอกสาร
ทีโ่ รงเรียนนาไปใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
1

ขั้นตอน/กิจกรรม
ประชุมปฏิบัติการจัดทาแนวทางการ
พัฒนา และขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา
สู่สถานศึกษา
2 อบรมผู้บริหาร ครูโรงเรียนแกนนา
และเจ้าหน้าที่ จานวน 70 คน ด้านการ
จัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
แบบแอคทีฟเลิร์นนิ่ง (Active learning)
ในการนาศาสตร์พระราชาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
3 นิเทศ ติดตามการดาเนินงานโรงเรียน
แกนนา
4 ประชุมสัมมนาศึกษาดูงานโรงเรียน
ต้นแบบระดับชาติ โรงเรียนกาเนิดวิทย์
จังหวัดระยอง
5 สรุป และรายงานผลการดาเนินงาน

วันเดือนปี
มกราคม 2561

ผู้รับผิดชอบ
นายมนัด ตั้งเส้ง
และคณะ

มีนาคม – เมษายน
2561

นายมนัด ตั้งเส้ง
และคณะ

มกราคม – กันยายน
2561
มิถุนายน – กรกฎาคม
2561

นายมนัด ตั้งเส้ง
และคณะ
นายมนัด ตั้งเส้ง
และคณะ

กันยายน 2561

นายมนัด ตั้งเส้ง
และคณะ
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5. งบประมาณ : งบประมาณสนับสนุนจาก สพฐ. จานวน 222,000 บาท
จาแนกหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 ประชุมปฏิบัติการจัดทาแนวทางการพัฒนา และ ขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาสู่สถานศึกษา
1 ประชุมคณะทางาน จานวน 15 คน 2 วัน
4,800
4,800
- ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 160 บาท X 15 คน X 2 วัน
กิจกรรมที่ 2 อบรมผู้บริหาร และครูโรงเรียนแกนนาด้านการจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
แบบแอคทีฟเลิร์นนิ่ง (Active learning) ในการนาศาสตร์พระราชาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
1 อบรมผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ จานวน
11,200
11,200
70 คน 1 วัน
- ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 160 บาท X 70 คน X 1 วัน
กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตามการดาเนินงานโรงเรียนแกนนา (ไม่ใช้งบประมาณ)
กิจกรรมที่ 4 ประชุมสัมมนา และศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบระดับชาติ โรงเรียนกาเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง
1 ประชุมสัมมนาการดาเนินงานพัฒนาและ
8,000
ขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา ผู้บริหาร ครู
และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนแกนนา จานวน
50 คน 1 วัน
- ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและ
8,000
เครื่องดื่ม 160 บาท X 50 คน X 1 วัน
2 ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบระดับชาติ
198,000
โรงเรียนกาเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง ของ
ผู้บริหาร ครูและเจ้าหน้าที่ จานวน 50 คน
เป็นเวลา 3 วัน
- ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและ
98,000
เครื่องดื่ม 280 บาท X 50 คน X 7 มื้อ
- ค่าที่พัก 1,000 บาท X 25 ห้อง
50,000
X 2 คืน
- ค่าจ้างเหมารถ 15,000 บาท X 3 วัน
45,000
- ค่าวัสดุ
5,000
กิจกรรมที่ 5 สรุป และรายงานผลการดาเนินงาน (ไม่ใช้งบประมาณ)
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
222,000
217,000
5,000
ที่

รายการ/กิจกรรม/การใช้งบประมาณ

หมายเหตุ

งบประมาณ

* ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ
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6. ผลผลิต (Outputs)
6.1 ผู้บริหาร ครู ในสังกัดทุกโรงเรียนได้รับการพัฒนา
6.2 ผู้บริหาร ครู โรงเรียนแกนนา และเจ้าหน้าที่ จานวน 50 คน จาก 20 โรงเรียน ได้รับ
การอบรม และศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบระดับชาติ
7. ผลลัพธ์ (Outcomes)
7.1 ผู้บริหาร ครู ในสังกัดทุกโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถจัดการเรียนรู้เรื่อง
ศาสตร์พระราชาได้
7.2 โรงเรียนแกนนาเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นแหล่งเรียนรู้แก่โรงเรียนอื่นๆได้
8. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
8.1 แนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาสู่สถานศึกษา
8.2 โรงเรียนแกนนาเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับโรงเรียนอื่นๆ
8.3 ผู้บริหาร ครู และนักเรียน นาศาสตร์พระราชาใช้ในการดาเนินชีวิต

แผนการใช้เงินโครงการตามแผนปฏิบตั ิการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการ พัฒนาและขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาสู่สถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านจัดการศึกษาเพื่อความมัน่ คง
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นายมนัด ตั้งเส้ง
2. นายปรุง ชูสุวรรณ์

ที่

กิจกรรม

4,800

11,200

รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

4,800

กลุ่มนิเทศฯ

11,200
60

1 ประชุมปฏิบตั ิการจัดทา
แนวทางการพัฒนาฯ
2 อบรมผู้บริหารสถานศึกษา
และครูโรงเรียนแกนนา
3 นิเทศ ติดตาม
4 ประชุมผู้บริหาร ครูแกนนาฯ
5 ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบฯ
6 สรุปรายงานผลการดาเนินงาน

งบประมาณจาแนกรายไตรมาส
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8,000

198,000

รวมงบประมาณทั้งสิน้

8,000
198,000

222,000

โครงการ
แผนงานพื้นฐาน
สนองยุทธศาสตร์
ลักษณะโครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ
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พัฒนาและขับเคลื่อนค่านิยมหลัก 12 ประการ สู่สถานศึกษา
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ต่อเนื่อง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
1. นายมนัด ตั้งเส้ง
2. นายปรุง ชูสุวรรณ์
ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561

1. หลักการและเหตุผล
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีนโยบายพัฒนาค่านิยมหลัก 12 ประการ
ของคนไทย เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง ประกอบด้วย 1. มีความรักชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม 3. กตัญญูต่อพ่อ
แม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม 5. รักษา
วัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่ และแบ่งปัน
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 8. มีระเบียบ
วินัย 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทา รู้ปฏิบัติตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 10. รู้จัก
ดารงอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอม
แพ้ ต่อ อ านาจฝ่ า ยต่ า หรื อ กิ เลส มี ความละอายเกรงกลั ว ต่ อบาปตามหลั ก ของศาสนา และ 12 .
คานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง การจัดการศึกษา
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม มุ่งส่งเสริมสนับสนุนให้ ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการดารงชีวิตของมนุษย์ ทั้งใน
ฐานะปัจเจกบุคคล และการอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวตามยุคสมัย ตามเหตุปัจจัย เกิดความ
เข้าใจตนเอง และผู้อื่น ยอมรับในความแตกต่างเป็นพลเมืองที่ดี มีความรับผิดชอบ มีความรู้ ทักษะ
คุณธรรม ค่านิยมที่ดี และอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ให้เป็นผู้ที่มีค่านิยม 12 ประการ ตามนโยบายของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็งในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
และประชาคมโลก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จึงจัดทา
โครงการพัฒนาและขับ เคลื่อนค่านิ ยมหลั ก 12 ประการสู่ส ถานศึกษา เพื่อส่ งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาค่านิยมหลัก 12 ประการ ให้กับนักเรียน โดยบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน ใน 8 กลุ่ม
สาระการเรี ย นรู้ กิจ กรรมพัฒ นาผู้ เรียน และกิจกรรมส่ งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
หลักสูตร ให้เป็นผู้ที่มีค่านิยม 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อ
สร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็งในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลกต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาผู้บริหาร และครูให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถจัดการเรียนรู้
ปลูกฝังค่านิยมหลัก 12 ประการ ให้นักเรียนทุกคน
2.2 เพื่อจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประกวด นวัตกรรม ผลการ
ดาเนินงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของผู้บริหาร ครู และนักเรียน
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3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนจัดการเรียนรู้บูรณาการพัฒนาค่านิยมหลักของ
คนไทย 12 ประการ
3.1.2 ประกาศเกียรติคุณรางวัลนวัตกรรม (Best Practice) 4 ประเภท จานวน 20
ผลงาน แก่เจ้าของผลงานจานวน 120 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ผู้บริหาร และครูให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถจัดการเรียนรู้ปลูกฝัง
ค่านิยมหลัก 12 ประการ ให้นักเรียนทุกคน
3.2.2 นวัตกรรม (Best Practice) เป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับ
โรงเรียนอื่น ๆ ได้
4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
ขั้นตอน/กิจกรรม
1 แจ้งแนวทางการดาเนินงาน การจัดประกวด
นวัตกรรม (Bp) การปลูกฝังค่านิยม 12
ประการ
2 ประชุมคณะกรรมการจัดงานนิทรรศการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และตัดสินผลการประกวด
นวัตกรรม
3 จัดงานนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกวด
และตัดสินผลการประกวดนวัตกรรม (Bp)
การปลูกฝังค่านิยม 12 ประการ
4 ประกาศเกียรติคุณ มอบโล่ เกียรติบัตร และ
รางวัลแก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
5 สรุป และรายงานผล

วันเดือนปี
ธันวาคม 2560

ผู้รับผิดชอบ
นายมนัด ตั้งเส้ง

มิถุนายน 2561

นายมนัด ตั้งเส้ง
นายปรุง ชูสุวรรณ์

กรกฎาคม 2561

นายมนัด ตั้งเส้ง
คณะกรรมการ

กรกฎาคม 2561

นายมนัด ตั้งเส้ง
นายปรุง ชูสุวรรณ์
นายมนัด ตั้งเส้ง
นายปรุง ชูสุวรรณ์

กรกฎาคม 2561

5. งบประมาณ : 1. งบประมาณสนับสนุนจาก สพฐ. (กิจกรรมที่ 1, 2)
2. แผนงานพื้นฐาน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 30,000 บาท (กิจกรรมที่ 3)
จาแนกหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 แจ้งแนวทางการดาเนินงาน การจัดประกวดนวัตกรรม (Bp) การปลูกฝังค่านิยม 12 ประการ
1 จัดทาแนวทางการพัฒนาค่านิยมหลักของ
คนไทย 12 ประการ
2 จัดทาแนวทางการประกวดผลการปฏิบัติที่
เป็นเลิศ (Bp)
ที่

รายการ/กิจกรรม/การใช้งบประมาณ

งบประมาณ
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กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการจัดงานนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และตัดสินผลการประกวดนวัตกรรม
1 ประชุมคณะกรรมการจัดงานนิทรรศการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
2 ประชุมคณะกรรมการตัดสินผลการ
ประกวดนวัตกรรม (Bp)
กิจกรรมที่ 3 จัดงานนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกวดและตัดสินผลการประกวดนวัตกรรม (Bp) การ
ปลูกฝังค่านิยม 12 ประการ
1 จัดงานนิทรรศการและประกวดนวัตกรรม
2 จัดทาโล่ เกียรติบัตร และเงินรางวัล
30,000
30,000
กิจกรรมที่ 4 ประกาศเกียรติคุณ มอบโล่ เกียรติบัตร และรางวัลแก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
กิจกรรมที่ 5 สรุป และรายงานผล
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
30,000
30,000
หมายเหตุ

* ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ

6. ผลผลิต (Output)
6.1 ทุกโรงเรียนจัดการเรียนรู้ปลูกฝังค่านิยมหลักของคนไทยให้กับนักเรียนทุกคน
6.2 ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ที่ได้รับคัดเลือก จานวน 120 คน ได้จัดนิทรรศการนาเสนอ
ผลงาน
7. ผลลัพธ์ (Outcomes)
7.1 ผู้บริหาร และครูให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถจัดการเรียนรู้ปลูกฝังค่านิยมหลัก 12
ประการให้นักเรียนทุกคน
7.2 นวัตกรรม (Best Practice) เป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับโรงเรียน
อื่น ๆ ได้
8. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
8.1 ร้อยละ 100 ของผู้บริหาร และครูมีความรู้ ความเข้าใจในการปลูกฝังค่านิยม
8.2 ร้อยละ 100 ของผู้บริหาร และครูมีวิธีการปฏิบัติที่ดี (Bp) ในการจัดการเรียนรู้ปลูกฝัง
ค่านิยม
8.3 ร้อยละ 100 ของผู้บริหาร ครู และนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดี

แผนการใช้เงินโครงการตามแผนปฏิบตั ิการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการ พัฒนาและขับเคลื่อนค่านิยมหลัก 12 ประการ สู่สถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมัน่ คง
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นายมนัด ตั้งเส้ง
2. นายปรุง ชูสุวรรณ์

ที่

กิจกรรม

งบประมาณจาแนกรายไตรมาส
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดทาโล่ เกียรติบตั ร และ
เงินรางวัล
2 สรุป รายงานผล

30,000

รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

30,000

กลุ่มนิเทศฯ
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รวมงบประมาณทั้งสิน้

30,000

โครงการ
แผนงานพื้นฐาน
สนองยุทธศาสตร์
ลักษณะโครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ
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การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ
(National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการ
จัดการศึกษา เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ต่อเนื่อง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นายจารูญ หนูสังข์
ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561

1. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย การแสวงหา
ความรู้อย่างต่อเนื่อง การรับรู้ข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณ ใช้ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับอย่างมีเหตุ ผลและมี
ประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งจาเป็น ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นแต่ผลสัมฤทธิ์เพี ยงอย่างเดียว
ไม่เพียงพออีกต่อไปโดยเฉพาะผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจะต้องมีทักษะอื่นอีกหลายด้าน
เช่น ทักษะการสื่อสาร ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการคิดคานวณ เป็นต้น เพื่อให้อยู่ในโลกแห่งการ
แข่งขันได้อย่างปลอดภัย และมีความสุข นอกจากนี้ ทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่21ที่เด็กและเยาวชน
ควรมีคือทักษะการเรียนรู้ และนวัตกรรม หรือ 3R และ 4C ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้ 3Rsได้แก่ การ
อ่าน (Reading)การเขียน (Writing) และคณิตศาสตร์ (Arithmetic) และ 4C ได้แก่ การคิดวิเคราะห์
(Critical Thinking) การสื่อสาร (Communication) ความคิดสร้างสรรค์(Creativity)และการร่วมมือ
(Collaboration)
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการ
ประเมินผู้เรียนได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (กนป.)
ให้ปรับเปลี่ยนแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 จากการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาเป็นการสอบวัดสมรรถนะสาคัญของ
ผู้ เ รี ย น คื อ ความสามารถด้ า นภาษา (Literacy) ความสามารถด้ า นค านวณ (Numeracy) และ
ความสามารถด้านเหตุผล (Reasoning Abilities) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 โดยได้ระดมสมอง
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ ทั้งในส่วนกลาง
และส่ ว นภู มิ ภ าคเข้ า ประชุ ม ร่ ว มกั น ระดมความคิ ด เพื่ อ ก าหนดนิ ย ามและกรอบโครงสร้ า งของ
เครื่ องมือวั ดสมรรถนะของผู้ เรี ย นทั้ง 3 ด้าน พิจารณากลั่ นกรองนิยามและกรอบโครงสร้างของ
เครื่องมือวัด ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่6 เพื่อประเมินคุณภาพขอ
นักเรียน กรอบโครงสร้างนี้นอกจากใช้เพื่อการสร้างเครื่องมือประเมินผู้เรียนแล้ว โรงเรียนยังสามารถ
ใช้นิยามและตัวชี้วัดที่ร่วมกันกาหนดขึ้นนี้ไปวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการประเมิน
เพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาได้เป็นอย่างดี
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ในปีการศึกษา 2560 นี้ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ด าเนิ น การประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานของผู้ เ รี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนจากโรงเรียนในทุกสังกัด โดยวัดความสามารถพื้นฐานสาคัญ 3 ด้าน คือ
ด้านภาษา (Literacy) ด้านคานวณ (Numeracy) และด้านเหตุผล (Reasoning Abilities) ผลการ
ประเมิ น ที่ ไ ด้ จ ะเป็ น ข้ อ มู ล ส าคั ญ ที่ ส ะท้ อ นคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นและคุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาของ
สถานศึกษา และของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานใน
ภาพรวม เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการกาหนดนโยบายกาหนดยุทธศาสตร์ แผนการ
ศึกษาของชาติ ระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และระดับสถานศึกษา
2.วัตถุประสงค์
- เพื่อประเมินความสามารถพื้นฐานที่จาเป็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ใน 3 ด้าน คือ ด้านภาษา
(Literacy) ด้านคานวณ (Numeracy) และ ด้านเหตุผล(Reasoning ability)
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช
เขต 3 ทุกโรงเรียน ที่มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 จานวน 242 โรงเรียน
ดาเนินการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผูเ้ รียนระดับชาติ (National Test: NT)
3.1.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน ทุกโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ได้รับการประเมิน ด้านภาษา (Literacy) ด้าน
คานวณ (Numeracy) และด้านเหตุผล (Reasoning ability)
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช
เขต 3 ทุกโรงเรียน มีผลการประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT)
ด้านภาษา (Literacy) ด้านคานวณ (Numeracy) และด้านเหตุผล (Reasoning ability) ราย
โรงเรียนและนาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
3.2.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนทุกโรงเรียน สังกัด สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 มีผลการประเมินด้านภาษา(Literacy) ด้านคานวณ
(Numeracy) และด้านเหตุผล (Reasoning ability) รายบุคคล และนาผลการประเมินไปใช้ในการ
ปรับปรุงเพื่อการพัฒนาตนเอง
3.2.3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 มีผลการ
ประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ด้านภาษา(Literacy) ด้าน
คานวณ (Numeracy) และด้านเหตุผล (Reasoning ability) รายบุคคล และ รายโรงเรียน และนา
ผลการประเมินไปใช้ในการตัดสินใจในการกาหนดนโยบาย วางแผนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระดับสถานศึกษา และระดับเขตพื้นที่การศึกษา
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4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
1

กิจกรรมและการดาเนินการ

การประชุมครูผู้สอน ป.3 เพื่อสร้างความตระหนัก
เกี่ยวกับการวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 ด้านภาษา(Literacy) - ด้านคานวณ
(Numeracy) และด้านเหตุผล(Reasoning ability)
(ใช้งบประมาณสนับสนุนจากเขตพื้นที่การศึกษา)
2 การจัดสอบวัดความสามารถพืน้ ฐานของผูเ้ รียน
ระดับชาติ (National Test : NT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
1) ประสานหน่วยงานต่างสังกัดในเขตพื้นที่ที่มี
กลุ่มเป้าหมาย
2) สารวจข้อมูลนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
3) แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานระดับเขตพื้นที่
และมอบหมายบทบาทหน้าที่
4) จัดทาคู่มือดาเนินการสอบ
5) ประชาสัมพันธ์การจัดสอบ/จัดสัปดาห์
การประเมิน
6) จัดสนามสอบ/แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินการสอบ
7) จัดประชุมชี้แจงการดาเนินการสอบ
8) ตรวจรับ/เก็บรักษาแบบทดสอบ
9) รับ/ส่ง/ตรวจเยี่ยมสนามสอบ
10) ดาเนินการสอบ
11) ตรวจสอบกระดาษคาตอบปรนัย และจัดส่ง
ให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12) จัดทาเอกสารรายงานผลการประเมิน
(ใช้งบประมาณสนับสนุน เพื่อการจัดสอบ NT
จาก สพฐ.)
3 การเชิดชูเกียรติให้แก่โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
สูงกว่าระดับประเทศ และนักเรียนที่ได้คะแนนเต็มร้อย
ในการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ
(National Test : NT) ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
(ใช้งบประมาณสนับสนุน เพื่อการจัดสอบ NT
จาก สพฐ.)

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
ต.ค. 2560 1. นายจารูญ หนูสังข์
2. นายมานิตย์ ศิลาบุตร
–
ก.พ. 2561

พ.ย. 2560 1. นายจารูญ หนูสังข์
2. นายมานิตย์ ศิลาบุตร
– เม.ย.
2561

พ.ค. 2561 1. นายจารูญ หนูสังข์
2. นายมานิตย์ ศิลาบุตร
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
-ใช้เงินงบประมาณที่ได้รับจาก งบ สพฐ.ในการจัดสอบจานวน 228,600 บาท
(กิจกรรมที่ 2 และ 3)
-ใช้งบประมาณจาก สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 จานวน 70,000 บาท (กิจกรรมที่ 1)
(แผนงานพื้นฐาน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)
มีรายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณ ดังนี้
กิจกรรม/การดาเนินงาน
1. การประชุมครูผู้สอน ป.3 เพื่อสร้างความ
ตระหนักเกี่ยวกับการวัดความสามารถพืน้ ฐาน
ของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้านภาษา(Literacy)
ด้านคานวณ (Numeracy) และด้านเหตุผล
(Reasoning ability)
(ขอรับงบประมาณสนับสนุนจากเขตพื้นที่
การศึกษา)
-ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่ม
( 240 คน 1 วัน 160 บาท)
-ค่าจัดทาเอกสารประกอบการประชุม
( 240 เล่ม  120 บาท)
-ค่าวัสดุประกอบการประชุม
(ใช้งบประมาณจาก สพป.นครศรีธรรมราช
เขต 3 จานวน 70,000 บาท)
2. การจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของ
ผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3ปีการศึกษา 2560
1.จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการจัดการสอบ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา(ศูนย์สอบ)เกี่ยวกับการ
บริหารการจัดสอบระดับศูนย์สอบ/สนามสอบ
-ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่ม
( 60 คน 1 วัน 160 บาท)
-ค่าพาหนะผู้เข้าประชุม(หัวหน้าสนามสอบ)
(32 คน  เฉลี่ย 400 บาท)
-ค่าจัดทาเอกสารประกอบการประชุม
( 60 เล่ม  100 บาท)

งบประมาณ

จาแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

70,000

38,400
28,800
2,800

182,100

9,600
12,800
6,000

69
จาแนกตามหมวดรายจ่าย
กิจกรรม/การดาเนินงาน

งบประมาณ

2.จัดประชุมชี้แจงการดาเนินการสอบระดับ
สนามสอบ (ผู้เข้าประชุม : ประธานสนามสอบ
กรรมการกลาง กรรมการคุมสอบ กรรมการ
ตรวจข้อสอบเขียนตอบ นักการภารโรง)
-ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่ม
( 690 คน 1 วัน 160 บาท)
3. การรับ-ส่งข้อสอบระหว่างสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา(ศูนย์สอบ)กับโรงเรียนที่เป็นสนามสอบ
32 สนามสอบ
-ค่าพาหนะจัดส่งข้อสอบไปยังสนามสอบ 32
สนาม (32 คน  เฉลี่ย 400 บาท)
-ค่าพาหนะส่งคืนกระดาษคาตอบมายังศูนย์สอบ
(32 คน  เฉลี่ย 400 บาท)
4.การตรวจเยี่ยมสนามสอบ
-ค่าพาหนะตรวจเยี่ยมสนามสอบ
(25 คน  เฉลี่ย 500 บาท)
5. การรวบรวมกระดาษคาตอบจัดส่งให้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ค่าพาหนะจัดส่งกระดาษคาตอบ
(ใช้งบประมาณสนับสนุนจาก สพฐ.
3. การเชิดชูเกียรติให้แก่โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละสูงกว่าระดับประเทศ และนักเรียนที่ได้
คะแนนเต็มร้อย ในการทดสอบความสามารถ
พื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)
ชั้น ป. 3ปีการศึกษา 2560

ค่า
ตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

110,400

12,800
12,800
12,500
5,200
46,500

-ค่าจัดทาเกียรติบัตร
ประมาณการไว้ 200 แผ่น  25 บาท)
-ค่าจัดทาโล่หใ์ ห้นักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม
ประมาณการไว้ 20 แผ่น  1100 บาท

5,000
22,000

(ขอรับงบประมาณสนับสนุนจากเขตพื้นที่การศึกษา)

-การสรุปรายงานผลการประเมิน
- ค่าอาหารกลางวันค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม
( 15 คน 5 วัน 160 บาท)
-ค่าจัดทาเอกสารรายงานผลการประเมิน
( 50 เล่ม 150 บาท)
(ใช้งบประมาณสนับสนุนจาก สพฐ.)
หมายเหตุ *ขออนุมัตถิ ัวจ่ายทุกรายการ

12,000
7,500
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6. ผลผลิต
6.1 โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช
เขต 3 ทุกโรงเรียน ที่มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 จานวน 242 โรงเรียน
ดาเนินการ จัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผูเ้ รียนระดับชาติ (National Test: NT)
6.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน ทุกโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ได้รับการประเมิน ด้านภาษา (Literacy)
ด้านคานวณ (Numeracy) และด้านเหตุผล (Reasoning ability)
7. ผลลัพธ์
7.1 โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช
เขต 3 ทุกโรงเรียน มีผลการประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT)
ด้านภาษา (Literacy) ด้านคานวณ (Numeracy) และด้านเหตุผล (Reasoning ability) ราย
โรงเรียนและนาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
7.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนทุกโรงเรียน สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 มีผลการประเมินด้านภาษา(Literacy) ด้านคานวณ (Numeracy) และด้าน
เหตุผล (Reasoning ability) รายบุคคล และนาผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงเพื่อการพัฒนาตนเอง
7.3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 มีผลการประเมิน
ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ด้านภาษา(Literacy) ด้านคานวณ (Numeracy) และ
ด้านเหตุผล (Reasoning ability) รายบุคคล และ รายโรงเรียนและนาผลการประเมินไปใช้ในการตัดสินใจในการกาหนด
นโยบาย วางแผนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับสถานศึกษา และระดับเขตพื้นที่การศึกษา
8. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
8.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3ทุกคน ได้รับการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
8.2 สถานศึกษา เขตพื้นที่ สพฐ. ได้ข้อมูลการประเมินของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
รายบุคคล รายโรงเรียน เป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้

สูงกว่าระดับประเทศ และ

นักเรียนที่ได้คะแนนเต็มร้อย
(งบสพฐ.) 46,500 บาท
4 สรุป รายงานผล

รวมงบประมาณทั้งสิน้

70,000
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แผนการใช้เงินโครงการตามแผนปฏิบตั ิการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการ การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายจารูญ หนูสังข์
งบประมาณจาแนกรายไตรมาส
หน่วยงาน
รวม
ที่
กิจกรรม
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ประชุมครูผู้สอน ป.3
70,000
70,000 กลุ่มนิเทศฯ
2 สอบวัดความสามารถ
พื้นฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ (NT) ชั้นป.3
ปีการศึกษา 2560
(งบสพฐ.)182,100 บาท
3 เชิดชูเกียรติโรงเรียนทีม่ ี
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ

โครงการ
แผนงานพื้นฐาน
สนองยุทธศาสตร์
ลักษณะโครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ
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พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ปีงบประมาณ 2561
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
โครงการต่อเนื่อง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นางวันทนา แก้วผอม
ตุลาคม 2560 – เมษายน 2561

1. หลักการและเหตุผล
ตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้กาหนดยุทธศาสตร์ในการดาเนินงาน
6 ยุทธศาสตร์ และในยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษา
เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ข้อ 2 พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้ ข้อ 2.2 ส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย ข้อ 2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ ผู้เรียนมีนิสัย
รั ก การอ่ า น ข้ อ 2.4 ส่ ง เสริ มการจั ด การเรี ย นรู้ ใ ห้ ผู้ เ รี ย นได้ เรี ย นรู้ ผ่ า นกิ จ กรรมการปฏิ บั ติ จ ริ ง
(Active Learning) เน้นทักษะกระบวนการ ให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิด
สร้างสรรค์ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน
สานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธ รรมราช เขต 3 ตระหนักถึง
ความสาคัญของการอ่านการเขียน ซึ่งเป็นทักษะทางภาษาที่สาคัญและจาเป็นมากในการดารงชีวิต
ของคนในปัจจุบันเพราะวิทยาการและเทคโนโลยีต่างๆได้เปลี่ยนแปลงก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ดังนั้น
การอ่านและการเขียนภาษาไทยเป็นปัจจัยที่สาคัญในการเรียนรู้ เพราะในการเรียนวิชาต่างๆทุก
ระดับต้องอาศัยความสามารถทางการอ่านการเขียนทั้งสิ้น ถ้าผู้เรียนมีความสามารถทางการอ่านการ
เขียนทาให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและส่งผลให้การคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ใน
ทุกกลุ่ มสาระการเรี ย นรู้ ทั้งในและนอกห้ องเรีย น ส านักงานเขตพื้นที่ การศึก ษาประถมศึ กษา
นครศรีธรรมราช เขต 3 จึงจัดทาโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ปีงบประมาณ
2561 เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แก้ปัญหา
การอ่านการเขียนให้ลดน้อยลง เพื่อให้ นักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ และสามารถนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันและการศึกษาหาความรู้ต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคนให้อ่านออก เขียนได้
2.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาไทยให้มีความสามารถในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
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3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 จัดค่ายฝึกทักษะการอ่านและการเขียน สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
1 ที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
3.1.2 พัฒนาครูผู้สอนภาษาไทย เรื่องความรู้เรื่องภาษาไทยและการอ่านเอาเรื่อง
ตามแนวทาง PISA
3.1.3 นิเทศ ติดตามประสิทธิภาพประสิทธิผลในการพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาไทย
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ มีการพัฒนา
ทางด้านการอ่านและการเขียนเพิ่มขึ้น
3.2.2 ครูผู้สอนภาษาไทย นาความรู้เรื่องภาษาไทยและการอ่านเอาเรื่องตาม
แนวทาง PISA จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการ
ปฏิบัติจริง (Active Learning)
3.2.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 วิชาภาษาไทยของนักเรียนสูงขึ้น
4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ขั้นตอน/กิจกรรม
ประชุมชี้แจงประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
เสนอชื่ อ คณะกรรมการจั ด ค่ า ยฝึ ก ทั ก ษะการอ่ า นและ
การเขี ย น ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 1
ที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ระดับกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
จัดสรรงบประมาณให้กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาจัดค่ายฝึกทักษะการอ่านและ
การเขียน สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา ประเมิน สรุป และรายงานผล
ต่อ สพป.นศ.3
พัฒนาครูผู้สอนภาษาไทย เรื่องความรู้เรื่องภาษาไทยและ
การอ่านเอาเรื่องตามแนวทาง PISA
นิเทศ ติดตามประสิทธิภาพประสิทธิผลในการพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาไทย
รายงานผลการดาเนินงานโครงการ

วันเดือนปี
พฤศจิกายน 2560
พฤศจิกายน 2560

ผู้รับผิดชอบ
เขตพื้นที่การศึกษา
กลุ่มเครือข่าย

พฤศจิกายน 2560
ธันวาคม 2560

เขตพื้นที่การศึกษา
คณะกรรมการฯ

มกราคม 2561
ธันวาคม 2560

กลุ่มเครือข่าย
สถานศึกษา
เขตพื้นที่การศึกษา

มกราคม 2561

คณะกรรมการฯ

กันยายน 2561

นางวันทนา แก้วผอม
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5. งบประมาณ : งบประมาณทั้งสิ้น จานวน 805,400 บาท
1. งบสนับสนุนจาก สพฐ. จานวน 805,400 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน - บาท
ที่

รายการ/กิจกรรม/การใช้งบประมาณ

งบประมาณ

จาแนกหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
1 ประชุมชี้แจงรองผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษา
8,000
8,000
ศึกษานิเทศก์ และประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
กิจกรรมที่ 2 จัดค่ายฝึกทักษะการอ่านและการเขียน สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
ระดับกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
1 จัดสรรงบประมาณเป็นค่าอาหารให้เครือข่าย
290,000
290,000
สถานศึกษาในการค่ายฝึกทักษะการอ่านและการ
เขียน สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เครือข่ายละ 10,000 บาท
2 จัดสรรงบประมาณเป็นวัสดุฝึกอบรมให้เครือข่าย
145,000
145,000
สถานศึกษาในการค่ายฝึกทักษะการอ่านและ
การเขียน สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เครือข่ายละ 5,000 บาท
3 นิเทศติดตามผลเครือข่ายละ 1,000 บาท
29,000
29,000
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาครูผู้สอนภาษาไทย เรื่องความรู้เรื่องภาษาไทยและการอ่านเอาเรื่องตามแนวทาง PISA
1 จัดทาเอกสารประกอบการอบรมสาหรับครูผู้สอนชั้น
30,000
30,000
ประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน
300 เล่ม (โรงเรียนทั้งหมด 242 โรงเรียน โรงเรียน
ขยายโอกาส จานวน 42 โรงเรียน)
2 จัดอบรมสาหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ
255,400
14,400
241,000
มัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 284 คน
- ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน คณะทางาน วิทยากร
ผู้เข้ารับการอบรม จานวน 310 คน คนละ 350 บาท
จานวน 2 วัน เป็นเงิน 217,000 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก ชั่วโมงละ 1,200บาท
จานวน 12 ชั่วโมง เป็นเงิน 14,400 บาท
- ค่าที่พักวิทยากร คืนละ 1,300 บาท จานวน
2 คืน เป็นเงิน 2,600 บาท
- ค่าพาหนะวิทยากร จานวน 2 คน ประมาณการ
คนละ 3,500 บาท เป็นเงิน 7,000 บาท
- ค่าพาหนะคณะทางาน จานวน 24 คน
คนละ 300 บาท:คน:วัน 2 วัน เป็นเงิน 14,400 บาท
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จาแนกหมวดรายจ่าย

ที่
รายการ/กิจกรรม/การใช้งบประมาณ
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
กิจกรรมที่ 4 นิเทศ ติดตามประสิทธิภาพประสิทธิผลในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย
1 ค่าพาหนะสาหรับคณะกรรมการนิเทศ รอง ผอ.สพป.นศ.3
48,000
48,000
ศึกษานิเทศก์ จานวน 16 คน คนละ 3,000 บาท
เป็นเงิน 48,000 บาท
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
805,400 14,400 616,000
หมายเหตุ * ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ

6. ผลผลิต (Output)
6.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ได้รับการพัฒนาจากค่ายฝึก
ทักษะการอ่านและการเขียน
6.2 ครูผู้สอนภาษาไทย ได้รับการเรื่องภาษาไทยและการอ่านเอาเรื่องตามแนวทาง PISA
7. ผลลัพธ์ (Outcomes)
7.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ มีการพัฒนาทางด้านการ
อ่านและการเขียนเพิ่มขึ้น
7.2 ครูผู้สอนภาษาไทย นาความรู้เรื่องภาษาไทยและการอ่านเอาเรื่องตามแนวทาง PISA
จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็น ส าคั ญ ให้ ผู้ เ รี ยนได้ เ รี ย นรู้ ผ่ า นกิ จกรรมการปฏิ บั ติ จ ริ ง
(Active Learning)
8. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
8.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคน ในปีการศึกษา 2560 อ่านออก เขียนได้
8.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธ ยมศึกษาปีที่ 3
วิชาภาษาไทยของนักเรียนสูงขึ้น

ค่าวัสดุ

175,000

แผนการใช้เงินโครงการตามแผนปฏิบตั ิการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ปีงบประมาณ 2561
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวันทนา แก้วผอม

ที่

กิจกรรม

8,000

รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

8,000

กลุ่มนิเทศฯ

435,000

435,000
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1 ประชุมชี้แจง รอง ผอ.สพป.นศ.3
ศึกษานิเทศก์ ประธานกลุ่ม
เครือข่าย
2 กลุ่มเครือข่ายจัดค่ายฝึกทักษะ
การอ่านและการเขียน ป.1
จัดสรรงบประมาณวัสดุฝึกอบรม
3 นิเทศติดตามกิจกรรมที่ 2
4 จัดทาเอกสารครูผู้สอน และ
อบรมครูผู้สอน ป.6 และ ม.3
5 นิเทศติดตามกิจกรรมที่ 3
6 รายงานผลการดาเนินงาน

งบประมาณจาแนกรายไตรมาส
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

29,000

29,000

48,000

285,400
48,000

2,854,000

รวมงบประมาณทั้งสิน้

805,400
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โครงการ
แผนงานพื้นฐาน
สนองยุทธศาสตร์
ลักษณะโครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

การยกระดับผลสัมฤทธิ์ (O-NET)
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริม
การจัดการศึกษา เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ใหม่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นายมานิตย์ ศิลาบุตร
ตุลาคม 2560 – เมษายน 2561

1. หลักการและเหตุผล
จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
6 เกือบทุกวิชา มีคะแนนเฉลี่ยต่ากว่าระดับประเทศ ยกเว้นวิชาภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยสู งกว่า
ระดับประเทศ 0.40 และเมื่อเปรียบเที ยบกับปีการศึกษา 2558 มีคะแนนเฉลี่ยต่ากว่า ปีการศึกษา
2558 เกือบทุกวิชา ยกเว้นวิชาภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา 2558 อยู่ 3.96
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยต่ากว่าระดับประเทศ ทุกวิชา และเมื่อ
เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2558 มีคะแนนเฉลี่ยต่ากว่า ปีการศึกษา 2558 เกือบทุกวิชา ยกเว้นวิชา
สังคมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา 2558 อยู่ 1.79 และวิชาภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยสูง
กว่าปีการศึกษา 2558 อยู่ 1.42
ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช
เขต 3 และโรงเรียนในสังกัด ที่จะต้องหาแนวทางยกระดับผลสัมฤทธิ์ (O-NET) ให้สูงขึ้น และจากผล
การติดตามการจัดกิจกรรมยกระดับคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียน
ในเขตพื้นที่ ในจุดดาเนินงานระดับอาเภอ พบว่า “การวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันของ
บุคลากรครูต่างโรงเรียน ส่งผลให้ทัศนคติที่มีต่อนักเรียนของตนเป็นไปในทางที่ดีขึ้น และสนใจที่จะ
พัฒนาวิธีการสอนของตน ให้ได้มาตรฐานใกล้เคียงกับวิธีการสอนของครูโรงเรียนอื่น และพฤติกรรม
การเรียนรู้ของผู้เรียนเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น” ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าว อาจคงอยู่ไม่นานนัก หากไม่มี
การดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นควรให้จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ (O-NET) นี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสร้ างความตระหนักให้ โ รงเรียนจัด กิจกรรมการเรียนรู้ ที่ส อดคล้ องและ
ครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้
2.2 เพื่อพัฒนาทัศนคติที่ดีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ของครูผู้สอน
2.3 เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนให้มีความสามารถในการผลิต /เลือกใช้สื่อการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับธรรมชาติวิชาและองค์ความรู้แต่ละสาระการเรียนรู้
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2.4 เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 3 สู่การ
ยกระดับผลการสอบ O-NET
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ครู ผู้ส อนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 และ มัธ ยมศึกษาปีที่ 3 ออกแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันภายในเครือข่าย จานวน 1 ครั้ง
3.1.2 ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 3 พัฒนาสื่อการเรียนรู้
ร่วมกันภายในเครือข่าย จานวน 1 ครั้ง
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ครูผ้ สู อนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 และ มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ทุกโรงเรี ยน จัดการ
เรี ยนการสอนสอดคล้ องและครอบคลุมมาตรฐาน/ตัวชี ้วัด ใช้ สื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับ
ธรรมชาติวิชาและองค์ความรู้แต่ละสาระการเรียนรู้
3.2.2 โรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ย O-NET ปีการศึกษา 2560 สูงกว่าปีการศึกษา 2559
ทุกวิชา
4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
1
2

3
4
5
6
7

ขั้นตอน/กิจกรรม
วันเดือนปี
ผู้รับผิดชอบ
จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนที่มี
ตุลาคม 2560
เขตพื้นที่การศึกษา
นักเรียนสอบ O-NET
วิเคราะห์ข้อมูลคะแนนย้อนหลังของ
โรงเรียน และ X-RAY นักเรียนกลุ่มเสี่ยง
ครู 4 กลุ่มสาระ
1-15 พฤศจิกายน 2560
โดยการวัดผล 4 กลุ่มสาระ ประเมินผล
ทุกโรงเรียน
สรุป รายงานเขตพื้นที่การศึกษา
วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหา
ครู 4 กลุ่มสาระ
1-15 พฤศจิกายน 2560
4 กลุ่มสาระ
ในเครือข่าย
เบิกงบประมาณ พัฒนาสื่อการเรียนรู้
1-15 พฤศจิกายน 2560
ทุกโรงเรียน
4 กลุ่มสาระ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4 กลุ่มสาระ ตาม พฤศจิกายน 2560 –
ครู 4 กลุ่มสาระ
แนวทางที่กาหนด
มกราคม 2561
ในเครือข่าย
วัดผล 4 กลุ่มสาระ ประเมิน สรุป และ
ครู 4 กลุ่มสาระ
มกราคม 2561
รายงานเขตพื้นที่การศึกษา
ทุกโรงเรียน
ประเมิน สรุป รายงานผล
รร./กลุ่มเครือข่าย/
มีนาคม 2561
เขตพื้นที่
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5. งบประมาณ :

แผนงานพื้นฐาน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 400,000 บาท

ที่
รายการ/กิจกรรม/การใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูล
1 วิเคราะห์ผลคะแนนย้อนหลังของโรงเรียน และ
X-RAY นักเรียนกลุ่มเสี่ยง รายงานเขตพื้นที่
การศึกษา 240 โรงเรียน
กิจกรรมที่ 2 วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหา
1 วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหา และ
พัฒนาสื่อการเรียนรู้ 4 กลุ่มสาระ 240 โรงเรียน
28 เครือข่าย
กิจกรรมที่ 3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ และรายงานผล
1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางแก้ปัญหา
4 กลุ่มสาระ 240 โรงเรียน 28 เครือข่าย
2 วัดผล 4 กลุ่มสาระ ประเมิน สรุป และรายงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ

จาแนกหมวดรายจ่าย

งบประมาณ

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

24,000

-

20,000

4,000

112,000

-

56,000

56,000

240,000

-

240,000

-

24,000

-

-

24,000

400,000

-

316,000 84,000

* ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ

6. ผลผลิต (Outputs)
6.1 ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ออกแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ร่วมกันภายในเครือข่าย จานวน 1 ครั้ง
6.2 ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 3 พัฒนาสื่อการเรียนรู้ร่วมกัน
ภายในเครือข่าย จานวน 1 ครั้ง
7. ผลลัพธ์ (Outcomes)
7.1 ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกโรงเรียน จัดการเรียนการ
สอนสอดคล้องและครอบคลุมมาตรฐาน/ตัวชี้วัด ใช้สื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับธรรมชาติ
วิชาและองค์ความรู้แต่ละสาระการเรียนรู้
7.2 โรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ย O-NET ปีการศึกษา 2560 สูงกว่าปีการศึกษา 2559 ทุกวิชา
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8. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
8.1 ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 สูงกว่าปีการศึกษา 2560
8.2 คะแนนเฉลี่ยการทดสอบ O-NET ของ สพป.นศ.3 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

รวมงบประมาณทั้งสิน้

400,000
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แผนการใช้เงินโครงการตามแผนปฏิบตั ิการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ (O-NET)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายมานิตย์ ศิลาบุตร
งบประมาณจาแนกรายไตรมาส
หน่วยงาน
รวม
ที่
กิจกรรม
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 วิเคราะห์ข้อมูล
24,000
24,000 กลุ่มนิเทศฯ
2 วิเคราะห์ปญ
ั หา
112,000
112,000
และแนวทางแก้ปญ
ั หา
3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้
240,000
240,000
4 วัดผล รายงานผล
24,000
24,000

โครงการ
แผนงานพื้นฐาน
สนองยุทธศาสตร์
ลักษณะโครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ
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งานมหกรรมวิชาการเปิดโลกการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 14
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัด
การศึกษา เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ต่อเนื่อง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางสาวยุพา จินาเจือ
ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561

1. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุก
คน ซึ่งเป็นกาลังสาคัญของชาติให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีความสานึก
ในความเป็ น พลเมื อ งไทยเป็ น พลโลก ยึ ด มั่ น ในการปกครองตามระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จาเป็น ต่อการศึกษาต่อการ
ประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เป้าหมาย คือคุณภาพของผู้เรียน
ซึ่งกาหนดเป็นมาตรฐาน/ตัวชี้วัด 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กาหนดเป็น
สมรรถนะสาคัญ ประกอบด้วย ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และกาหนด
เป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ประกอบด้วย รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย
ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ ซึ่งสถานศึกษามี
หน้าที่หลักในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามเป้าหมายดังกล่าว โดยการบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ และด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเฉพาะการจั ดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญที่
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนการเรียนรู้ลงมือปฏิบัติจริง จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
สรุ ป องค์ความรู้ ด้ว ยตนเอง เรี ยนรู้ อย่างมีความสุ ขและที่สาคัญลักษณะการจัดการเรียนรู้ดังกล่ าว
นอกจากจะก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนแล้ว ยังก่อให้เกิดชิ้นงานต่าง ๆ ของผู้เรียนและ
ผลงานของครูจานวนมาก นับเป็นเรื่องที่ดี และมีประโยชน์ ต่อการจัดการศึกษาอย่างยิ่ง สานักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานครศรี ธ รรมราช เขต 3 ซึ่ ง มี ห น้ า ที่ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การจั ด
การศึกษาแก่สถานศึกษาในสังกัด ตระหนักและเห็นความสาคัญในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ชิ้นงาน
ผลงาน ของนักเรียน ครู ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง อันเกิดจากการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
ซึ่งมีประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาอย่างยิ่ง เห็นควรส่งเสริม สนับสนุน และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง โดยจัดทาโครงการงานมหกรรมวิชาการเปิด โลกการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 14 เพื่อ
สนับ สนุ นและกระตุ้นให้ส ถานศึกษาและกลุ่ มเครือข่ายสถานศึกษาเข้าร่ว มจัดนิทรรศการนาเสนอ
ผลงานเพื่อแลกเปลี่ย นเรีย นรู้อย่างกว้างขวางและเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ เพื่อคัดเลื อก
ตัวแทนในระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและเตรียมความพร้อมในการแข่งขันทักษะทางวิชาการใน
ระดับที่สูงขึ้นต่อไป
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา จานวน 28 กลุ่มเครือข่ายภายใต้ความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนร่วมจัดนิทรรศการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ แข่งขันทักษะทางวิชาการ สืบสานภูมิปัญญา
ศิล ปวัฒ นธรรม และวิถีชีวิตชุมชนพร้ อมทั้งคัดเลื อกตัว แทนเข้าร่ว มงานมหกรรมวิช าการเปิด โลก
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่14เป็นเวลา3 วัน
2.2 เพื่อจัดงานมหกรรมวิชาการเปิดโลกการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 14 นิทรรศการนาเสนอ
ผลงานเด่น (Best practice) ของผู้บริหาร ครู บุคลากร แข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถ
ของนั ก เรี ย น และรวมทั้ ง จั ด นิ ท รรศการ ตลาดนั ด วิ ช าการ ลานสาธิ ต เพื่ อ สื บ สานภู มิ ปั ญ ญา
ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชน
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา จานวน 28 กลุ่มเครือข่ายภายใต้ความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แข่งขันทักษะทางวิชาการ สืบสานภูมิ
ปัญญา ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชน พร้อมทั้งคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมงานมหกรรมวิชาการเปิด
โลกการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 14 เป็นเวลา 3 วัน
3.1.2 เพื่อจัดนิทรรศการนาเสนอผลงานเด่น (Best practice) ของผู้บริหาร ครู บุคลากร
แขรวมทั้งจัดนิทรรศการ ตลาดนัดวิชาการ ลานสาธิต เพื่อสืบสานภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม และวิถี
ชีวิตชุมชน จานวน 6 หน่วยอาเภอ
3.1.3 เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ในระดับภูมิภาคและระดับชาติ
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ผู้บริหาร ครู นักเรียน ทั้ง 28 กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา ได้พัฒนาตนเองและ
โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
3.2.2 ผู้บริหาร ครู นักเรียน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะ และประสบการณ์ สามารถ
ความรู้มาพัฒนาตนเองต่อไป
3.2.3 ตัวแทนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้า แข่งขันทักษะทางวิชาการในงาน
ศิลปหัตถกรรมระดับภูมิภาคและระดับชาติ ภายใต้ความร่วมมือและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
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4. กิจกรรม และการดาเนินการ
ที่
1.

2.
3.
4.

ขั้นตอน/กิจกรรม
วางแผน และเตรียมการ
- ประชุมคณะทางาน และกรรมการ
บริหารโครงการ
- ประชุมคณะศึกษานิเทศก์
- ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
ประชุมเตรียมความพร้อม
จัดงานมหกรรมวิชาการเปิดโลก
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 14
ประเมินผล/รายงานโครงการ

5. งบประมาณ
ที่

วัน เดือน ปี
พฤศจิกายน 2560
มกราคม 2561

ผู้รับผิดชอบ
นายประเสริฐ คงช่วย
และคณะ

มกราคม 2561
พฤษภาคม 2561
สิงหาคม 2561
กันยายน 2561

นายประเสริฐ คงช่วย
และคณะคณะกรรมการ

ตุลาคม 2561

นางจิรา พรหมอินทร์
และคณะ

แผนงานพื้นฐาน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 300,000 บาท
กิจกรรม/การดาเนินงาน

จาแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่า
ค่า
ค่า
ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ
กิจกรรมที่ 1 จัดงานมหกรรมวิชาการเปิดโลกการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 14
1 การวางแผนดาเนินการ เตรียมความพร้อม
60,000
60,000
2 ฝ่ายจัดสถานที่/เวที/แสง/เสียง
50,000
50,000
3 ฝ่ายจัดแข่งขันทักษะทางวิชาการ
100,000
100,000
4 อาหาร เครื่องดื่ม
80,000
80,000
5 การแสดงความสามารถนักเรียน
10,000
10,000
กิจกรรมที่ 2 สรุป รายงานผล
1 สรุป รายงานผลโครงการ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ * ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ

งบประมาณ

300,000

-

140,000 160,000
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6. ผลผลิต (Outputs)
6.1 กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา จานวน 29 กลุ่มเครือข่ายภายใต้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ร่วมจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แข่งขันทักษะทางวิชาการ สืบสานภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม
และวิถีชีวิตชุมชน สามารถคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมงานมหกรรมวิชาการเปิดโลกการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ครั้งที่ 14 เป็นเวลา 3 วัน
6.2 สามารถจัดงานมหกรรมวิช าการเปิดโลกการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 14 นิทรรศการ
นาเสนอผลงานเด่น (Best practice) ของผู้บริหาร ครู บุคลากร แข่งขันทักษะทางวิช าการและ
ความสามารถของนักเรียน และรวมทั้งจัด นิทรรศการ ตลาดนัดวิชาการ ลานสาธิต เพื่อสืบสานภูมิ
ปัญญา ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชน
7. ผลลัพธ์ (Outcomes)
7.1 กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา จานวน 29 กลุ่มเครือข่าย สามารถส่งเสริม สนับสนุน ผู้บริหาร
ครู นักเรียนภายใต้ความร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกโรงเรียนได้พัฒนาตนเองและผลงานอย่างต่อเนื่อง
7.2 สามารถคัดเลือกตัวแทนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและวางแผนพัฒนาเพื่อร่วมการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมระดับภูมิภาคและระดับชาติภายใต้ความร่วมมือและ
การสนับสนุนจากทุกภาคส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
8.1 นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓ สามารถพัฒนาศักยภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ และการบูรณา
การความรู้อย่างหลากหลาย ร้อยละ 100
8.2 นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา สามารถแสดงผลงานทางการศึกษา ให้ปรากฏ
เป็นที่ชื่นชมแก่สาธารณชน ร้อยละ 100

แผนการใช้เงินโครงการตามแผนปฏิบตั ิการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการ งานมหกรรมวิชาการเปิดโลกการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 14
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวยุพา จินาเจือ
งบประมาณจาแนกรายไตรมาส
หน่วยงาน
รวม
ที่
กิจกรรม
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 จัดงานมหกรรมวิชาการเปิดโลก
300,000 300,000 กลุ่มส่งเสริมฯ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 14
2 สรุป รายงานผล

86

รวมงบประมาณทั้งสิน้

300,000

โครงการ
แผนงานพื้นฐาน
สนองยุทธศาสตร์
ลักษณะโครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ
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ส่งเสริมสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 67 จังหวัดสุราษฏร์ธานี
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริม
การจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ต่อเนื่อง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางสาวยุพา จินาเจือ
ตุลาคม 2560 – พฤษภาคม 2561

1. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียน
ทุกคนซึ่งเป็นกาลังสาคัญของชาติให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีความ
ส านึ กในความเป็ น พลเมืองไทยเป็ น พลโลก ยึด มั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอัน มี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จาเป็น ต่อการศึกษาต่อการ
ประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เป้าหมาย คือคุณภาพของผู้เรียน
ซึ่งกาหนดเป็นมาตรฐาน/ตัวชี้วัด 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กาหนดเป็น
สมรรถนะสาคัญ ประกอบด้วย ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และกาหนด
เป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ประกอบด้วย รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย
ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ ซึ่งสถานศึกษามี
หน้าที่หลักในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามเป้าหมายดังกล่าว โดยการบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ และด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเฉพาะการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญที่
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนการเรียนรู้ลงมือปฏิบัติจริง จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
สรุ ป องค์ความรู้ ด้ว ยตนเอง เรี ยนรู้ อย่างมีความสุ ขและที่สาคัญลักษณะการจัดการเรียนรู้ดังกล่ าว
นอกจากจะก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนแล้ว ยังก่อให้เกิดชิ้นงานต่าง ๆ ของผู้เรียนและ
ผลงานของครูจานวนมาก นับเป็นเรื่องที่ดี และมีประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาอย่างยิ่ง สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรี ธรรมราช เขต 3 ตระหนักและเห็นความสาคัญในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ชิ้นงาน ผลงาน ของนักเรียน ครู ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรส่งเสริม สนับสนุน
และกระตุ้น ให้ เกิดการพัฒ นาอย่ างต่อเนื่อง โดยการจัดทาโครงการส่ งเสริมสนับสนุนการเข้าร่ว ม
กิจกรรมทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 จังหวัดสงขลาระหว่าง วันที่ 9 -11
ธันวาคม 2560 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหาร ครู นักเรียน และศึกษานิเทศก์ พร้อมทั้งบุคลากรที่
เกี่ย วข้อง ตัว แทนส านั กงานเขตพื้น ที่ก ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธ รรมราช เขต 3 เข้าร่ว มจั ด
นิทรรศการนาเสนอผลงานและเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการเพื่อความเป็นเลิศ
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 67 จังหวัด
สุราษฏร์ธานีปีการศึกษา 2560 จานวน 93 โรงเรียน กิจกรรม 221 รายการ นักเรียน ตัวแทนเข้าร่วม
แข่งขัน จานวน 661 คน
2.2 เพื่อสนับสนุนให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียน เข้าร่วมจัดนิทรรศการนาเสนอผลงานเด่น
(Best practices) แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถสูงขึ้น
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 นักเรียนผู้เข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ จานวน 661 คน มีความรู้
ความสามารถ ผ่านเกณฑ์การแข่งขันระดับ เหรียญทองแดง ร้อยละ 100
3.1.2 นักเรียน ผู้เข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความรู้ความ
สมารถได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและตัวแทนจากภาคใต้เข้าร่วม
แข่งขันกิจกรรมทางวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 นักเรียนเกิดการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะด้านทาง
วิชาการในสาระต่าง ๆ และสามารถนาไปใช้ในการดารงชีวิตอย่างมีความสุข
3.2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมพัฒนาส่งเสริม
ศักยภาพนักเรียน และมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับผู้เข้าแข่งขันจากเขตพื้นที่การศึกษา
อื่น ๆ
4. กิจกรรม และการดาเนินการ
ที่
1.

กิจกรรม
วางแผน เตรียมการดาเนินงาน

2.

ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานและ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

3.

จัดนิทรรศการและเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม
ทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคใต้ ครั้งที่ 67 จังหวัดสุราษฏร์ธานี

4. ประเมินผล สรุป/รายงานโครงการ

วัน เดือน ปี
ตุลาคม 2560ด ตั้งเส้
นางจิร

ผู้รับผิดชอบ
นายประเสริฐ คงช่วย
นางจิรา พรหมอินทร์
นางสาวยุพา จินาเจือ
พฤศจิกนายวิ
ายน ร2560
ัตน นาย นายประเสริฐ คงช่วย
นางจิรา พรหมอินทร์
นางสาวยุพา จินาเจือ
ธันวาคมok2560 –
นายประเสริฐ คงช่วย
เมษายน 2561
นายมนัด ตั้งเส้ง
นายฉลอง จันทร์ขาว
Ok
นางจิรา พรหมอินทร์
นางสาวยุพา จิ นางสาวยุพา จินาเจือ
พฤษภาคม
นางสาวยุ
2561พา นางจิรา พรหมอินทร์
นางสาวยุพา จินาเจือ

5. งบประมาณ
ที่
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แผนงานพื้นฐาน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 200,000 บาท
กิจกรรม/การดาเนินงาน

งบประมาณ

จาแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่า
ค่า
ค่า
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ
กิจกรรมที่ 1 แข่งขันกิจกรรมทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคใต้ และระดับชาติ
1. จัดนิทรรศการ นาเสนอผลงานทางวิชาการ
100,000
100,000
2. การแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการงาน
100,000
100,000
ศิลปหัตถกรรมระดับภาคใต้ และระดับชาติ
กิจกรรมที่ 2 สรุป รายงานผล
1 สรุป รายงานผล
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 200,000
200,000
หมายเหตุ * ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ
6. ผลผลิต (Outputs)
6.1 โรงเรียนตัวแทน จานวน 93 โรงเรียน และนักเรียนตัวแทน จานวน 661 คน ได้ร่วม
แข่งขันทักษะทางวิชาการ 221 รายการ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 67 จังหวัด
สุราษฏร์ธานี
6.2 ผู้บริหาร ครู นักเรียน ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ
นาเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
7. ผลลัพธ์ (Outcomes)
7.1 นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน มีความรู้ ความสามารถ ผ่านเกณฑ์การแข่งขันระดับ เหรียญ
ทองแดง ขึ้นไป
7.2 จานวนนักเรียน ครู และผู้บริหารได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดแข่งขันใน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับชาติ
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8. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
8.1 นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถตามศักยภาพ และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็น
เลิศทางทักษะวิชาการร้อยละ 100
8.2 นักเรียน และครู ได้รับประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างหลากหลาย
เป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพให้บุคลากรและผู้เรียนตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาร้อยละ 100

รวมงบประมาณทั้งสิน้

รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

200,000 กลุ่มส่งเสริมฯ
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แผนการใช้เงินโครงการตามแผนปฏิบตั ิการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการ ส่งเสริมสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวยุพา จินาเจือ
งบประมาณจาแนกรายไตรมาส
ที่
กิจกรรม
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 กิจกรรมทางวิชาการ
200,000
งานศิลปหัตถกรรม
ระดับภาคใต้
และระดับชาติ
2 สรุป รายงานผล

200,000

โครงการ
แผนงานพื้นฐาน
สนองยุทธศาสตร์
ลักษณะโครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ
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ส่งเสริมสนับสนุนการทาวิจัย
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการ
จัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ใหม่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นางสุวนิตย์ ชูรักษ์
1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561

1. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นกระบวนการที่หน่วยงานที่มีหน้าที่จัด
การศึกษาต้องดาเนินงานตามแนวทางการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน แนวคิดการ
ดาเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่น่าสนใจแพร่หลาย อาทิ การใช้ข้อมูลอย่างฉลาด (Data
Wise Improvement Process) การจัดการความรู้ (Knowledge Management) การสร้าง
เครือข่ายการเรียนรู้ (์Networking) และทีไ่ ด้รับการยอมรับอีกแนวคิดหนึ่งในยุคปฏิรูปการศึกษา
คือ การนาผลงานวิจัยมาเป็นฐานข้อมูลสาหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการโดยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบาย
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทาวิจัยเพื่อนาผลการวิจัยมาพัฒนา
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชประจาปีงบประมาณทุกปีตลอดมา
สาหรับการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2561 สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานได้กาหนดยุทธศาสตร์ส่งเสริมสนับสนุนการทาวิจัยและนาผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 2 ข้อ 4 โดยกาหนดแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนไว้เป็น 2
ประเด็นคือ 1) ส่งเสริมการทาวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา และ 2) ส่งเสริมการจัดทา
วิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล โดยเน้นการวิจัยในชั้นเรียน
เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการและสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จึงได้จัดทาโครงการส่งเสริมสนับสนุนการทาวิจัย
โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันที่สอดคล้องและสนองยุทธศาสตร์ที่ 2 ของสานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป
2. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความสามารถทาวิจัยทางการ
ศึกษาได้
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทา
วิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา จานวน 1 เรื่อง
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3.1.2 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทา
วิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล จานวน 1 เรื่อง
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ผลการวิจัยสามารถนาไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและคุณภาพ
ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดในเชิงวิชาการ
3.2.1 ผลการวิจัยสามารถนาไปใช้เพื่อประโยชน์สูงสุดในเชิงวิชาการและเป็นการ
ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ
4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
1
2
3
4
5
6
7

ขั้นตอน/กิจกรรม
เสนอโครงการ
อนุมัติโครงการ
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโครงการ
ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานโครงการ
ดาเนินการวิจัย
เขียนรายงานฉบับสมบูรณ์
เขียนบทความวิจัย

ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2560
ตุลาคม 2560
พฤศจิกายน 2560
ธันวาคม 2560
มกราคม – สิงหาคม 2561
กันยายน 2561
พฤศจิกายน 2561

ผู้รับผิดชอบ
นางสุวนิตย์ ชูรักษ์
ผอ. สพป.นศ. 3
ผอ. สพป.นศ. 3
นางสาวสุมล ชุมทอง
นักวิจัย
นักวิจัย
นางสุวนิตย์ ชูรักษ์

5. งบประมาณ : แผนงานพื้นฐาน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ประจาปีงบประมาณ 2561 จานวน 50,000 บาท
ที่

รายการ/กิจกรรม/การใช้งบประมาณ

1 ประชุมคณะกรรมการดาเนินการโครงการและ
นักวิจัยเพื่อชี้แจงการทาวิจัย (ค่าอาหารว่าง
25 คน/20 บาท/มื้อ)
2 จัดสรรเงินทุนวิจัย จานวน 2 ทุน ๆ ละ
20,000 บาท เป็นเงินทั้งหมด
3 ค่าพาหนะเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศ ติดตาม
งานวิจัยของผู้รับผิดชอบโครงการและ
คณะกรรมการดาเนินการโครงการ
5 ค่าจ้างตีพิมพ์ผลงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ผลงาน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ * ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ

งบประมาณ

500

จาแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
500

40,000

40,000

4,500

4,500

5,000
50,000

45,000

5,000
5,000
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6. ผลผลิต (Outputs)
6.1 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทาวิจัยเพื่อ
พัฒนาการบริหารจัดการศึกษา จานวน 1 เรื่อง
6.2 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทาวิจัยเพื่อ
พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล จานวน 1 เรื่อง
7. ผลลัพธ์ (Outcomes)
7.1 ผลการวิจัยสามารถนาไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและคุณภาพผู้เรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดในเชิงวิชาการ
7.2 ผลการวิจัยสามารถนาไปใช้เพื่อประโยชน์สูงสุดในเชิงวิชาการและเป็นการส่งเสริม
ความก้าวหน้าทางวิชาการ
8. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
8.1 ผลการวิจัยได้รับการรับรองจากผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
8.2 การตีพิมพ์ผลการวิจัยในวารสารวิจัยในระดับมหาวิทยาลัยในประเทศ

แผนการใช้เงินโครงการตามแผนปฏิบตั ิการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการ ส่งเสริมสนับสนุนการทาวิจัย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุวนิตย์ ชูรักษ์

ที่

ประชุมคณะทางาน
จัดสรรเงินทุนดาเนินการวิจัย
นิเทศติดตาม
ค่าจ้างพิมพ์

รวมงบประมาณทั้งสิน้

50,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กลุ่มนิเทศฯ
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1
2
3
4

กิจกรรม

งบประมาณจาแนกรายไตรมาส
รวม
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
500
500
40,000
40,000
4,500
4,500
5,000
5,000

โครงการ
แผนงานพื้นฐาน
สนองยุทธศาสตร์
ลักษณะโครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ
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แนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการ
จัดการศึกษา เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ใหม่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางจิราณี แทรกสุข
มกราคม - มีนาคม 2561

1. หลักการและเหตุผล
นั กเรี ย นในสั งคมปั จ จุ บั น นั้ น มีก ารดาเนินชี วิตที่ยึด ติดกับ กระแสความนิยมของสั งคมใน
หลายๆเรื่อง รวมทั้งการตัดสินใจในการเลือกสายการเรียน โดยไม่ได้คานึงถึงความสามารถ ความถนัด
และความชอบที่แท้จริง การศึกษาข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับสายการเรียนที่ตนเลือก ทั้งเนื้อหา
สาระการเรียน สายอาชีพหลังสาเร็จการศึกษา ตลอดจนการเตรี ยมความพร้อมในการศึกษาในสาย
วิช านั้ น ซึ่งจะก่อให้ เกิดปั ญหาขึ้น มาภายหลั ง เมื่อนักเรียนเลื อกสายการเรียนที่ไม่ส อดคล้ องกั บ
ความสามารถของตนเอง ทั้งไม่สามารถศึกษาได้จนจบหลักสูตร หรือไม่สามารถนาประสบการณ์การ
เรียนรู้มาประกอบอาชีพ อันจะนาไปสู่ความล้มเหลวในการศึกษา
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้นักเรียนได้เปิดโลกทัศน์ถึงอาชีพที่ตนเองมีความสนใจและมีความสามารถพอที่จะ
ศึกษาได้
2.2 เพื่อให้นักเรียนได้เลือกสายการเรียนได้อย่างเหมาะสม ก่อนที่จะก้าวไปสู่การศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือในระดับที่ต้องการศึกษาต่อ
3.เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.2.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ร้อยละ 100 เปิดโลกทัศน์ถึงอาชีพที่ตนมี
ความสนใจ และมีความสามารถ
3.2.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ร้อยละ 100 เลือกสายการเรียนได้อย่าง
เหมาะสมในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เปิดโลกทัศน์ถึงสายอาชีพที่ตนเองมีความสนใจ
และความสามารถโดยใช้การสังเกต
3.2.2นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เลือกสายการเรียนได้อย่างเหมาะสมตั้งแต่
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
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4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
ขั้นตอน/กิจกรรม
ขั้นตอนการเตรียมงานและการวางแผนกิจกรรม
1 สารวจอาชีพที่นักเรียนมีความสนใจจากนักเรียนตั้งแต่
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2 ประชุมคณะกรรมการจัดทาโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อหาแนวทางในการจัดโครงการ และวางแผนการ
ดาเนินงาน รวมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
3 ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆเพื่อขอความร่วมมือใน
การจัดกิจกรรม
ขั้นตอนการดาเนินโครงการ
1 ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าร่วม
การจัดนิทรรศการและเตรียมสถานที่ในการจัดกิจกรรม
โดยใช้สถานที่บริเวณโรงเรียนเป็นที่จัดกิจกรรม
2 จัดนิทรรศการให้ความรู้ในเรื่องอาชีพต่างๆ ทั้งการเรียน
ในวิชาชีพนั้นๆ
3 จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องอาชีพต่างๆ โดยผู้เชี่ยวชาญ
ในสายวิชาชีพนั้น
4 สรุปและประเมินผลการดาเนินโครงการ

วันเดือนปี

ผู้รับผิดชอบ

มกราคม 2561

นางจิราณี
แทรกสุข
นางจิราณี
แทรกสุข
คณะทางาน
นางจิราณี
แทรกสุข

กุมภาพันธ์ 2561
กุมภาพันธ์ 2561
มีนาคม 2561

จิราณี
คณะทางาน

มีนาคม 2561

จิราณี

มีนาคม 2561

จิราณี

มีนาคม 2561

จิราณี

5. งบประมาณ : แผนงานพื้นฐาน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 60,000 บาท
จาแนกหมวดรายจ่าย
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
ที่
รายการ/กิจกรรม/การใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทางาน
1 ประชุมคณะทางานจานวน 15 คน
ค่าอาหารกลางวัน/ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
2,400
2,400
จานวน 160 บาท/คน/วัน
กิจกรรมที่ 2 ประชุมแนะแนวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2 ประชุมแนะแนวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
จานวน 600 คน (จัดเป็น 6 อาเภอ)
-ค่าอาหารว่าง จานวน 20 บาท/คน/วัน
12,000
12,000
-ค่าตอบแทนวิทยากรจานวน18 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 10,800
10,800
-ค่าวัสดุและอุปกรณ์ อาเภอละ 5,800 บาท
34,800
34,800
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
60,000
25,200 34,800
หมายเหตุ

*ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ
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6. ผลผลิต (Output)
6.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ร้อยละ 100 เปิดโลกทัศน์ถึงอาชีพที่ตนมี
ความสนใจและมีความสามารถ
6.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ร้อยละ 100 เลือกสายการเรียนได้อย่าง
เหมาะสมในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
7. ผลลัพธ์ (Outcomes)
7.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เปิดโลกทัศน์ถึงสายอาชีพที่ตนเองมีความสนใจ
และมีความสามารถโดยใช้การสังเกต
7.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เลือกสายการเรียนได้อย่างเหมาะสมตั้งแต่
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
8. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
8.1 นักเรียนได้เปิดโลกทัศน์ถึงสายอาชีพที่ตนเองมีความสนใจและมีความสามารถ
เพื่อที่จะได้ตัดสินใจในการเลือกสายการเรียนได้อย่างเหมาะสม
8.2 นักเรียนได้เลือกสายการเรียนได้อย่างเหมาะสมตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายเพื่อให้นักเรียนนั้นได้สั่งสมความรู้ความมาสามารถได้ตรงกับสายอาชีพที่ตนมีความสนใจ

แผนการใช้เงินโครงการตามแผนปฏิบตั ิการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการ แนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางจิราณี แทรกสุข
งบประมาณจาแนกรายไตรมาส
ที่
กิจกรรม
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ประชุมคณะทางาน
2,400
2 ประชุมแนะแนวนักเรียน
57,600
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
3 ประเมินผล/รายงานผล

รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

2,400 กลุ่มส่งเสริมฯ
57,600
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รวมงบประมาณทั้งสิน้

60,000

โครงการ
แผนงานพื้นฐาน
สนองยุทธศาสตร์
ลักษณะโครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ
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พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริม
การศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ใหม่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นางวันทนา แก้วผอม
พฤศจิกายน 2560 – 30 กันยายน 2561

1. หลักการและเหตุผล
เพื่อให้การจัดการศึกษาปฐมวัยที่ต้องพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิด -6 ปี ให้มีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สั งคมและสติปัญญา ที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล เป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเรียนรู้และสร้างรากฐานชีวิตให้พัฒนาเด็กปฐมวั ยไปสู่
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2560 มาตรา 54 อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 5 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 กระทรวงศึกษาธิการจึงให้ใช้หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวั ย พุ ท ธศั ก ราช 2560 แทนหลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวั ย พุ ท ธศั ก ราช 2546 ตามค าสั่ ง
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 1223/2560 เรื่องให้ ใช้ห ลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช
2560 ตั้ง แต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป และกระทรวงศึกษาธิการ มีคาสั่งที่ สพฐ.1236/2560
เรื่องให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระ
ภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ.2560)
ตามหลั กสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีเงื่อนไขดังนี้ ปีการศึกษา
2561 ให้ใช้ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562 ให้ใช้ใน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, 2, 4 และ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 4 และ 5 และปีการศึกษา 2563 เป็น
ต้นไป ให้ใช้ในทุกชั้นเรียน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสร้ างความเข้าใจในเรื่องหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และ
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาหรับผู้บริหารสถานศึกษา
2.2 เพื่อพัฒนาครู ผู้ สอนระดับปฐมวัยในการจัดทาหลั กสูตรสถานศึกษาตามหลักสู ตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 และมีแนวทางในการจัดประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัย
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2.3 เพื่อพัฒ นาครู วิช าการโรงเรียนในการนามาตรฐานการเรียนรู้และตัว ชี้วัดกลุ่ มสาระ
การเรีย นรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่ มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบั บปรับ ปรุ ง พ.ศ.2560) ตามหลั กสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 เข้าสู่สถานศึกษา
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ผู้บริหารโรงเรียนทุกคนเข้ารับฟังการชี้แจงเรื่องหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุ ท ธศั ก ราช 2560 และมาตรฐานการเรี ย นรู้ แ ละตั ว ชี้ วั ด กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ค ณิ ต ศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และสาระภู มิศ าสตร์ ในกลุ่ มสาระการเรีย นรู้สั งคมศึ กษา ศาสนาและวัฒ นธรรม
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
3.1.2 ครู ผู้ ส อนระดั บ ปฐมวั ย ทุ ก คนได้ รั บ การพั ฒ นาในการจั ด ท าหลั ก สู ต ร
สถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และแนวทางในการจัดประสบการณ์
สาหรับเด็กปฐมวัย
3.1.3 ครูวิชาการโรงเรียนได้รับการพัฒนาในการนามาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึ ก ษา ศาสนาและวั ฒ นธรรม (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง พ.ศ.2560) ตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และนาเข้าสู่หลักสูตรสถานศึกษาสถานศึกษาและสู่ห้องเรียน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ผู้บริหารโรงเรียนทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุ ท ธศั ก ราช 2560 และมาตรฐานการเรี ย นรู้ แ ละตั ว ชี้ วั ด กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ค ณิ ต ศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒ นธรรม (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และนาสู่การ
นิเทศภายในได้ถูกต้อง
3.2.2 โรงเรียนทุกโรงเรียนที่เปิดสอนระดับปฐมวัย มีหลักสูตรสถานศึกษาตรม
แนวทางหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และนาสู่การจัดประสบการณ์สาหรับเด็ก
ปฐมวัย
3.2.3 โรงเรียนทุกโรงเรียนปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโดยนามาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการ
เรี ย นรู้ สั งคมศึกษา ศาสนาและวัฒ นธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลั ก สู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และนาเข้าสู่หลักสูตรสถานศึกษาสถานศึกษาและสู่ห้องเรียน
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4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
ขั้นตอน/กิจกรรม
1 ประชุมชี้แจงเรื่องหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560 และมาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551
2 ประชุมปฏิบัติการ การพัฒนาในการจัดทา
หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และแนวทางใน
การจัดประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัย
3 ประชุมเชิงปฏิบัติครูวิชาการโรงเรียนได้รับการ
พัฒนาในการนามาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และ
นาเข้าสู่หลักสูตรสถานศึกษาสถานศึกษาและสู่
ห้องเรียน
4 โรงเรียนจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาจัดทา
หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และปรับปรุง
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนตาม
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระ
ภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551
5 นิเทศ ติดตาม

วัน เดือน ปี
เมษายน 2561

ผู้ดาเนินการ
นางวันทนา แก้วผอม

เมษายน 2561

นางวันทนา แก้วผอม/
ครูผู้สอนระดับปฐมวัย
ทุกคน

เมษายน 2561

นางวันทนา แก้วผอม

เมษายน พฤษภาคม 2561

สถานศึกษา

มิถุนายน-กันยายน
2561

คณะกรรมการนิเทศ
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5. งบประมาณ : งบประมาณสนับสนุนจาก สพฐ.

จานวน 377,200 บาท

ที่

งบประมาณ

รายการ/กิจกรรม/การใช้งบประมาณ

1 การประชุมชี้แจงเรื่องหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และมาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
-ค่าอาหารว่าง-เครื่องดื่ม อาหาร
กลางวัน ผู้เข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการ/
วิทยากร คณะทางาน จานวน 280 คน
คนละ 260 บาท เป็นเงิน 72,800 บาท
-ค่าเอกสาร/วัสดุอุปกรณ์ 18,000 บาท
2 ประชุมปฏิบัติการ การพัฒนาในการจัดทา
หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และแนวทาง
ในการจัดประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัย
จานวน 2 วัน
-ค่าอาหารว่าง-เครื่องดื่ม อาหาร
กลางวัน ผู้เข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการ/
วิทยากร คณะทางาน จานวน 280 คน
เวลา 2 วัน คนละ 260 บาท/คน/วัน
เป็นเงิน 145,600 บาท
-ค่าเอกสาร/วัสดุอุปกรณ์ 30,000 บาท
3 ประชุมเชิงปฏิบัติครูวิชาการโรงเรียนได้รับการ
พัฒนาในการนามาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และ
นาเข้าสู่หลักสูตรสถานศึกษาสถานศึกษาและสู่
ห้องเรียน

รายการใช้งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

90,800

72,800

18,000
175,600

145,600

90,800

30,000
18,000
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ที่

รายการ/กิจกรรม/การใช้งบประมาณ

-ค่าอาหารว่าง-เครื่องดื่ม อาหาร
กลางวัน ผู้เข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการ/
วิทยากร คณะทางาน จานวน 280 คน
คนละ 260 บาท เป็นเงิน 72,800 บาท
-ค่าเอกสาร/วัสดุอุปกรณ์ 18,000 บาท
4 ค่าพาหนะการนิเทศติดตาม
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

งบประมาณ

20,000
377,200

รายการใช้งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
72,800

-

20,000
291,200

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
6. ผลผลิต (Output)

6.1 ผู้บริหารโรงเรียนทุกคนได้รับการชี้แจงเรื่องหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช
2560 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
สาระภู มิ ศ าสตร์ ในกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ สั ง คมศึ ก ษา ศาสนาและวั ฒ นธรรม (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง
พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
6.2 ครูผู้สอนระดับปฐมวัยทุกคนได้รับการพัฒนาในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และแนวทางในการจัดประสบการณ์สาหรับเด็ก
ปฐมวัย
6.3 ครูวิชาการโรงเรียนได้รับการพัฒนาในการนามาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระ
การเรีย นรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่ มสาระการเรียนรู้สั งคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 และนาเข้าสู่หลักสูตรสถานศึกษาสถานศึกษาและสู่ห้องเรียน
7. ผลลัพธ์ (Outcomes)
7.1 โรงเรียนจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนตามมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
7.2 ครูผู้สอนปฐมวัยจัดประสบการณ์เด็กปฐมวัยสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา

18,000
86,000
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7.3 ครู ผู้ ส อนกลุ่ มสาระการเรี ยนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวั ฒนธรรม วัฒนธรรม นาตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นแนวทางใน
การพัฒนาผู้เรียน
8. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
8.1 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา ที่เหมาะสมกับ
วัย ความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล
8.2 นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

แผนการใช้เงินโครงการตามแผนปฏิบตั ิการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการ พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวันทนา แก้วผอม

ที่

กิจกรรม

งบประมาณจาแนกรายไตรมาส
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
175,600

90,800
175,600

90,800

90,800

90,800

20,000

รวมงบประมาณทั้งสิน้

20,000

377,200

กลุ่มนิเทศฯ
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1 ประชุมเชิงปฏิบตั ิการฯ
2 ประชุมปฏิบตั ิการจัดทา
หลักสูตรสถานศึกษาฯ
3 ประชุมเชิงปฏิบตั ิการครูวิชาการ
โรงเรียนที่ได้รับการพัฒนาฯ
4 นิเทศ ติดตาม

รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
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โครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
สนองยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริม
การจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางวันทนา แก้วผอม 2. นางอานวย ประจง
ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นาร่องโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย” มาตั้ งแต่ปี การศึ กษา 2554 เพื่อ เป็ นแนวทางในการพัฒ นาการเรีย นการสอน
วิทยาศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย โดยมีเป้าหมายในการปลูกฝังให้เด็ก ๆ มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์
ธรรมชาติและเทคโนโลยีด้วยกิจกรรมที่สร้างความสนุก ความเพลิดเพลิน ความสนใจใคร่รู้ และความ
กระตือรือร้นให้นักเรียนหัดสังเกต รู้ จักตั้งคาถาม และค้นหาคาตอบด้วยตนเอง เพื่อเตรียมความ
พร้ อมให้ นั กเรี ย นเหล่ านี้ เติบ โตขึ้ น เป็ นนั กวิทยาศาสตร์และวิศวกร หรือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มี
จิตวิทยาศาสตร์และมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เจริญก้าวหน้า
ต่อไป ในการนี้ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ศึกษากิจกรรมของโครงการฯ ว่ามี
ความสอดคล้องกับหลักการ แนวคิดของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 เพราะมุ่งเน้น
ให้เด็กๆ ได้ลงมือปฏิบัติจริงเน้นทักษะการตั้งคาถามและค้นหาคาตอบของแต่ละบุ คล การแสดงความ
คิดเห็น ต่อสิ่ง ที่ได้รั บจากการสังเกตและการให้ ข้อสรุปด้วยวาจา มีการทาการทดลองร่วมกันเป็น
กลุ่มย่อย สามารถนากิจกรรมการสอนวิทยาศาสตร์มาบูรณาการผ่านกิจกรรมเสริมประสบการณ์
ในส่วนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 มีโรงเรียนในโครงการ
จานวน 124 โรงเรียน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาให้ครูปฐมวัย โรงเรียนในโครงการ จานวน 124 โรงเรียน
จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ให้เด็กปฐมวัย อย่างน้อย 20 การทดลอง : ปี
2.2 เพื่อพัฒนาให้ครูปฐมวัยโรงเรียนในโครงการ สามารถจัดทาสารนิเทศ และ
รายงานผลการจัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย แห่งประเทศไทยให้ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาทราบได้
2.3 เพื่อพัฒนาให้ครูปฐมวัยโรงเรียนในโครงการ สามารถทาโครงงานวิทยาศาสตร์
ระดับปฐมวัย ตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย และส่งผลงานเพื่อขอรับ
ตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
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3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 จั ด อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร การท าโครงงานวิ ท ยาศาสตร์ ร ะดั บ ปฐมวั ย
ตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย สาหรับครูปฐมวัยโรงเรียนในโครงการ
จานวน 124 โรงเรียน
3.1.2 นิเทศ ติดตามผลการดาเนินงานโรงเรียนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 โรงเรียนใน โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย สามารถจัดทา
โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย ตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
และส่งผลงานเพื่อขอรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
3.2.3 เด็กปฐมวัยโรงเรียนในโครงการมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติและ
เทคโนโลยีด้วยกิจกรรมที่สร้างความสนุก ความเพลิดเพลิน ความสนใจใคร่รู้ และควากระตือรือร้น
ให้นักเรียนหัดสังเกต รู้ จักตั้งคาถาม และค้นหาคาตอบด้วยตนเอง
4. กิจกรรมและการดาเนินการ
ที่
ขั้นตอน/กิจกรรม
1 ขออนุมัติโครงการ

วัน เดือน ปี
พฤศจิกายน
2560
เมษายน 2561

2 ผู้นาเครือข่ายท้องถิ่นและวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น
อบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง
3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ สาหรับครูผู้สอนปฐมวัย
มิถุนายน 2561
การทาโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัยตาม
แนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย จานวน 124 โรงเรียน เวลา 2 วัน
4 โรงเรียนดาเนินงานตามโครงการ
ปีการศึกษา 2561
5 นิเทศ ติดตามผลการดาเนินงาน
กรกฎาคม กันยายน 2561
6 โรงเรียนส่งเอกสารเพื่อขอรับตราพระราชทานบ้าน มีนาคม 2561
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
7 สานักงานเขตพื้นที่รวบรวมเอกสารของโรงเรียนส่ง เมษายน 2561
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อ
ขอรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย
8 โรงเรียนที่ผ่านการประเมินรับตราพระราชทาน
สิงหาคม 2561
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
9 รายงานผลการดาเนินงาน
กันยายน 2561

ผู้รับผิดชอบ
นางวันทนา แก้วผอม
นางวันทนา แก้วผอม
นางอานวย ประจง
นางวันทนา แก้วผอม
นางอานวย ประจง
คณะวิทยากร
โรงเรียน
ผู้นาเครือข่ายท้องถิ่น
โรงเรียน
ผู้นาเครือข่ายท้องถิ่น

ผู้นาเครือข่ายท้องถิ่น
โรงเรียน
นางวันทนา แก้วผอม
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5. งบประมาณ

:

งบประมาณสนับสนุนจาก สพฐ.

จานวน 482,300 บาท

จาแนกหมวดรายจ่าย
ที่ รายการ/กิจกรรม/การใช้งบประมาณ งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
1 ผู้นาเครือข่ายท้องถิ่นและวิทยากร
10,000
10,000
เครือข่ายท้องถิ่นอบรมเชิงปฏิบัติการ
เฉพาะทาง
2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การทา
90,100
โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย
ตามแนวทางโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
- ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน
จานวน 2 วัน วันละ 160 บาท/คน
จานวน 170 คน เป็นเงิน 54,400 บาท
54,400
- ค่าจัดทาเอกสาร ชุดละ 50 บาท
8,500
จานวน 170 ชุด เป็นเงิน 8,500 บาท
- ค่าวัสดุฝึก 20,000 บาท
20,000
- ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 12
7,200
ชั่วโมง ชัว่ โมงละ 600 บาท เป็นเงิน
7,200 บาท
3 ค่าพาหนะในการนิเทศติดตาม
37,200
37,200
โรงเรียนละ 300 บาท จานวน 124
โรงเรียน
4 ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยง ที่พัก สาหรับ
345,000
345,000
ผู้เข้าร่วมพิธีรับตราพระราชทานบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
ปีการศึกษา 2561จานวน 69 คน ๆ ละ
5,000 บาท เป็นเงิน 345,000 บาท
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
482,300
7,200
455,100 20,000
หมายเหตุ

* ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ

6. ผลผลิต (Output)
6.1 ครูปฐมวัยโรงเรียนในโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการจัดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย
6.2 ครูปฐมวัยโรงเรียนในโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการจัดทาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย ตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
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7. ผลลัพธ์ (Outcomes)
7.1 เด็กปฐมวัยโรงเรีย นในโครงการมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติและเทคโนโลยี
ด้วยกิจกรรมที่สร้างความสนุก ความเพลิดเพลิน ความสนใจใคร่รู้ และความกระตือรือร้นให้นักเรียน
หัดสังเกต รู้ จักตั้งคาถาม และค้นหาคาตอบด้วยตนเอง
7.2 โรงเรียนในโครงการ รายงานผลการจัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ทราบ
8. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
8.1 เด็กปฐมวัยโรงเรียนในโครงการจัดทาทาโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัยตามแนวทาง
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ได้
8.2 โรงเรียนในโครงการ รายงานผลการจัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
ได้รับตราพระราชทานบ้านักวิทยาศาสตร์น้อยทุกโรงเรียน

แผนการใช้เงินโครงการตามแผนปฏิบตั ิการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์นอ้ ย ประเทศไทย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางวันทนา แก้วผอม 2. นางอานวย ประจง

ที่

กิจกรรม

งบประมาณจาแนกรายไตรมาส
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

10,000

10,000

กลุ่มนิเทศฯ

37,200

90,100
37,200

345,000

345,000

90,100

รวมงบประมาณทั้งสิน้

482,300
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1 ผู้นาเครือข่ายท้องถิ่นและ
วิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น
อบรมเชิงปฏิบตั ิการเฉพาะทาง
2 จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการฯ
3 นิเทศ ติดตาม
4 ค่าพาหนะ เบีย้ เลี้ยง ที่พัก
ผู้เข้าร่วมพิธีรับตามพระราชทานฯ
5 รายงานผลการดาเนินงาน
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โครงการ
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่ การยกระดับผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21
แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
สนองยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริม
การจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
กลุ่มที่รับผิดชอบ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
ก ลุ่ ม นิ เ ท ศ ติ ด ต า ม แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายจารูญ หนูสังข์
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนรู้สาหรับนักเรียนในปัจจุบัน มีความแตกต่างจากการจัดการเรียนการสอน
ในอดีตเมื่อ 20 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ทางการศึกษาที่การจัดการเรียน
การสอนจึงเปลี่ยนจุดเน้นจากการสอนไปเป็นการเรียนรู้ หรือกล่าวได้ว่า “กระบวนการเรียนรู้สาคัญ
กว่าความรู้” และ “ครูมิใช่ผู้มอบความรู้” แต่เป็น “ผู้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ไปพร้อมกับเด็ก
และเยาวชน” บทบาทของครูที่รักศิษย์ เอาใจใส่ศิษย์ แต่ยังคงใช้วิธีการสอนแบบเดิมๆ ไม่เพียงพออีก
ต่อไปแล้ว นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงของโลกทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการ
เปลี่ยนของข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลสารสนเทศที่มีมากมายและเข้าถึงได้ ง่ายขึ้น เป้าหมายของการเรียนรู้
จึงมิใช่ตัวความรู้อีกต่อไป เพราะตัวความรู้นั้นมีมากมายมหาศาลเกินกว่าที่จะมอบให้นักเรียนแต่ละ
ชั้นปีได้ และนักเรียนสามารถเข้าถึงได้โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ และในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กาหนดจุดเน้นสมรรถนะสาคัญ 5 ประการ ในการพัฒนาเยาวชน
นอกเหนือจากความรู้ที่นักเรียนจะได้รับ ได้แก่ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด
ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ครูจึงต้องออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ได้
อย่างหลากหลาย เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เข้าใจหลักการที่ลึกขึ้น
นักเรียนได้ฝึกตั้งคาถามและหาวิธีตอบคาถามที่ช่วยให้มนุษย์เข้าใจโลกรอบตัวเอง เมื่อนักเรียนจบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรมีทักษะในการอภิปรายสาธารณะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตนเองและ
สังคม มีทักษะของการเป็นผู้บริโภคข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวันอย่างมีวิจารณญาณ และมี
ทักษะในการแสวงหาความรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งมีความเข้าใจว่าองค์ความรู้ทุกอย่างที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบันเป็นผลของการสร้างสรรค์ของมนุษย์ต่อเนื่องมาหลายร้อยปี
จากสิ่ งที่กล่าวมาแล้ ว คงจะช่วยให้ครูทราบว่าวิถีการจัดการเรียนรู้สาหรับนักเรียนใน
ศตวรรษที่ 21 เป็นอย่างไร ครูก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้เป็น “ครูในศตวรรษที่ 21” เพื่อ
เตรียมคนที่มีความรู้ออกไปเป็นคนทางานที่ใช้ค วามรู้ (knowledge worker) และเป็นบุคคลพร้อม
เรียนรู้ (learning person) ดังนั้นมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 จึงต้องมีทักษะสูงในการเรียนรู้และปรับตัว
ครูก็ต้องมีการพัฒนาตนเองให้มีทักษะการเรียนรู้ และในขณะเดียวกันก็ต้องมีทักษะในการทาหน้าที่
ครูในศตวรรษที่ 21 ด้วย ทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่คนทุกคนต้องเรียนรู้ตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปจนถึง
มหาวิทยาลัย และตลอดชีวิต
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในฐานะเป็นองค์กรหลักในพื้นที่ในการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม จึงเห็นความสาคัญของการพัฒนาครู ให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเตรียมนักเรียนเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครู
และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของครูที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูได้พัฒนานวัตกรรมที่เป็นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและ
สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1. ครูผู้สอนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
จานวน 150 คน มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่
21
2. ครูผู้สอนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
จานวน 60 คน พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
3.2 เชิงคุณภาพ
1. ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
2. ครูผู้สอนสามารถพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่สอดคล้องกับ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
4. กิจกรรมและการดาเนินการ
ที่
1

2
3

ขั้นตอน/กิจกรรม
การศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ด้วยเทคนิค /วิธีจัดการเรียนรู้ตาม
สภาพความต้องการจาเป็น เพื่อการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่สอดคล้องกับ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
การพัฒนาครูผู้สอนเพื่อพัฒนาศักยภาพ
การจัดการเรียนรู้ของครูที่สอดคล้องกับ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
การประกวด/แข่งขัน คัดเลือกนวัตกรรม
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่สอดคล้องกับ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

วัน เดือน ปี
เมษายน-กันยายน
2561

ผู้รับผิดชอบ
นายจารูญ หนูสังข์
และคณะ

เมษายน-กันยายน
2561

นายจารูญ หนูสังข์
และคณะ

เมษายน-กันยายน
2561

นายจารูญ หนูสังข์
และคณะ
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5. งบประมาณ : งบประมาณสนับสนุนจาก สพฐ.
ที่

รายการ/กิจกรรม/การใช้งบประมาณ

งบประมาณ

1 การศึกษาวิจั ย และพัฒ นาการจั ดการ 25,000
เรี ย นรู้ ด้ว ยเทคนิ ค /วิธีจั ดการเรี ยนรู้
ตาม สภาพความต้องการจาเป็น เพื่อ
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่สอดคล้อง
กับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
- ค่าพาหนะคณะศึกษาวิจัยและพัฒนา
-ค่าวัสดุจัดทาเครื่องมือ/รายงาน
2 ก า ร พั ฒ น า ค รู ผู้ ส อ น เ พื่ อ พั ฒ น า 79,400
ศั ก ยภาพการจั ด การเรี ย นรู้ ข องครู ที่
สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่ อ งดื่ ม ของผู้ เ ข้ า รั บ การพั ฒ นา
จานวน 150 คน และคณะทางาน
จานวน 20 คน
(170 คน x 2 วัน x 160 บาท)
- ค่าวัสดุจัดทาเอกสารประกอบการ
ประชุม ปฏิบัติการ
3 ก า ร ป ร ะ ก ว ด / แ ข่ ง ขั น คั ด เ ลื อ ก 32,800
นวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่
สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่มของครูผู้เข้าประกวด/แข่งขัน
คั ด เลื อ ก จ านวน 60
คน และ
คณะทางาน จานวน 20 คน
(80 คน x 1 วัน x 160 บาท)
- ค่าวัสดุจัดทาเอกสารประกอบการ
ประชุมปฏิบัติการ
-ค่าจัดทาโล่รางวัลนวัตกรรมตัวอย่าง
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
137,200
หมายเหตุ

*ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ

จานวน 137,200 บาท
จาแนกหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

15,000
10,000

54,400

25,000

12,800

10,000
-

82,200

10,000
55,000
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6. ผลผลิต (Outputs)
1. ครูผู้สอน จานวน 150 คน มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
2. ครูผู้สอน จานวน 60 คน พัฒนานวัตกรรมที่เป็นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและสอดคล้อง
กับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
7. ผลลัพธ์ (Outcomes)
1. ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
2. ครูผู้สอนสามารถพัฒนานวัตกรรมที่เป็นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและสอดคล้องกับ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
8.ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนที่ผ่านการพัฒนามีความรู้ ความเข้าใจ สามารถจัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
2. ร้อยละ 100 ของครูที่เข้าประกวด/แข่งขัน คัดเลือกนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

รวมงบประมาณทั้งสิน้

137,200
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แผนการใช้เงินโครงการตามแผนปฏิบตั ิการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายจารูญ หนูสังข์
และนางวันทนารังสิมันตุชาติ
งบประมาณจาแนกรายไตรมาส
หน่วยงาน
รวม
ที่
กิจกรรม
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ศึกษาวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้
25,000
25,000 กลุ่มนิเทศฯ
2 พัฒนาครูผู้สอนฯ
79,400
79,400
3 ประกวด/แข่งขัน คัดเลือก
32,800
32,800
นวัตกรรมฯ
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โครงการ

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา(STEM Education) โดยใช้
กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน
แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
สนองยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษา
เพือ่ สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายจารูญ หนูสังข์
ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.หลักการและเหตุผล
กระทรวงศึกษาธิการ เล็งเห็นความจาเป็นในการเร่งพัฒนากาลังคนที่ไม่เพียงแต่มีความรู้และ
ทักษะด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี แต่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ดั งกล่าวในการ
ดารงชีวิตประจาวันและการประกอบอาชีพอีกทั้งมีทักษะที่พร้อมส าหรับโลกในศตวรรษที่ 21
กล่าวคือเป็นผู้ที่มีทักษะที่จาเป็นในการประกอบอาชีพเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ และสร้างนวัตกรรม
เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลผลิตและเป็นผู้ที่มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการทา จึงได้
ปรับยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้เน้นความรู้และทักษะ
ที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพในเศรษฐกิจและสังคมยุคที่มีการแข่งขันสูง
สานักงานเขตพื้นที่การศึ กษา ถือเป็นหน่วยงานหลักในการนานโยบายสู่การปฏิบัติเพื่อ การ
ยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ และเทคโนโลยี ของส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ มีบทบาทในการริเริ่มและส่งเสริม
สนับสนุน และประสานงาน ให้มีการพัฒนาหลักสูตรระดับสถานศึกษา รวมถึงวิธีการจัดการเรียนรู้
การประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ค ณิ ต ศาสตร์ และเทคโนโลยี ในระดั บ การศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน
สะเต็มศึกษาเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่บูรณาการวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์เข้าด้วยกันให้ผู้เรียนนาความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริงรวมทั้งการพั ฒนา
กระบวนการหรื อผลผลิตใหม่ที่เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ ผ่ าน
ประสบการณ์ในการทากิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน(Project – Based Learning)
หรือกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน(Problem – Based Learning)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาให้เกิดขึ้ นในทุกระดับชั้นทุกโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนใน
สั ง กัด ได้ พัฒ นาทัก ษะกระบวนการคิ ดวิ เคราะห์ การแก้ ปัญ หา ความคิ ดสร้า งสรรค์ รวมทั้ งเห็ น
ความสาคัญของการเรียนวิท ยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้
ดังนั้นเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมการเรียนรู้ ดังกล่าว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรี ธ รรมราช เขต 3 จึ งได้จั ด ให้ มีโครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ส ะเต็ม ศึกษา (STEM
Education) โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน
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2.วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ( Project-Based
Learning STEM Festival 2017)
2. เพื่อนิเทศโรงเรียนแกนนาขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education)
ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 จัดประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ( ProjectBased Learning STEM Festival 2017) มีผู้เข้าร่วมงานที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษา
จานวน 90 คน
3.1.2 นิเทศโรงเรียนแกนนาขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ส ะเต็มศึกษา (STEM
Education) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จานวน 10 โรงเรียน ( โรงเรียนชุมชนวัดควนดินแดง
มิตรภาพที่ 173, บ้านชะอวด, บ้านห้วยหาร, วัดหัวค่าย(พิศาลอุปถัมภ์ ) , วัดนาหมอบุญ ,
บ้านปากเชียร,บ้านกุมแป, บ้านควนเงิน, วัดสระ, ชุมชนวัดสุวรรณรังษี)
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ผู้เข้าประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา มีความริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรม
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ เทคโนโลยี ทั้งในส่วนของการพัฒนากิจกรรม
การเรียนรู้แบบโครงงานของครูและการจัดทาโครงงานงานของนักเรียน
3.2.2 ผู้บริหารและ ครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในโรงเรียน
ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) มีความตระหนักถึงความสาคัญในการ
ใช้สะเต็มศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
ขั้นตอน/กิจกรรม
วัน เดือน ปี
1 กิจกรรมที่ 1
จัดประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา ระดับเขต ธันวาคม 2560
พื้นที่การศึกษา ( Project-Based Learning :
STEM Education Festival 2018)
2 กิจกรรมที่ 2
นิ เ ทศโรงเรี ย นแกนน าขั บ เคลื่ อ นการจั ด การ พฤศจิกายน 2560เรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education)ระดับ กันยายน 2561
เขตพื้นที่การศึกษา จานวน 10 โรงเรียน

ผู้รับผิดชอบ
นายจารูญ หนูสังข์
คณะทางาน
นายจารูญ หนูสังข์
คณะทางาน
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5. งบประมาณ : งบประมาณสนับสนุนจาก สพฐ. จานวน 100,000 บาท
ที่

รายการ/กิจกรรม/การใช้งบประมาณ

1 กิจกรรมที่ 1
จั ด ประกวดโครงงานสะเต็ ม ศึ ก ษา ระดั บ เขตพื้ น ที่
การศึกษา ( Project-Based Learning : STEM
Education Festival 2017) ระยะเวลา 1 วัน
- ค่ า อาหารกลางวั น อาหารว่ า งและเครื่ อ งดื่ ม ของ
ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประกวด ผู้ เ ข้ า ร่ ว มงาน และคณะท างาน
จานวน 90 คน
(90 คน x 1 วัน x 160 บาท)
-เงิ น รางวั ล ส าหรั บ ผู้ ช นะการประกวดที่ ผ่ า นเกณฑ์
คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป ( คัดเลือกผู้เข้าประกวด
จานวน 15 ทีม x 5,000 บาท)
- ค่าวัสดุจัดทาเอกสารการประกวด
2 กิจกรรมที่ 2
นิเทศโรงเรียนแกนนาขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้
สะเต็มศึกษา (STEM Education)ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา จานวน 10 โรงเรียน
- ค่าพาหนะนิเทศโรงเรียนแกนนาขับเคลื่อน
การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education)
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (10 โรงเรียน)
- ค่าวัสดุจัดทารายงานผลการนิเทศ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ

งบประมาณ

จาแนกหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

94,400

14,400
75,000
5,000
5,600

3,600
100,000

-

93,000

* ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ

6. ผลผลิต (Outputs)
1. มี ผู้ เ ข้ า ร่ ว มงานการจั ด ประกวดโครงงานสะเต็ มศึ ก ษา ระดั บ เขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษา
(Project-Based Learning STEM Festival 2018)จานวน90 คน
2. โรงเรียนแกนนาขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา จานวน 10 โรงเรียน ได้รับการนิเทศ

2,000
7,000
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7. ผลลัพธ์ (Outcomes)
1. ผู้เข้าประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา มีความริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ เทคโนโลยี ทั้งในส่วนของการพัฒนากิ จกรรมการเรียนรู้แบบ
โครงงานของครู และการจัดทาโครงงานของนักเรียน
2. ผู้บริหารและ ครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในโรงเรียนขับเคลื่อนการ
จัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา(STEM Education) มีความตระหนักถึงความสาคัญในการใช้สะเต็มศึกษา
เพื่อยกระดับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
8.ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละ 100 ของครูผู้เข้าประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา มีความริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรม
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ เทคโนโลยี ทั้งในส่วนของการพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรู้แบบโครงงานของครู และการจัดทาโครงงานของนักเรียน
2. ร้อยละ100 ของผู้บริหารและ ครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในโรงเรียน
ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา(STEM Education) มีความตระหนักถึงความสาคัญในการ
ใช้สะเต็มศึกษาเพื่อยกระดับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

แผนการใช้เงินโครงการตามแผนปฏิบตั ิการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา(STEM Education) โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน
ยุทธศาสตร์ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายจารูญ หนูสังข์

ที่

กิจกรรม

1 จัดประกวดโครงงาน STEM
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
2 นิเทศโรงเรียนแกนนา STEM

งบประมาณจาแนกรายไตรมาส
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
94,400

5,600

รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

94,400

กลุ่มนิเทศฯ

5,600
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รวมงบประมาณทั้งสิน้

100,000

โครงการ
แผนงานพื้นฐาน
สนองยุทธศาสตร์
ลักษณะโครงการ
หน่วยงานรับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ
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ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ต่อเนื่อง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
1. นางสุวนิตย์ ชูรักษ์ 2. นายประยงค์ ชูรักษ์
1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561

1. หลักการและเหตุผล

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นเรื่องสาคัญในการพัฒนาประเทศ สังคมต้องการทรัพยากร
มนุษย์ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ เพื่อแสวงหาความรู้ และเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่าง
ๆ รวมทั้งกระบวนการศึกษาโดยใช้ภ าษาอังกฤษเป็นเครื่องช่ว ยเสริมความสามารถ นอกจากนี้
ภาษาอังกฤษยังมีบทบาทสาคัญทางด้านการติดต่อ สื่อสารระหว่างชนชาติต่าง ๆ การใช้ภาษาอังกฤษ
เป็นภาษากลางในการสื่อสาร จนกลายเป็นภาษาสากลนานาชาติ (English as an international
language) ภาษาอังกฤษจัดเป็นสื่อสาคัญนาไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ และเป็นพื้นฐานสาคัญ
สาหรับการศึกษาในระดับสูงขึ้นไป ประกอบกับการเตรียมตัวพลเมืองของประเทศไทยเข้าสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียน (ASEAN) ยิ่งมีความจาเป็นต้องเร่งรัดและเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้มี
ความพร้อมในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ปีการศึกษา 2560
ปัจจุบันมีโรงเรียนในสังกัดจานวน 242 โรงเรียน มีครูทั้งสิ้นจานวน 1,881 คน(ข้อมูล 10 มิถุนายน
2560) และจากการสารวจข้อมูลครูสอนภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 มีครูสอนภาษาอังกฤษ จานวน 679 คนเป็น
ครูจบเอกภาษาอังกฤษจานวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 17.38 ครูที่ไม่จบเอกภาษาอังกฤษจานวน
561 คน คิดเป็นร้อยละ 82.62 จากข้อมูลดังกล่าวทาให้ทราบว่าครูที่ไม่จบเอกภาษาอังกฤษขาดความ
มั่นใจที่จะถ่ายทอดความรู้ด้านภาษาเพื่อการสื่อสารให้กับนักเรียนเป็นประการหนึ่งด้วย และจากผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558-2559 ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 มี
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 34.15,29.17 ต่ากว่าค่าเฉลี่ย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ร้ อ ยละ 36.61,31.11) และต่ ากว่ า ค่ า เฉลี่ ย ระดั บ ประเทศ (ร้ อ ยละ40.31,34.95) ตามล าดั บ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ตระหนักและเห็นความจาเป็น
อย่างเร่งด่วนที่ต้องพัฒนาครูที่ไม่ จบเอกภาษาอังกฤษ ให้มีความมั่นใจและสามารถจัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ และสอดรับกับ ยุทธศาสตร์ สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและ 13 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษที่ไม่จบเอกภาษาอังกฤษให้มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
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3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
- อบรมเชิงปฏิบัติการครูที่ไม่จบเอกภาษาอังกฤษ จานวน 70 คน ระยะเวลา 18 ชั่วโมง
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- ครูสอนภาษาอังกฤษที่ไม่จบเอกภาษาอังกฤษมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
1

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
-เสนอขออนุมัติโครงการ
-แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการด าเนิ น งาน
โครงการ

ระยะเวลาดาเนินงาน
ต.ค.-พ.ย. 2560
พ.ย.-ธ.ค. 2560

ผู้รับผิดชอบ
นางสุวนิตย์ ชูรักษ์
ผอ.สพป.นศ. 3

2

ประชุ ม คณะกรรมการด าเนิ น งาน
โครงการ

26 ธันวาคม 2560

นางสุวนิตย์ ชูรักษ์
และคณะ

3

อบรมเชิงปฏิบั ติการแบบเข้ม การใช้ 4-5 และ 25 พ.ค. 2561
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาหรับ
ครู ไม่ จ บเอกภาษาอั ง กฤษระดับ ชั้ น
ประถมศึกษา จ านวน 70 คน เวลา
18 ชั่วโมง
นิ เ ทศ ติ ดต าม แล ะป ระ เมิ นผ ล 9 – 24 พ.ค. 2561 และ
สรุปรายงาน
มิ.ย.-ก.ย. 2561

4

นางสุวนิตย์ ชูรักษ์
และคณะ

นางสุวนิตย์ ชูรักษ์
และคณะ
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5. งบประมาณ : งบประมาณสนับสนุนจาก สพฐ. จานวน 100,000 บาท

รายการ/กิจกรรม/การใช้งบประมาณ
กิ จ กรรม อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแ บบเข้ ม การใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จานวน 70 คน จานวน
18 ชั่วโมง(ศุกร์-เสาร์,ศุกร์ หรือช่วงปิดภาคเรียน)
1.1 ประชุมปฏิบัติการวางแผนดาเนินงาน คณะทางาน/
วิทยากร/จัดทาสื่อ 20 คน เวลา 1 วัน(วันเสาร์)
-ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
(20 คน X 160 บาท X 1 วัน)
-ค่าวัสดุสานักงาน (20 คน X 150 บาท X 1 วัน)
-ค่าพาหนะ (20 คน X 200 บาท X 1 วัน)
1.2 ค่าตอบแทนวิทยากรชาวต่างชาติ
(1,200บาทx 18 ชั่วโมง X2คน)
1.3 ป้ายไวนิล
1.4 ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
คณะทางานและผู้เข้าอบรม
(90 คน x 160 บาท X3 วัน)
1.5 ค่าวัสดุสานักงาน ( 90 คนx100บาทX1 วัน)
1.6 ค่าพาหนะหรือค่าชดเชยน้ามันเชื้อเพลิงในการนิเทศ
ติดตามฯ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

งบประมาณ

จาแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

10,200
3,200
3,000
4,000
21,600

21,600

500
43,200

500
43,200

9,000
15,500
100,000

9,000
15,500
21,600

66,400

หมายเหตุ : ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ
6. ผลผลิต (Output)
ครูที่ไม่จบเอกภาษาอังกฤษมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
7. ผลลัพธ์ (Outcomes)
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ไม่จบเอกภาษาอังกฤษมีรูปแบบหรือแนวการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

12,000
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8. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ครู ที่ ไ ม่ จ บเอกภาษาอั ง กฤษมี ทั ก ษะการใช้ ภ าษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สารและจั ดกิ จ กรรม
การเรียนการสอน ร้อยละ 80

แผนการใช้เงินโครงการตามแผนปฏิบตั ิการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางสุวนิตย์ ชูรักษ์ 2. นายประยงค์ ชูรักษ์

ที่

กิจกรรม

งบประมาณจาแนกรายไตรมาส
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กลุ่มนิเทศฯ
84,500

15,500

รวมงบประมาณทั้งสิน้

84,500
15,500

100,000
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1 ขออนุมัติโครงการ/แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
2 อบรมเชิงปฏิบตั ิการฯ
3 นิเทศ ติดตามและประเมินผล
สรุปรายงาน

รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

โครงการ
แผนงานพื้นฐาน
สนองยุทธศาสตร์
ลักษณะโครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ
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อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุแนวใหม่
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใหม่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
กลุม่ บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางประยงค์ ชุมทอง และนางสาวอนงค์ หนูดา
ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561

1. หลักการและเหตุผล
ด้วยปีงบประมาณ 2560 มีการออกพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุ พ.ศ.2560 ซึ่งตามพระราชบัญญัติหน่วยงานของรัฐต้องดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พั ส ดุ ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด แก่ ห น่ ว ยงานและสอดคล้ อ งกั บ หลั ก การคุ้ ม ค่ า โปร่ ง ใส มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้ มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุด ส่งเสริม
ให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อ จัดจ้าง เพื่อให้ครูที่ปฏิบัติหน้าที่พัสดุ ใน
สถานศึกษาจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุถูกต้องตามระเบียบ คุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สอดคล้องกับหลักการตามพระราชบัญญัติฉบับใหม่ และเหมาะสมกับสภาวการณ์ใ น
ปัจจุบัน อันมีวิธีปฏิบัติที่แตกต่างไปจากระเบียบจัดซื้อจัดจ้างฉบับเดิม จึงได้จัดทาโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุแนวใหม่ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ ครู ที่ปฏิบัติหน้าที่พัสดุในสถานศึกษา ได้รับความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ ย วกั บ พระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ.2560 ระเบี ย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
2.2 เพื่อให้ครูที่ปฏิบัติหน้าที่พัสดุในสถานศึกษา สามารถปฏิบัติงานพัสดุ ได้อย่าง
มั่นใจถูกต้องตามระเบียบ มีประสิทธิภาพ โปร่งใส คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
2.3 เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ของสถานศึกษาสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ด้านความเป็นเลิศ
ในการบริหารจัดการ มีระบบการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ประชุมคณะทางานเตรียมการกาหนดเนื้อหา จัดทาคู่มือ จานวน10 คน 1 วัน
3.1.2 อบรมครูทปี่ ฏิบัติหน้าที่พัสดุในสถานศึกษา จานวน 242 คน
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3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1. ร้อยละ 100 ครูที่ปฏิบัติหน้าที่พัสดุในสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจใน
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ตามพระราชบัญญัติและระเบียบใหม่ สามารถปฏิบัติงานด้วย
ความมั่นใจ ถูกต้องตามระเบียบ ทันตามเวลาที่กาหนด
3.2.2 ครูที่ปฏิบัติหน้าที่พัสดุในสถานศึกษานาความรู้ไปพัฒนางานในความ
รับผิดชอบ เพิ่มความเข้มแข็งในการปฏิบัติงาน
3.2.3 สถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุ ด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คุ้มค่า ตรวจสอบได้
4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
ขั้นตอน/กิจกรรม
1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2 ประชุมคณะทางานวางแผนกาหนด
เนื้อหา หลักสูตร จัดทาคู่มืออบรม
3 ดาเนินการอบรมครูที่ปฏิบัติหน้าที่พัสดุ
ในสถานศึกษา จานวน 242 คน
4 สรุป/ประเมินผล/รายงานผล

วันเดือนปี
ตุลาคม 2560
พฤศจิกายน 2560
พฤศจิกายน 2560
กันยายน 2561

ผู้รับผิดชอบ
นางประยงค์ ชุมทอง
นางสาวอนงค์ หนูดา
และคณะ
นางสาวอนงค์ หนูดา
และคณะ
นางสาวอนงค์ หนูดา
และคณะ

5. งบประมาณ : แผนงานพื้นฐาน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 116,000 บาท
จาแนกหมวดรายจ่าย
ที่ รายการ/กิจกรรม/การใช้งบประมาณ งบประมาณ ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทางานวางแผนกาหนดเนื้อหา หลักสูตร จัดทาคู่มืออบรม
1 ประชุมคณะทางาน จานวน 10 คน
200
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน
1 มื้อ ๆ ละ 20 บาท (20X10X1)
200
กิจกรรมที่ 2 อบรมครูที่ปฏิบัติงานพัสดุในสถานศึกษา จานวน 242 คน
2 อบรมครูที่ปฏิบัติหน้าที่พัสดุ
115,800
ในสถานศึกษา จานวน 242 คน
- ค่าอาหารกลางวันผู้เข้ารับการอบรม
88,200
และคณะทางาน จานวน 252 คน
1 มื้อ ๆ ละ 350 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
25,200
จานวน 252 คน 2 มื้อ ๆ ละ 50 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร
2,400
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
116,000
116,000.
หมายเหตุ

* ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ
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6. ผลผลิต (Output)
6.1 ครูที่ปฏิบัติหน้าที่พัสดุในสถานศึกษา จานวน 242 คน ปฏิบัติงานพัสดุได้ถูกต้องตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
6.2 ครูที่ปฏิบัติหน้าที่พัสดุในสถานศึกษาปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ทันตามเวลาที่กาหนด
7. ผลลัพธ์ (Outcomes)
7.1 ครูที่ปฏิบัติงานพัสดุในสถานศึกษา จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุด้วยความมั่นใจ ถูกต้อง
ตามระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง
7.2 ครูที่ปฏิบัติงานพัสดุในสถานศึกษา จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุด้วยความโปร่งใส ซึ่ง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ด้าน
ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ มีระบบการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมี
ธรรมาภิบาล
8. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
8.1 ร้อยละ 100 ของจานวนเอกสารหลักฐานการเบิกจ่าย ถูกต้องตามระเบียบ
8.2 ร้อยละ 100 มีการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุได้รวดเร็ว ทันตามเวลาที่กาหนด
8.3 ร้อยละ 100 ของการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณเสร็จสิ้นในปีงบประมาณ
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล

แผนการใช้เงินโครงการตามแผนปฏิบตั ิการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุแนวใหม่ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

รวมงบประมาณทั้งสิน้

116,000
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางประยงค์ ชุมทอง และนางสาวอนงค์ หนูดา
งบประมาณจาแนกรายไตรมาส
หน่วยงาน
รวม
ที่
กิจกรรม
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ประชุมคณะทางาน
200
200 กลุ่มบริหารงานการเงิน
2 อบรมครูที่ปฏิบตั ิงานพัสดุ
115,800
115,800 และสินทรัพย์
ในสถานศึกษา
3 สรุป รายงานผล

โครงการ
แผนงานพื้นฐาน
สนองยุทธศาสตร์
ลักษณะโครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ
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พัฒนา ศักยภาพครูผู้ช่วยสู่เส้นทางครูมืออาชีพในประชาคมอาเซียน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใหม่
กลุ่มบริหารงานบุคคล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
1. นายปรีชา รักษ์ทอง
2. นายจรูญ พันธ์โภชน์
3. นางประไพพิศ ไชยเดช
4. นางจุรีรัตน์ สงณรงค์
ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561

1. หลักการและเหตุผล
การศึกษาเป็นปัจจัยสาคัญสาหรับการพัฒนาประเทศ ซึ่งครูเป็นบุคลากรที่มีบทบาทสาคัญ
ยิ่ง ในการขับเคลื่อนด้านการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
จาเป็นต้องมี
ความรู้ด้านวิชาการ ด้านเทคนิคต่างๆ ที่ทันสมัย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้
ตระหนักถึงความสาคัญของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย
จึงได้
มอบหมายให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ดาเนินการพัฒนาครูผู้ช่วย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โดยกลุ่มบริหารงาน
บุคคล เห็นว่าครูมีจาเป็นต้องมีวินัย คุณธรรมและจิตสานึกของความเป็นครูอยู่ในจิตใจ พัฒนาจิตใจ
ให้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณของความเป็นครู ตามหลักสูตร ที่ ก.ค.ศ.กาหนด ให้ผู้ได้รับการ
บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในตาแหน่งครูผู้ช่วย ได้รับการพัฒนา
ดังนั้น จึงมี โครงการ “พัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นมืออาชีพ”ในประชาคมอาเซียนดังกล่าวนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ครูผู้ช่วย เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติ และบุคลิกลักษณะของครู ให้
สามารถปฏิบัติตนและปฏิบัติงานในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมเป็นครูมืออาชีพ
2.2 เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ระเบียบ กฎหมาย
ทักษะการปฏิบัติงานอย่างครูมืออาชีพ ความก้าวหน้าในวิชาชีพ ตลอดจนคุณลักษณะครูที่ดี
2.3 เพื่อให้ครูผู้ช่วยได้พัฒนาจิตใจ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถเป็นแบบอย่างที่ดี
ต่อสังคมได้
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ครูที่บรรจุใหม่ จานวน 140 คน ได้รับการพัฒนาตามหลักสูตร ก.ค.ศ. กาหนด
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1
ครูผู้ช่วย เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติ และบุคลิกลักษณะของครู ให้
สามารถปฏิบัติตนและปฏิบัติงานในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมเป็นครูมืออาชีพ
3.2.2 ครูผู้ช่วยมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ระเบียบ กฎหมาย
ทักษะการปฏิบัติงานอย่างครูมืออาชีพ ความก้าวหน้าในวิชาชีพ ตลอดจนคุณลักษณะครูที่ดี
3.2.3 ครูผู้ช่วยได้พัฒนาจิตใจ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถเป็นแบบอย่างที่ดี
ต่อสังคมได้
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4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
1
2
3
4
5
6

ขั้นตอน/กิจกรรม
ขออนุมัติโครงการ
แต่งตั้งคณะกรรมการการดาเนินการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประสานงาน/แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
พัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นมืออาชีพ
ในประชาคมอาเชียน
ประเมินผล/สรุปผล

วันเดือนปี
ตุลาคม 2560
เมษายน 2561
เมษายน 2561
เมษายน 2561
เมษายน 2561

ผู้รับผิดชอบ
จรูญ/ประไพพิศ
ผอ.สพป.นศ.3
ผอ.สพป.นศ.3
คณะทางาน
คณะทางาน

เมษายน 2561

คณะทางาน

5. งบประมาณ : แผนงานพื้นฐาน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 127,000 บาท
จาแนกหมวดรายจ่าย
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

ที่ รายการ/กิจกรรม/การใช้งบประมาณ งบประมาณ ค่าตอบแทน
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทางาน
1 ประชุมคณะทางาน จานวน 20 คน
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 20
800
คนๆ ละ 20 บาท จานวน 2 ครั้ง
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาครูผู้ช่วย
2 พัฒนาครูผู้ช่วย จานวน 140 คน
วิทยากร คณะทางาน จานวน 10 คน
- ค่าอาหารกลางวัน จานวน 2 มื้อๆละ
75,000
250 บาท จานวน 150 คน
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 6 มื้อ
36,000
มื้อละ 40 บาท จานวน 150 คน
-ค่าตอบแทนวิทยากร 12 ชมๆ ละ 500 บาท
6,000
-ค่าพาหนะ/ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
6,500
- ค่าวัสดุ
2,700
กิจกรรมที่ 3 สรุปผล
3 ประเมินผล/สรุปผล
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
127,000
หมายเหตุ

* ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ

800

75,000
36,000
6,000
6,500
2,700
124,300

2,700
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6. ผลผลิต (Output)
ครูผู้ช่วย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
ได้ผ่านการพัฒนา จานวน 140 คน ตามหลักสูตร ของ ก.ค.ศ. กาหนด
7. ผลลัพธ์ (Outcomes)
7.1 ผู้เข้าร่วมการพัฒนา ได้รับความรู้ ทักษะ เจตคติ และบุคลิกลักษณะของครู ให้สามารถ
ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมเป็นครูมืออาชีพ
7.2 ผู้เข้าร่วมการพัฒนา มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ระเบี ยบ กฎหมาย
ทักษะการปฏิบัติงานอย่างครูมืออาชีพ ความก้าวหน้าในวิชาชีพ ตลอดจนคุณลักษณะครูที่ดี
7.3 ได้พัฒนาจิตใจ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมได้
8. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
8.1 ครูผู้ช่วยทุกคน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
มีความรู้ ความสามารถ เป็นครูมืออาชีพ สู่ผลต่อผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
8.2 ครูผู้ช่วยทุกคนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมได้ ทาให้องค์กรมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
มากขึ้น

แผนการใช้เงินโครงการตามแผนปฏิบตั ิการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการ พัฒนา ศักยภาพครูผู้ช่วยสู่เส้นทางครูมืออาชีพในประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นายปรีชา รักษ์ทอง 2. นายจรูญ พันธ์โภชน์ 3. นางประไพพิศ ไชยเดช 4. นางจุรีรัตน์ สงณรงค์
งบประมาณจาแนกรายไตรมาส
รวม
ที่
กิจกรรม
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ประชุมคณะทางาน
800
800
2 พัฒนาครูผู้ช่วย
126,200
126,200
3 ประเมินผล/สรุปผล

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
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รวมงบประมาณทั้งสิน้

127,000

โครงการ
แผนงานพื้นฐาน
สนองยุทธศาสตร์
ลักษณะโครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ
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การประเมินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สู่วิทยฐานะและความก้าวหน้าในวิชาชีพ
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
โครงการต่อเนื่อง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
กลุ่มบริหารงานบุคคล
1.นางนภัสสรณ์ หมื่นภักดี 2.นายจรูญ พันธ์โภชน์
3.นายปรีชา รักษ์ทอง
1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

1. หลักการและเหตุผล
ด้วยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
มาตรา 54การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะใดและการเลื่อนเป็นวิ ทยฐานะ
ใดต้องเป็นไปตามมาตรฐานวิทยฐานะตามมาตรา 42 ซึ่งผ่านการประเมิน ทั้งนี้ ให้คานึงถึงความ
ประพฤติด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ประสบการณ์ คุณภาพการปฏิบัติงาน
ความช านาญ ความเชี่ย วชาญ ผลงานที่เกิ ดจากการปฏิ บัติห น้าที่ ในด้ านการเรียนการสอนตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30
กันยายน 2552 และ ก.ค.ศ.ได้กาหนดให้ข้าราชการครู ตาแหน่งที่มี วิทยฐานะ จะต้องเสนอผลงาน
ทางวิชาการตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กาหนด และตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึ ก ษา พ.ศ.2547 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ.2551 มาตรา 79 บั ญ ญั ติ ใ ห้
ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาและมีหน้าที่พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
เพื่อให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสมในอันที่จะ
ทาให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความก้าวหน้าแก่ราชการ ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ได้ตระหนักถึง
ความส าคั ญ ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาที่ ส่ ง ผลถึ ง คุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ และจากการ
วิเคราะห์ ข้อมูล เมื่อ พ.ร.บ.ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษามีผลบังคับ การเสนอผลงานทาง
วิ ช าการของข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาเพื่ อ เลื่ อ นวิ ท ยฐานะให้ สู ง ขึ้ น เพื่ อ ให้ มี
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน
ได้ศึกษาแลกเปลี่ยน ทาความเข้าใจ บทบาทภารกิจของงาน ได้อย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ มี
ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการพัฒนาผลงานทางวิชาการ เพื่อให้การจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาเกิด
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อผู้เรียนให้มากที่สุด เลือกนวัตกรรมมาแก้ปัญหาและการพัฒนางานในหน้าที่
และป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 สร้างแรงจูงใจให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองเพื่อ
ความก้าวหน้าในอาชีพและความมั่นคงในการดาเนินชีวิต
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2.2 เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ
ในการจัดทาผลงานทางวิชาการให้ได้มาตรฐานแลถูกต้องตามหลักวิชาการ
2.3 เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้าใน
วิชาชีพและมีขวัญกาลังใจในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนหรือคุณภาพในการปฏิบัติงานในหน้าที่
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ข้าราชการครู ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารการศึกษาและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จานวน 622 ราย ได้รับความรู้ ความสามารถในการจัดทาผลงานทาง
วิชาการได้มาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ
3.1.2 ข้าราชการครู ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารการศึกษาและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้เลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้นร้อยละ 95
3.1.3 ข้าราชการครู ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารการศึกษาและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ที่เสนอขอรับการประเมินและจัดทาผลงานทางวิชาการเพื่อให้มีและ
เลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้นได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ข้าราชการครู ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารการศึกษาและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้รับความรู้ ความสามารถในการจัดทาผลงานทางวิชาการได้
มาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ
3.2.2 ข้าราชการครู ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารการศึกษาและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้เลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น
3.2.3 ข้าราชการครู ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารการศึกษาและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ที่เสนอขอรับการประเมินและจัดทาผลงานทางวิชาการเพื่อให้มีและ
เลื่ อ นวิ ท ยฐานะที่ สู ง ขึ้ น ส่ ง ผลต่ อ การพัฒ นาคุ ณ ภาพของผู้ เ รี ย นได้ อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด
ประโยชน์สูงสุด
4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
1
2

ขั้นตอน/กิจกรรม
เสนอโครงการ
ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน

3

ตั้งกรรมการชุดที่ 1 (ประเมินด้านที่ 1,2และ3)

4

ดาเนินการประเมินด้านที่ 1,2

5

ตั้งกรรมการชุดที่ 2 (ประเมินด้านที่ 3)

6

ดาเนินการประเมินด้านที่ 3

วันเดือนปี
1-7 ตุลาคม 2560
1-5 ของทุกเดือน

ผู้รับผิดชอบ
นางนภัสสรณ์ หมื่นภักดี
นายจรูญ พันธ์โภชน์

25 ตุลาคม 2560– 30
กันยายน 2561
พฤศจิกายน 2560 –
30 กันยายน 2561
พฤศจิกายน 2560 –
30 กันยายน 2561
ธันวาคม 2560 –
30 กันยายน 2561

คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่

คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่
คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่
คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่
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ที่
7
8

ขั้นตอน/กิจกรรม
นาเสนอ กศจ.เพื่อพิจารณาอนุมัติผล
การประเมิน
แต่งตั้งเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะที่สูงขึ้น

วันเดือนปี

9

รายงานผลการแต่งตั้ง ก.ค.ศ.และ สพฐ.

ธันวาคม 2560 –
30 กันยายน 2561
ธันวาคม 2560 –
30 กันยายน 2561
ธันวาคม 2560 –
30 กันยายน 2561
ธันวาคม 2560 –
30 กันยายน 2561

10 เสนอของบประมาณ ต่อ สพฐ.

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัด
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่

5. งบประมาณ : แผนงานพื้นฐาน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 100,000 บาท
ที่

รายการ/กิจกรรม/การใช้งบประมาณ

กิจกรรมที่ 1
1 ค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการของ
คณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ
- วิทยฐานะชานาญการ
- วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
กิจกรรมที่ 2
2 ค่าอ่านผลงานทางวิชาการ
3 ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการ
(จานวน 9 คน ๆ ละ 625 บาท)
กิจกรรมที่ 3
4 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(จานวน 47 คน ละ 50 บาท)
5 ค่าวัสดุในการดาเนินการ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ

งบประมาณ

จาแนกหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

5,000
10,150
72,000
5,500

2,350
5,000
100,000

5,000
10,150
72,000
5,500

2,350

* ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ

6. ผลผลิต (Output)
6.1 ร้อยละของข้าราชการครู ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารการศึกษาและ
บุ คลากรทางการศึกษาในสั งกัด ได้รั บ ความรู้ ความสามารถในการจั ดทาผลงานทางวิช าการได
มาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ
6.2 ร้อยละของข้าราชการครู ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารการศึกษาและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้เลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น

5,000
5,000
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6.3 ร้อยละของข้าราชการครู ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารการศึกษาและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ที่เสนอขอรับการประเมินและจัดทาผลงานทางวิชาการเพื่อให้มีและ
เลื่ อ นวิ ท ยฐานะที่ สู ง ขึ้ น ส่ ง ผลต่ อ การพัฒ นาคุ ณ ภาพของผู้ เ รี ย นได้ อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเ กิ ด
ประโยชน์สูงสุด
7. ผลลัพธ์ (Outcomes)
7.1 จานวนข้าราชการครู ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารการศึกษาและ
บุคลากรทางการศึกษา
7.2 ข้าราชการครู ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด ที่เสนอขอรับการประเมินและจัดทาผลงานทางวิชาการเพื่อให้มีและเลื่อนวิทย
ฐานะที่สูงขึ้นส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
8. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
8.1 ร้อยละ 100 ของข้าราชการครู ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารการศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้รับความรู้ ความสามารถในการจัดทาผลงานทางวิชาการได
มาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ
8.2 ร้อยละ 95 ของข้าราชการครู ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารการศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้เลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น
8.3 ร้อยละ 95 ของข้าราชการครู ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารการศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ที่เสนอขอรับการประเมินและจัดทาผลงานทางวิชาการเพื่อให้มี
และเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้นส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุด

รวมงบประมาณทั้งสิน้

100,000
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แผนการใช้เงินโครงการตามแผนปฏิบตั ิการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการ การประเมินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่วิทยฐานะและความก้าวหน้าในวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1.นางนภัสสรณ์ หมืน่ ภักดี 2.นายจรูญ พันธ์โภชน์ 3.นายปรีชา รักษ์ทอง
งบประมาณจาแนกรายไตรมาส
หน่วยงาน
รวม
ที่
กิจกรรม
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
2 ตั้งกรรมการชุดที่ 1 (ประเมิน
ด้านที่ 1,2 และ 3)
3 ดาเนินการประเมินด้านที่ 1,2
4 ตัง้ กรรมการชุดที่ 2 (ประเมินด้านที่ 3)
5 ดาเนินการประเมินด้านที่ 3
15,150
72,000
5,500
2,350
5,000
100,000
6 การแต่งตั้งเพื่อเลื่อนเป็น
วิทยฐานะที่สูงขึ้น
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โครงการ
สรรหาและคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
สนองยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
.ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางนภัสสรณ์ หมื่นภักดี 2. นายจรูญ พันธ์โภชน์
3. นายปรีชา รักษ์ทอง
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
1. หลักการและเหตุผล
กลุ่มบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษาเป็นมาตรการจูงใจข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของหน่วยงานโดยยึดหลักการกระจายอานาจ
ระบบคุณธรรมและหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัว เกิดความอิสระในการ
ปฏิบัติงานภายใต้กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติงานไดรับการพัฒนา มีความรู้ความสามารถ มี
ขวัญกาลังใจ นาไปสู่การบริการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนต่อไป และองค์กรบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ได้ออกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกาหนดตาแหน่ง และวิทยฐานะให้สูงขึ้น
โดยใช้ผ ลงานที่เกิดจากการปฏิบั ติห น้ าที่ ประกอบกับเพิ่มประสิ ทธิภ าพการปฏิบัติงานทดแทน
ข้าราชการเกษียณและการปรับโครงสร้างการบริหารงานบุคลจึงทาให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขาดบุ คลากร ในการดาเนิน งานให้ เกิดประสิ ทธิภ าพ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3 จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวในการดาเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล ให้
ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล สนองตอบความต้องการของหน่วยงานในเขตพื้นที่
การศึกษา
2.2 เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและมีจิตสานึกในการปฏิบัติ
ภารกิจทีร่ ับผิดชอบ ให้เกิดผลสาเร็จตามหลักการบริหารแบบมุ่งแบบผลสัมฤทธิ์
2.3 เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดย
ยึดมั่นในระเบียบวินัย จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ
2.4 เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพได้รับ
การยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและความก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของผู้เรียนเป็นสาคัญ
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 จัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวที่มีความรู้ ความสามารถมาปฏิบัติงานในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาได้อย่างเป็นระบบ สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ดังนี้
1. ตาแหน่ง พนักงานพิมพ์ดีด จานวน 1 อัตรา ๆ ละ 9,000 บาท
2. ตาแหน่ง พนักงานราชการ จานวน 8 อัตรา ๆ ละ 18,000 บาท
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3. ตาแหน่ ง ครูรายเดื อนแก้ปั ญ หาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
จานวน 8 อัตรา ๆ ละ 15,000 บาท
3.1.2 บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด จานวน 242
โรงเรียน ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 สามารถจัดหาลูกจ้างชั่วคราว บุคลากรสนับสนุนการจัดการศึกษาได้อย่าง
เพียงพอต่อการบริการแก่โรงเรียนในสังกัดและการบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษา
3.2.2 บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นสาคัญ
3.2.3 บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับการส่งเสริมบุ คลากรให้มี
ความรู้ความสามารถและมีจิตสานึกในการปฏิบัติภารกิจ ที่รับผิดชอบ ให้เกิดผลสาเร็จตามหลักการ
บริหารแบบมุ่งแบบผลสัมฤทธิ์
4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
ขั้นตอน/กิจกรรม
1 แต่งตั้งคณะทางาน/สารวจ/เสนอโครงการ
2 ประชุมชี้แจ้ง/มอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องดาเนินการ
3 ดาเนินการสรรหา (ลูกจ้างชั่วคราว)
- พนักงานพิมพ์ดีด
- ครูรายเดือน
- พนักงานราชการ
4 ปฐมนิเทศ/มอบหมายงานตามภารกิจ
5

นิเทศ กากับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

6

สรุปผลและรายงานโครงการ

5. งบประมาณ : งบประมาณ สพฐ

วันเดือนปี
1-15 ตุลาคม 2560
1-15 ตุลาคม 2560
15- 25 พฤศจิกายน
2560
30 พฤศจิกายน
2560
1 ธันวาคม 256030 กันยายน 2561
30 กันยายน 2561

ผู้รับผิดชอบ
นางนภัสสรณ์ หมื่นภักดี

ผอ.สพป.นศ.3
คณะกรรมการ

ผอ.สพป.นศ.3
ผอ.สพป.นศ. 3/
คณะกรรมการ
นางนภัสสรณ์ หมื่นภักดี

จานวน 342,000 บาท

ที่

รายการ/กิจกรรม/การใช้งบประมาณ

1

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
- แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัคร
- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติ
- ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ

งบประมาณ
16,000
16,000

จาแนกหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
16,000
16,000
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ที่

รายการ/กิจกรรม/การใช้งบประมาณ

2

ดาเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว
- สอบคัดเลือก
- ประกาศผลการคัดเลือก
ดาเนินการจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

3

งบประมาณ

จาแนกหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

310,000

280,000

30,000

342,000

312,000

30,000

หมายเหตุ * ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ
6. ผลผลิต (Output)
6.1 มีบุคลากร (ลูกจ้างชั่วคราว) ที่มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่และมี
บุคลากรเพียงพอต่อความต้องการ
6.2 บุคลากรปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
6.3 บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นสาคัญ
7. ผลลัพธ์ (Outcomes)
7.1 บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับการส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถและมีจิตสานึกในการปฏิบัติภารกิจ ที่รับผิดชอบ ให้เกิดผลสาเร็จตามหลักการบริหาร
แบบมุ่งแบบผลสัมฤทธิ์
7.2 บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นสาคัญ
8. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
8.1 ร้อยละของบุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นสาคัญ
8.2 ร้อยละของบุคลากรสนับสนุนการจัดการศึกษาได้อย่างเพียงพอต่อการบริการแก่
โรงเรียนในสังกัดและในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

รวมงบประมาณทั้งสิน้

342,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
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แผนการใช้เงินโครงการตามแผนปฏิบตั ิการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการ สรรหาและคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1.นางนภัสสรณ์ หมืน่ ภักดี 2.นายจรูญ พันธ์โภชน์ 3.นายปรีชา รักษ์ทอง
งบประมาณจาแนกรายไตรมาส
รวม
ที่
กิจกรรม
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 แต่งตั้งคณะกรรมการ
2 ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้องดาเนินการ 32,000
32,000
3 ดาเนินการสรรหา
310,000
310,000
4 นิเทศ กากับ ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
5 สรุปผลและรายงานโครงการ
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ชื่องาน/โครงการ
การประชุมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบการควบคุมภายใน
แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
สนองยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ลักษณะโครงการ
ใหม่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
กลุ่มอานวยการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายบุญเรือง วุฒิวงศ์ นางวิมลมาศ สังสุณี
ระยะเวลาดาเนินการ
1 พฤษภาคม 2561 - 30 สิงหาคม 2561
...............................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
การควบคุมภายในเป็นกระบวนการทางานที่ฝ่ายบริหารและบุคลากรของหน่วย
ราชการที่เป็นหน่วยรับตรวจทุกแห่ง กาหนดให้มีขึ้นเพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการ
ดาเนินงานตามบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบจะบรรลุวัตถุประสงค์เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มีความน่าเชื่อถือของรายงาน มีการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับทีเ่ กี่ยวข้อง กล่าว
ได้ว่าการควบคุมภายในเป็นส่วนประกอบที่แทรกแฝงอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติของทุกหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน การควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการ เริ่มตั้งแต่
การวางแผนการดาเนินการและการติดตามผลใช้เป็นกลไกในการส่งเสริมสนับสนุน การทางานในทุกส่วน
ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานในด้านการประหยัด การใช้
งบประมาณและทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามีการทางานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีวิธีการป้องกัน
ความเสี่ยง ลดความผิดพลาด ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น การทางานเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับเข้า
มามีส่วนร่วมจัดวางระบบการควบคุมภายในและดาเนินการตามแผนที่กาหนดไว้ เพื่อพัฒนาและกาหนด
วิธีการแก้ไขปัญหางานที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ
ระเบียบสานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544 กาหนดให้หน่วยงานภาครัฐจัดทารายงานการควบคุมภายใน รายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้กากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวัน
สิ้นสุดปีงบประมาณ
จากการประเมินผลการจัดทารายงานการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณที่ผ่านมา พบว่า
กลุ่มงานในสานักงาน และสถานศึกษาส่วนใหญ่ ยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการ
ควบคุมภายใน และยังจัดทารายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ไม่ครอบคลุม
ภารกิจงาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 เห็นความสาคัญ
ในเรื่องกล่าวจึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้บุคลากรในสานักงานและในสถานศึกษา ในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและจัดทารายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน เป็นไป
อย่างถูกต้องและทันเวลาที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกาหนด
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2.2 เพื่อให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องสามารถนาผลไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการ
วางแผนปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอ่างต่อเนื่อง
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานควบคุมภายในแต่ละกลุ่มในสานักงาน จานวน 8 คน
(กลุ่มละ 1 คน) ครูผู้รบั ผิดชอบงานควบคุมภายในจากโรงเรียนในสังกัด จานวน 242 คน (โรงเรียนละ
1 คน) รวม 250 คน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน สามารถทารายงานการ
ควบคุมภายในได้อย่าถูกต้องมีประสิทธิภาพ และนาความรู้ที่ได้รับไปขยายผลแก่บุคลากรใน
สานักงาน หรือในสถานศึกษาได้
3..1.2 กลุ่มงานในสานักงาน และสถานศึกษาในสังกัด สามารถจัดส่งรายงานการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2561
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานควบคุมภายในแต่ละกลุ่มในสานักงาน ครูผู้รับผิดชอบ
งานควบคุมภายในจากโรงเรียนในสังกัด มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและ
สามารถจัดทารายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในได้อย่างถูกต้อง
3.2.2 การจัดส่งรายงานการควบคุมภายในประจาปีงบประมาณ 2561 ได้ทัน
ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2561
4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
1.
2.
3.
4.

ขั้นตอน/กิจกรรม
ศึกษาเอกสาร/เสนอขออนุมัติโครงการ
แต่งตั้งคณะทางาน
ประชุมคณะทางาน และวิทยากร
เตรียมสถานที่จัดประชุมและเอกสาร

วัน เดือน ปี
พฤษภาคม 2561
มิถุนายน 2561
มิถุนายน 2561
กรกฎาคม 2561

กรกฎาคม 2561

ผู้รับผิดชอบ
นางวิมลมาศ สังสุณี
ผอ.สพท.นศ.3
ผอ.สพท.นศ.3
นางวิมลมาศ สังสุณี
และคณะ
นางวิมลมาศ สังสุณี
นางวิมลมาศ สังสุณี
และคณะ

5. ทาหนังสือเชิญวิทยากรและผู้เข้ารับการ
6. ดาเนินการอบรม จานวน 2 รุ่น
รุ่นที่ 1 (อ.ปากพนัง อ.หัวไทร,อ.จุฬาภรณ์
สานักงาน)
รุ่นที่ 2 (อ.เชียรใหญ่, อ.ชะอวด, อ.ร่อนฯ)
7. สรุปและรายงานผลโครงการ

กรกฎาคม 2561

กรกฎาคม 2561
สิงหาคม 2561

นางวิมลมาศ สังสุณี
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5. งบประมาณ : งานพื้นฐาน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
จานวนเงิน 70,000 บาท
ที่

รายงาน/กิจกรรม/การใช้จ่ายงบประมาณ

กิจกรรมที่ 1
1 ประชุมคณะทางานดาเนินการประชุม ฯ
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(15 คนx 20 บาท x 2 มื้อ)
-ค่าอาหารกลางวัน
(15 คนx 120 บาท x 1 มื้อ)
กิจกรรมที่ 2
2 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจ
ระบบการควบคุมภายใน
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(250 คนx 20 บาท x 2 มื้อ)
-ค่าอาหารกลางวัน
(250 คนx 120 บาท x 1 มื้อ)
-ค่าตอบแทนวิทยากร
( 2 คน x4 ชม.x ชม.ละ 600)
-ค่าเอกสารการประกอบการอบรม
-ค่าวัสดุ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ.- ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ

งบประมาณ

จาแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

600

600

1,800

1,800

10,000

10,000

30,000

30,000

9,600
15,000
3,000
70,000

9,600
15,000
9,600

57,400

3,000
3,000
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6. ผลผลิต (Out Put)
- ผู้เข้าร่วมอบรม จานวน 250 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน
ควบคุมภายใน แต่ละกลุ่มในสานักงาน จานวน 8 คน (กลุ่มละ 1 คน) ครูผู้รับผิดชอบงานควบคุม
ภายในจากโรงเรียนในสังกัด จานวน 242 คน (โรงเรียนละ 1 คน) มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
7. ผลลัพธ์ (Out Come)
- ผู้ผ่านการอบรม จานวน 250 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน
ควบคุมภายใน แต่ละกลุ่มในสานักงาน จานวน 8 คน (กลุ่มละ 1 คน) ครูผู้รับผิดชอบงานควบคุม
ภายในจากโรงเรียนในสังกัด จานวน 242 คน (โรงเรียนละ 1 คน) มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน สามารถจัดทารายงานการควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และนาความรู้ที่ได้รับไปขยายผลแก่บุคลากรในสานักงาน หรือในสถานศึกษาได้
8. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
2.1 ร้อยละ 100 ของบุคลากรในสานักงานและในสถานศึกษา ในสังกัด มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและจัดทารายงานการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน เป็นไปอย่างถูกต้องและทันเวลาที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกาหนด
2.2 ร้อยละ 100 ของผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องสามารถนาผลไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน
ในการวางแผนปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอ่าง
ต่อเนื่อง

รวมงบประมาณทั้งสิน้

70,000
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แผนการใช้เงินโครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการ การประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายบุญเรือง วุฒิวงศ์, นางวิมลมาศ สังสุณี
งบประมาณจาแนกรายไตรมาส
หน่วยงาน
รวม รับผิดชอบ
ที่
กิจกรรม
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ศึกษาเอกสาร ขออนุมัติโครงการ
กลุ่มอานวยการ
2 ดาเนินการ
2.1 ตั้งคณะทางาน ประชุมคณะทางาน
70,000
70,000
2.2 ดาเนินการ
3 สรุปรายงานผล

โครงการ
แผนงานพื้นฐาน
สนองยุทธศาสตร์
ลักษณะโครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ
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ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น
ประจาปี พ.ศ. 2561
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
ต่อเนื่อง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
กลุ่มบริหารงานบุคคล
นายปรีชา รักษ์ทอง,นายจรูญ พันธ์โภชน์,นางวาสนา ถาวรนุรักษ์
ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561

1. หลักการและเหตุผล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 เป็นองค์กรหลักมีภารกิจ
เกี่ยวกับการจัดและส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
ซึ่งปฏิบัติงานในเขตพื้นที่การศึกษาจานวนมาก ได้ตระหนักถึงความสาคัญของบุคลากรดังกล่าว ดังนั้น
เพื่ อเป็ น การสร้ างขวัญ และก าลั ง ใจให้ แ ก่ผู้ ปฏิ บั ติง าน จึ ง ได้ กาหนดให้ มีก ารยกย่ องเชิ ด ชูเ กีย รติ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ ทุ่มเท เสียสละจนเกิดผลดีแก่ราชการและมีผลงาน
เป็นที่ประจักษ์ โดยจัดให้มีโครงการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจาปี
พ.ศ. 2561 ขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ มีขวัญและกาลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน และ
เป็นการกระตุ้นให้ยึดถือปฏิบัติ เป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตนอย่างยั่งยืน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ที่มีความประพฤติดี
และปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีผลงานดีเด่น
เป็นที่ประจักษ์
2.2 เพื่อส่งเสริม สร้างขวัญ และกาลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และสร้างความศรัทธา ความเชื่อถือในวิชาชีพ ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2.3 เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 และบุคคลโดยทั่วไป
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
3.1.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 มีขวัญและกาลังในการปฏิบัติงานใน
หน้าที่
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3.1.3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 มีความศรัทธา ความเชื่อถือในวิชาชีพ
และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดและบุคคลโดยทั่วไป
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ที่มีความประพฤติดี ปฏิบัติตนตาม
มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ได้รับ
การยกย่องเชิดชูเกียรติ
3.2.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญ และกาลังใจในการปฏิบัติงาน
ของ มีความเชื่อมั่นศรัทธาในวิชาชีพ ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3.2.3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นแบบอย่างที่ดีของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 และบุคคลโดยทั่วไป
4. กิจกรรมและการดาเนินการ
ที่
1
2
3
4
5

กิจกรรม
เสนอขออนุมัติโครงการ
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
ประชุมคณะทางาน
จัดทาคู่มือแนวทางดาเนินการโครงการ
ดาเนินการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับรางวัล
ยกย่อง เชิดชูเกียรติ
5.1 กิจกรรมของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
“NST.Ed.Area3 Perfected
Awards”
 ผู้บริหาร
 ครูผู้สอน
 บุคลากรทางการศึกษาอื่น
 ลูกจ้าง
5.2 กิจกรรมตามนโยบายของ สพฐ.
- ครูดีในดวงใจ
- สพฐ. ดีเด่น
- OBEC AWARDS
- ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์
และจิตวิญญาณครู
5.3 กิจกรรมการคัดเลือกของหน่วยงานอื่น
6 จัดทาโล่รางวัล เกียรติบัตร เพื่อยกย่อง
เชิดชูเกียติ
7 ประเมินผลและสรุปผลการดาเนินงานตามโครงการ

วัน เดือน ปี
ผู้รับผิดชอบ
ตุลาคม 2560
จรูญ/วาสนา
พฤศจิกายน 2560
ผอ.สพป.นศ.3
พฤศจิกายน 2560 ผอ.สพป.นศ.3 และคณะ
พฤศจิกายน 2560
คณะทางาน
พฤศจิกายน 2560
คณะทางาน
–
กันยายน 2561

ธันวาคม 2560 กันยายน 2561
กันยายน 2561

คณะทางาน
คณะทางาน
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5. งบประมาณ : แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 30,000 บาท
งบประมาณ
รายการ / กิจกรรม / การใช้งบประมาณ
ค่าอาหารว่างสาหรับคณะทางานจัดทาคู่มือ
680
จานวน 17 คน ๆ ละ 20 บาท จานวน 2 มื้อ
2 ค่าอาหารกลางวันสาหรับคณะทางานจัดทาคู่มือ
2,040
จานวน 17 คน ๆ ละ 120 บาท จานวน 1 มื้อ
3 ค่าอาหารว่างสาหรับคณะกรรมการคัดเลือก
2,400
จานวน 30 คน ๆ ละ 20 บาท จานวน 4 มื้อ
4 ค่าอาหารกลางวันสาหรับคณะกรรมการคัดเลือก
7,200
จานวน 30 คน ๆ ละ 120 บาท จานวน 2 มื้อ
5 ค่าอาหารว่างสาหรับผู้เข้ารับการคัดเลือก
200
จานวน 10 คน ๆ ละ 20 บาท จานวน 1 มื้อ
6 ค่าพาหนะเดินทางมาปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 4,980
7 ค่าจัดทาโล่รางวัลและเกียรติบัตร
2,000
8 ค่ากรอบเกียรติบัตร
5,000
9 ค่าจัดทาคู่มือ
1,000
10 ค่าน้ามันเชื้อเพลิงในการเดินทางไปประเมิน
1,500
ณ สถานศึกษา
11 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
3,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
30,000

ที่
1

จาแนกหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

680
2,040
2,400
7,200
200
4,980
2,000
5,000
1,000
1,500
3,000
-

17,500 12,500

หมายเหตุ * ขออนุมัตถิ ัวจ่ายทุกรายการ
6. ผลผลิต (Output)
6.1 ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
6.2 ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 มีขวัญและกาลังในการปฏิบัติงานในหน้าที่
6.3 ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 มีความศรัทธา ความเชื่อถือในวิชาชีพ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดและบุคคลโดยทั่วไป
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7. ผลลัพธ์ (Outcomes)
7.1 ข้าราชการครู และบุ คลากรทางการศึก ษาสั งกั ดสานักงานเขตพื้นที่ การศึก ษา
ประถมศึก ษานครศรี ธ รรมราช เขต 3 ได้รับ การยกย่ องเชิดชูเกียรติ
7.2 ข้าราชการครู และบุ ค ลากรทางการศึก ษาสั งกั ดสานักงานเขตพื้นที่ การศึก ษา
ประถมศึก ษานครศรีธรรมราช เขต 3 มีขวัญและกาลังในการปฏิบัติงานในหน้าที่ส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
7.3 ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาสั ง กั ด สานั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึ ก ษานครศรีธรรมราช เขต 3 มีความศรัทธา ความเชื่อถือในวิชาชีพ และเป็นแบบอย่างที่ดี
แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดและบุคคลโดยทั่วไป
8. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
8.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติ
8.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและกาลังในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มี
ความศรัทธา ความเชื่อถือในวิชาชีพ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสั งกัดและบุ คคลโดยทั่วไป ทาให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ ส่ งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

รวมงบประมาณทั้งสิน้

รวม
2,720
27,280

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
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แผนการใช้เงินโครงการตามแผนปฏิบตั ิการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการ ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจาปี พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นายปรีชา รักษ์ทอง 2. นายจรูญ พันธ์โภชน์ 3. นางวาสนา ถาวรนุรักษ์
งบประมาณจาแนกรายไตรมาส
ที่
กิจกรรม
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ประชุมคณะทางาน
2,720
2 ดาเนินการสรรหาและคัดเลือก
27,280
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้ได้รับรางวัล
3 ประเมินผล/สรุปผล

30,000
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โครงการ
ประชุมสัมมนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน
เกษียณอายุราชการและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ก้าวสู่ผู้เกษียณอายุราชการ
ประจาปี 2561
แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
สนองยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1.นายปรีชา รักษ์ทอง 2.นายจรูญ พันธ์โภชน์ 3.นางประไพพิศ ไชยเดช
ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
1. หลักการและเหตุผล
บุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ราชการ ได้ตลอดชีวิตราชการจนเกษียณอายุ
ราชการนับว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีความวิริยะ อุตสาหะ อย่างยิ่งเป็นผู้เสียสละอย่างใหญ่
หลวงในการปฎิบัติหน้าที่ สนองคุณแผ่นดินจนถึงวันสุดท้าย สมควรได้รับการบารุงขวัญและกาลังใจ
ด้วยการเชิดชูเกียรติในคุณงามความดี ที่ได้สร้างสมมาตลอดอายุราชการ ซึ่งเป็นบูรพาจารย์ อันควร
บูชายิ่ง และส่งเสริมให้มีความพร้อมในการดารงชีวิตหลังจากพ้นหน้าที่ราชการไปแล้ว
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 มีความตระหนัก
และให้ความสาคัญเป็นที่สุด เพื่อตอบแทนความดีที่ได้อบรมสั่งสอน ฝึกอบรมให้เยาวชนของชาติเป็น
คนดี เพื่อเพิ่มพลังของประเทศชาติ จึงได้มี “โครงการ ประชุมสัมมนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาก่อนเกษียณอายุราชการและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ก้าวสู่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจาปี
2561”
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจาที่เกษียณอายุ
ราชการ ในปีงบประมาณ 2561 จานวน 187 คน เข้าร่วมประชุม และได้รับการเชิดชูเกียรติ
มีความภาคภูมิใจ และมีขวัญกาลังใจ
2.2 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจาในสังกัด
ได้มาร่วมยกย่องเชิดชูเกียรติและได้พบปะสร้างความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกัน
2.3 ประชุมสัมมนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตก่อนเกษียณอายุราชการของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจาที่เกษียณอายุราชการ ใน
ปีงบประมาณ 2561 จานวน 187 คน เข้าร่วมประชุม และได้รับการเชิดชูเกียรติ มีความ
ภาคภูมิใจ และมีขวัญกาลังใจ
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3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจาในสังกัด ที่
เกษียณอายุราชการ มีขวัญกาลังใจและดารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตลอดจนลูกจ้างประจาในสังกัดต่อไป
3.2.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนลูกจ้างประจาในสังกัด
เกิดจิตสานึกและมีความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ของตนตลอดทั้งมีความรู้รักสามัคคีในหมู่คณะ
3.2.3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่ได้รับการพัฒนาสามารถ
ใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุราชการและสามารถอยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุข มี
สุขภาพกายและจิตที่ดีพร้อม
4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
1
2
3
4
5
6
10

ขั้นตอน/กิจกรรม
ขออนุมัติโครงการ
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประสานงาน/แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
จัดประชุมสัมมนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
ประเมินผลและสรุปผล

วันเดือนปี
ตุลาคม 2560
มิถุนายน 2561
กรกฎาคม 2561
1-31 สิงหาคม 2561
กันยายน 2561

ผู้รับผิดชอบ
จรูญ/ประไพพิศ
ผอ.สพป.นศ.3
ผอ.สพป.นศ.3
คณะทางาน
คณะทางาน

กันยายน 2561

งานพัฒนาบุคลากร

5. งบประมาณ : แผนงานพื้นฐาน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 375,800 บาท
ที่

รายการ/กิจกรรม/การใช้งบประมาณ

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการ
1 ประชุมคณะกรรมการ 40 คน 2 ครั้ง
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 40 คนๆ ละ
20 บาท จานวน 2 ครั้ง (20x40x2)
กิจกรรมที่ 2 ดาเนินการประชุม
2 ดาเนินการประชุม
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 280 คนๆละ
2 มื้อๆ ละ 50 บาท (280x50x2)
-ค่าอาหารกลางวัน 280 คนๆละ 300บาท
(280X300)
-ค่าตกแต่งสถานที่
-ค่ากรอบเกียรติบัตร (187x200)
-ค่าของที่ระลึก (187x1000)

งบประมาณ

จาแนกหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

1,600

1,600

28,000

28,000

84,000

84,000

25,000
37,400
187,000

25,000
37,400
187,000
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ที่

รายการ/กิจกรรม/การใช้งบประมาณ

-ค่าแสดงบนเวที 1 ชุด
-ค่าตอบแทนวิทยากร 4 ชั่วโมงๆ ละ
1200 บาท
-ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 3
3 สรุปและรายงานผล (ค่าถ่ายเอกสาร)
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ

5,000
4,800

จาแนกหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
5,000
4,800

1,000

1,000

2,000
375,800

2,000
257,400

งบประมาณ

4,800

113,600

* ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ

6. ผลผลิต (Output)
6.1 ให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจาที่เกษียณอายุราชการ ใน
ปีงบประมาณ 2561 จานวน 187 คน เข้าร่วมประชุม และได้รับการเชิดชูเกียรติ มีความภาคภูมิใจ
และมีขวัญกาลังใจ
6.2 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจาในสังกัด ได้มาร่วม ยก
ย่องเชิดชูเกียรติและได้พบปะสร้างความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกัน
6.3 ประชุมสัมมนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตก่อนเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
7. ผลลัพธ์ (Outcomes)
7.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจาในสังกัด ที่เกษียณอายุ
ราชการ มีขวัญกาลังใจและดารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตลอดจนลูกจ้างประจาในสังกัดต่อไป
7.3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนลูกจ้างประจาในสังกัด เกิดจิตสานึก
และมีความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ของตนตลอดทั้งมีความรู้รักสามัคคีในหมู่คณะ
7.4 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่ได้รับการพัฒนาสามารถใช้ชีวิตหลัง
เกษียณอายุราชการและสามารถอยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุข มีสุขภาพกายและ
จิตที่ดีพร้อม
8. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
8.1 ร้อยละ 100 ของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจาที่เกษียณ
อายุราชการ ในปีงบประมาณ 2561 ที่เข้าร่วมประชุม และได้รับการเชิดชูเกียรติ มีความภาคภูมิใจ
และมีขวัญกาลังใจ
8.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจาในสังกัดทุกคน ได้มาร่วม
ยกย่องเชิดชูเกียรติและได้พบปะสร้างความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกัน
8.3 ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนามีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ก่อนเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
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แผนการใช้เงินโครงการตามแผนปฏิบตั ิการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการ ประชุมสัมมนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเกษียณอายุราชการและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ก้าวสู่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจาปี 2561
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1.นายปรีชา รักษ์ทอง 2.นายจรูญ พันธ์โภชน์ 3.นางประไพพิศ ไชยเดช
งบประมาณจาแนกรายไตรมาส
หน่วยงาน
รวม
ที่
กิจกรรม
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ประชุมคณะกรรมการ
1,600
1,600 กลุ่มบริหารงานบุคคล
2 ประชุมสัมมนาข้าราชการครู
372,200 372,200
บุคลากรทางการศึกษา
และลูกจ้างประจาที่
เกษียณอายุราชการ
3 สรุป/รายงานผล
2,000 2,000

รวมงบประมาณทั้งสิน้

375,800
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โครงการ
แผนงานพื้นฐาน
สนองยุทธศาสตร์
ลักษณะโครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
ผู้อานวยการสถานศึกษา
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
ต่อเนื่อง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
กลุ่มบริหารงานบุคคล
1. นายปรีชา รักษ์ทอง 2. นายจรูญ พันธ์โภชน์
3. นางวาสนา ถาวรนุรักษ์
1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

1. หลักการและเหตุผล
ด้วย ก.ค.ศ. ได้ออกกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2550 โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2550 เป็นต้นไป
ประกอบกับประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณา
เลื่อนขัน้ เงินเดือนข้าราชการสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 4
มีนาคม 2551 และหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส่งพร้อมหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/482
ลงวันที่ 31 มีนาคม 2551
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จะต้องพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มผู้อานวยการสถานศึกษา ประจาปี
งบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561) และครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2561) จานวน 240 ราย
การดาเนินการจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เป็นธรรม และโปร่งใส การประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานจะได้ข้อมูลมาประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนอีกทั้งเป็นการพัฒนา
และบารุงขวัญกาลังใจแก่ข้าราชการ จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
2.วัตถุประสงค์
2.1 ผู้อานวยการโรงเรียน จานวน 240 ราย ได้รับการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีงบประมาณละ 2 ครั้ง
2.2 เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาใช้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการ ปฏิบัติงาน และนาผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาใน
เรื่องต่าง ๆ ดังนี้
2.2.1 การเลื่อนขั้นเงินเดือน การให้รางวัลประจาปี และค่าตอบแทนอื่น ๆ
2.2.2 การพัฒนา และการแก้ไขการปฏิบัติงาน
2.2.3 การให้ออกจากราชการ
2.2.4 การให้รางวัลจูงใจ และการบริหารงานบุคคลเรื่องอื่น ๆ
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3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ผู้อานวยการโรงเรียน จานวน 240 ราย ได้รับการประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
3.1.2 ผู้อานวยการโรงเรียน ร้อยละ 100 ได้ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ผู้อานวยการโรงเรียน จานวน 240 ราย ได้มีการพัฒนางานและเป็น
การบารุงขวัญกาลังใจแก่ข้าราชการ
4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
ขั้นตอน/กิจกรรม
1 กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการดาเนินงาน
2 แต่งตั้งคณะกรมการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติงาน
3 คณะกรรมการสรุปผลการ
ประเมิน
4 นาผลการประเมินมา
ประกอบการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน
กลุ่มผู้อานวยการสถานศึกษา
5 ประเมินผลการดาเนินงาน
และสรุปผล

วันเดือนปี
ครั้งที่ 1 ภายในเดือน
ธันวาคม 2560
ครั้งที่ 2 ภายในเดือน
มิถุนายน 2561
ครั้งที่ 1 ภายในเดือน
กุมภาพันธ์ 2561
ครั้งที่ 2 ภายในเดือน
สิงหาคม 2561
ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 31
มีนาคม 2561
ครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 30
กันยายน 2561
ครั้งที่ 1
(1 เมษายน 2561)
ครั้งที่ 2
(1 ตุลาคม 2561)
31 ตุลาคม 2561

ผู้รับผิดชอบ
คณะทางาน

ผอ.กลุ่มบริหารงาน
บุคคล
และนางมะลิณี คงทอง
คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ
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5. งบประมาณ : แผนงานพื้นฐาน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จานวน 44,600 บาท
ที่
1
2

1
2

จาแนกหมวดรายจ่าย
รายการ/กิจกรรม/การใช้งบประมาณ งบประมาณ
ค่า
ค่า
ค่า
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ
ประเมิน ครั้งที่ 1
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มประชุม
1,250
1,250
คณะกรรมการ
จานวน 25 คน ๆ ละ 50 บาท
ค่าพาหนะ/ค่าชดเชยน้ามันเชื้อเพลิง
21,050
21,050
คณะกรรมการประเมิน
เฉลี่ยโรงเรียนละ 87.70 บาท
จานวน 240 โรงเรียน
ประเมิน ครั้งที่ 2
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มประชุม
1,250
1,250
คณะกรรมการ
จานวน 25 คน ๆ ละ 50 บาท
ค่าพาหนะ/ค่าชดเชยน้ามันเชื้อเพลิง
21,050
21,050
คณะกรรมการประเมิน
เฉลี่ยโรงเรียนละ 87.70 บาท
จานวน 240 โรงเรียน
รวมทั้งสิ้น
44,600
44,600

หมายเหตุ ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ
6. ผลผลิต (OutPuts)
6.1 ผู้อานวยการสถานศึกษา จานวน 240 ราย ได้รับการประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีงบประมาณละ 2 ครั้ง
7. ผลลัพธ์ (OutComes)
2.2.1เพื่อนาผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
ผู้อานวยการสถานศึกษามาประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
2.2.2เพื่อกระตุ้นให้สถานศึกษาได้มีการพัฒนางานและเป็นการบารุงขวัญกาลังใจแก่
ข้าราชการ
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8. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
8.1 ร้อยละ 100 ของผู้อานวยการโรงเรียน ได้รับการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติที่ถูกต้อง
8.2 ร้อยละ 100 ของผู้อานวยการโรงเรียนไม่มีการฟ้องร้องการเลื่อนขั้นเงินเดือน

รวมงบประมาณทั้งสิน้

รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารงานบุคคล

44,600

162

แผนการใช้เงินโครงการตามแผนปฏิบตั ิการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการ ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตั ิงานของผู้อานวยการสถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นายปรีชา รักษ์ทอง 2. นายจรูญ พันธ์โภชน์ 3. นางวาสนา ถาวรนุรักษ์
งบประมาณจาแนกรายไตรมาส
ที่
กิจกรรม
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 แต่งตั้งคณะกรมการประเมิน
2 ประเมินประสิทธิภาพและ
22,300
22,300
ประสิทธิผลการปฏิบตั ิงาน
ของผู้อานวยการสถานศึกษา
3 ประเมินผล/สรุปผล

44,600

โครงการ
แผนงานพื้นฐาน
สนองยุทธศาสตร์
ลักษณะโครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ
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สนับสนุนการดาเนินการจัดงานวันครูในส่วนภูมิภาค
ประจาปี พ.ศ. 2561
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
โครงการต่อเนื่อง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
กลุ่มบริหารงานบุคคล
1.นายปรีชา รักษ์ทอง 2.นายจรูญ พันธ์โภชน์
3.นางเพ็ญนภา อนุรัตน์
ธันวาคม 2560 - 31 มกราคม 2561

1. หลักการและเหตุผล
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2499 ให้วันที่ 16 มกราคม ซึ่ง
เป็ น วัน ประกาศพระราชบั ญญัติค รู พุทธศักราช 2488 ในราชกิ จจานุเบกษา เป็นวัน ครู และให้
กระทรวงศึกษาธิการสั่งการให้เด็กและครูหยุดในวันดังกล่าวได้ วันครูจึงได้เริ่มจัดขึ้นในปีแรกตั้งแต่
วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2500 เป็นต้นมา
การราลึกถึงความสาคัญของครู โดยกาหนดความมุ่งหมายไว้เพื่อประกอบพิธีระลึก
ถึงคุณบูรพาจารย์เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพครูด้วยกันและระหว่างครูกับ
ประชาชน และเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
ให้ มีคุรุส ภาเป็ นสภาครู และบุ คลากรทางการศึกษา คุรุส ภาตามพระราชบัญญัตินี้ได้จัดงานวันครู
ต่อเนื่องมา และในปีพ.ศ. 2561 นับเป็นการจัดงานวันครูครั้งที่ 62 เพื่อร่วมเชิดชูเกียรติคุณครู และ
ระลึกถึงพระคุณครู และกาหนดแนวทางการจัดงานวันครูในส่วนภูมิภาคให้คุรุ สภาเขตพื้นที่การศึกษา
ดาเนินการจัดงานวันครู พ.ศ. 2561
โดย จุ ด บริ ก ารงานคุ รุ ส ภา ณ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
นครศรีธรรมราช เขต 3 เป็นแกนนาและประสานไปยังหน่วยจัดงานในแต่ละอาเภอ ได้แก่ อาเภอ
เชียรใหญ่ อาเภอปากพนัง อาเภอหัวไทร อาเภอชะอวด อาเภอร่อนพิบูล ย์ และอาเภอจุฬาภรณ์ เพื่อ
ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
รัชกาลที่ 10
2.2 เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์
2.3 เพื่อส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครูและพัฒนาวิชาชีพครู
2.4 เพื่อส่งเสริมสามัคคีธรรม ความร่วมมือ และความเข้าใจอันดีระหว่างครู และครูกับ
ประชาชน
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3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาจากทุกสังกัดในเขตพื้นที่บริการของจุดบริการงาน
คุรุสภา ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ทั้ง 6 อาเภอ ได้เข้า
ร่วมงานวันครู ณ หน่วยจัดงานวันครู จานวน 3,000 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีความพึงพอใจในการจัดงาน ณ สถานที่จัดงานวัน
ครูทั้ง 6 อาเภอ
4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
1
2
3
4
5

ขั้นตอน/กิจกรรม
จัดทาแผนโครงการดาเนินงาน กาหนดวันและ
สถานที่
แต่งตั้งคณะผู้ประสานการจัดงานวันครู
จัดประชุมผู้ประสานงานการจัดงานวันครู
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนและรางวัลในแต่ละ
อาเภอ
ดาเนินการจัดกิจกรรมงานวันครูในแต่ละอาเภอ

วันเดือนปี

ผู้รับผิดชอบ

ธันวาคม 2560

จุดบริการงานคุรุสภา

18 ธันวาคม 2560
25 ธันวาคม 2560
6 – 7 มกราคม
2561

จุดบริการงานคุรุสภา
จุดบริการงานคุรุสภา
จุดบริการงานคุรุสภา

16 มกราคม 2561
6

ประเมินผลการดาเนินการจัดกิจกรรม
ในแต่ละอาเภอ

7

สรุปผลการดาเนินงานการจัดงานวันครูในแต่ละ
อาเภอ

19 – 20 มกราคม
2561

8
9

จัดประชุมสรุปผลการดาเนินงาน
รายงานสานักงานเลขาธิการคุรุสภา

25 มกราคม 2561
31 มกราคม 2561

17 – 18 มกราคม
2561

คณะกรรมการ
ดาเนินงาน/
คณะผู้ประสานงาน
คณะกรรมการ
ดาเนินงาน/
คณะผู้ประสานงาน
คณะกรรมการ
ดาเนินงาน/
คณะผู้ประสานงาน
จุดบริการงานคุรุสภา
ผอ.สพป.นศ.3

5. งบประมาณ : แผนงานพื้นฐาน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หมายเหตุ
1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จัดสรร
งบประมาณให้อาเภอละ 5,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท
3 สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (สกสค.) เขตละ 5,000 บาท สนับสนุนต่อไปหน่วยจัดงาน
6 อาเภอ อาเภอละ 833 บาท
4 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จากัด สนับสนุน เขตพื้นที่ละ
20,000 บาทสนับสนุนต่อไปหน่วยจัดงาน 6 อาเภอ อาเภอละ 3,333 บาท
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ที่

รายการ/กิจกรรม/การใช้งบประมาณ

งบประมาณ

กิจกรรมที่ 1
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันครู ใน
แต่ละอาเภอ อาเภอละ 9,166 บาท
กิจกรรมที่ 2
จัดทากรอบเกียรติบัตร
กิจกรรมที่ 3
ค่าถ่ายเอกสาร/แบบสอบถาม
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ

จาแนกหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

54,996

1,000
55,996

54,996

-

54,996

* ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ

6. ผลผลิต (Output)
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้เข้าร่วมงานวันครูจานวน 3,000 คน
7. ผลลัพธ์ (Outcomes)
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีความพึงพอใจในการจัดงานวันครู
8. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
8.1 จานวนรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
8.2 ร้อยละ 90 สอบถามตามแบบประเมินข้าราชการครูมคี วามพึงพอใจงานที่คุรุสภาจัดขึ้น

1,000
1,000

แผนการใช้เงินโครงการตามแผนปฏิบตั ิการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการ โครงการสนับสนุนการดาเนินการจัดงานวันครูในส่วนภูมิภาค ประจาปี พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1.นายปรีชา รักษ์ทอง 2.นายจรูญ พันธ์โภชน์ 3.นางเพ็ญนภา อนุรัตน์
งบประมาณจาแนกรายไตรมาส
รวม
ที่
กิจกรรม
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ประชุมคณะกรรมการ
2 จัดงานวันครู
-สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แต่ละ
54,996
54,996

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารงานบุคคล

อาเภอ
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-จัดทากรอบเกียรติบตั ร
-จัดทาแบบสอบถาม
3 สรุป รายงานผล

1,000

รวมงบประมาณทั้งสิน้

1,000

55,996
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ชื่อโครงการ
การขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ด้วยนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิดและแก้ปัญหาเชิงระบบ” (Active Learning)
โรงเรียนสังกัด สพป.นศ.3
แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
สนองยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวเนตรหทัย สังสุณี
ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
1. หลักการและเหตุผล
การพัฒ นาคุณภาพการศึกษาที่มุ่งเน้นพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้ว ยกระบวนการ
Active Learning โดยกระบวนการพัฒนาสมอง (Head) การพัฒนาจิตใจ (Heart) การพัฒนาทักษะ
การปฏิบัติ (Hand) การพัฒนาสุขภาพ (Health) เป็นนโยบายสาคัญในการปฏิรูปการศึกษา ซึ่ง
สามารถพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเท่าทันในสังคมศตวรรษที่ 21
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓ ได้ดาเนินการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่มุ่งเน้นพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยกระบวนการ Active Learning ด้วย
นโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้มาอย่างต่อเนื่องและผู้เรียนได้รับการพัฒนาเป็นที่พึงพอใจของผู้มีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาเสมอมาและมีความตระหนักและเห็นความสาคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้
กาหนดโครงการการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ด้วยนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้กระบวนการคิดและแก้ปัญหาเชิงระบบ” (Active Learning) โรงเรียนสังกัด สพป.นศ.3
2.วัตถุประสงค์
2.1 ผลผลิต (Outputs)
2.1.1 เพื่อพัฒนาการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ด้วยนวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิดและแก้ปัญหาเชิงระบบ” (Active Learning) โรงเรียน
สังกัด สพป.นศ. 3 ที่ส่งผลต่อการนาองค์ความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันของผู้เรียนสู่ความยั่งยืน
2.1.2 เพื่อพัฒนาการนิเทศภายในที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ด้วยนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิดและแก้ปัญหาเชิงระบบ”
(Active Learning) โรงเรียนสังกัด สพป.นศ.3
2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)
2.2.1 บุคลากรในโรงเรียนมีทักษะการบริหารจัดการ ทักษะการจัดกิจกรรมลดเวลา
เรียนเพิ่มเวลารู้ ด้วยนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิดและแก้ปัญหาเชิงระบบ”
(Active Learning) โรงเรียนสังกัด สพป.นศ.3 ทักษะการประเมินที่ส่งผลต่อการนาองค์ความรู้ไป
ปรับใช้ในชีวิตประจาวันของผู้เรียนสู่ความยั่งยืน ได้ร้อยละ 90
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2.2.2 โรงเรียนมีการพัฒนากระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการ
ขับเคลื่อนลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ส่งผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ผู้ปกครองและผู้มีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษามีความพึงพอใจคุณภาพระดับดีมาก ร้อยละ 90
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ครูผู้รับผิดชอบโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ รุ่นที่ 2 จานวน 70 คน ได้รับ
การพัฒนาต่อ
3.1.2 ครูที่รับผิดชอบโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ด้วยการสร้างนวัตกรรม
จัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ กระบวนการการคิดและแก้ไขปัญหาเชิงระบบ ได้นาความรู้ไปปรับใช้ใน
การชีวิตประจาวันของผู้เรียนสู่ความยั่งยืน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ร้อยละ 90 ของครูผู้รับผิดชอบโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ได้รับ
การพัฒนา
3.2.2 ร้อยละ 90 ของครูผู้รับผิดชอบโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ นาความรู้ไป
ปรับใช้ในชีวิตประจาวันของผู้เรียนสู่ความยั่งยืน
4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
1

2

3

ขั้นตอน/กิจกรรม
เสนอโครงการการขับเคลื่อนนโยบายลด
เวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ด้วยนวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิดและ
แก้ปัญหาเชิงระบบ” (Active Learning)
โรงเรียนสังกัด สพป.นศ.3 เพื่อขออนุมัติ
การดาเนินงาน
ถอดรหัสประสบการณ์ ของครูที่ผ่านการ
อบรมเชิงปฏิบัติการตามหลักสูตรดังกล่าว
โครงการรุ่นที่ 1 ในปีงบประมาณ 2560
จานวน 22 โรงเรียน เพื่อจัดทาคู่มือแนว
ทางการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
โดยใช้กระบวนการคิดและแก้ปัญหาเชิง
ระบบ” (Active Learning) โรงเรียน
สังกัด สพป.นศ.3
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การ
สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการคิดและแก้ปัญหาเชิงระบบ”
(Active Learning โรงเรียนในโครงการ
ตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

วัน เดือน ปี
ตุลาคม 2560

ผู้รับผิดชอบ
ผอ.สพป.นศ.3
นางสาวเนตรหทัย สังสุณี

เมษายน 2561

ผอ.สพป.นศ.3
นางสาวเนตรหทัย สังสุณี
คณะกรรมการ

พฤษภาคม 2561

นางสาวเนตรหทัย สังสุณี
คณะกรรมการ

169
ที่

4

5

ขั้นตอน/กิจกรรม
รุ่นที่ 2 จานวน 118 โรงเรียน สังกัด
สพป.นศ.3 กลุ่มเป้าหมายรับสมัคร
ผู้เข้ารับการ อบรมจาก โรงเรียนใน
โครงการรุ่นที่ 2 จานวน 70 คน
ใช้ระยะเวลาดาเนินการ 3 วัน
การนิเทศติดตาม
-การนิเทศภายในสถานศึกษา
-การนิเทศทางไกล๒/รายโรง
-การนิเทศแบบกลุ่ม
การรายงานผล/การสรุปผลของโรงเรียน
-รายโรง

วัน เดือน ปี

ผู้รับผิดชอบ

พฤษภาคม – กันยายน
2561

โรงเรียนในสังกัด
คณะกรรมการ

กันยายน 2561

โรงเรียนในสังกัด
คณะกรรมการ

5. งบประมาณ : แผนงานพื้นฐาน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 90,000 บาท
ที่

รายการ/กิจกรรม/การใช้งบประมาณ

1 ถอดรหัสประสบการณ์ ของครูที่ผ่านการอบรมเชิง
ปฏิบัติการตามหลักสูตรดังกล่าว โครงการรุ่นที่ 1
ในปีงบประมาณ 2560 จานวน 25 คน เพื่อจัดทา
คู่มือแนวทางการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
โดยใช้กระบวนการคิดและแก้ปัญหาเชิงระบบ”
(Active Learning) โรงเรียนสังกัด สพป.นศ.3 ( ใช้
งบประมาณ ในโครงการรวม ทั้งสิ้น 8,000 บาท
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้
1) วัสดุ–อุปกรณ์ จัดทาคู่มือการอบรม (ขอใช้วัสดุ
อุปกรณ์ส่วนกลางของเขตพื้นที่)
2) ค่าอาหารกลางวันผู้เข้ารับการอบรม
คณะวิทยากรและคณะทางานจานวนรวม 25 คนๆละ
120 บาท/ วัน รวม 2 วัน เป็นเงิน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
6,000 บาท
๓) ค่าอาหารว่างผู้เข้ารับการอบรม คณะวิทยากร
และคณะทางานจานวนรวม 25 คนๆละ 40 บาท/วัน
รวม 2 วัน เป็นเงิน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,000 บาท

งบประมาณ

จาแนกหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

8,000

6,000

2,000
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ที่

รายการ/กิจกรรม/การใช้งบประมาณ

งบประมาณ

2 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้
1) ค่าวัสดุ–อุปกรณ์ จานวน 8,000 บาท
2) ค่าจัดทาเอกสารการฝึกอบรม จานวน
80 ชุด (ขอใช้วัสดุ อุปกรณ์ส่วนกลางของ
เขตพื้นที่)
3) ค่าพาหนะวิทยากรภายนอก
คณะวิทยากรพี่ เลี้ยงและคณะทางาน
จานวนทั้งสิ้น 12 คน เฉลี่ยคนละ 800
บาท/ คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,600 บาท
4) ค่าตอบแทนวิทยากรหลัก(ภายนอก)
3 วัน ๆ ละ 6 ชั่วโมงๆ ละ 1,200 บาท
รวม 21,600 บาท
5) ค่าตอบแทนวิทยากรพี่เลี้ยงประจากลุ่ม
งาน จานวน 10 คน ) ใช้เวลา 3 วันๆ ละ
500 บาท /คน/วัน รวมจ่ายทั้งสิ้น
15,000 บาท
6) ค่าอาหารกลางวันผู้เข้ารับการอบรม
คณะวิทยากรและคณะทางานจานวนรวม
80 คนๆละ 100 บาท/วัน รวม 3 วัน
เป็นเงิน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24,000 บาท
7) ค่าอาหารว่างผู้เข้ารับการอบรม
คณะวิทยากรและคณะทางานจานวนรวม
80 คนๆละ 40 บาท/วัน รวม 3 วัน เป็น
เงิน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,600 บาท
3 การนิเทศติดตามแบบกลุ่มอาเภอมี
ค่าใช้จ่ายเป็นค่าน้ามัน เป็นเงิน
6,000 บาท (ขอใช้งบในโครงการนิเทศ
สพป.นศ. 3 ประจาปี 2561
4 การสรุปผลและการสื่อสารองค์กรระดับเขต
พืน้ ที่มีค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง
(ขออนุญาตใช้งบประมาณส่วนกลางของ
สพป.นศ. 3 ประจาปีงบประมาณ 2561)
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ

* ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ

จาแนกหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

82,000

2,200

9,600

21,600
15,000

24,000

9,600

90,000

36,600

51,200

2,200
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6. ผลผลิต (Output)
6.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มุ่งเน้นพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยระบวนการ
Active Learningโดยผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการตามหลักสูตร “การสร้างนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดและแก้ปัญหาเชิงระบบ”(Active Learning) โรงเรียนในโครงการตาม
นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ รุ่นที่ 2 สังกัด สพป.นศ.3 กลุ่มเป้าหมาย 70 คน
6.2 ครูผู้สอน โรงเรียนในโครงการรุ่นที่ 2 จานวน 118 โรงเรียนๆ ละ 1 คน โดยกาหนด
กลุ่มเป้าหมายจานวน 70 คน มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการสร้างนวัตกรรมที่เน้นทักษะ
กระบวนการคิดและแก้ปัญหาเชิงระบบ (Active Learning) และสามารถนาองค์ความรู้ไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจาวันของผู้เรียนสู่ความยั่งยืน
7. ผลลัพธ์ (Outcomes)
7.1 ร้ อ ยละ 90 ของครู ผู้ ส อนที่ ผ่ า นการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารตามหลั ก สู ต ร “การสร้ า ง
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดและแก้ปัญหาเชิ งระบบ”(Active Learning)โรงเรียน
ในโครงการตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ รุ่นที่ 2 สังกัด สพป.นศ.3 กลุ่มเป้าหมาย 70 คน มี
ความพึงพอใจ ในคุณภาพระดับ ดีมาก ต่อการขับเคลื่อนลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ที่ส่ งผลต่อการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
7.2 ร้อยละ 90 โรงเรียนมีการพัฒนากระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการ
ขับเคลื่อนลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ส่งผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ผู้ปกครองและผู้มีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษามีความพึงพอใจคุณภาพระดับดีมาก
8. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
8.1 ร้อยละ 90 ครูผู้สอนที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการตามหลักสูตร “การสร้างนวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดและแก้ปัญหาเชิงระบบ”(Active Learning)โรงเรียนใน
โครงการตามนโยบายลดเวลาเรียน
8.2 ร้อยละ 90 โรงเรียนมีการพัฒนากระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
การขับเคลื่อนลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ส่งผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน

รวมงบประมาณทั้งสิน้

90,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กลุ่มนิเทศฯ
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แผนการใช้เงินโครงการตามแผนปฏิบตั ิการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการ
การขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ด้วยนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิด
และแก้ปญ
ั หาเชิงระบบ” (Active Learning) โรงเรียนสังกัด สพป.นศ.3
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ด้านส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวเนตรหทัย สังสุณี
งบประมาณจาแนกรายไตรมาส
รวม
ที่
กิจกรรม
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ถอดรหัสประสบการณ์
8,000
8,000
ของครูที่ผ่านการอบรมฯ รุ่นที่ 1
2 อบรมเชิงปฏิบตั ิการรุ่นที่ 2
82,000
82,000
3 การนิเทศติดตาม
4 สรุปผล

โครงการ
แผนงานพื้นฐาน
สนองยุทธศาสตร์
ลักษณะโครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ
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พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
ต่อเนื่อง
กลุ่มบริหารงานบุคคล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
1.นายปรีชา รักษ์ทอง 2.นายจรูญ พันธ์โภชน์
3.นางประไพพิศ ไชยเดช
ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561

1. หลักการและเหตุผล
การเปลี่ยนแปลงในยุคศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อวิถีชีวิตของคนในสังคม ระบบการศึกษาจึง
จาเป็นต้องพัฒนา ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ด้วย เดิมการศึกษามุ่งเน้นให้ผู้เป็นมี
ทักษะเพียงอ่านออกเขียนได้เท่านั้น แต่สาหรับในศตวรรษที่ 21 ต้องมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการปฏิบัติ
และการสร้างแรงบันดาลใจไปพร้อมกัน กล่าวคือ จะไม่เป็นเพียงผู้รับ (Passive Learning) โดยมีครู
เป็น “โค้ช” ที่คอยออกแบบการเรียนรู้ เพื่อช่วยผู้เรียนให้บรรลุได้ ประการสาคัญ คือ ครูในศตวรรษ
ที่ 21 จะต้องไม่ตั้งตนเป็น “ผู้รู้” แต่ต้องแสวงหาความรู้ไปพร้อมๆ กันกับผู้เรียนในขณะเดียวกัน
ดังนั้นการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ต้องก้าวข้าม “สาระวิชา” ไปสู่การเรียนรู้ “ทักษะแห่งศตวรรษที่
21” (21st Century Skills) ซึ่งครูจะเป็นผู้สอนไม่ได้แต่ต้องให้นักเรียนเป็นผู้เรียนรู้ด้วยตนเอง โดย
ครูจะออกแบบการเรียนรู้ฝึกฝนให้ตนเองเป็นโค้ช (Coach) และอานวยความสะดวก (Facilitator) ใน
การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning : PBL) ของนักเรียนสิ่งที่เป็นตัวช่วย
ของครูในการจัดการเรียนรู้คือชุมชนการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์ (Professional Learning Communities
: PLC) ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของครูเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทาหน้าที่ของครูแต่ละคน
นั้นเอง
การศึกษาเป็นปัจจัยสาคัญสาหรับการพัฒนาประเทศ ปัจจุบันครูและบุคลากรทางการศึกษา
จ าเป็ น ต้อ งเป็ น ผู้ มี ความรู้ และสมรรถนะ เพื่อ ให้ เ ป็น ผู้ ที่ส ามารถขับ เคลื่ อ นกระบวนการปฏิ รู ป
การศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิรูปการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและจริงจัง ซึ่งผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา เป็นบุคลากรที่มีบทบาทสาคัญยิ่ง ในการขับเคลื่อนด้านการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จาเป็นต้องมีความรู้ด้านวิช าการ ด้านเทคนิคต่างๆ ที่ทันสมัย และ
สามารถพัฒนาต่อยอด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓ ได้ตระหนักและเห็น
ประโยชน์ของการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ ส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดได้ดาเนินการขับเคลื่อน
กระบวนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ เช่น กระบวนการ PLC
(Professional Learning Communities) การพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร กระบวนการพัฒนาครู
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ด้วยระบบ TEPE ซึ่ง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ได้เล็งเห็น
ความสาคัญของการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จึงได้จัดทาโครงการ “พัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา สู่ความเป็นเลิศของสานักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3” นี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อติดตามการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning
Community)
2.2 เพื่อติดตามการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
2.3 เพื่อติดตามการพัฒนาครูด้วยระบบ TEPE Online
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
โรงเรียน ในสังกัด จานวน 242 โรงเรียน สามารถขับเคลื่อนกระบวนการ PLC
(Professional Learning Community) เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ ติดตามการพัฒนาครูรูปแบบครบ
วงจร ติดตามการพัฒนาครูด้วยระบบ TEPE Online
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต.3 มีสมรรถนะและคุณลักษณะในการดาเนินการ
กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” สามารถ
พัฒนาได้ทั้งระบบ พัฒนาด้วยระบบ TEPE Online ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
3.2.2 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต.3 สามารถดาเนินงานโดยรับการเปลี่ยนแปลงในการ
ปฏิบัติหน้าที่ และยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น
3.2.3 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา สามารถนากระบวนการ
PLC (Professional Learning Community) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” สู่สถานศึกษา
การพัฒนารูปแบบครบวงจร การพัฒนาด้วยระบบ TEPE Online อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล
4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
ขั้นตอน/กิจกรรม
1 ขออนุมัติโครงการ
2 แต่งตั้งคณะกรรมการการดาเนินการ
3 ประชุมคณะกรรมการ
4 ประสานงาน/แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
5 ดาเนินการติดตามกระบวนการ PLC การพัฒนาครู
ทั้งระบบ การพัฒนาครูด้วยระบบ TEPE ครั้งที่ 1
6 ดาเนินการติดตามกระบวนการ PLC การพัฒนาครู
ทั้งระบบ การพัฒนาครูด้วยระบบ TEPE ครั้งที่ 2
7 ประเมินผล/สรุปผล

วันเดือนปี
ตุลาคม 2560
ธันวาคม 2560
ธันวาคม 2560
มกราคม 2561
มกราคม 2561

ผู้รับผิดชอบ
จรูญ/ประไพพิศ
ผอ.สพป.นศ.3
ผอ.สพป.นศ.3
คณะทางาน
คณะทางาน

สิงหาคม 2561

คณะทางาน

สิงหาคม 2561

คณะทางาน
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5. งบประมาณ : 1. แผนงานพื้นฐาน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน
- บาท
2. งบประจา ค่าน้ามันเชื้อเพลิง จานวน 48,400 บาท
จาแนกหมวดรายจ่าย
ที่ รายการ/กิจกรรม/การใช้งบประมาณ งบประมาณ ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการ
1 ประชุมคณะทางาน จานวน 24 คน
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 24
960
960
คนๆ ละ 20 บาท จานวน 2 ครั้ง
กิจกรรมที่ 2 นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
2 ค่าชดเชยน้ามันเชื้อเพลิง โรงเรียน ละ
48,400
48,400
200 บาท จานวน 242 โรงเรียน
คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม 6 อาเภอๆ
ละ 4 คน จานวน 2 ครั้ง
กิจกรรมที่ 3 ประมวลผลเพื่อจัดทาข้อมูลสารสนเทศ
3 -ค่าอาหารจานวน 3 มื้อๆ ละ 250 บาท
15,000
15,000
จานวน 20 คน
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 4
4,000
4,000
มื้อๆ ละ 50 บาท จานวน 20 คน
-ค่าที่พัก 20 คนๆ ละ 600 บาท
12,000
12,000
-ค่าชดเชยน้ามัน
8,000
8,000
-ค่าวัสดุ (จัดทารูปเล่ม) 100 เล่มๆ ละ
5,000
5,000
50 บาท
กิจกรรมที่ 4 สรุปผล/รายงานผล
4 สรุปผล/รายงานผล
-ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
3,840
3,840
จานวน 24 คนๆละ 160 บาท
-ค่าวัสดุ
3,000
3,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
100,200
97,200
3,000
หมายเหตุ * ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ
6. ผลผลิต (Output)
6.1 เพื่อให้โรงเรียนได้ดาเนินการขับเคลื่ อนกระบวนการ PLC (Professional
Learning Community) เต็มรูปแบบ
6.2 เพื่อติดตามการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning
Community) ของโรงเรียน
6.3 เพื่อให้ กระบวนการ PLC (Professional Learning Community)
สู่การปฏิบัติ ในระดับโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
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7. ผลลัพธ์ (Outcomes)
7.1 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต.3 มีสมรรถนะและคุณลักษณะในการดาเนินการ
กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” สู่เขต
พื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
7.2 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต.3 สามารถดาเนินงานโดยรับการเปลี่ยนแปลงในการ
ปฏิบัติหน้าที่ และยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น
7.3 โรงเรี ยน สามารถขับเคลื่ อนกระบวนการ PLC (Professional Learning
Community) “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ”สู่สถานศึกษา สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
8. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
8.1 ร้อยละ 90 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา ได้รับการ นิเทศ ติดตาม
กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”
8.2 ร้อยละ 90 ของข้าราชการครู ได้รับการพัฒนารูปแบบครบวงจร เพิ่มมากขึ้น
8.3 ร้อยละ 90 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา ได้รับพัฒนาด้วยระบบ
TEPE Online มีผลเป็นที่ประจักษ์

แผนการใช้เงินโครงการตามแผนปฏิบตั ิการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1.นายปรีชา รักษ์ทอง 2.นายจรูญ พันธ์โภชน์ 3.นางประไพพิศ ไชยเดช
งบประมาณจาแนกรายไตรมาส
หน่วยงาน
รวม
ที่
กิจกรรม
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ขออนุมัติโครงการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
2 แต่งตั้งคณะกรรมการ
3 ประชุมคณะกรรมการ
960
960
4 นิเทศติดตามและประเมินผล
24,200
24,200
177

5 นิเทศติดตามและประเมินผล
ครั้งที่ 2
6 จัดทาข้อมูลสารสนเทศ
ประเมิน/สรุปผล

24,200

44,000
6,840

รวมงบประมาณทั้งสิน้

24,200
44,000
6,840
100,200

โครงการ
แผนงานพื้นฐาน
สนองยุทธศาสตร์
ลักษณะโครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ
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พัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาเด็กที่มีแนวโน้มออกกลางคันและ
เด็กออกกลางคัน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม
การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
ต่อเนื่อง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางเยาวรัตน์ เพิงมาก
ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561

1. หลักการและเหตุผล
การศึกษาเป็นปัจจัยสาคัญสาหรับการพัฒนาประเทศ เนื่องจากการศึกษาคือกลไก
ในการพัฒนากาลังคนให้เป็นคนที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพในการทางาน หากคนไทยในสังคมได้รับ
การศึกษาที่ดีจนสามารถทางานได้แล้วจะเป็นกาลังขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวต่อไป ความรู้เทคนิคต่าง ๆ
ทางวิชาการแต่ละแขนงเป็นเครื่องมือของมนุษย์แต่ละคนที่จะใช้ในการทางานเพื่อพัฒนาคนให้ดาเนิน
ชีวิตอย่างมีความสุขสามารถพัฒนาประเทศได้อย่างเหมาะสมต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคการเปลี่ยนแปลง
ในทุกๆ ด้านของประเทศและสภาพการณ์ต่าง ๆ ของโลกได้
หากมองว่าการศึกษาคือการพัฒนาคนในชาติ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศใน
อนาคต การออกกลางคันก็คงเป็นปัญหาใหญ่ปัญหาหนึ่งที่ทาให้เกิดการสูญเปล่าทั้งทางเศรษฐกิจและ
การศึกษา รวมถึงปัญหาสังคมต่างๆ การช่วยกันของทุกฝ่ายในการประคองให้เด็กไทยได้รับการศึกษา
สูงสุดตามศักยภาพจึงเป็นเรื่องที่จาเป็น และจากข้อมูลอัตราการคงอยู่ของนักเรียนในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2539 – 2556 รอยต่อของช่วงชั้นที่มีเด็กหลุดออกจากระบบมากที่สุดคือ
จากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไม่ต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือสายอาชีวศึกษา โดยเฉลี่ยมี เด็กออก
กลางคันประมาณ 10 % หรือประมาณ 1 แสนคน จากอัตราคงอยู่ของนักเรียนมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี
ทั้ ง ในระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น (การศึ ก ษาภาคบั ง คั บ ) และจบชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย
หมายความว่ามีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นคงอยู่ในระบบโรงเรียนจากประมาณ 3 ใน 5
เป็น 1 ใน 3 มองจากภาพใหญ่ปัญหาเด็กออกกลางคันในระบบการศึกษาไทยมีแนวโน้มที่ดีขึ้น แต่
ถ้าลองมองในภาพเล็กลงมาจะพบว่า เด็กที่เข้าเรียน ป.1 ราว 1 ล้านคน จะเรียนจบ ป.6 ประมาณ
92% เรียนต่อจบ ม.3 ประมาณ 83% และเรียนจบ ม.6 ประมาณ 63% เท่ากับว่ามีเด็กเลิกเรียน
กลางคันและมีวุฒิการศึกษาต่ากว่า ม.6 ราว 337,000 คน ในรุ่นเดียวกัน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีบทบัญญัติสิทธิของบุคคลในการ
รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และตามพระราชบัญญัติการศึกษา
ภาคบังคับ พ.ศ. 2545 ที่บัญญัติให้มีการศึกษาภาคบังคับจานวน 9 ปี ดังนั้นนักเรียนที่จบชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนต้องเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
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ที่ผ่ านมาปี การศึกษา 2559 จากการส ารวจของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 พบว่ามีโรงเรียนที่เด็กมีแนวโน้มออกกลางคัน และเด็กออก
กลางคัน จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 0.02 จากจานวนนักเรียนทั้งหมด 23,024 คน ซึ่งเป็น
อัตราการคงอยู่ของจานวนเด็กออกกลางคัน และเพื่อลดอัตราการออกกลางคันให้เป็นศูนย์ สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น
2.วัตถุประสงค์
2.1. เพื่อให้จานวนนักเรียนออกกลางคันของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ลดลง
2.2. เพื่อให้โรงเรียนมีแนวทางแก้ปัญหานักเรียนที่มีแนวโน้มออกกลางคัน และ
นักเรียนออกกลางคันได้อย่างเป็นรูปธรรม
2.3 นักเรียนออกกลางคันได้กลับเข้ามาเรียนในระบบหรือเรียนต่อจนจบการศึกษา
ภาคบังคับหรือการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.4 ผู้ปกครอง นักเรียน เห็นความสาคัญของการศึกษาบุตรหลานมากขึ้น
2.5 นักเรียนได้เรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับตามหลักสูตรที่กาหนดไว้
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 อัตราการออกกลางคันสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3ไม่เกินร้อยละ 0.2
3.1.2 นักเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช
เขต 3 ได้เรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ และเรียนต่อจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 โรงเรียนที่มีนักเรียนออกกลางคัน และแนวโน้มออกกลางคันมีแนวทางแก้ไข
ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม
3.2.2 นักเรียนออกกลางคันได้กลับเข้ามาเรียนในระบบหรือเรียนต่อจนจบ
การศึกษาภาคบังคับหรือการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.2.3 ผู้ปกครอง นักเรียน เห็นความสาคัญของการศึกษาบุตรหลานมากขึ้น
3.2.4 นักเรียนได้เรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับตามหลักสูตรที่กาหนดไว้
4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
ขั้นตอน/กิจกรรม
1. สารวจข้อมูลเด็กที่มีแนวโน้มจะออกกลางคันและเด็ก
ที่ออกกลางคัน
2. สังเคราะห์และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแยกปัญหาและ
จัดลาดับปัญหา

วันเดือนปี
พฤษภาคม 2561

ผู้รับผิดชอบ
นางเยาวรัตน์ เพิงมาก

มิถุนายน 2561

นางเยาวรัตน์ เพิงมาก
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ที่
ขั้นตอน/กิจกรรม
3. ประชุมระดมความคิดเห็นกาหนดแนวทางแก้ปัญหา
เด็กที่มีแนวโน้มออกกลางคันและเด็กออกกลางคัน
4. โรงเรียนนาแนวทางที่กาหนดไปใช้
5. ติดตามโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายให้คาปรึกษาแนะนา
6. รายงานผล

วันเดือนปี
สิงหาคม 2561

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการ

กันยายน 2561
กันยายน 2561
กันยายน 2561

คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
นางเยาวรัตน์ เพิงมาก

5. งบประมาณ : แผนงานพื้นฐาน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน - บาท (ใช้งบประจาของเขตพื้นที่)
จาแนกหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 กาหนดแนวทางแก้ไขปัญหานักเรียนที่มีแนวโน้มออกกลางคันและนักเรียนออกกลางคัน
1. นาข้อมูลนักเรียนออกกลางคันจาก DMC มาวิเคราะห์
และสังเคราะห์
2. แจ้งที่ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อร่วมกันกาหนด
แนวทางการแก้ไข
กิจกรรมที่ 2 ติดตามนักเรียนอกกลางคัน รายงานผล
1. ค่าน้ามันเชื้อเพลิงติดตามนักเรียนออกกลางคันให้เข้า
รับการศึกษาจนจบการศึกษาภาคบังคับ
2. รายงานผลการติดตามนักเรียนออกกลางคัน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
ที่

รายการ/กิจกรรม/การใช้งบประมาณ

งบประมาณ

6. ผลผลิต (Outputs)
6.1 การออกกลางคันสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3 ลดลง
6.2 นักเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช
เขต 3 ได้เรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ และเรียนต่อจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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7. ผลลัพธ์ (Outcomes)
7.1 โรงเรียนที่มีนักเรียนมีแนวโน้มออกกลางคัน และนักเรียนออกกลางคันมี
แนวทางแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม
7.2 นักเรียนออกกลางคันได้กลับเข้ามาเรียนในระบบหรือเรียนต่อจนจบการศึกษา
ภาคบังคับหรือการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7.3 ผู้ปกครอง นักเรียน เห็นความสาคัญของการศึกษาบุตรหลานมากขึ้น
7.4 นักเรียนได้เรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับตามหลักสูตรที่กาหนดไว้
8. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
8.1 อัตราการออกกลางคันของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3 ไม่เกินร้อยละ 0.2
8.2 นักเรียนออกกลางคันได้กลับเข้ามาเรียนในระบบหรือเรียนต่อจนจบการศึกษา
ภาคบังคับ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

รวมงบประมาณทั้งสิน้

รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กลุ่มส่งเสริมฯ

182

แผนการใช้เงินโครงการตามแผนปฏิบตั ิการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางเยาวรัตน์ เพิงมาก
งบประมาณจาแนกรายไตรมาส
ที่
กิจกรรม
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 สารวจข้อมูลเด็กที่มี
แนวโน้มออกกลางคัน
และเด็กออกกลางคัน
2 ประชุมระดมความคิดเห็น
แก้ไขปัญหา เด็กที่มี
แนวโน้มออกกลางคัน
และเด็กออกกลางคัน
3 ติดตามนักเรียนออกกลางคัน
4 สรุป รายงานผล
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ชื่อโครงการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
สนองยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม
การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางเยาวรัตน์ เพิงมาก
ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
1. หลักการและเหตุผล
เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
ยุทธศาสตร์การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรวัยเรียนได้รับ
โอกาสในการศึกษาอย่างทั่วถึงมีคุณภาพ และเสมอภาค
การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้น
พื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย เด็กที่มี
อายุย่างเข้าปีที่เจ็ดต้องเข้าเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จนอายุย่างเข้าปีที่สิบหกเว้นแต่สอบได้ชั้น
ปีที่เก้าของการศึกษาภาคบังคับ ดังนั้นสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช
เขต 3 เห็นความสาคัญของการศึกษาของประชากร วัยเรียน และเพื่อให้ประชากรวัยเรียนได้รับ
โอกาสทางการศึกษาอย่างเป็นธรรม เสมอภาค และมีคุณภาพ จึงจัดทาโครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
2. วัตถุประสงค์
2.1 ส่งเสริมให้โรงเรียนมีกระบวนการรับนักเรียนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้
และเสมอภาค
2.2 ประกันโอกาสเด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนการศึกษา
ภาคบังคับครบทุกคน
2.3 ส่งเสริมให้เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับ
การพัฒนาเต็มศักยภาพ
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการของ สพป.3 ทุกคน ได้รับบริการ
การศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
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3.1.2 ประชากรวัยเรียนอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดในเขตพื้นที่บริการของ สพป.นศ. 3
ทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม เป็นธรรมและเสมอภาค
3.1.3 เพื่อเพิ่มโอกาสและสร้างความเสมอภาคในการรับบริการทางการศึกษาภาค
บังคับให้เข้าเรียนในสถานศึกษา โดยเฉพาะประชากรวัยเรียนกลุ่มอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดจนอายุย่างเข้า
ปีที่สิบหกหรือสอบได้ชั้นปีที่เก้าของการศึกษาภาคบังคับเพิ่มขึ้น
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการของ สพป.นศ.3 ได้รับการศึกษา
ภาคบังคับอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
3.2.2 ประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการของ สพป.นศ.3 ได้รับการพัฒนาตาม
ศักยภาพ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
ขั้นตอน/กิจกรรม
วันเดือนปี
ผู้รับผิดชอบ
1. ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขต
พฤศจิกายน – ธันวาคม
คณะกรรมการ
พื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561
2560
2. จัดทาข้อมูลสามโนประชากรวัยเรียนเด็กที่มี
พฤศจิกายน 2560 นางเยาวรัตน์ เพิงมาก
อายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเกิดปี พ.ศ.
กุมภาพันธ์ 2561
2562
3. ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนปีการศึกษา
มกราคม - มีนาคม 2561 นางเยาวรัตน์ เพิงมาก
2561
4. กากับ ติดตามรายงานผลการรับนักเรียน
เมษายน – พฤษภาคม 2561
คณะทางาน
ปีการศึกษา 2561 ช่วยเหลือให้ประชากร
วัยเรียนได้รับการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
อย่างทั่วถึง
5. สารวจข้อมูลนักเรียนที่จบ ป.6 และ ม.3 ปีการ เมษายน - มิถุนายน 2561 นางเยาวรัตน์ เพิงมาก
ศึกษา 2560 และติดตามนักเรียนที่ศึกษาต่อ
5. งบประมาณ : แผนงานพื้นฐาน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 20,000 บาท
ที่

รายการ/กิจกรรม/การใช้งบประมาณ

งบประมาณ

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1 ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม ผู้เข้าร่วมประชุม จานวน
4,800
30 คน ๆ ละ 160 บาท (30 x 160)
2 ค่าพาหนะคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่
4,500
จานวน 15 คน
3 ค่าวัสดุ/จัดทาเอกสาร
1,000

จาแนกหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
4,800
4,500
1,000
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จาแนกหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 2 สามโนประชากรวัยเรียน/ประชาสัมพันธ์/กากับติดตามรายงานผล
1 ค่าวัสดุ/จัดทาเอกสาร
9,700
9,700
- จัดทาป้ายไวนิลการรับนักเรียน/ศูนย์ประสานงาน
การรับนักเรียน
- ค่าหมึกพิมพ์/กระดาษต่อเนื่อง
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
20,000
9,300 10,700
ที่

หมายเหตุ

รายการ/กิจกรรม/การใช้งบประมาณ

งบประมาณ

* ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ

6. ผลผลิต (Output)
6.1 ประชากรวัยเรียนอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดในเขตพื้นที่บริการของ สพป.นศ. 3
ทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม เป็นธรรมและเสมอภาค
6.2 ประชากรวัยเรียนกลุ่มอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดจนอายุย่างเข้าปีที่สิบหกสอบได้
ชั้นปีที่เก้าของการศึกษาภาคบังคับเพิ่มขึ้น
7. ผลลัพธ์ (Outcomes)
7.1 ประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการของ สพป.นศ.3 ได้รับการศึกษา
ภาคบังคับอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
7.2 ประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการของ สพป.นศ.3 ได้รับการพัฒนาตาม
ศักยภาพทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข
8. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
8.1 ประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการของ สพป.3 ทุกคน ได้รับบริการการศึกษา
ภาคบังคับอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพร้อยละ 100
8.2 อัตราการเรียนต่อของผู้จบ ป.6 และ ม.3 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2

รวมงบประมาณทั้งสิน้

รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

9,300 กลุ่มส่งเสริมฯ
10,700
186

แผนการใช้เงินโครงการตามแผนปฏิบตั ิการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางเยาวรัตน์ เพิงมาก
งบประมาณจาแนกรายไตรมาส
ที่
กิจกรรม
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ประชุมคณะกรรมการ
9,300
รับนักเรียนระดับเขตฯ
2 ประชาสัมพันธ์การรับ
10,700
นักเรียน ปี 2561
3 สารวจนักเรียนที่จบ ป.6
และ ม.3/ ศึกษาต่อ
4 ติดตามรายงานผล
การรับนักเรียน

20,000
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โครงการ

การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
ทางไกล (Distance Learning : DL)
แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
สนองยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึง
บริการทางการศึกษา
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา กลุ่ม นิเทศ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มงานไอซีที
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายฉลอง จันทร์ขาว ศึกษานิเทศก์
นางสาวเกษร เพ็ชรหนูน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายสหรัฐ ทองขาว นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 2560 ถึง กันยายน 2561
1. หลักการและเหตุผล
ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานได้ ด าเนิ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล(Distance Learning : DL) เป็นการจัดการศึกษาที่ใช้เทคโนโลยีใน
การจัดการเรียนการสอนทุกห้องเรียน แก้ปัญหาในการขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก ให้ครู
สามารถจัดการเรียนรู้ได้ทุกสาระได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนและครูได้เข้าถึงสื่ อเทคโนโลยีที่
ทันสมัย นักเรียนและครูมีเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา การนาเทคโนโลยีทางไกล(Distance Learning : DL)
มายกระดับคุณภาพ
การศึ ก ษา เป็ น 2 รู ป แบบ ได้ แก่ การศึก ษาทางไกลผ่ า นดาวเที ยม (Distance Learning
Television: DLTV) และจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning
information Technology :DLIT) โดยจัดให้มีการจัดสภาพสนับสนุนการเรียนการสอนของครู
อย่างครบถ้วน ทั้งกระบวนการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการสร้างความรู้
จากลงมือปฏิบัติ ตลอดจนสื่อ อุปกรณ์ที่จาเป็นในการจัดการเรียนการสอน อันจะเป็นการลดความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษา ลดช่องว่างและเพิ่มโอกาสในการที่จะเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับ
ประชาชนคนไทยทุกคน อันเป็นการดาเนินการตามรอยเบื้องยุคบาทและสนองศาสตร์พระราชาใน
การที่จะพัฒนาคุณภาพของไทยให้ก้าวหน้า
ตามแผนการศึกษาชาติ 20 ปี กาหนดเป้าหมายการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่าน
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสาหรับคนทุกช่วงวัย และตัวชี้วัด กาหนดไว้ว่าร้อยละของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่มีการจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยระบบ DLIT, DLTV, ETV และผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) เพิ่มขึ้น และแผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านโอกาส
ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา ด้านการลดความเหลื่อมล้า
ทางการศึกษา กาหนดไว้ว่า “ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัด
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การศึกษาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง เช่น การพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Distance learning information technology : DLIT) , การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning
Television : DLTV) ฯลฯ
การเรีย นรู ้ใ นศตวรรษที ่ 21 เป็น การเรีย นรู ้ที ่มุ ่ง เน้น ให้ผู ้เ รีย นรู ้เ ท่า ทัน การ
เปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งผู้เรียนจะต้องมีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม หรือ 3 R 7 C (3 R
ได้แก่ Reading(การอ่าน) Writing (การเขียน) และArithmetic(คณิตศาสตร์) 7 C ได้แก่
(Critical Thinking - การคิดวิเคราะห์, Communication -การสื่อสาร Collaboration-การร่วมมือ,
Cross-cultural understanding -ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์,
Creativity-ความคิดสร้างสรรค์, Computing & ICT literacy -ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, Career & learning skills -ทักษะอาชีพ และทักษะการ
เรียนรู้)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 มีความตระหนัก
เป็ นอย่ างยิ่ งที่จ ะต้องบริ หารจั ดการ ให้ เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และจุดเน้นของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้กาหนดโครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล(Distance Learning : DL) โดยมีกิจกรรมหลัก คือ การส่งเสริม
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) และการจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance learning information technology :DLIT)
โรงเรียนในสังกัด ปีงบประมาณ 2561
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่ อ พั ฒ นาครู ผู้ ส อนให้ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ วิ ธี ก ารและแนวทางด้ า น
กระบวนการจัดการเรียนการสอนด้วยการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) การจัดการ
ศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
2.2 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาได้ตามมาตรฐานการจัด
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) การจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดได้รับการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนด้วยการ
จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) การจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(DLIT) ได้ตามมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) การจัดการศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 242 คน
3.1.2 โรงเรียนทุกโรงเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนตาม
มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) การจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ วิธีการ กระบวนการเรียนการสอนด้วยการ
จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) การจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีส ารสนเทศ
(DLIT) ได้ตามมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) การจัดการศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.2.2 โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาได้ตามมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV) การจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
1
2
3
4

ขั้นตอน/กิจกรรม
วันเดือนปี
วางแผนและกาหนดรายละเอียดโครงการ
ตุลาคม 2560
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ตุลาคม 2560
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ
มกราคม 2561
ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการและคณะ
กุมภาพันธ์ - มีนาคม
วิทยากรเพื่อ
2561
- กาหนดสถานที่สาหรับการพัฒนา
- วินิจฉัย มอบหมายงาน
- กาหนดหลักสูตร เนื้อหา รายละเอียด
รูปแบบการพัฒนา
- กาหนดระยะเวลาการพัฒนา
- จัดเตรียมเอกสารในการพัฒนา
5. พัฒนาครูผู้สอนด้านกระบวนการจัดการเรียนการ พฤษภาคม 2560
สอนด้ว ยการจั ดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(DLTV) การจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT)
6. นิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินมาตรฐาน และสรุป มิถุนายน – กันยายน
รายงานผลการดาเนินงานโครงการ
2561

ผู้รับผิดชอบ
นายฉลอง จันทร์ขาว
นายฉลอง จันทร์ขาว
นายฉลอง จันทร์ขาว
นายฉลอง จันทร์ขาว
นางสาวเกษร เพ็ชรหนูน
นายสหรัฐ ทองขาว

นายฉลอง จันทร์ขาว
นางสาวเกษร เพ็ชรหนูน
นายสหรัฐ ทองขาว
และคณะวิทยากร
นายฉลอง จันทร์ขาว
นางสาวเกษร เพ็ชรหนูน
นายสหรัฐ ทองขาว
และคณะกรรมการ
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5. งบประมาณ : แผนงานพื้นฐาน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 จานวน 90,000 บาท
ที่

รายการ/กิจกรรม/การใช้งบประมาณ

จาแนกหมวดรายจ่าย
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

กิจกรรมที่ 1 เตรียมความพร้อม
1 ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ และ
1,600
วิทยากร จานวน 10 คน เวลา 1 วัน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ20 บาท
(10X2x20) = 400 บาท
- อาหารกลางวัน มื้อละ 120 บาท
จานวน 1 มื้อ (120 x 10) = 1,200 บาท
2. ค่าวัสดุโครงการ
4,160
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาครูผู้สอนด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน
3 พัฒนาครูผู้สอนด้านกระบวนการจัดการเรียน
84,240
การสอนด้วยการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV) การจัดการศึกษาทางไกล
สารสนเทศ (DLIT) ผู้เข้ารับการพัฒนา 242 คน
คณะกรรมการบริหารโครงการและคณะ
วิทยากร 10 คน รวม 252 คน เวลา 2 วัน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ 20 บาท
จานวน 4 มื้อ (252X4x20) =20,160 บาท
- อาหารกลางวันมื้อละ120 บาท จานวน 2 มื้อ
(120 x 2X252) = 60,480 บาท
- ค่าสมนาคุณคณะวิทยากร 6 คน
เหมาจ่ายคนละ 300 บาท /คน /1 วัน
เวลา 2 วัน (10X2X500) = 3,600 บาท
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
90,000

400
1,200
4,160

20,160
60,480
3,600
3,600

82,240

หมายเหตุ * ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ
6. ผลผลิต (Output)
6.1 ครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดได้รับการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนด้วยการจัด
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) การจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
ได้ตามมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) การจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 242 คน
6.2 โรงเรียนทุกโรงเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐาน
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) การจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(DLIT) ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4,160

191
7. ผลลัพธ์ (Outcomes)
7.1 ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ วิธีการ กระบวนการเรียนการสอนด้วยการจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) การจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ได้ตาม
มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) การจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7.2 โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาได้ตามมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(DLTV) การจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
8. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
8.1 ครูผู้สอนสามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนด้วยการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV) การจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ได้ตามมาตรฐานการ
จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) การจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(DLIT) ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8.2 โรงเรียนทุกโรงบริหารจัดการศึกษาได้ตามมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV) การจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รวมงบประมาณทั้งสิน้

90,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กลุ่มนิเทศฯ
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แผนการใช้เงินโครงการตามแผนปฏิบตั ิการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
ทางไกล (Distance Learning : DL)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายฉลอง จันทร์ขาว นางสาวเกษร เพ็ชรหนูน นายสหรัฐ ทองขาว
งบประมาณจาแนกรายไตรมาส
รวม
ที่
กิจกรรม
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ประชุมคณะกรรมการ
1,600
1,600
2 วัสดุโครงการ
4,160
4,160
3 พัฒนาครูผู้สอน (DLTV/DLIT)
84,240
84,240
4 นิเทศ ติดตาม ประเมินผล
การรายงานโครงการ

โครงการ
แผนงานพื้นฐาน
สนองยุทธศาสตร์
ลักษณะโครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ
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นักเรียนไทยสุขภาพดี
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม
การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
ใหม่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 3
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางวันทนา รังสิมันตุชาติ
ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561

1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2545มาตรา 6 ระบุการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย จิ ตใจ สติปั ญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒ นธรรมในการดารงชีวิต
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข สุขภาพเป็นปัจจัยที่สาคัญในการดารงชีวิต ถ้าบุคคลมี
สุขภาพดี จะเป็นพื้นฐานสาคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยจะต้อง
ได้รั บการดูแลอย่ างใกล้ ชิดตั้งแต่วัย เด็ก ซึ่งสอดคล้ องกับจุดมุ่งหมายของหลักสู ตรประถมศึกษา
พุทธศักราช 2551 ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้พร้อมที่จะทาประโยชน์ ให้
สั ง คม ตามบทบาทและหน้ า ที่ ข องตน ในฐานะพลเมื อ งดี ต ามระบอบประชาธิ ป ไตยที่ มี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยผู้เรี ยนมีความรู้และทักษะพื้นฐานในการดารงชีวิต ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง มีสุขภาพสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจสามารถครองชีวิตอย่างเป็นสุข
ปัจจุบันประเทศไทยได้รับผลกระทบจากปัญหาของสังคมโลกและการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีส่งผลให้การดาเนินชีวิตและสุขภาพของประชาชนยุ่งยากและซับซ้อน
มากขึ้น การต่อสู้ดิ้นรนแข่งขันกันในทางสังคมและเศรษฐกิจทาให้ประชาชนเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิด
จากปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรม จากการสารวจข้อมูลด้านสุขภาพในปัจจุบันจะพบปัญหาที่
เกิดขึ้นกับเด็กในวัยเรียนหลายประเภท เช่น โรคอ้วน โรคฟันผุ มีส่วนทาให้เด็กขาดสารอาหาร
เมื่ อ บริ โ ภคอาหารที่ มี น้ าตาลเป็ น หลั ก จึ ง ขาดการบริ โ ภคอาหารที่ มี ค วามจ าเป็ น และมี คุ ณ ค่ า
โรงเรียนเป็นสถาบันทางสังคมที่รัฐได้ให้โอกาสและความเสมอภาคในด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยเท่า
เทียมกัน โรงเรียนจึงเป็นแหล่งช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ของชุมชน รวมทั้งช่วยพัฒนาความก้าวหน้าทาง
สุขภาพให้แก่นักเรียน การสร้างพลเมื องที่มีคุณภาพต้องเริ่มตั้งแต่ วัยเด็ก ด้วยการดูแลสุขภาพให้
แข็งแรงสมบูรณ์และป้องกันไม่ให้เจ็บป่วย โรงเรียนมีหน้าที่ส่งเสริมบุคลากรในโรงเรียนให้มีสุขภาพที่
สมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ โรงเรียนทุกแห่งจึงควรเป็นโรงเรียนที่มีเป้าหมายในการส่งเสริม
สุขภาพของบุคลากรและนักเรียนโดยมีพฤติกรรม สิ่งแวดล้อมและการเรียนรู้ที่ดี
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 เห็นความ
จาเป็นในการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน เพื่อสร้างความตระหนักให้นักเรียน มีความรู้
เจตคติ และทักษะทางด้านสุขภาพที่ถูกต้องเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวและชุมชน สามารถ
เผยแพร่ความรู้ ข้อมูล ข่าวสารทางด้านสุขภาพทั้งในโรงเรียนและชุมชนได้ รวมทั้งสามารถเป็น
แหล่งเรียนรู้สาหรับสถานศึกษาต่าง ๆ ในโอกาสต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
สุขภาพของนักเรียนในโรงเรียน
2.2 เพื่อให้ผู้บริหารและครูในโรงเรียนมีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้และประสบการณ์ใน
การบริหารจัดการและการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน
2.3 เพื่อให้นักเรียนมีร่างกายแข็งแรง เจริญเติบโตสมวัย จิตใจสดชื่น ดีงาม พร้อมที่
จะเฝ้าระวังสุขภาพของตน ให้มีพฤติกรรสุขภาพที่ พึงประสงค์และนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
แก่ตนเอง เพื่อน และครอบครัว
2.4 เพื่อให้โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี เป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้บริหาร ครู
นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองและครอบครัว
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ลดอัตราภาวะทุพโภชนาการ/โภชนาการเกิน และลดปัญหาสุขภาพในช่อง
ปากของนักเรียน
3.1.2 นักเรียนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้อง ออกกาลังกายทุกวันและ
รู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ สามารถนาความรู้ ประสบการณ์และทักษะไปดูแลสุขภาพ
ของตนเอง ตลอดจนบุคคลใกล้ชิดได้เป็นอย่างดี
3.1.3 โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพดีมีพลานามัยสมบูรณ์
แข็งแรง
3.1.4 โรงเรียนตระหนักถึงความสาคัญและจัดกิจกรรมพัฒนาสุขภาพนักเรียนทุกคน
อย่างต่อเนื่อง
3.1.5 โรงเรียนมีเครือข่ายดาเนินงานร่วมกับหน่วยงานและองค์กรด้านสุขภาพใน
การส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพอนามัยของเด็กในวัยเรียนทุกโรงเรียน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 นักเรียนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เกิดสุขนิสัยในการดูแลรักษา
สุขภาพของตนเอง ตลอดจนบุคคลใกล้ชิดในด้านบริโภค การรู้จักดูแลรักษาสุขภาพช่องปาก และการ
ออกกาลังกาย
3.2.2 นักเรียนสามารถออกแบบกิจกรรมนาความรู้สู่การปฏิบัติให้เป็นคนรักสุขภาพ
มีทักษะในการเฝ้าระวังสุขภาพของเอง ครอบครัว เพื่อและชุมชน
3.2.3 โรงเรียนพัฒนาครูให้เกิดความตระหนักและจิตสานักต่อสุขภาพของตนและ
นักเรียนโดยร่วมมือกับเครือข่ายพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง เกิดความ
ร่วมมือในการจัดกิจกรรมพัฒนาสุขภาพนักเรียนขึ้นอย่างทั่วถึง
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4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
1
2
3
4

ขั้นตอน/กิจกรรม
แต่งตั้งคณะทางานดาเนินโครงการ
จัดอบรมครูอนามัยทุกโรงเรียน
ตรวจเยี่ยมติดตาม นิเทศ โรงเรียน
(คัดเลือกประเมินโรงเรียนต้นแบบ
นักเรียนไทยสุขภาพดี
สรุป/รายงานผล

วันเดือนปี
พฤศจิกายน 2560
มีนาคม 2561
กรกฎาคม 2561

ผู้รับผิดชอบ
นางวันทนา รังสิมันตุชาติ

กันยายน 2561

คณะทางาน
คณะกรรมการฯ
คณะทางาน

5. งบประมาณ : แผนงานพื้นฐาน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 60,000 บาท
ที่ รายการ/กิจกรรม/การใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทางาน
1 อาหารว่างและเครื่องดื่มคณะทางาน

จาแนกหมวดรายจ่าย
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
300

300

41,600

41,600

จานวน 15 คน ๆ 20 บาท

กิจกรรมที่ 2 อบรมครูอนามัย
2 - ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
คณะทางานและผู้เข้ารับการอบรม
จานวน 260 คน ๆ 160 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร 6 ชั่วโมง
ชั่วโมงละ 600 บาท
- ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตาม
3 - ค่าอาหารและอาหารว่างและ
เครื่องดื่มคณะทางาน 15 คน
คนละ 20 บาท
- ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุเชื้อเพลิง/พาหนะ
- สรุป/รายงานผล
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ

* ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ

3,600

3,600

5,000

5,000

300

300

4,200
5,000
60,000

4,200
5,000
3,600

47,200

9,200
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6. ผลผลิต (Outputs)
6.1 ผู้บริหารหรือครูผู้เข้ารับการอบรม จานวน 242 คน
6.2 ผู้บิหารหรือครูที่เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการดาเนินงาน
7. ผลลัพธ์ (Outcomes)
7.1 โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยของนักเรียนทุกโรง
7.2 โรงเรียนเกิดความตระหนักในการดาเนินงานกิจกรรมด้านสุขภาพทุกโรง
7.3 โรงเรียนได้พัฒนากระบวนการบริหารจัดการของนักเรียนในการดาเนินงาน ทุกโรง
8. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
8.1 โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยของนักเรียนคิดเป็นร้อยละ 100
8.2 ลดอัตราภาวะทุพโภชนาการ/โภชนาการเกินของ สพป.นศ. 3 ร้อยละ 0.2
8.4 คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดีระดับเขตพื้นที่การศึกษา

แผนการใช้เงินโครงการตามแผนปฏิบตั ิการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการ นักเรียนไทยสุขภาพดี
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวันทนา รังสิมันตุชาติ
งบประมาณจาแนกรายไตรมาส
ที่
กิจกรรม
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ประชุมคณะทางาน
300
2 อบรมครูอนามัย
50,200
3 นิเทศ ติดตาม
9,500
4 สรุป รายงานผล

รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

300 กลุ่มส่งเสริมฯ
50,200
9,500
197

รวมงบประมาณทั้งสิน้

60,000
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แผนงาน/โครงการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ด้วยกระบวนการอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตร “ผู้ดาเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา”
ประจาปีงบประมาณ 2561
แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
สนองยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม
การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1.นางสาวเนตรหทัย สังสุณี
2.นางวันทนา แก้วผอม
3.นางอรัญญา โมสาลียานนท์
ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
1.หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 ที่แสดงเจตนารมณ์ในการยกระดับการศึกษาของประชาชนให้สูงขึ้น โดยกาหนดสิทธิและ
โอกาสของประชาชนในการได้รับ การศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐ ต้องจัดโดยไม่เสี ย
ค่าใช้จ่าย เด็กและเยาวชนพิการทุกประเภทมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ
ซึ่งสอดคล้องเชื่อมโยงกับพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการพ.ศ.2551 ที่กล่าวถึงสิทธิ
ทางการศึกษาของคนพิการในการได้รับโอกาสและบริการทางการศึกษาในทุกระบบและทุกรูปแบบที่
หลากหลายอย่างมีคุณภาพและดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
และพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสาหรั บคนพิการ พ.ศ. 2551 มาตรา 5 ที่กล่าวถึงสิทธิทางการ
ศึ ก ษาของคนพิ ก ารในการได้ รั บ โอกาสและบริ ก ารทางการศึ ก ษาในทุ ก ระบบและทุ ก รู ป แบบที่
หลากหลายอย่างมีคุณภาพและดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
และมาตรา 19
ที่กล่าวว่า ให้สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามีหน้าที่ดาเนินการจัดการศึกษา
โดยเฉพาะการเรียนร่วม การนิเทศ กากับ ติดตาม เพื่อให้คนพิการได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึ งและมี
คุ ณ ภาพตามที่ ก ฎหมาย ก าหนดตลอดจนกรอบทิ ศ ทางของแผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ฉบั บ ร่ า ง
(พ.ศ.2560-2574) ซึ่งเป็นแผนแม่บทสาหรับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง อันจะทาให้สามารถขับเคลื่อน
แผนไปสู่ การปฏิบั ติไ ด้อ ย่ า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพที่ ได้ ให้ ความส าคัญ กับ การน าแผนสู่ ก ารปฏิ บัติ โ ดยมี
จุดมุ่งหมายที่สาคัญของแผนคือ การมุ่งเน้นการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และการศึกษาเพื่ อการมีงานทาและสร้างงานได้ ภายใต้
บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์
รวมทั้ ง มี ค วามเป็ น พลวั ติ ภายใต้ สั ง คมแห่ ง ปั ญ ญา สั ง คมแห่ ง การเรี ย นรู้ และการสร้ า ง
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ รวมทั้งกล่าวถึงการจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียมและทั่วถึง
(Inclusive Education) เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนให้เกิดเป็นรูปธรรม เมื่อปีงบประมาณ 2559
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สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้ประกาศเรื่องนาร่องการจัดตั้ง
กลุ่มงานการศึกษา พิเศษ (การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม) ในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
จั ดการศึกษา และมีเ ป้ า หมาย ขยายให้ ค รบทุก พื้นที่ เพื่อ ให้ การดาเนิ นงานและการบริ ห ารจั ด
การศึกษาแบบเรี ย นรวมให้ เป็ นไปอย่ างมี ประสิ ทธิภ าพและเกิดประโยชน์สูงสุ ด รวมถึงมีความ
คล่องตัวในการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้นได้ป ระกาศให้ “ปี 2559 ปีแห่งความ
ร่วมมือด้านการจัดการศึกษาสาหรับบุคคลที่มีความต้องการ จาเป็นพิเศษ” โดยมีแนวทาง 3 ประการ
คือ 1. เน้นการมีส่วนร่วมและบูรณาการอย่างยั่งยืน 2. จัดให้กับบุคคลที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
ทุกคนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 3. จัดให้มีรูปแบบ และนวัตกรรมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนมุ่งสู่
ความเป็นสากล และขับเคลื่อนแนวทางความร่วมมือไปสู่ความสาเร็จ รวมทั้งมีกลไกและระบบในการ
ขับเคลื่อนจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเครือข่ายมีส่วนร่วมด้านการจัดการศึกษาสาหรับ
บุคคลที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษโดยกลุ่มเป้ าหมายคือ บุคคลที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษทาง
การศึกษา 9 ประเภท ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานจึงเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนต้นแบบการเรียนรวมที่
เป็นศูนย์บริการทางการศึกษาพิเศษ และพัฒนาโรงเรียนที่จัดการเรียนรวมให้ได้ตามมาตรฐาน โดย
เน้นการมีส่วนร่วมเพื่อให้สามารถบริการนักเรียนพิการที่เข้าเรียนได้อย่างมีคุณภาพต่อไป
ในส่วนของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ได้มี
การพัฒนาการจัดการศึกษาเรียนรวมมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในปีงบประมาณ 2561 มีโรงเรียนที่
จัดการเรียนร่วมและเรี ยนรวม จานวนทั้งสิ้ น 112 โรง นักเรียน 9 ประเภท ความพิการ จานวน
798 คน (ข้อมูลในระบบ SET ณ วัน ที่ 1 มิถุนายน 2560) ซึ่งส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใช้ ข้อมูลดังกล่าวในการจัดสรรงบประมาณมายังเขต
พื้น ที่ เพื่อใช้ในการพัฒ นาครู และบุ คลากรทางการศึกษา ต่อยอดให้ มีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ที่จาเป็นในการนามาประยุกต์ ใช้กับนักเรียนพิการเรียนร่วมในโรงเรียนทุกโรงเรียน เพื่อ
รองรั บ การจั ด การศึกษาส าหรั บ นั กเรี ยนที่ มีค วามต้องการจาเป็นพิเศษ ทั้งยังเป็น การสร้างขวั ญ
ก าลั ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านด้ า นนี้ ให้ ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาพิ เ ศษของโรงเรี ย นในสั ง กั ด มี
ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล และได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง อันจะเป็นผลต่อการพัฒนา
คุ ณ ภาพตามมาตรฐานการศึ ก ษาและสนองนโยบายตามกลยุ ท ธ์ ข องส านั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นไปตามเป้าหมาย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนพิการเรียนร่วมในสังกัดทุก
คนได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียมมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาพิเศษ
เรียนร่วมและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขแท้จริง
ส าหรั บ ในปี ง บประมาณ 2561 จาเป็น อย่า งยิ่ง ที่จะต้องพัฒ นาครู และบุคลากร
ทางการศึกษาอีก 112 โรงเรียน ที่มีนักเรียนพิการเรียนรวม เพื่อให้ได้วุฒิบัตรในการคัดกรองผู้พิการ
ทางการศึกษาและต่อยอดเพื่อให้ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่ จาเป็นในการนามา
ประยุกต์ ใช้กับนักเรียนพิการเรียนรวมในโรงเรียนทุกโรงเรียน เพื่อรองรับการจัดการศึกษาสาหรับ
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นักเรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ ทั้งยังเป็นการสร้างขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานด้านนี้ ให้การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาพิเศษของโรงเรียนในสังกัดมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล และได้รับโอกาส
ทางการศึกษาอย่างทั่วถึง อัน จะเป็ นผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและสนอง
นโยบายตามกลยุ ทธ์ขงส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐานเป็นไปตามเป้าหมาย เกิ ด
ประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนพิการเรียนร่วมในสังกัดทุกคนได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียมมีประสิทธิภาพเกิด
ประสิทธิผลและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาพิเศษเรียนรวมและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
แท้จริง
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและขจัดการเลือกปฏิบัติให้แก่เด็กและเยาวชนพิการให้ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพในโรงเรียนร่วมอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ ครอบคลุมทุกพื้นที่
2.2 เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนที่จัดการเรียนร่วม/เรียนรวม ในรูปแบบการจัดการ
การเรียนการสอนที่เหมาะสมกับสภาพความพิการในแต่ละประเภท เป็นศูนย์บริการทางการศึกษา
พิเศษ (Student Support Serviced : SSS) ศูนย์ต้นแบบระดับเขตการศึกษาประถมศึกษา
นครศรี ธ รรมราช เขต 3 และขยายเครือ ข่ายสู่ อาเภอทุกอ าเภอในส านั กงานเขตพื้ นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จานวน 6 ศูนย์ย่อย ได้แก่ ศูนย์โรงเรียนบ้านห้วยหาร ศูนย์
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ ศูนย์โรงเรียนบ้านไสขาม ศูนย์โรงเรียนบ้านชายทะเล ศูนย์โรงเรียนวัดหัวค่าย
(พิศาลอุปถัมภ์) และศูนย์โรงเรียนบ้านปากเชียร เพื่อเป็นศูนย์รวมสื่อการเรียนรู้ นวัตกรรม Best
Practice เป็นแหล่งเรียนรู้ (Resource Center) ทั้งด้านหลักสูตร การเรียนการสอนและการวัดผล
เด็กพิการ ฯลฯ
2.3 เพื่ อ ให้ เ ด็ก พิ ก ารเรี ย นร่ ว มได้ ประสิ ท ธิ แ ละโอกาสที่เ ท่ า เที ย มกั น ในด้ า นการรับ การ
พัฒนาการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคลได้รับบริการ สื่อ สิ่งอานวยความสะดวกเพื่อเข้าถึง
การศึกษา พัฒนาศักยภาพทักษะการดารงชีวิต และพื้นฐานอาชีพเพื่อพึ่งตนเองได้
2.4 เพื่อพัฒนาโรงเรียนที่จัดการเรียนรวมเข้าสู่มาตรฐานการเรียนร่วม และจัดระบบการ
ประกันคุณภาพทางการศึกษาทั้งการบริหารการจัดการ คุณภาพครู และคุณภาพผู้เรียน
2.5 ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษามี ค วามรู้ ความสามารถและทั ก ษะใน การพั ฒ นา
สมรรถภาพเด็กพิการเรียนรวมในแต่ละประเภทความพิการได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2.6 เพื่อส่ งเสริ มการทางานร่ ว มกันของทุก ภาคส่ ว น ครูผู้ ปกครอง องค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และศูนย์การศึกษาพิเศษ เป็นเครือข่ายการพัฒนาที่ยังยืน
3. กลุ่มเป้าหมาย
3.1 ผลผลิต (Outputs)
3.1.1 นักเรียนพิการเรียนรวมในแต่ละโรงเรียนต้นแบบการเรี ยนรวม (Inclusive
Schools) จานวน 6 โรงเรียน และโรงเรียนเรียนรวมทั่วไปที่มีนักเรียนพิเศษเรียนรวมในสังกัดทุก
โรงเรียน ได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่งถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐาน
3.1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนที่จัดการเรียนรวมได้รับการพัฒนา
ให้มคี วามรู้ความสามารถและทักษะในการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับสภาพความพิการ
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3.1.3 โรงเรียนที่จัดการเรียนรวม (Inclusive Schools) 6 โรงเรียน ที่ได้รับการ
พัฒนาให้เป็นศูนย์บริการทางการศึกษา (Student Support Serviced : SSS) สาหรับนักเรียนพิการ
เรียนรวมและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับโรงเรียนใกล้เคียงที่รับเด็กพิการเข้าเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.1.4 พัฒนาศูนย์การบริการทางการศึกษาพิเศษ (Student Support Serviced :
SSS) เป็นศูนย์ต้นแบบระดับประเทศ ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช
เขต 3 เพื่อให้บริการด้านต่าง ๆ ครอบคลุมงานบริการสาหรับเด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส โดยมีศูนย์
การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้สนับสนุนบุคลากร และวัสดุ อุปกรณ์ที่ต้องการ
จาเป็นสาหรับการพัฒนาคุณภาพนักเรียนพิการเรียนรวมทุกประเภท ให้เข้าถึงบริการตามสิทธิและ
โอกาสได้อย่างเท่าเทียมกับคนปกติทั่วไปและสามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข
3.2 ผลลัพธ์ ( Outcomes )
3.2.1 นักเรียนพิการเรียนรวม ได้รับการบริการ สื่อ สิ่งอานวยความสะดวกเพื่อ
เข้าถึงการศึกษาที่สอดคล้องตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เรียนอย่าง
มีความสุข และมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูง
3.2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สอนเด็กพิการเรียนรวมในโรงเรียนต้นแบบ
การเรียนรวม/โรงเรียนเรียนรวมทั่วไปให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนสาหรับ
นักเรียนพิการเรียนรวมและสามารถจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP : Individual
Education Program) ที่เหมาะสมต่อพัฒนาการและความต้องการพิเศษของเด็กแต่ละคน
3.2.3 โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม และโรงเรียนรวมในสังกัดทุกโรงเรียนมีมาตรฐาน
ในการจัดการเรียนร่วม มีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการเรียนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นมาตรฐาน
และการบริหารจัดการโดยใช้โครงชีท (SEAT Framework)
4. กิจกรรมและวิธีการดาเนินงาน
ที่
ขั้นตอน/กิจกรรม
วัน เดือน ปี
1 เสนอโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการการศึกษา
ตุลาคม 2560
เรียนรวมด้วยกระบวนการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “ผู้ดาเนินการคัดกรองคนพิการทาง
การศึกษา” ประจาปีงบประมาณ 2561 โรงเรียน
สังกัด สพป.นศ.3 เพื่อขออนุมัติการดาเนินงาน
2 แต่งตั้งคณะทางาน ประชุม วางแผนเพื่อเตรียมความ
เมษายน
พ ร้ อ ม ใ น ก า ร อ บ ร ม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ห ลั ก สู ต ร
2561
“ผู้ ด าเนิ น การคั ด กรองคนพิ ก ารทางการศึ ก ษา”
ประจาปีงบประมาณ 2561 โรงเรียนสังกัด สพป.นศ.3
3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ผู้ดาเนินการคัด
กรองคนพิการทางการศึกษาและผู้ใช้บัญชี ค และ
พัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรวม เพื่อ
พัฒนาครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาที่
เกี่ยวข้อง ตามหลักสูตรดังกล่าว กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ
ผอ.สพป.นศ.3
น.ส.เนตรหทัย สังสุณี

ผอ.สพป.นศ.3
น.ส.เนตรหทัย สังสุณี
คณะกรรมการตาม
คาสั่ง
พฤษภาคม – น.ส.เนตรหทัย สังสุณี
กันยายน คณะกรรมการตาม
2561
คาสั่ง
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ที่

ขั้นตอน/กิจกรรม
วัน เดือน ปี
ผู้รับผิดชอบ
จานวนรวมทั้งสิ้น 95 คนให้ได้มวี ุฒิบัตร
การคัดกรองคนพิการทางการศึกษา
4 ดาเนินการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด มกราคมกลุ่มนิเทศ ติดตาม
การศึกษาพิเศษเรียนรวม ใช้งบประมาณจาก สพฐ. กันยายน 2561 และประเมินผล
จัดสรร โดยกาหนดให้มีกิจกรรมนิเทศ ดังนี้
การจัดการศึกษา
ออกนิเทศ ติดตามให้คาแนะนา (Coaching) ดูแล
สพป.นศ. 3
ช่วยเหลือ และประเมินผลการดาเนินงาน โรงเรี ยน
ต้นแบบการเรียนรวมที่ศูนย์ SSS และโรงเรียน
เรียนรวมทั่วไปอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

5. งบประมาณ : แผนงานพื้นฐาน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 100,000 บาท
ที่

รายการ/กิจกรรม/การใช้งบประมาณ งบประมาณ

จาแนกหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

1 เสนอโครงการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการการศึกษาเรียนรวม ด้วย
กระบวนการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “ผู้ดาเนินการคัดกรองคน
พิการทางการศึกษา” ประจาปี
งบประมาณ 2561โรงเรียนสังกัด
สพป.นศ.3 เพื่อขออนุมัติการ
ดาเนินงาน
2 แต่งตั้งคณะทางาน ประชุม วางแผน
เพื่อเตรียมความ พร้อมในการอบรม
เชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ผู้ดาเนินการ
คัดกรองคนพิการทางการศึกษา”
ประจาปีงบประมาณ 2561โรงเรียน
สังกัด สพป.นศ.3
-ประชุมวิทยากร/คณะทางาน
ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง
จานวน 15 คน วันละ 160 บาท รวม
เป็นเงิน 2,400 บาท

2,400

2,400
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ที่

รายการ/กิจกรรม/การใช้งบประมาณ งบประมาณ

3 ขยายผลการอบรมครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ
ในการคัดกรองตามหลักสูตร
“ผู้ดาเนินการคัดกรองคนพิการทาง
การศึกษา " กลุ่มเป้าหมาย 95 คน
และคณะทางาน 15 คน รวม 110 คน
โดยมีรายละเอียดการใช้งบประมาณ
ดังนี้
1) ค่าวัสดุ–อุปกรณ์ จัดทาคู่มือการ
ฝึกอบรม จานวน 110 ชุด รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น 7,300 บาท
2) ค่าพาหนะวิทยากรและ
คณะทางาน จานวนทั้งสิ้น 15 คน
เฉลี่ยคนละ 1,000 บาท / ครั้ง รวม
เป็นเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท
3) ค่าตอบแทนคณะวิทยากรและ
คณะทางาน จานวนทั้งสิ้น 15 คน
เฉลี่ยวันละ 500 บาท/คน/วัน ใช้ระยะ
การอบรม 3 วัน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
22,500 บาท
4) ค่าอาหารกลางวันผู้เข้ารับการ
อบรม คณะวิทยากรและคณะทางาน
จานวนรวม 110 คนๆละ 120 บาท/
วันรวม 3 วัน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
39,600 บาท
5) ค่าอาหารว่างผู้เข้ารับการอบรม
คณะวิทยากรและคณะทางานจานวน
รวม 110 คนๆละ 40 บาท/วัน
รวม 3 วัน เป็นเงิน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
13,200 บาท

จาแนกหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

97,600

7,300
15,000

22,500

39,600

13,200
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ที่

รายการ/กิจกรรม/การใช้งบประมาณ

งบประมาณ

จาแนกหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

4 ดาเนินการนิเทศ ติดตามแลประเมินผลการ
จัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม ใช้งบประมาณ
จาก สพฐ. จัดสรร โดยกาหนดให้มีกิจกรรม
นิเทศ ดังนี้
ออกนิเทศ ติดตามให้คาแนะนา (Coaching)
ดูแล ช่วยเหลือ และประเมินผลการ
ดาเนินงาน โรงเรียนต้นแบบการเรียนรวมที่
ศูนย์ SSS และโรงเรียนเรียนรวมทั่วไปอย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ

100,000

37,500

55,200

7,300

* ขอถัวจ่ายทุกรายการ

6. ผลผลิต (Outpusts)
โรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม จานวน 6 โรงเรียน โรงเรียนเรียนรวมทั่วไป
จานวน 112 โรงเรียน
7. ผลลัพธ์ (Outcomes)
โรงเรียนต้นแบบการเรียนรวมและเรียนรวมทั่วไป มีมาตรฐานในการจัดการศึกษา สามารถ
ปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเรียนรวม เพิ่มความเข้มแข็งและประสิทธิภาพของ
โรงเรียนให้สามารถบริหารจัดการเรียนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ
8. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. นักเรียนพิการในวัยเรียนทุกคนมีสิทธิ โอกาส และความเสมอภาคในการเข้ารับ
การศึกษาร่วมกับเด็กปกติ และได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคล
2. นักเรียนมีความต้องการจาเป็นพิเศษในโรงเรียนได้รับสิ่ งอานวยความสะดวก
สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาเหมาะสม สอดคล้อง ตามความต้องการจาเป็น
ของแต่ละบุคคลที่กาหนดในกฎกระทรวง
3. โรงเรียนมีความเข้มแข็งจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน ครู ผู้ปกครอง องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัด
4. มี ศูน ย์ บ ริ การนั กเรี ยนพิก ารเรี ย นร่ ว มในโรงเรี ยนต้น แบบดารเรี ยนรวมที่ ม ร
ประสิทธิภาพ สาหรับเด็กพิการเรียนรวมกับเด็กปกติ
5. บุ ค ลากร ครู แ ละผู้ เ กี่ ย วข้ อ งที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถและทั ก ษะในการจั ด
การศึกษาสาหรับนักเรียนพิการเรียนรวมตามมาตรฐานการเรียนร่วมที่กาหนด

รวมงบประมาณทั้งสิน้

100,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กลุ่มนิเทศฯ
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แผนการใช้เงินโครงการตามแผนปฏิบตั ิการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ด้วยกระบวนการอบรมเชิงปฏิบตั ิการหลักสูตร
“ผู้ดาเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา” ประจาปีงบประมาณ 2561
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1.นางสาวเนตรหทัย สังสุณี 2.นางวันทนา แก้วผอม 3.นางอรัญญา โมสาลียานนท์
งบประมาณจาแนกรายไตรมาส
รวม
ที่
กิจกรรม
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ขออนุมัติโครงการ
2 ประชุมคณะทางาน
2,400
2,400
3 จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการฯ
97,600
97,600
4 นิเทศ ติดตามประเมินผล

ชื่องาน/โครงการ
แผนงานพื้นฐาน
สนองยุทธศาสตร์
ลักษณะโครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

206
การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง คุณภาพชีวิต
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ใหม่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมนครศรีธรรมราช เขต 3
กลุ่มอานวยการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา
นายบุญเรือง วุฒิวงศ์ นางวิมลมาศ สังสุณี นายปรุง ชูสุวรรณ์
นางวันทนา รังสิมันตุชาติ นางจินตนา ตั้งเส้ง
นายสมชาย ศิริวรรณ์
ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561

1.หลักการและเหตุผล
การพัฒ นาสิ่ ง แวดล้ อ มให้ มี ส ภาพที่ ส่ ง ผลต่อ การมีคุ ณภาพชีวิ ตที่ดี ของบุ คลากร
สานักงานนักเรียนในโรงเรียนและชุมชน เป็นอีกวิธีการหนึ่งในการเตรียมทรัพยากรบุคคล เพื่อการอยู่
ร่วมกันในสังคมปัจจุบันและอนาคตได้อย่างเป็นสุขท่ามกลางความหลากหลายของสิ่งแวดล้อม ขยะ
น้าเสีย มลพิษทางอากาศที่เป็นปัญหาของสังคมอยู่ในปัจจุบันนี้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ตระหนักและ
เห็นความสาคัญในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมศึกษา การสร้างจิตสานึก ในการบริหารจัดการขยะ น้าเสีย
และมลพิษทางอากาศ จึงได้ทาโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา.นครศรีธรรมราช เขต 3
ปลอดขยะ 100 %
2.2 เพื่อให้บุคลากร ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ
การบริหารจัดการขยะ น้าเสียและมลพิษทางอากาศ
2.3 เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1 ร้อยละ 100 ของบุคลากรสานักงานเขตพื้นที่ พัฒนาวิธีการปฎิบัติที่ดี การ
เรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยโรงเรียนปลอดขยะ ดาเนินกิจกรรมเขตปลอด
ขยะ ที่ส่งผลต่อการสร้างภาคีเครือข่ายขุมชน
3.2 ร้อยละ 100 ของบุคลากรสานักงานเขตพื้นที่ ร่วมกิจกรรมวีธีการปฎิบัติที่ดี
เรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสานักงานเขตปลอดขยะ ปฏิบัติกิจกรรมสานักงานเขต
ปลอดขยะที่ส่งผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี นาสู่การสร้างภาคีเครือข่ายชุมชนปลอดขยะอย่างยั่งยืน
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3.2 เชิงคุณภาพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปลอดสะอาด ปลอดขยะ บุคลากรมีความปลอดภัย
มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ เป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี เกิดภาคีเครือขายชุมชนปลอดขยะ
4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
ขั้นตอน/กิจกรรม
วัน/เดือน/ปี
ผู้รับผิดชอบ
นางวิมลมาศ สังสุณี
1. เสนอและขออนุมัติโครงการ
ตุลาคม 2560
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน/ชี้แจงกระบวนการ
พฤศจิกายน 2560
ผอ.สพป.นศ.3
ดาเนินงาน
นางวิมลมาศ สังสุณี
3. ให้ความรู้แนวทางการบริหารจัดการขยะ
พฤศจิกายน 2560
และคณะ
จัดทาเอกสารแผ่นพับ
4. จัดกิจกรรม 5 ส.ทุกวันศุกร์สัปดาห์สุดท้ายของเดือน พฤศจิกายน 2560-กรกฎาคม คณะกรรมการ
2561
5. ประกวดพื้นที่สะอาดเดือนละครั้ง
มกราคม – กันยายน 2561 นางวิมลมาศ สังสุณี
และคณะ
6. ประชาสัมพันธ์พื้นที่กลุ่มสะอาดประจาเดือน
มกราคม – กันยายน 2561 นางวิมลมาศ สังสุณี
นางวิมลมาศ สังสุณี
7. รายงานโครงการ
กันยายน 2561
5. งบประมาณ : แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา งบดาเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 50,000 บาท
ที่

รายการ/กิจกรรม/การใช้งบประมาณ

กิจกรรมที่ 1
1 ประชุมคณะทางาน จานวน 15 คน
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(15 คน x 20 บาท x 3 มื้อ)
กิจกรรมที่ 2
1 -ค่าเอกสารแผนพับแนวทางบริหารจัดการขยะ
70 เล่ม ๆ ละ 50 บาท
-ค่าวัสดุจัดให้ 7กลุ่มงานเพื่อใช้ในกิจกรรม 5 ส
ของกลุ่ม
-ค่าถังแยกขยะ พร้อมอุปกรณ์ที่วาง
-ค่าป้ายเขตพื้นที่สะอาด
-ค่าเตาเผาขยะ
-ค่าตะแกรงใส่ขวดพลาสติก
-ค่าวัสดุรายงานโครงการ
รวม
หมายเหตุ
* ขออนุมัตถิ ัวจ่ายทุกรายการ

งบประมาณ

จาแนกหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

900

900

3,500
14,000

3,500
14,000

4,000
5,000
15,000
6,000
1,600
50,000

4,000
5,000
15,000
6,000
1,600
49,100

-

900
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6. ผลผลิต (Cout put)
6.1 บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจทักษะการบริหาร
จัดการขยะ น้าเสียและมลพิษทางอากาศด้วยกระบวนการเรียนรู้สู่ชั้นเรียน นาสู่การสร้างภาคี
เครือข่ายในชุมชนอย่างยังยืน
6.2 บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาร่วมกิจกรรมวีธีการปฎิบัติที่ดี เรียนรู้
สิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยโรงเรียนปลอดขยะ ปฏิบัติกิจกรรมสานักงานเขตพื้นที่
ปลอดขยะ ที่ส่งผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี นาสู่การสร้างภาคีเครือข่ายชุมชนปลอดขยะอย่าง
ยั่งยืน
7. ผลลัพธ์ (Cout come)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาได้รับการพัฒนามีสมรรถนะการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมศึกษา บุคลากรในสานักงานเข้าร่วมกิจกรรมวิธีการปฏิบัติที่ดี สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาปลอดขยะ
8. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
8.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปลอดขยะ 100 %
8.2 ร้อยละ 100 ของ บุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
ทักษะการบริหารจัดการขยะ น้าเสียและมลพิษทางอากาศ
8.3 ร้อยละ 100 ของบุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาร่วมกิจกรรมมีการ
ปฎิบัติที่ดี เรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อพัฒนาที่ยังยืนด้วยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปลอดขยะ

แผนการใช้เงินโครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ปีงบประมาณ พ .ศ. 25561
โครงการ การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายบุญเรือง วุฒิวงศ์, นางวิมลมาศ สังสุณี, นายปรุง ชูสุวรรณ์
นางวันทนา รังสิมันตุชาติ , นางจินตนา ตั้งเส้ง, นายสมชาย ศิริวรรณ์
งบประมาณจาแนกรายไตรมาส
หน่วยงาน
รวม
ที่
กิจกรรม
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ศึกษาเอกสาร ขออนุมัติโครงการ
กลุ่มอานวยการ
2 ดาเนินการ
2.1 ตั้งคณะทางาน ประชุม
900
900
คณะทางาน
2.2 ดาเนินการ
17,500 4,000
5,000 21,000
47,500
3 สรุปรายงานผล
1,600 1,600

รวมงบประมาณทั้งสิน้ รวมรวรว

50,000
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โครงการ
แผนงานพื้นฐาน
สนองยุทธศาสตร์
ลักษณะโครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ
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พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลุ่มน้้าปากพนัง
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ใหม่
ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
และกลุ่มอ้านวยการ
นายบุญเรือง วุฒิวงศ์ นายปรุง ชูสุวรรณ์ นางวิมลมาศ สังสุณี
นางจินตนา ตั้งเส้ง และนางวันทนา รังสิมันตุชาติ
ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561

1. หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยในอดีตเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรป่าไม้และแหล่งน้้าที่
หล่อเลี้ยง เป็นจ้านวนมาก เป็นเมืองที่มีการค้าขายส่งสินค้าไม้เป็นอันดับต้นๆในภาคเหนือ แต่ปรากฏ
ว่าในปัจจุบันเกิดการ ตัดไม้ท้าลายป่าจนเกือบหมดและลดน้อยลง ซึ่งส่งผลต่อธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และระบบนิเวศน์ต่าง ๆ ตลอดจนกระทบต่อวิถีความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมาก ซึ่งจะต้ อง
ช่วยให้ธรรมชาติของประเทศกลับมามีความสมดุลมากขึ้น จึงได้น้าพระราชด้ารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่ว่า ”ปลูกป่า 3 อย่าง เพื่อประโยชน์ 4 อย่าง”คือ ปลูกไม้ให้พออยู่
พอกิน พอใช้ และระบบนิเวศน์พออยู่ ตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ได้ตั้งอยู่ในลุ่มน้้าปาก
พนัง ซึ่งเป็นต้นน้้าในการเลี้ยงชีพ เป็นที่ อยู่อาศัยของสัตว์น้า ที่จ้าเป็นจะต้องอนุรักษ์ไว้ให้เกิดความ
อุดมสมบูรณ์ ทั้งป่าไม้ที่ อยู่อาศัย และการขยายพันธ์ของสัตว์ รวมทั้งแหล่งน้้าได้หล่ อเลี้ยงชีวิตมนุษย์
และสัตว์ได้อย่างสมดุล ซึ่งประกอบไปด้วยป่าพรุ ป่าชายเลน จึงจ้าเป็นที่จะต้องท้าโครงการพัฒนา
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลุ่มน้้าปากพนัง ซึ่งเป็นส่วนส้าคัญในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และศูนย์
วิชาการที่เกี่ยวกับทรัพยากรป่าพรุ ป่าชายเลน และปลูกสร้างจิตส้านึกให้กับนักเรียนและประชาชนทั่วไป
ในความส้าคัญของป่าไม้ สัตว์และสิ่งสิ่งแวดล้อมต่อการด้ารงชีวิตของมนุษย์
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสร้างจิตส้านึกให้กับนักเรียน ครูและประชาชน ได้ ตระหนักถึงความส้าคัญของ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
2.2 เพื่อเป็ น แหล่ งรวบรวมทรัพยากรธรรมชาติ ส้ าหรับการศึกษาหาความรู้ และ
การพักผ่อนและเป็นแหล่งท่องเที่ยว
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3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ชุมชนได้มีสถานที่ในการศึกษาหาความรู้และได้พักผ่อนเป็นแหล่งท่องเที่ยว
3.1.2 นักเรียน ครูและผู้ปกครอง ได้ศึกษาหาความรู้ในการอนุรักษ์ธรรมชาติ
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ครู นักเรียน และผู้ปกครอง มีความเข้าใจและพอใจในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
3.2.2 ครู นักเรียน ได้มีความตระหนักในการสร้างจิตส้านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
1
2
3

ขั้นตอน/กิจกรรม
การเสนอแผนงานและโครงการ
ส้ารวจโรงเรียนและแหล่งเสื่อมโทรมใกล้โรงเรียน
การประชุมคณะท้างานและคณะกรรมการที่
เกี่ยวข้อง
การจัดนิทรรศการของโรงเรียน

4

นิเทศ ติดตามและสรุปรายงาน

วันเดือนปี
ตุลาคม 2560
ธันวาคม 2560

ผู้รับผิดชอบ
นายปรุง ชูสุวรรณ์
คณะกรรมการ

กุมภาพันธ์ 2561

คณะกรรมการ/
โรงเรียน
คณะกรรมการ

พฤษภาคม 2561/
สิงหาคม 2561

5. งบประมาณ : แผนงานพื้นฐาน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ้านวน 50,000 บาท
ที่

รายการ/กิจกรรม/การใช้งบประมาณ

กิจกรรมที่ 1
1 การประชุมคณะท้างานระดับเขตพื้นที่
การศึกษาประกอบด้วย ผอ.เขต รอง ผอ.
ศึกษานิเทศก์ และคณะ จ้านวน 20 คน
โดยมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหารว่าง และ
เครื่องดื่ม จ้านวน 1 มื้อ คนละ 20 บาท
เป็นเงิน 400 บาท

งบประมาณ
400

จาแนกหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
400
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ที่

รายการ/กิจกรรม/การใช้งบประมาณ

งบประมาณ

กิจกรรมที่ 2
2 ส้ารวจแหล่งเสื่อมโทรมในชุมชนที่ใกล้
บริเวณโรงเรียน โดยโรงเรียนและความ
ร่วมมือกับชุมชนและเขตพื้นที่ได้รวบรวม
ข้อมูล แจ้งโรงเรียนประชุมชี้แจง
(กลุ่มเป้าหมาย) 20 โรงเรียนต่อเนื่องจาก
ปีที่แล้ว ครู ผู้บริหาร นักเรียน โรงเรียนละ
4 คน (ครู 1 คน ผู้บริหาร และนักเรียน 2
คน ) รวม 80 คน โดยมีค่าใช้จ่ายเป็น
อาหารว่างและเครื่อง จ้านวน 2 มื้อ ๆละ
20 บาท รวม 3,200 บาท และค่าอาหาร
กลางวัน 1 มื้อ คนละ 120 บาท
รวม 9,600 บาท รวม 12,800 บาท
กิจกรรมที่ 3
3 -จัดนิทรรศการโรงเรียนเครือข่าย
สิ่งแวดล้อมดีเด่น จ้านวน 20 โรงเรียน ๆ
ละ1,500 บาท รวม 30,000 บาท
- การนิเทศ ติดตาม และรายงานผล
รวม 6,800 บาท
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ

จาแนกหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

12,800

12,800

30,000

30,000

6,800

3,800

3,000

50,000

47,000

3,000

* ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ

6. ผลผลิต (Output)
6.1 สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.2 ชุมชนมีแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นแหล่งท่องเที่ยว
7. ผลลัพธ์ (Outcomes)
7.1 ครูและนักเรียน มีจิตส้านึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ
7.2 ครูและนักเรียน เข้าใจระบบนิเวศน์ของธรรมชาติ
8. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
8.1ชุมชนในบริเวณโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้มีป่าพรุ ป่าชายเลน เป็นที่ศึกษาหาความรู้
ในระบบนิเวศน์
8.2 ครู และนักเรียน มีความตระหนักถึงความส้าคัญของป่าพรุและป่าชายเลน ที่เกี่ยวข้อง
กับระบบนิเวศน์

รวมงบประมาณทั้งสิน้

50,000
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แผนการใช้เงินโครงการตามแผนปฏิบตั ิการประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลุ่มน้า้ ปากพนัง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายบุญเรือง วุฒิวงศ์ นายปรุง ชูสุวรรณ์ นางวิมลมาศ สังสุณี นางจินตนา ตั้งเส้ง
และนางวันทนา รังสิมันตุชาติ
งบประมาณจ้าแนกรายไตรมาส
หน่วยงาน
รวม
ที่
กิจกรรม
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ประชุมคณะท้างาน
400
400
กลุ่มนิเทศฯ
2 ส้ารวจแหล่งเสื่อมโทรม
12,800
12,800
3 จัดนิทรรศการของโรงเรียน
30,000
30,000
4 นิเทศ ติดตามและสรุปรายงาน
6,800
6,800

โครงการ
แผนงานพื้นฐาน
สนองกลยุทธศาสตร์
ลักษณะโครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ
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พัฒนาและขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่สถานศึกษา
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ต่อเนื่อง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
1. นายมนัด ตั้งเส้ง 2. นายปรุง ชูสุวรรณ์
ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561

1. หลักการและเหตุผล
จากกระแสพระราชดารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อ วันที่ 4 ธันวาคม
2540 มีข้อความเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงซึ่งเป็นแนวทางสาหรับฟื้นฟูเศรษฐกิจใน
สภาวะวิกฤต อันทรงคุณค่ายิ่ง รวมทั้งรัฐบาลได้กาหนดนโยบายในการพัฒนาประเทศที่มุ่งเน้นการ
นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพื้นฐานในการพัฒนา
กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหน่วยงานหลักในการพัฒนาเด็ก และเยาวชน เพื่อ
สร้างคนที่มีคุณภาพของประเทศได้ตระหนักและเห็นคุณค่าในภารกิจ ดังกล่าว จึงมีนโยบายจัดการ
เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงโดยอัญเชิญมาใช้เป็นหลักในการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนให้มีคุณภาพ พึ่งตนเองได้ เกิดความพอมีพอกิน พอมีพอใช้ โดยใช้หลักความพอประมาณ
ความมีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันที่ดี บนฐานของคุณธรรม และความรู้ในการดารงชีวิต โดยมีสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดกาหนดให้สถานศึกษาทุกแห่ง
ดาเนินการในเรื่องดังกล่าว และได้รับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงทุกโรงเรียน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จึงมุ่งพัฒนา
สถานศึกษาโดยจัดทาโครงการพัฒนาขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง ให้สามารถนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล ให้ผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความ
เข้าใจ และสามารถนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดารงชีวิต
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาผู้บริหาร และครูผู้รับผิดชอบโครงการฯ จานวน 150 คน จาก 75 โรงเรียน
ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถขยายผล นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนการจัด
การศึกษา
และพร้อมรับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง ในปีงบประมาณ 2561
2.2 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงเป็นสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการ
ปฏิบัติงานเป็นเลิศ และศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 พัฒนาผู้บริหาร และครูผู้รับผิดชอบโครงการฯ จานวน 150 คน จาก 75
โรงเรียน
3.1.2 โรงเรียน ได้รับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง จานวน 75 โรงเรียน
3.1.3 พัฒนาสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ (BP) และศูนย์
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จานวน 7 โรงเรียน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.1.1 ผู้บริหาร และครูผู้รับผิดชอบโครงการฯ จานวน 150 คน จาก 75 โรงเรียน
มีความรู้ ความเข้าใจสามารถขยายผลนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาการจัดการศึกษา
และพร้อมรับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง ในปีงบประมาณ 2561
3.1.2 สถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ (BP) และศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นแหล่งเรียนรู้ และสามารถอานวยการ
เรียนรู้ให้กับสถานศึกษาอื่นๆได้
4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
ขั้นตอน/กิจกรรม
1 เสนอขออนุมัติโครงการฯ
2 แจ้งทุกโรงเรียนให้เข้าร่วมโครงการและ
ขอรับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง
3 แจ้งกรอบและแนวทางการดาเนินงาน
ผู้บริหารสถานศึกษา
4 ประเมินสถานศึกษาพอเพียง ปีงบประมาณ
2561
5 นิเทศ ติดตาม การพัฒนาสถานศึกษา
พอเพียงเป็น สถานศึกษา Bp และศูนย์การ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
6 สรุป และรายงานผล

วัน เดือน ปี
ตุลาคม 2560
พฤศจิกายน 2560

ผู้รับผิดชอบ
นายมนัด ตั้งเส้ง
นายมนัด ตั้งเส้ง

ธันวาคม 2560

นายมนัด ตั้งเส้งและคณะ

ธันวาคม 2560
- สิงหาคม 2561
ธันวาคม 2560
- สิงหาคม 2561

นายมนัด ตั้งเส้ง และคณะ

กันยายน 2561

นายมนัด ตั้งเส้ง และคณะ

นายมนัด ตั้งเส้ง และคณะ
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5. งบประมาณ : แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จานวน 70,000 บาท
ที่

รายการ/กิจกรรม/การใช้งบประมาณ

1 เสนอขออนุมัติโครงการฯ
2 แจ้งทุกโรงเรียนที่ยังไม่เข้าร่วมโครงการ
ให้เข้าร่วมโครงการและขอรับการ
ประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง
3 แจ้งกรอบและแนวทางการดาเนินงาน
ผู้บริหารสถานศึกษา
4 ประเมินสถานศึกษาพอเพียง
ปีงบประมาณ 2561 จานวน 75
โรงเรียน
- ค่าจัดทาเอกสารคู่มือการประเมิน
สถานศึกษาพอเพียง
- ค่าถ่ายเอกสารแบบสรุปรายงาน
- ค่าน้ามันรถสานักงาน วันละ 500 บาท
- ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการประเมินฯ
วันละ 3 คน ๆ ละ 240 บาท จานวน
75 วัน
5 นิเทศ ติดตาม การพัฒนาสถานศึกษา
พอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ค่าพาหนะ
6 สรุปและรายงานผล
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ

งบประมาณ

จาแนกหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

-

16,000

16,000

-

-

54,000

54,000

-

-

-

-

-

70,000

-

70,000

-

* ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ

6. ผลผลิต (Outputs)
6.1 ผู้บริหาร และครูผู้รับผิดชอบโครงการฯ จานวน 150 คน จาก 75 โรงเรียน ได้รับ
การอบรม เป็นเวลา 1 วัน
6.2 โรงเรียนที่มีความพร้อม ปีงบประมาณ 2561 ได้รับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง
ทุกโรงเรียน
6.3 พัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามเป้าหมาย
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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7. ผลลัพธ์ (Outcomes)
7.1 ผู้บริหาร และครู ได้รับการอบรม ร้อยละ 100 มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถขยายผล
และนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในสถานศึกษาได้
7.2 โรงเรียน ที่มีความพร้อมทุกโรงเรียน ได้รับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง และ
สามรถขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาได้
7.3 สถานศึกษาพอเพียงได้รับการพัฒนาเป็นสถานศึกษา Bp และศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามเป้าหมายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับโรงเรียนอื่นๆได้
8. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
8.1 ผู้บริหาร และครูผู้รับผิดชอบโครงการฯ จานวน 150 คน จาก 75 โรงเรียน ได้รับ
การอบรม
8.2 โรงเรียนที่มีความพร้อม ได้รับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงทุกโรงเรียน
8.3 สถานศึกษาพอเพียงได้รับการพัฒนาเป็นสถานศึกษา Bp และศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับโรงเรียนอื่นได้

แผนการใช้เงินโครงการตามแผนปฏิบตั ิการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการ พัฒนาและขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นายมนัด ตั้งเส้ง 2. นายปรุง ชูสุวรรณ์

ที่

กิจกรรม

รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กลุ่มนิเทศฯ

16,000

54,000

รวมงบประมาณทั้งสิน้

16,000
54,000

70,000
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1 เสนอขออนุมัติโครงการ
2 ประเมินเศรษฐกิจพอเพียง
ปีงบประมาณ 2561 จานวน
75 โรงเรียน
-จัดทาเอกสารคู่มือการประเมิน
-ค่าเบีย้ เลี้ยงคณะกรรมการ
ออกประเมินฯ
3 นิเทศ ติดตาม
4 สรุป และรายงานผล

งบประมาณจาแนกรายไตรมาส
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ
แผนงานพื้นฐาน
สนองยุทธศาสตร์
ลักษณะโครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ
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ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปรายงานผลการดาเนินงาน ประจาปี
งบประมาณพ.ศ. 2560 การทบทวนแผนปฏิบัติราชการสี่ปี
และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ต่อเนื่อง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
กลุ่มนโยบายและแผน
1. นายสพล ชูทอง
2. นางจิตรา แกล้วทนงค์
3. นางปรีญา อ่อนสูง 4. นางสาวเยาวรัตน์ ฉายประชีพ
กันยายน 2560 – 30 กันยายน 2561

1. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 มาตรา16 ให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้ น โดยจัดทาเป็น
แผนสี่ปี ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินตามมาตรา 13
ในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีโดยให้ระบุ
สาระสาคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน
รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอื่นที่จะต้องใช้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ในฐานะส่วน
ราชการที่มีหน้าที่หลักด้านการส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด จึงต้อง
จัดทาแผน เพื่อเป็นเครื่องมือในการดาเนินงานขับเคลื่อนองค์กรทั้งในการบริหารจัดการ และพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ให้ตอบสนองสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จุดเน้นของหน่วยงานต้น
สังกัด และตรงตามบริบทของเขตพื้นที่ จึงได้จัดทาโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปรายงานผลการ
ดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 การทบทวนแผนปฏิบัติราชการสี่ปี และแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่ อ ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารจั ด ท าสรุ ป รายงานผลการด าเนิ น งานประจ าปี
งบประมาณพ.ศ. 2560 การทบทวนแผนปฏิบัติราชการสี่ปี และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2.2 เพื่อจั ดทารายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 /
แผนปฏิบัติราชการสี่ปี (2561 – 2564) และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ประชุมคณะทางานรวบรวม วิเคราะห์ ข้อมูลสารสนเทศ นโยบายการศึกษา
เตรียมการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 1 วัน จานวน 9 คน
3.1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการกลั่นกรอง พิจารณาโครงการ การจัดทา
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 1 วัน จานวน 20 คน
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3.1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ สรุปรายงานผลการดาเนินงานประจาปี
งบประมาณพ.ศ. 2560 การทบทวนแผนปฏิบัติราชการสี่ปี และจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 3 วัน จานวน 50 คน
3.1.4 จัดทารายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จานวน
300 เล่ม แผนปฏิบัติราชการสี่ปี (2561 – 2564) จานวน 100 เล่ม และแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 100 เล่ม
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ร้อยละ 90 ของคณะกรรมการที่สามารถจัดทาสรุปรายงานผลการ
ดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 การทบทวนแผนปฏิบัติราชการสี่ปี และจัดทาแผนปฏิบัติ
การประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
3.2.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 มีสรุป
รายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แผนปฏิบัติราชการสี่ปี และแผนปฏิบัติ
การประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่มีคุณภาพ ไว้ใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด
4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
ขั้นตอน/กิจกรรม
วันเดือนปี
ผู้รับผิดชอบ
1 ประชุมคณะทางาน รวบรวม วิเคราะห์ ข้อมูล
30 กันยายน 2560 คณะกรรมการ
สารสนเทศ นโยบายการศึกษา
2 ประชุมทีมบริหาร
4 ตุลาคม 2560
คณะกรรมการ
3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการตาม
16 ตุลาคม 2560 คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์
4 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง และพิจารณา
16 ตุลาคม 2560 คณะกรรมการ
โครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
5 ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปรายงานผลการ
22 – 24 ตุลาคม คณะกรรมการ
ดาเนินงานโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 การ
2560
ทบทวนแผนปฏิบัติราชการสี่ปี และจัดทา
แผนปฏิบัติการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
6 เสนอผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พฤศจิกายน 2560 จิตรา/ปรีญา/
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 พิจารณา
เยาวรัตน์
อนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
7 จัดทารายงานผลการดาเนินงานโครงการ
พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 การทบทวนแผนปฏิบัติ
ราชการสี่ปี และจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
8 นาเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
พฤศจิกายน 2560 จิตรา/ปรีญา/
นครศรีธรรมราช พิจารณาเห็นชอบ การทบทวน
เยาวรัตน์
แผนปฏิบัติราชการสี่ปี และจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
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ที่
9

ขั้นตอน/กิจกรรม
จัดพิมพ์ เผยแพร่

10 รายงานสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและแจ้งกลุ่มต่าง ๆ
11 ติดตามผลการดาเนินโครงการ
12 สรุป รายงานผล

วันเดือนปี
พฤศจิกายน 2560
ธันวาคม 2560
ไตรมาสที่1/2/3
และ4
กันยายน 2561

ผู้รับผิดชอบ
จิตรา/ปรีญา/
เยาวรัตน์
จิตรา/ปรีญา/
เยาวรัตน์
จิตรา/ปรีญา/
เยาวรัตน์
จิตรา/ปรีญา/
เยาวรัตน์

5. งบประมาณ : แผนงานพื้นฐาน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 265,000 บาท
* ใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จานวน 200,000 บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จานวน 65,000 บาท
จาแนกหมวดรายจ่าย
ค่า
ค่า
ค่า
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทางานรวบรวม วิเคราะห์ ข้อมูลสารสนเทศ นโยบายการศึกษา
1 ประชุมคณะทางาน จานวน 9 คน
180
จานวน 1 วัน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน
180
1 มื้อ ๆ ละ 20 บาท (20X9X1)
กิจกรรมที่ 2 ประชุมทีมบริหาร
2 ประชุมทีมบริหาร จานวน 20 คน
400
จานวน 1 วัน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน
400
1 มื้อ ๆ ละ 20 บาท (20X20X1)
กิจกรรมที่ 3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการตามยุทธศาสตร์
3 ประชุมคณะกรรมการ จานวน 30 คน
600
จานวน 1 วัน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน
600
1 มื้อ ๆ ละ 20 บาท (20X30X1)
กิจกรรมที่ 4 ประชุมคณะกรรมการ กลั่นกรอง และพิจารณาโครงการ ตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
4 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการ
400
จัดทาแผนฯจานวน 20 คนจานวน1วัน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน
400
1 มื้อ ๆ ละ 20 บาท (20X20X1)
ที่

รายการ/กิจกรรม/การใช้งบประมาณ งบประมาณ
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จาแนกหมวดรายจ่าย
ค่า
ค่า
ค่า
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ
กิจกรรมที่ 5 ประชุมคณะกรรมการสรุปรายงานผลการดาเนินงานโครงการปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 ทบทวนแผนปฏิบัติราชการสี่ปี และจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
5 ประชุมคณะกรรมการ จานวน 50 คน
198,420
จานวน 3 วัน 2 คืน
- ค่าอาหาร จานวน 5 มื้อ ๆ ละ 250
62,500
บาท (50X250X5)
- ค่าอาหารเช้า จานวน 2 มื้อ ๆ ละ
15,000
150 บาท (50X150X2)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน
15,000
6 มื้อ ๆ ละ 50 บาท (50X50X6)
ค่าที่พัก จานวน 2 คืน (50X600X2)
60,000
ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
20,000
ค่าพาหนะ
21,800
ค่าวัสดุ
4,120
กิจกรรมที่ 6 จัดทาสรุปรายงานผลการดาเนินงานโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทบทวน
แผนปฏิบัติราชการสี่ปี และจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(ใช้งบประมาณ จากงบดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 65,000 บาท)
6 ค่าจ้างจัดทาเอกสาร
65,000
- รายงานผลการดาเนินงานประจาปี
45,000
งบประมาณ พ.ศ. 2560
จานวน 300 เล่ม ๆ ละ 150 บาท
(350 เล่ม X 120 บาท)
- แผนปฏิบัติราชการสี่ปี
10,000
จานวน 100 เล่ม ๆ ละ 100 บาท
- แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
10,000
พ.ศ. 2561 จานวน 100 เล่ม ๆ ละ
100 บาท (100 เล่ม X 100 บาท)
ที่

รายการ/กิจกรรม/การใช้งบประมาณ งบประมาณ

กิจกรรมที่ 7 ติดตามโครงการ
7 ติดตามโครงการรายไตรมาส
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ

* ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ

265,000

195,880

69,120
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6. ผลผลิต (Output)
- เอกสารรายรายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จานวน 300 เล่ม
แผนปฏิบัติราชการสี่ปี (2561 – 2564) จานวน 100 เล่ม และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 จานวน 100 เล่ม ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
7. ผลลัพธ์ (Outcomes)
7.1 ร้อยละ 80 ของผู้บริหาร ที่ใช้รายงานผลการดาเนินงานและแผนปฏิบัติการฯ เพื่อการ
วางแผน ควบคุม กากับ และติดตามผลการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
7.2 ร้อยละ 80 ของข้าราชการครูและบุคลากร ที่ใช้รายงานผลฯ และแผนปฏิบัติการฯ เพื่อ
การดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
7.3 ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาในสังกัด ที่ใช้รายงานผลฯ และแผนฯ เป็นเครื่องมือหรือ
แนวทางในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
8. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
8.1 จ านวนเอกสารรายรายงานผลการดาเนินงานประจ าปีง บประมาณ พ.ศ. 2560
แผนปฏิบัติราชการสี่ปี (2561 – 2564) และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
8.2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 เป็นองค์กรคุณภาพ
ที่สามารถขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ ของหน่วยงานต้นสังกัดสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
และมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ตามที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด

รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

180 กลุ่มแผนฯ

400 กลุ่มแผนฯ
600 กลุ่มแผนฯ
400 กลุ่มแผนฯ
198,420 กลุ่มแผนฯ
65,000 กลุ่มแผนฯ
กลุ่มแผนฯ
265,000
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แผนการใช้เงินโครงการตามแผนปฏิบตั ิการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการ ประชุมเชิงปฏิบตั ิการสรุปรายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2560 การทบทวนแผนปฏิบตั ิราชการสี่ปี
และแผนปฏิบตั ิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นายสพล ชูทอง 2. นางจิตรา แกล้วทนงค์ 3. นางปรีญา อ่อนสูง 4. นางสาวเยาวรัตน์ ฉายประชีพ
ปี
งบประมาณจาแนกรายไตรมาส
ที่
กิจกรรม
2560
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ก.ย. ต.ค.
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ประชุมคณะทางานรวบรวม
180
วิเคราะห์ ข้อมูลสารสนเทศ
นโยบายการศึกษา
2 ประชุมทีมบริหาร
400
3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
600
โครงการตามยุทธศาสตร์
4 ประชุมคณะกรรมการ กลั่นกรอง
400
และพิจารณาโครงการ
5 ประชุมคณะกรรมการสรุปรายงานผล
198,420
ทบทวนแผนสี่ปี และจัดทาแผนฯ
6 จัดทาสรุปรายงานผล/ทบทวน
65,000
แผนสี่ปแี ละจัดทาแผนฯ
7 ติดตามโครงการ
รวมงบประมาณทั้งสิน้

โครงการ
แผนงานพื้นฐาน
สนองยุทธศาสตร์
ลักษณะโครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ
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การพัฒนาดูแลระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สพป.นศ.3
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ต่อเนื่อง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
กลุ่มนโยบายและแผน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (ITEC)
น.ส.เกษร เพ็ชรหนูน และ น.ส.เยาวรัตน์ ฉายประชีพ
ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561

1. หลักการและเหตุผล
ด้ว ยส านักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธ รรมราช เขต 3 ได้ พัฒนาระบบ
network เพื่อให้ทุกกลุ่มงานในสานักงานเขตพื้นที่และโรงเรียนในสังกัด ได้ใช้งานในการสืบค้นหา
ข้อมูลผ่าน internet และการปฏิบัติงานผ่านระบบ network ซึ่งทุกกลุ่มงานจะต้องปฏิบัติงาน
เชื่อมโยงกับหน่วยงานระดับกรม ในปัจจุบันนี้การปฏิบัติงานต้องใช้ระบบnetwork มากยิ่งขึ้น
สาหรับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ได้รับจัดสรรอุปกรณ์ด้าน
network จากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาระบบ network ให้เป็น
ศูนย์กลางในการบริการด้าน ICT แก่สานักงานเขตพื้นที่และโรงเรียนในสังกัดทั้งด้านการบริหาร
จัดการและการเรียนการสอน จากการดาเนินงานที่ผ่านมา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3 ประสบปัญหาด้านผู้ดูแลระบบ เมื่อระบบเครือข่ายขัดข้อง เนื่องจากไม่มี
ผู้เชี่ยวชาญงานด้านระบบเครือข่าย เพื่อแก้ปัญหาระบบเครือข่ายให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ จาเป็นต้องจัดจ้างเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทาหน้าดูแลระบบเครือข่าย
ระบบคอมพิวเตอร์ ที่จ ะต้องพัฒ นาและแก้ปัญหาการใช้งานผ่ านระบบ network ตลอดเวลา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จึงจัดให้มีโครงการนี้ขึ้น
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ทุกกลุ่ม
สามารถใช้งานระบบ Amss++ , ปฏิบัติงานอื่น ผ่านระบบ internet และระบบคอมพิวเตอร์ ได้
อย่าง สะดวก รวดเร็ว
2.2 เพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 และ โรงเรียน
ในสังกัด จานวน 242 โรง สามารถติดต่อสื่อสาร ผ่านระบบ Amss++ และปฏิบัติงานอื่น ผ่าน
ระบบ internet ได้อย่าง สะดวก รวดเร็ว
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 หน่วย / กลุ่มต่าง ๆ ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช
เขต 3 ทุกกลุ่มสามารถใช้งานระบบ Amss++ , ปฏิบัติงานอื่น ผ่านระบบ internet และระบบ
คอมพิวเตอร์ ได้อย่าง สะดวก รวดเร็ว
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3.1.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 และ โรงเรียนใน
สังกัด จานวน 242 โรง สามารถติดต่อสื่อสาร ผ่านระบบ Amss++ และปฏิบัติงานอื่น ผ่านระบบ
internet ได้อย่าง สะดวก รวดเร็ว
3.2 เชิงคุณภาพ
- ระบบเครือข่ายของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
ครอบคลุมทุกกลุ่มงานสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีผู้ดูแลระบบอย่างต่อเนื่อง
4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
ขั้นตอน/กิจกรรม
1. เสนอขออนุมัติโครงการ

วันเดือนปี
กันยายน 2560

2. ดาเนินการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ระบบ ตุลาคม 2560 –
คอมพิวเตอร์ เพื่อทาหน้าทีด่ ูแล
กันยายน 2561
ระบบเครือข่าย ระบบคอมพิวเตอร์
3. ติดตาม/ประเมินผล
ตุลาคม 2560 –
กันยายน 2561

ผู้รับผิดชอบ
เกษร เพ็ชรหนูน
และคณะ
สพป.นศ.3
เกษร เพ็ชรหนูน
และคณะ

5. งบประมาณ : แผนงานพื้นฐาน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จานวน 192,000 บาท

ที่

รายการ/กิจกรรม/การใช้งบประมาณ

1. สารวจข้อมูล – ตรวจสอบอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และเครื่องserver ของ
สานักงาน
2. ดาเนินงานจัดจ้างเจ้าหน้าที่ระบบ
คอมพิวเตอร์จานวน 1 ราย เป็นเวลา
12 เดือน ๆ ละ 16,000 .- บาท
3. สรุปรายงานผล
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

งบประมาณ

จาแนกหมวดรายจ่าย
ค่า
ค่า
ค่า
ตอบ
ใช้สอย วัสดุ
แทน

192,000

192,000

192,000

192,000
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6. ผลผลิต (Outputs)
6.1 บุคลากรใน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
6.2 สพป.นศ.3/โรงเรียนในสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้งานระบบ Amss++
และสามารถใช้งานระบบ internet และเครื่องคอมพิวเตอร์ ในการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มใน
สานักงานเขตพื้นที่ ได้อย่าง สะดวก รวดเร็ว
7. ผลลัพท์ (Outcome)
- สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 มีระบบเครือข่ายครอบคลุมทุกกลุ่มงาน ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
8. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
8.1 ร้อยละ 100 บุคลากรใน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช
เขต 3 สามารถใช้ระบบเครือข่าย ระบบคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้อย่างทั่วถึง ต่อเนื่อง ส่งผล
ให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
8.2 ร้อยละ 100 บุคลากรใน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช
เขต 3 และโรงเรียนในสังกัด สามารถใช้งานระบบ Amss++ , ปฏิบัติงานอื่น ผ่านระบบ internet
ได้อย่าง ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

แผนการใช้เงินโครงการตามแผนปฏิบตั ิการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการ การพัฒนาดูแลระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สพป.นศ.3
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ น.ส.เกษร เพ็ชรหนูน และ น.ส.เยาวรัตน์ ฉายประชีพ
งบประมาณจาแนกรายไตรมาส
ที่
กิจกรรม
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 จัดจ้างเจ้าหน้าที่
192,000
ระบบคอมพิวเตอร์
2 สรุป รายงานผล

รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

192,000 กลุ่มแผนฯ
กลุ่มแผนฯ
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รวมงบประมาณทั้งสิน้

192,000

โครงการ
แผนงานพื้นฐาน
สนองยุทธศาสตร์
ลักษณะโครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ
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ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ต่อเนื่อง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
กลุ่มนโยบายและแผน
1. นายสพล ชูทอง
2. นางจิตรา แกล้วทนงค์
3. นายอภิชัย ศรีสุขใส 4. นางสาวเยาวรัตน์ ฉายประชีพ
ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561

1. หลักการและเหตุผล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 บริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็กโดยใช้กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ตามแผนพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก (พ.ศ. 2559 – 2562) ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3 ตามวิสัยทัศน์(Vision) “บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้รูปแบบที่หลากหลาย ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน”
โดยใช้แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กเป็ นแนวทางในการดาเนินงานและดาเนินการขับเคลื่อน
นโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กอย่างเป็นรูปธรรมตลอดมา
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียน 40 คนลงมา (ข้อมูล 10
มิ.ย.2559) มีจานวน 57 โรงเรียน ผลจากการบริหารจัดการสามารถลดจานวนโรงเรียนที่มี นักเรียน
40 คนลงมา เลิกสถานศึกษา จานวน 8 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 14.03
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียน 40 คนลงมา (ข้อมูล
10 มิ.ย.2560) มีจานวน 46 โรงเรียน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช
เขต 3 ต้องดาเนินงานการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กตามยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2560 – 2579 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 13 แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อให้การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายตาม
นโยบาย แผนงานดังกล่าวข้างต้น จึงต้องจัดทาโครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ก
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้โรงเรียนขนาดเล็กได้บริหารจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบที่เหมาะสม
2.2 เพื่อให้โรงเรียนขนาดเล็กได้พัฒนาและยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น
2.3 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ครบทุกลุ่มสาระวิชา และสามารถจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียน 40 คนลงมา จานวน 46 โรงเรียน ได้รับการ
พัฒนาและบริหารจัดการตามรูปแบบที่เหมาะสม
3.1.2 นักเรียนทุกคนในโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียน 40 คนลงมา ได้เรียนรู้กับครู
ครบทุกกลุ่มสาระวิชา
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียน 40 คนลงมา มีการพัฒนาด้านกายภาพ
และวิชาการดียิ่งขึ้น
3.2.2 นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กมีผลการทดสอบ O-Net ผลการทดสอบ
Nt สูงขึ้น
4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
ขั้นตอน/กิจกรรม
วันเดือนปี
ผู้รับผิดชอบ
1 เสนอขออนุมัติโครงการ
ตุลาคม 2560
นายอภิชัย ศรีสุขใส
2 ประชุมคณะทางานวางแผน กาหนด
สิงหาคม 2561
คณะทางาน
หลักสูตร จัดทาเอกสาร
3 ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา
กันยายน 2561
คณะทางาน
โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียน 40 คน
ลงมา (ข้อมูล 10 มิ.ย.60) และผู้บริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนประชารัฐ
4 ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจกับครู ผู้ปกครอง พฤษภาคม 2560 นางจิตราและคณะ
กรรมการสถานศึกษา และชุมชน
– กันยายน 2561
5 สรุป รายงานผล
กันยายน 2561 นายอภิชัย ศรีสุขใส
5. งบประมาณ : แผนงานพื้นฐาน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 188,000 บาท (ใช้งบเหลือจ่าย)
จาแนกหมวดรายจ่าย
ที่
รายการ/กิจกรรม/การใช้
งบประมาณ
ค่า
ค่า
ค่า
งบประมาณ
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทางาน
1 ประชุมคณะทางานวางแผน
5,900
5,000
กาหนดหลักสูตร จัดทา
เอกสาร (15 คน)
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
900
จานวน 2 มื้อ
(30x15x2)
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ที่

รายการ/กิจกรรม/การใช้
งบประมาณ

งบประมาณ

กิจกรรมที่ 2 ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา
1 ประชุมสัมมนาผู้บริหาร
182,100
สถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก
ที่มีนักเรียน 40 คนลงมา
(ข้อมูล 10 มิ.ย.60)และ
ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน
ประชารัฐ รวมคณะทางาน
จานวน 90 คน
- ค่าที่พัก 1 วัน (600x90)
- ค่าอาหารกลางวัน/เย็นรวม
3 มื้อ (250x90x3)
- ค่าพาหนะ/ชดเชยน้ามัน/
น้ามันเชื้อเพลิงฯ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
188,000
หมายเหตุ

จาแนกหมวดรายจ่าย
ค่า
ค่า
ค่า
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ

54,000
67,500
60,600
183,000 5,000

* ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ

6. ผลผลิต (Outputs)
6.1 โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียน 40 คนลงมาทุกโรงได้รับการบริหารจัดการเรียนการสอน
ตามรูปแบบที่เหมาะสม
6.2 โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียน 40 คนลงมาทุกโรงมีการพัฒนายกระดับคุณภาพสูงขึ้น
ตามศักยภาพ
6.3 นักเรียนทุกคนในโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรี ยน 40 คนลงมา มีการพัฒนาตนเองและ
เรียนรู้กับครูครบทุกกลุ่มสาระวิชา
7. ผลลัพธ์ (Outcomes)
7.1 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียน 40 คนลงมา สามารถบริหารจัดการและ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยรูปแบบที่หลากหลาย สอดคล้องตามบริบทของโรงเรียนอย่างแท้จริง
7.2 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนขนาดเล็กที่มาเรียนรวมกับโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน)
นักเรียนได้รับโอกาสและเข้าถึงบริการทางการศึกษา
7.3
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กที่มาเรียนรวมกับโรงเรียน
ประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) เฉลี่ยเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3
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8. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
8.1 จานวนโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียน 40 คนลงมา มีจานวนลดลง
8.2 นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กมีผลการทดสอบ O-Net ผลการทดสอบ Nt สูงขึ้น

รวมงบประมาณทั้งสิน้

5,900

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กลุ่มแผนฯ
กลุ่มแผนฯ

กลุ่มแผนฯ
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แผนการใช้เงินโครงการตามแผนปฏิบตั ิการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการ ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นายสพล ชูทอง 2. นางจิตรา แกล้วทนงค์ 3. นายอภิชัย ศรีสุขใส 4. นางสาวเยาวรัตน์ ฉายประชีพ
งบประมาณจาแนกรายไตรมาส
รวม
ที่
กิจกรรม
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ประชุมคณะทางานวางแผน
5,900
5,900
กาหนดหลักสูตร
2 ประชุมสัมมนาผู้บริหาร
182,100
สถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก
ที่มีนกั เรียน 40 คนลงมา และ
ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน
ประชารัฐ
3 สรุป รายงานผล

โครงการ
แผนงานพื้นฐาน
สนองยุทธศาสตร์
ลักษณะโครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ
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ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ต่อเนื่อง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
หน่วยตรวจสอบภายใน
นางอาภรณ์ หัสดิสาร และนางกมลวรรณ์ กังวานเกียรติกุล
ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561

1. หลักการและเหตุผล
แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส านั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนดยุทธศาสตร์ในการดาเนินงาน ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจของ
หน่วยตรวจสอบภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ซึ่งมีภารกิจ
ในด้านการบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services) และบริการให้คาปรึกษา (Consulting
Services) อย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพื่อช่วยให้หน่วยรับตรวจ คือสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา มีการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
การตรวจสอบภายในเป็นกลไกที่สาคัญของฝ่ายบริหารในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินงาน
ช่วยให้เกิดมูลค่าเพิ่มและความสาเรจจต่อองค์กร และเพื่อให้การบริหารจัดการของสถานศึกษาบังเกิด
ผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางด้าน
การเงินการบัญชี
2.2 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบข้อบังคับ คาสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กาหนด
2.3 เพื่อประเมินผลการดาเนินงานและให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาปรับปรุงการ
ดาเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ให้บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่กาหนดไว้
2.4 เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
หน่วยรับตรวจว่าเพียงพอและเหมาะสม
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 สถานศึกษาในสังกัด จานวน 50 โรงเรียน ได้รับการสอบทานการควบคุม
ภายใน ตรวจสอบความถูกต้องของการควบคุมด้านการเงินการบัญชี ตรวจสอบการบริหารทรัพย์สิน
การควบคุมและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน
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3.1.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ได้รับการ
ตรวจสอบระบบเบิกจ่ายเงิน การควบคุมเงินและบัญชีในระบบ GFMIS การควบคุมเงินทดรอง
ราชการ ตรวจสอบใบสาคัญ หลักฐานการจ่าย และประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 และ
สถานศึกษาในสังกัดที่ได้รับการตรวจสอบภายใน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไป
ตามระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
3.2.2 เพื่อให้ฝ่ายบริหารได้รับทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและ
สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเรจวและทันเหตุการณ์
4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
ขั้นตอน/กิจกรรม
1. จัดทาแผนการตรวจสอบประจาปี
- จัดทาแผนการตรวจสอบเพื่อขออนุมัติ
และรายงาน สพฐ. และ สตง.
- ดาเนินการตรวจสอบตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปี
- รายงานผลการตรวจสอบต่อ ผอ.สพป.นศ.3

วันเดือนปี

ผู้รับผิดชอบ

ภายในเดือน
กันยายน 2560
ตุลาคม 2560 กันยายน 2561
ตุลาคม 2560 กันยายน 2561
ตุลาคม 2560 กันยายน 2561
ตุลาคม 2560 กันยายน 2561

หน่วยตรวจสอบ
ภายใน
หน่วยตรวจสอบ
ภายใน
หน่วยตรวจสอบ
ภายใน
หน่วยตรวจสอบ
ภายใน
หน่วยตรวจสอบ
ภายใน

2. ผู้ตรวจสอบภายใน เข้ารับการอบรมตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายใน
ภาครัฐ (CGIA) จานวน 1 หลักสูตร

มิถุนายน 2561

นางอาภรณ์,
นางกมลวรรณ์

3. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้ตรวจสอบภายใน เครือข่ายที่ 16

กรกฎาคม 2561

หน่วยตรวจสอบ
ภายใน

- รายงานผลการตรวจสอบ ต่อ สพฐ.
และ สตง.
- ประเมินผลการตรวจสอบ
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5. งบประมาณ : แผนงานพื้นฐาน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 21,000 บาท
(งบประมาณ รายการประชุม อบรม ขออนุมัติจากงบค่าใช้สอยของเขตพื้นที่)
จาแนกหมวดรายจ่าย
ที่ รายการ/กิจกรรม/การใช้งบประมาณ งบประมาณ
ค่า
ค่า
ค่า
ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ
กิจกรรมที่ 1 ตรวจสอบภายในสถานศึกษา
1 การตรวจสอบภายในสถานศึกษา
21,000
ค่าใช้จ่ายดังนี้
- ค่าพาหนะ (ค่าน้ามัน จานวน 50
15,000
โรงเรียน ๆ ละ 300.- บาท)
- ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ
6,000
(50 วัน ๆ ละ 120.- บาท)
กิจกรรมที่ 2 อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ
2 ผู้ตรวจสอบภายใน เข้ารับการอบรม
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
ผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA)
หลักสูตร Comprehensive
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายใน
3 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้ตรวจสอบภายใน
เครือข่ายที่ 16
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
21,000
21,000
หมายเหตุ

* ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ

6. ผลผลิต (Output)
- สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 และสถานศึกษา
จานวน 50 หน่วยรับตรวจ ได้รับการตรวจสอบภายใน ด้านการเงิน การบัญชี การบริหารทรัพย์สิน
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรีและ
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
7. ผลลัพธ์ (Outcomes)
7.1 ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกากับดูแลที่ ดี และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ป้องกัน
การประพฤติมิชอบหรือการทุจริต และเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจนทาให้การดาเนินงานไม่
บรรลุวัตถุประสงค์
7.2 ส่งเสริมให้เกิดการบันทึกบัญชีและรายงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ทาให้องค์กรได้
ข้อมูลหรือรายงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ และเป็นพื้นฐานของหลักความโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้
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8. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
8.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 และสถานศึกษา
สามารถบริหารงบประมาณในการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคุ้มค่า
8.2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารการเงินการบัญชี และพัสดุ รวมถึงผู้บริหาร
สถานศึกษา สามารถนาข้อสังเกต ข้อเสนอแนะจากผลการตรวจสอบ มาปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน
ด้านการบริหารการเงิน การบัญชี และพัสดุ ทาให้มีระบบการควบคุมที่มีความเพียงพอ รัดกุม ป้องกัน
การรั่วไหล สูญหาย มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
8.3 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ
กฎหมาย ข้อบังคับ หนังสือสั่งการและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ และปฏิบัติงานเป็นไปตาม
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

รวมงบประมาณทั้งสิน้

รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หน่วยตรวจสอบภายใน

21,000

หน่วยตรวจสอบภายใน
หน่วยตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายใน

21,000
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แผนการใช้เงินโครงการตามแผนปฏิบตั ิการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการ ปฏิบตั ิการตรวจสอบภายใน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอาภรณ์ หัสดิสาร และนางกมลวรรณ์ กังวานเกียรติกุล
งบประมาณจาแนกรายไตรมาส
ที่
กิจกรรม
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 จัดทาแผนการตรวจสอบ
ประจาปี
2 ตรวจสอบภายในสถานศึกษา
21,000
3 อบรมหลักสูตรประกาศ
นียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ
4 พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายใน

โครงการ
แผนงานพื้นฐาน
สนองยุทธศาสตร์
ลักษณะโครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ
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สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ต่อเนื่อง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
กลุ่มอานวยการ
นายบุญเรือง วุฒิวงศ์ นางวิมลมาศ สังสุณี นางอรัญญา โมราศิลป์
ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561

1. หลักการและเหตุผล
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อานวยการกลุ่ม
เจ้าหน้าที่ ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 นับเป็นหัวใจสาคัญของการ
นานโยบายสาคัญ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งบุคลากรเหล่านี้จะต้องมีความรู้ ความ
เข้าใจในเรื่องนโยบายและแนวทางในการดาเนินกิจกรรมทางการศึกษา ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อน
ตลอดเวลา เพื่อจะได้นาไปขยายผลในโรงเรียนและกลุ่มงาน จึงเป็นเรื่องสาคัญที่จะต้องมีการประชุม พบปะ
ชี้แจง ถึงนโยบาย ประเด็นปัญหา รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนทัศนะซึ่งกันและกัน เพื่อให้
สามารถดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3 ให้ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้โดยรวมและด้วยความร่วมมือกันของทุก ๆ ฝ่าย จึงเป็นการ
สมควรอย่างยิ่งที่จะต้องจัดโครงการประชุมรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อานวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่ ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ขึ้น
2.วัตถุประสงค์
เพื่อให้รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อานวยการกลุ่ม และ
เจ้าหน้าที่ นานโยบายจุดเน้นการบริหารและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องเป็น
แนวเดียวกัน
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและผู้อานวยการกลุ่ม จานวน 280 คน จานวน 2 ครั้ง
3.1.2 ประชุมรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อานวยการกลุ่ม จานวน 25 คน
จานวน 12 ครั้ง
3.1.3 ประชุมเจ้าหน้าที่สานักงาน จานวน 75 คน จานวน 2 ครั้ง
เพื่อมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงาน
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3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อานวยการ
กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ นานโยบายจุดเน้นการบริหารและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่าง
ถูกต้องเป็นแนวเดียวกัน และสามารถนาไปปฏิบัติได้ทันตามกาหนดและเป็นสื่อกลางในการพบปะปรึกษาหารือ
โดยระดมความคิดในการแก้ปัญหาร่วมกัน และเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างบุคลากรในสังกัด
เดียวกัน อันที่จะก่อให้เกิดศักยภาพที่ดีในการพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
3.2.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 เป็นองค์กรที่มี
ระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความคล่องตัว ยืดหยุ่น ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา
และประชาชนทั่วไปได้รับบริการที่ดีและมีคุณภาพ
4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
ขั้นตอน/กิจกรรม
1. จัดทาโครงการปฏิทินกาหนดวันประชุม

วันเดือนปี
ตุลาคม 2560

2. แจ้งกาหนดการให้ผู้เข้าประชุมทราบ
3. ประชุมคณะทางานเพื่อกาหนดเนื้อหาสาระใน
การประชุม
4. ประสานในเรื่องสถานที่
อาหารว่างเครื่องดื่ม
5. จัดทาเอกสารประกอบการประชุม
6. ดาเนินการประชุม (ตามปฏิทิน)
- ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและ
ผู้อานวยการกลุ่ม จานวน 280 คน
- ประชุมรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและผู้อานวยการกลุ่ม จานวน
25 คน

ทุกเดือนก่อนการประชุม 7 วัน
ก่อนจัดทาระเบียบวาระการประชุม

ผู้รับผิดชอบ
นางวิมลมาศ สังสุณี
นางอรัญญา โมราศิลป์
นางอรัญญา โมราศิลป์
ผอ.สพป.นศ.3

ก่อนการประชุม 5 วัน

คณะทางาน

ก่อนการประชุม 5 วัน

คณะทางาน
ผอ.สพป.นศ.3 /
และคณะ

7. รายงานการประชุม

ทุกครั้งที่ประชุม

ม.ค.60 , เม.ย.61, ส.ค.61, พ.ย.61

3 ต.ค.60 , 3 พ.ย.60 , 2 ธ.ค.60 ,
6 ม.ค.61 , 3 ก.พ.61 , 3 มี.ค.61 ,
4 เม.ย.61 , 3 พ.ค.61 , 2 มิ.ย.61 ,
5 ก.ค.61 , 3 ส.ค.61 , 5 ก.ย.61
- ประชุมเจ้าหน้าที่สานักงานจานวน 75 คน 30 ธ.ค.60 , 12 เม.ย.61
นางอรัญญา โมราศิลป์
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5. งบประมาณ : แผนงาน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน งบดาเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 300,000 บาท
*ใช้งบเหลือจ่าย 196,000.-บาท (ดาเนินการไตรมาส 3, 4)
ที่

รายการ/กิจกรรม/การใช้งบประมาณ

กิจกรรมที่ 1
1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและผอ.กลุ่ม
สพป.นศ.3
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม /ค่าอาหารกลางวัน
(270 คน × 350 บาท × 4 ครั้ง)
-ค่าตอบแทนวิทยากร (600 × 3 × 2)
-ค่าวัสดุประกอบการประชุม
กิจกรรมที่ 2
2 ประชุมรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและผอ.กลุ่ม
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(15 คน × 20 บาท × 12 ครั้ง)
กิจกรรมที่ 3
3 ประชุมเจ้าหน้าที่สานักงาน
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(75 คน × 140 บาท × 2 ครั้ง)
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ

*

งบประมาณ

จาแนกหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย

ค่าวัดสุ

471,400
378,000
3,600
89,800
3,600
3,600

21,000
21,000
496,000

3,600

402,600

89,800

ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ

6. ผลผลิต (OUT PUTS)
6.1 รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อานวยการกลุ่ม เจ้าหน้าที่
ในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนโยบาย
6.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษานาแนวทางในการดาเนินกิจกรรมทางการศึกษา ขยายผล ให้ไปสู่
เป้าหมายที่วางไว้
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7. ผลลัพท์ (OUT COMES)
7.1 รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อานวยการกลุ่ม
เจ้าหน้าที่ในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการศึกษาและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 เป็นองค์กรที่มีระบบการ
ทางานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความคล่องตัว ยืดหยุ่นทาให้ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและ
ประชาชนทั่วไปได้รับบริการที่ดีและมีคุณภาพ
8. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
8.1 ร้อยละ 100 รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อานวยการ
กลุ่ม เจ้าหน้าที่ในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการศึกษาและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เป็นองค์กรที่ประสบความสาเร็จในการบริหารจัดการ
มีระบบการบริหารจัดการในการทางานที่มีประสิทธิภาพ ประชาชนได้รับบริการที่ดีและมีคุณภาพ

รวมงบประมาณทัง้ สิน้

496,000
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แผนการใช้เงินโครงการตามแผนปฏิบตั กิ าร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการ
สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ผูร้ ับผิดชอบโครงการ นางวิมลมาศ สังสุณี, นางอรัญญา โมราศิลป์
งบประมาณจาแนกรายไตรมาส
หน่วยงาน
รวม
ที่
กิจกรรม
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เสนอขออนุมตั โิ ครงการ
กลุ่มอานวยการ
2 ประชุมคณะกรรมการ
3 ดาเนินการประชุม
3.1 ประชุมผูบ้ ริหารสถานศึกษา
120,000
120,000
112,400
119,000
471,400
3.3 ประชุมรอง ผอ.และ ผอ.กลุม่
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
300 300 3,600
3.4 ประชุมเจ้าหน้าที่สานักงาน
10,500
10,500
21,000
4 สรุปรายงานผล

โครงการ
แผนงานพื้นฐาน
สนองยุทธศาสตร์
ลักษณะโครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ
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ประชาสัมพันธ์การดาเนินงานขับเคลื่อนนโยบายขององค์กร
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ต่อเนื่อง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมนครศรีธรรมราช เขต 3
กลุ่มอานวยการ
นางวิมลมาศ สังสุณี, นางปราณี ประจง
ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561

1.หลักการและเหตุผล
การปฏิรูปการศึกษารอบสองเน้นใน 4 เรื่อง กล่าวคือ 1) การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่
เด็กไทยและคนไทยในอนาคต เป็นคนเก่ง ดี มีความสุข 2) การพัฒนาครูยุคใหม่ โครงการครูพันธุ์
ใหม่ ด้วยกระบวนการผลิตการอบรมครูประจาการใหม่ 3) การพัฒนาสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุค
ใหม่ โดยสถานศึกษาทุกระดับและทุกประเภทต้องได้รับการพัฒนา 4) การพัฒนาการบริหารจัดการ
ใหม่ ที่มุ่งเน้นการกระจายอานาจ เพื่อที่ให้การบริหารสถานศึกษามีความคล่องตัวและมีอิสระมาก
ที่สุดและเป็นไปตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานที่ 1,2,3 และ 5 ทาให้
บริ ห ารจั ดการศึกษาในปัจ จุ บั น ต้องให้ ผู้ ที่ เกี่ย วข้องทั้งในส่ วนของบุคลากรในสังกัด องค์กรชุมชน
ทั้งภาครัฐและเอกชน จาเป็นต้องมีการสร้างความเข้าใจ เพื่อให้เกิดการรับรู้ และสามารถสร้างองค์
ความรู้นาไปสู่การปฏิบัติ สู่ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน เชื่อมั่นศรัทธาในหน่วยงาน
ดังนั้ น การประชาสั ม พัน ธ์ จึ ง เข้ ามามี บทบาทส าคั ญและมีค วามจ าเป็น อย่ างยิ่ง ส าหรั บ
หน่วยงาน ทั้งนี้ เพราะการประชาสัมพันธ์ จึงเป็นงานเชิงสร้างสรรค์ที่ช่วยในการส่งเสริมความสัมพันธ์
และความเข้ า ใจอั น ดี ทั้ง หน่ ว ยงานภายในและภายนอกองค์ กร เพื่ อหวั งผลในความร่ ว มมื อและ
สนับสนุนในการจัดการศึกษา โดยนาผลการดาเนินงานของหน่วยงาน ครูและบุคลากร ตลอดจนผู้ที่
เกี่ยวข้องที่ประสบผลสาเร็จออกเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ โดยผ่านทางสื่อต่าง ๆ ทั้งในส่วนกลาง
และท้องถิ่นได้รับทราบ อีกทั้งเพื่อให้การนานโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 นาไปสู่การ
ปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม และเป็นขวัญและกาลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน ทาให้งานมีประสิทธิภาพ สามารถ
เผยแพร่ออกไปสู่ประชาชนโดยทั่วไปให้เป็นที่ประจักษ์ เพื่อส่งผลในการร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาการศึกษา
ซึ่งทั้งหมดนี้จาเป็นต้องอาศัยการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ จึงต้องจัดให้มีโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้หน่วยงาน สถานศึกษา จานวน 242 แห่ง บุคลากรในสังกัด จานวน
2,857 คน นักเรียน 44,596 คน และผู้เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจในกรอบแนวนโยบาย
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 นาไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องตรงตามเจตนารมณ์
2.2 เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ผลการดาเนินงานของหน่วยงาน สถานศึกษา
ตลอดจนผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบผลสาเร็จ
ให้สาธารณชนทราบ โดยผ่านสื่อต่าง ๆ ทั้งสื่อขององค์กรภาครัฐและองค์เอกชน
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2.3 เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 และสถานศึกษาในสังกัด มีความเข้าใจ และแสดงออกซึ่งความ
ร่วมมือ ร่วมใจ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็กและเยาวชนมากขึ้น
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
หน่วยงาน สถานศึกษาทุกแห่ง นาความรู้ด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ไปขับเคลื่อนสู่
การปฎิบัติตรงตามเจตนารมณ์ ทุกผลการดาเนินงาน ทุกกิจกรรมของหน่วยงานสถานศึกษา
ตลอดจนผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบผลสาเร็จ
ได้รับการเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบ
3.2 เชิงคุณภาพ
กลุ่มและสถานศึกษาในสังกัด สามารถปฏิบัติตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 และดาเนินการบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิผล
และประสิทธิภาพ ไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขององค์กรสู่มาตรฐานการศึกษา
4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
ขั้นตอน/กิจกรรม
1. เสนอโครงการ
2. นาเสนอข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของสานักงาน
และสถานศึกษาในสังกัดเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้วย
ระบบอินเตอร์เน็ตของสานักงานและของ Google
ให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบ
3. จัดกิจกรรมวันสาคัญของสานักงานและร่วมกับ
หน่วยงานอื่น
4. รายงานความเคลื่อนไหวข้อมูลทางการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม และชุมชน
5. ประสานงานและการขอความร่วมมือกับสถาบันสื่อ
วิทยุ และวิทยุโทรทัศน์ ทั้งในท้องถิ่นและส่วนกลาง
6. ร่วมประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก
เขตพื้นทีก่ ารศึกษา
7. จัดทา VTR ประชาสัมพันธ์แนะนาสานักงานเขต ฯ
8. สรุป รายงานผลการดาเนินงานในรอบปี

วัน/เดือน/ปี
ตุลาคม 2560

ผู้รับผิดชอบ
นางวิมลมาศ สังสุณี
นางปราณี ประจง
ตุลาคม 2560 – กันยายน นางสาวเกษร เพ็ชรหนูน
2561
นายสหรัตน์ ทองขาว
ตุลาคม 2560 – กันยายน
2561
ตุลาคม 2560 – กันยายน
2561
ตุลาคม 2560 – กันยายน
2561
ตุลาคม 2560 – กันยายน
2561
กรกฎาคม 2561

นางวิมลมาศ สังสุณี
นางปราณี ประจง
นางวิมลมาศ สังสุณี
นางปราณี ประจง
นางวิมลมาศ สังสุณี
นางปราณี ประจง
นางวิมลมาศ สังสุณี
นางปราณี ประจง
นางวิมลมาศ สังสุณี
นางปราณี ประจง
ตุลาคม 2560 – กันยายน นางวิมลมาศ สังสุณี
2561
นางปราณี ประจง
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5. งบประมาณ : แผนงานพื้นฐาน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 40,000 บาท
ที่

รายการ/กิจกรรม/การใช้งบประมาณ

1. ค่าจัดทาเอกสารแผ่นพับ แนะนา สพป.นศ.3
( 300 ฉบับ x 10 บาท )
2. ค่าวัสดุต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมวันสาคัญของชาติ,
ค่าอัดภาพกิจกรรม,ค่าวัสดุจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ค่า
ไวนิล,และวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ประกอบการปฏิบัติงาน
ประชาสัมพันธ์
3. ค่าวัสดุรายงานผลการดาเนินงานในรอบปี
(จานวน 20 เล่ม x100 )
4. ค่าจัดทา VTR ประชาสัมพันธ์แนะนา สานักงานเขตฯ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ

งบประมาณ

จาแนกหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
5,000

5,000
20,000
20,000
3,000
3,000
12,000
12,000

40,000

-

-

* ขออนุมัตถิ ัวจ่ายทุกรายการ

6. ผลผลิต (Cout put)
6.1 กลุ่มงานในสานักงานและโรงเรียนในสังกัด 242 โรงเรียน รับทราบนโยบายกรอบ
แนวคิด และกลยุทธ์ของ กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. และ สพป.นศ. 3 นาไปสู่การปฏิบัติที่เป็น
รูปธรรม ถูกต้องและบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้
6.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด นานโยบาย กรอบแนวคิดและ
กลทธ์ ของ สพฐ. ,สพป.นศ.3 นาไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ถูกต้องและบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้
ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพ
7. ผลลัพธ์ (Cout come)
6.1 กลุ่ ม งานในส านั ก งาน โรงเรี ย นในสั ง กั ด รั บ ทราบนโยบาย กรอบแนวคิ ด
และกลยุ ทธ์ น าไปสู่ การปฏิบั ติที่ถูกต้อง บรรลุ วั ตถุประสงค์ของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช
เขต 3
6.2 หน่ วยงานที่เกี่ย วข้องในการจัดการศึกษา ให้ความร่วมมือ เพื่อพัฒ นาคุณภาพ
การศึกษาแก่ เด็กและเยาวชนในเขตบริการได้อย่างทั่งถึงและมีคุณภาพ

40,000
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8. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
8.1 ร้อยละ 100 ของ หน่วยงาน สถานศึกษา บุคลากรในสังกัด และผู้เกี่ยวข้อง
มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในกรอบแนวนโยบาย ยุ ท ธศาสตร์ ข องกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ส านั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช
เขต 3 นาไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องตรงตามเจตนารมณ์
8.2 ร้ อ ยละ 95 ของ ผลการดาเนิน งานของหน่ ว ยงาน สถานศึก ษา ตลอดจน
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบผลสาเร็จ ได้นา
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้สาธารณชนทราบ โดยผ่านสื่อต่าง ๆ ทั้งสื่อขององค์กรภาครัฐและองค์
เอกชน
8.3 ร้อยละ 95 ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่
การศึก ษาประถมศึ กษานครศรี ธ รรมราช เขต 3 และสถานศึกษาในสั ง กัด มี ความเข้าใจ และ
แสดงออกซึ่งความร่วมมือ ร่วมใจ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็กและเยาวชนมากขึ้น
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แผนการใช้เงินโครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการ ประชาสัมพันธ์การดาเนินงานขับเคลื่อนนโยบายขององค์กร
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวิมลมาศ สังสุณี, นางปราณี ประจง
งบประมาณจาแนกรายไตรมาส
หน่วยงาน
รวม รับผิดชอบ
ที่
กิจกรรม
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เสนอขออนุมัติโครงการ
กลุ่มอานวยการ
2 ดาเนินการตามกิจกรรม ดังนี้
2.1 จัดกิจกรรมวันสาคัญของชาติ
5,000
5,000
5,000
5,000 20,000
2.2 จัดทา VTR ประชาสัมพันธ์ฯ
13,000
13,000
2.3วัสดุจัดทาเอกสารแผ่นพับ
5,000
5,000
2.4 จัดทาเอกสารประเมินผลโครงการ
2,000 2,000
รวมงบประมาณทั้งสิน้
40,000

โครงการ
แผนงานพื้นฐาน
สนองยุทธศาสตร์
ลักษณะโครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ
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การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ประจาปีงบประมาณ 2561
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ต่อเนื่อง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
กลุ่มอานวยการ
นายบุญเรือง วุฒิวงศ์ นางวิมลมาศ สังสุณี นางจินตนา ตั้งเส้ง
ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561

1. หลักการและเหตุผล
รัฐบาลมีนโยบายปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ เพื่อให้ส่วนราชการมีการปรับปรุง
และยกระดับคุณภาพการบริหารงานโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ส่วนราชการจึงต้องมี
การดาเนินงานตามแผนงานโครงการที่สอดรับกับนโยบายที่สาคัญเร่งด่วนของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และเป้าหมาย
ของประเทศไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนมีการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
เพื่อให้ เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ ของรั ฐ ให้ส่ วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม
แผนปฏิ บัติราชการ ตามหลั กเกณฑ์และวิธีการที่ส่ วนราชการกาหนดซึ่งต้องสอดคล้ องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร.
กาหนด โดยทุกกระบวนงานจะมีตัวชี้วัดความสาเร็จที่ชัดเจน สพฐ. จึงได้ส่งเสริม สนับสนุน ให้สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามีการกากับ ติดตามประเมิน ผล และรายงานผลการดาเนินงานตามองค์ ประกอบ และตัวชี้วัด ด้ว ย
โปรแกรมระบบรายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรกรปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการหรือ
ระบบ KRS (KPI Report System) เป็นระบบรายงานผลตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ ก ลุ่ ม พั ฒ นาระบบบริ ห ารได้ พั ฒ นาขึ้ น เพื่ อ ให้ ส่ ว นราชการในสั ง กั ด ได้ ใ ช้ ร ายงานผลการ
ดาเนิ น งานผ่ านระบบดังกล่ าวข้างต้น ให้ เสร็จทันตามเวลาที่กาหนด โดยให้ มีไฟล์ เอกสารอ้ างอิงรายละเอีย ด
กระบวนการด าเนิ น งานสู่ ความส าเร็ จ แนบทุ กตั ว ชี้ วั ดอย่ างชัด เจน และเกิ ดประสิ ทธิ ภ าพและมีป ระสิ ทธิ ผ ล
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุด จึงมีความจาเป็นที่จะต้องจัดทาโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดาเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฎิ บั ติ ร าชการ ให้ บุ ค ลากรในหน่ ว ยงานและสถานศึ กษา ตระหนั กในภารกิ จที่ จะต้ องดาเนิ นการให้ ป ระสบ
ความสาเร็จ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รับทราบเพื่อให้การสนับสนุนให้ความร่วมมือเพื่อระดม
ทรัพยากรให้การปฏิบัติงานประสบผลสาเร็จและรายงานผลในระบบ ได้ทันตามกาหนดเวลาในรอบปฏิทินที่กาหนด
ของระบบการรายงาน
2.2 กาหนดให้มีผู้กากับดูแลตัวชี้วัดและผู้จัดเก็บข้อมูลในแต่ ละตัวชี้วัด เร่งรัดดาเนินการตาม
ตัวชี้วัดเพื่อให้สามารถปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.3 จัดสรรสิ่งจูงใจให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยการใช้ผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ เพื่อให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติราชการ
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3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 รายงานผลการดาเนินงานการ
ปฎิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ด้วยโปรแกรมระบบรายงานผลการ
ประเมินส่วนราชการตามมาตรกรปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการหรือระบบ KRS (KPI Report
System) ได้ทันตามกาหนดเวลาในรอบปฎิทินของระบบการรายงานตามที่ กพร.สพฐ. กาหนดในทุกตัวชี้วัด
3.2 เชิงคุณภาพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ได้รายงานผลการดาเนินงาน
การปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ด้วยโปรแกรมระบบรายงานผลการ
ประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการหรือระบบ KRS (KPI Report
System) ได้ทันตามกาหนดเวลา และ กพร.สพฐ. ได้รับรองผลการปฏิบัติงานครบทุกตัวชี้วัด
4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
1

ขั้นตอน/กิจกรรม
เสนอขออนุมัติโครงการ

วันเดือนปี
ตุลาคม 2560

ผู้รับผิดชอบ
นางจินตนา ตั้งเส้ง

2

แต่งตั้งคณะกรรมการที่เป็นเจ้าภาพหลักและ
เจ้าภาพรอง เพื่อรับผิดชอบตัวชี้วัด

กุมภาพันธ์-เมษายน
2561

ผอ.สพป.นศ.3

3

ประชุมคณะกรรมการ เพื่อรับทราบแนว
ปฏิบัติในการดาเนินงานตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และแนวทาง
การดาเนินงาน ในการรายงานผล

มีนาคม-เมษายน 2561

ผอ.สพป.นศ.3
และคณะกรรมการ

4

ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานของตัวชี้วัด กรกฎาคม-สิงหาคม 2561 นายบุญเรือง วุฒิวงศ์
และการรายงานผลโดยผ่านโปรแกรมระบบ
และคณะกรรมการ
รายงานผลตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน KRS (KPI Report System)
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5. งบประมาณ : แผนงานพื้นฐาน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
งบประจาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จานวน 15,800 บาท
ที่

รายการ/กิจกรรม/การใช้งบประมาณ

กิจกรรมที่ 1
1 ประชุมรอง ผอ.สพป.นศ.3 และ ผอ.กลุ่ม
ทุกกลุม่ เพื่อรับทราบแนวนโยบายการ
ดาเนินงานการประเมินส่วนราชการมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ 2561 จานวน 25 คน
โดยมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
จานวน 1 วัน (25x40x1)
กิจกรรมที่ 2
2 ประชุมคณะกรรมการ ผู้กากับตัวชี้วัดและ
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด เพื่อรับทราบนโยบายและ
แนวทางการดาเนินงานการประเมินส่วน
ราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2561
จานวน 60 คน โดยมีค่าใช้จ่ายเป็น ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม จานวน 1 วัน ๆ ละ 40 บาท
(60X1X40)
กิจกรรมที่ 3
3 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด เพื่อสรุปและจัดทารายงาน
ผลการดาเนินงานการประเมินส่วนราชการตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ประจาปีงบประมาณ 2561 รอบ 12
เดือน จานวน 60 คน โดยมีค่าใช้จ่ายเป็น
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 1 วันๆ ละ
40 บาท (60X1X40)
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ

* ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ

จาแนกหมวดรายจ่าย
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
1,000

1,000

12,400

2,400

2,400

2,400

15,800

5,800

10,000

10,000
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6. ผลผลิต (Output)
6.1 สถานศึกษาในสังกัดและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสานักงาน มีความรู้ ความเข้าใจการดาเนินงานตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ตามแนวทางของ สพฐ.ได้
6.2 สถานศึกษาในสังกัดและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสานักงาน สามารถรายงานผลการดาเนินงานตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ได้ตรงตามรูปแบบและแนวทาง และทันตามระยะเวลาที่
สพฐ.กาหนดให้รายงานได้
7. ผลลัพธ์ (Outcomes)
7.1 ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สามารถ
นาผลการดาเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ไปพัฒนาการบริหาร และการ
จัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
7.2 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของบุคลากรในสังกัด
8. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
8.1 ร้อยละ 100 ของตัวชี้วัดที่ผู้รับผิดชอบสามารถส่งแบบรายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการ
ดาเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ได้ทันตามกาหนดเวลาที่ กพร.สพฐ. กาหนด
8.2 ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมาย สามารถปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสาเร็จตาม
เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กลุ่มอานวยการ

1,000

12,400

2,400

15,800
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แผนการใช้เงินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการ การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2561
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายบุญเรือง วุฒิวงศ์, นางวิมลมาศ สังสุณ,ี นางจินตนา ตั้งเส้ง
งบประมาณจาแนกรายไตรมาส
ที่
กิจกรรม
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เสนอขออนุมัติโครงการ
2 ประชุมรอง ผอ.สพป.นศ.3 และ
1,000
ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม เพื่อรับทราบแนว
นโยบายการจัดทาคารับรองการ
ปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2560
3 ประชุมคณะกรรมการ ผู้กากับ
12,400
ตัวชี้วัดและผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทาง
การดาเนินการจัดทาคารับรอง พร้อมจัดทา
คู่มือคารับรองการปฏิบัติราชการ
4 ประชุมเชิงปฎิบัติการคณะกรรมการ
2,400
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด เพื่อสรุปและ
จัดทารายงานผลการดาเนินงาน
ตามคารับรอง รอบ 12 เดือน
5 สรุปรายงานผล
รวมงบประมาณทั้งสิน้
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โครงการ
ส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
สนองยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
กลุ่มอานวยการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายบุญเรือง วุฒิวงศ์ นางวิมลมาศ สังสุณี นางอรัญญา โมราศิลป์
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
............................................................................................................................. ................................................
1. หลักการและเหตุผล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ได้จัดตั้งกลุ่มเครือข่าย
สถานศึกษาขึ้นตามระเบียบสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ว่าด้วยกลุ่ม
เครือข่ายสถานศึกษา พ.ศ.2552 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารและ
จัดการศึกษา ด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป เพื่อประโยชน์ต่อการ
พัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
ผลการดาเนินงานที่ผ่านมาพบว่าหลายกลุ่มเครือข่าย ประสบปัญหาด้านการบริหารจัดการ
โดยเฉพาะด้านงบประมาณสนับสนุนเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว และเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มเครือข่ายได้มี
ความพร้อมในการบริหารทุกด้าน จึงสนับสนุนงบประมาณให้กลุ่มเครือข่าย โดยจัดโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา จานวน 28 กลุ่มเครือข่าย มีความพร้อม และมีความ
เข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษา
2. เพื่อประธานกลุ่มเครือข่ายมีความเข้าใจในนโยบาย ยุทธศาสตร์จุดเน้นการบริหารจัด
การศึกษาที่ชัดเจนตรงกัน
3. กลุ่มเครือข่ายมีการปฏิบัติงานร่วมกัน มีการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกันนาสู่การ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1 กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา จานวน 28 กลุ่มเครือข่าย มีการขับเคลื่อนโครงการตาม
ความจาเป็นของกลุ่มเครือข่าย เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารและพัฒนาการจัดการศึกษา
3.2 ประชุมประธานกลุ่มเครือข่าย เพื่อรับทราบนโยบาย ยุทธศาสตร์จุดเน้นการบริหาร
จัดการศึกษาที่ชัดเจนตรงกัน จานวน 12 ครั้ง
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3.2 เชิงคุณภาพ
3.1 กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา 28 กลุ่มเครือข่ายมีประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารและ
พัฒนาการจัดการศึกษา
3.2 ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษานานโยบาย จุดเน้นการบริหารและแนวปฎิบัติที่
เกี่ยวข้องไปใช้ในการปฎิบัติงานได้อย่างถูกต้องเป็นแนวเดียวกัน และสามารถนาไปปฎิบัติได้ทันตามกาหนด
รวมทั้งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน ก่อให้เกิดศักยภาพที่ดีในการพัฒนาคุณภาพการจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ
4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
ขั้นตอน/กิจกรรม
1 เสนอขออนุมัติโครงการ
2 แจ้งกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเสนอ
โครงการ
3 อนุมัติโครงการ/แจ้งกลุ่มเครือข่าย
สถานศึกษา
4 กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษารายงาน
โครงการ
5 ประชุมประธานกรรมการ
กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
6

วัน เดือน ปี
ตุลาคม 2560
มกราคม 2561

ผู้รับผิดชอบ
นางวิมลมาศ สังสุณ,ี
ผอ.สพท.นศ.3

กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2561 ผอ.สพท.นศ.3
กรกฎาคม- กันยายน 2561

สพป.นศ.3 สรุปภาพรวม/ รายงานผล

กลุ่มเครือข่าย
สถานศึกษา
พฤศจิกายน 2560,มกราคม, นางอรัญญา โมราศิลป์
มีนาคม,พฤษภาคม,
กรกฎาคม, กันยายน2561
กันยายน 2561
นางวิมลมาศ สังสุณี

5. งบประมาณ : งานพื้นฐาน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
จานวนเงิน 256,400 บาท
ที่

รายการ/กิจกรรม/การใช้งบประมาณ

กิจกรรมที่ 1
1 - แจ้งจัดสรรงบประมาณให้กลุ่มเครือข่าย
สถานศึกษา ๆ ละ 5,000.- บาท จานวน
28 กลุ่มเครือข่าย เพื่อดาเนินการตาม
โครงการและเพิ่มเติมให้ตามสัดส่วน จานวน
โรงเรียน ภายในกลุ่ม ( 240 โรงเรียน)
โรงเรียนละ 300 บาท

จาแนกตามหมวดรายจ่าย
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
212,000

-

110,000

102,000
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ที่

รายการ/กิจกรรม/การใช้งบประมาณ

กิจกรรมที่ 2
1 ประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(50 คน x 20 บาท x 6 มื้อ)
-ค่าอาหารกลางวัน
(50 คน x 120 บาท x 6 มื้อ)
-ค่าวัสดุจัดทารายงานผลการประชุม
จานวน 2,400 บาท
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ

จาแนกตามหมวดรายจ่าย
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
44,400
-

6,000
36,000
2,400

256,400

-

152,000 104,400

ขออนุมัตถิ ัวจ่ายทุกรายการ

6. ผลผลิต (Out Put)
6.1 กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา จานวน 28 กลุ่มเครือข่าย บริหารและพัฒนาการจัด
การศึกษาภายในกลุ่ม ตามความต้องการและจาเป็นของกลุ่มเครือข่าย
6.2 ประธานกลุ่มเครือข่าย รับทราบนโยบาย ยุทธศาสตร์จุดเน้นการบริหารจัดการศึกษาที่
ชัดเจนตรงกันนาสู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง
7. ผลลัพธ์ (Out Come)
7.1 กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา 28 กลุ่มเครือข่ายมีประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารและ
พัฒนาการจัดการศึกษา
7.2 กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษานานโยบาย จุดเน้นการบริหารและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องไปใช้
ในการปฎิบัติงานได้อย่างถูกต้องเป็นแนวเดียวกัน และสามารถนาไปปฏิบัติได้ทันตามกาหนดรวมทั้งเสริมสร้าง
ความเข้าใจอันดีระหว่างกัน ก่อให้เกิดศักยภาพที่ดีในการพัฒนาคุณภาพการจัดการให้มีประสิทธิภาพ
8. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
8.1 กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา จานวน 28 กลุ่มเครือข่าย มีความพร้อม และมีความเข้มแข็ง
ในการบริหารจัดการศึกษา
8.2. ร้อยละ100 ของประธานกลุ่มเครือข่ายมีความเข้าใจในนโยบาย ยุทธศาสตร์จุดเน้นการ
บริหารจัดการศึกษาที่ชัดเจนตรงกัน
8.3 ร้อยละ100 กลุ่มเครือข่ายมีการปฎิบัติงานร่วมกัน เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน
นาสู่การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

รวมงบประมาณทั้งสิน้

256,400
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แผนการใช้เงินโครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการ ส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวิมลมาศ สังสุณี
งบประมาณจาแนกรายไตรมาส
หน่วยงาน
รวม รับผิดชอบ
ที่
กิจกรรม
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เสนอขออนุมัติโครงการ
กลุ่มอานวยการ
2 ดาเนินการ
2.1 แจ้งกลุ่มเครือข่ายเสนอขออนุมัติ
212,000
212,000
โครงการ เพื่อดาเนินการตาม
โครงการที่ได้รับอนุมัติและส่ง
หลักฐานการเบิกจ่าย
2.2 แต่ละกลุ่มเครือข่ายรายงานผล
การดาเนินงาน เพื่อ สพป.นศ.3
2.3 ประชุมประธานกรรมการ
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000 42,000
กลุ่มเครือข่ายสรุปในภาพรวม
3 สรุปรายงานผล
2,400 2,400
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โครงการ
บริหารจัดการสานักงานตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
สนองยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
กลุ่มอานวยการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางวิมลมาศ สังสุณี
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
.................................................................................................................................... .........................................
1. หลักการและเหตุผล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ต้องพัฒนาสานักงานเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ให้ มี คุ ณ ภาพตามมาตรฐานการบริ ห ารส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา 3 มาตรฐาน ดั ง นี้
มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ (4 ตัวบ่งชี้ คือตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 2 การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ ตัวบ่งชี้ที่ 3 การกระจายอานาจและการส่งเสริมการบริหาร
จัดการอย่างมีส่วนร่วม ตัวบ่งชี้ที่ 4 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาทีมีประสิทธิภาพ)
มาตรฐานที่ 2 การบริ ห ารและการจั ด การการศึ ก ษาที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (5 ตั ว บงชี้ คื อ ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 1 การ
บริหารงานด้านวิชาการ ตัวบ่งชี้ที่ 2 การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป ตัวบ่งชี้ที่ 3 ด้านการบริหารงาน
ด้านบริหารงานบุคคล ตัวบ่ งชี้ที่ 4 การบริหารงานด้านการบริหารทั่ว ไป ตัวบ่ งชี้ที่ 5 การขับเคลื่อนนโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติ) และมาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(8 ตัวบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชี้ที่ 1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความสาเร็จและเป็นแบบอย่างได้ตัวบ่งชี้
ที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามี
คุณภาพตามหลักสูตร ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนมีคุณภาพตามจุดเน้นและสมรรถนะสาคัญตามหลั กสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประชากร
วัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึ กษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกันและศึ กษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ตัวบ่งชี้ที่ 8
ความพึงพอใจของผู้รบั บริการและผู้มีส่วนได้เสีย)
การพัฒนาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จาเป็นต้องมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมพัฒนาสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา จึงจะมีคุณภาพตามมาตรฐานการบริ หารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จาเป็นอย่างยิ่งที่จะมี
คู่มือกลยุทธ์ในการบริหารอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันและนาไปสู่การปฎิบัติที่เป็นเป้าหมาย
เดียวกัน จึงได้จัดทาโครงกานี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกคน มีความรู้ ความเข้าใจแนวทางการจัดการตามมาตรฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสามารถจัดทารายงานประเมินตนเองตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาได้อย่างถูกต้อง
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2.2 เพื่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีเอกสารประเมินตนเองสามารถนาผลการประเมินตนเอง
ไปใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับ เป็นฐานในการปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการสานักงานตามมาตรฐานสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
3.1 บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกคน เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบ แนวทางการจัดการตามมาตรฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถจัดทารายงานประเมินตนเองตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ได้อย่างถูกต้อง
3.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีเอกสารประเมินตนเองสามารถนาผลการประเมินตนเองไป
ใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับ เป็นฐานแห่งการปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการสานักงานตามมาตรฐานสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
3.2 ด้านคุณภาพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 สามารถบริหารจัด
การศึกษาตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา อยู่ในระดับดีเยี่ยม
4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
ขัน้ ตอน/กิจกรรม
1 แต่งตั้งคณะทางาน
2. ประชุมคณะทางาน
-เพื่อทบทวนแนวทางการบริหารจัดการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มาตรฐานเขต
ตัวบ่งชี้ กรอบการติดตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ
ประเมิน
- เพื่อพิจารณาเสนอชื่อผู้กากับดูแล
ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ของแต่ละมาตรฐาน
3 แต่งตั้งผู้กากับดูแล ผู้รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้
ของแต่ละมาตรฐาน
4 ประชุมคณะทางาน ผู้กากับดูแล ผู้รับผิดชอบ
แต่ละตัวบ่งชี้ของแต่ละมาตรฐาน วางแผนเพื่อ
ขับเคลื่อนภารงาน
5 สรุปและจัดทาเอกสารรายงานการประเมิน
ตนเองตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา

วัน เดือน ปี
ธันวาคม 2560
มกราคม 2561

ผู้รับผิดชอบ
ผอ.สพป.นศ.3
นางวิมลมาศ และคณะ

มกราคม 2561

นางวิมลมาศ และคณะ

กุมภาพันธ์ –
เมษายน 2561

นางวิมลมาศ และคณะ

กรกฎาคม –
สิงหาคม 2561

นางวิมลมาศ และคณะ
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5. งบประมาณ : แผนงานพื้นฐาน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
งบประจาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จานวนเงิน 19,200 บาท
ที่

รายการ/กิจกรรม/การใช้งบประมาณ

กิจกรรมที่ 1
1 ประชุมคณะทางาน
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(30 คน x 20 บาท x 2 มื้อ)
กิจกรรมที่ 2
2 ประชุมคณะทางาน ผู้กากับดูแล
ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(60 คน x 20 บาท x 2 มื้อ)
-ค่าวัสดุจัดทาเอกสาร
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

จาแนกตามหมวดรายจ่าย
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
1,200

1,200

2,400

2,400

15,600
19,200

3,600

15,600
15,600

หมายเหตุ.- ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ
6. ผลผลิต (Out puts)
6.1 บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกคน รับทราบ แนวทางการจัดการตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสามารถจัดทารายงานประเมินตนเองตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้อย่างถูกต้อง
6.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีเอกสารประเมินตนเองสามารถนาผลการประเมินตนเองไป
ใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับ เป็นฐานแห่งการปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการสานักงานตามมาตรฐานสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
7. ผลลัพธ์ (Out Come)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 สามารถบริหารจัด
การศึกษาตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา อยู่ในระดับดีเยี่ยม
8. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
8.1 ร้อยละ 100 ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกคน มีความรู้ ความเข้าใจแนวทางการจัดการตาม
มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถจัดทารายงานประเมินตนเองตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาได้อย่างถูกต้อง
8.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีเอกสารประเมินตนเองสามารถนาผลการประเมินตนเองไป
ใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับ เป็นฐานในการปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการสานักงานตามมาตรฐานสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา

รวมงบประมาณทั้งสิน้

รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กลุ่มอานวยการ

19,200
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แผนการใช้เงินโครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการ บริหารจัดการสานักงานตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวิมลมาศ สังสุณี
งบประมาณจาแนกรายไตรมาส
ที่
กิจกรรม
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ศึกษาเอกสาร ขออนุมัติโครงการ
2 ดาเนินการ
2.1 ตั้งคณะทางาน ประชุมคณะทางาน
2.2 ดาเนินการ
19,200
3 สรุปรายงานผล

19,200
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โครงการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
สนองยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวรวรรณ สังสัพพันธ์ ดร.ประยงค์ ชูรักษ์ และนายสมชาย ศิริวรรณ์
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561
1. หลักการและเหตุผล
ประเด็นที่ 1 การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 – 2561) มีเป้าหมายมุ่งเน้น
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ รวมทั้ง
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งนี้เพื่อให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกสาคัญที่จะช่วยในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ของคนไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเป็นสิ่งสาคัญที่ทุก
ฝ่ า ยที่ มี ส่ ว นในการจั ด การศึ ก ษาต้ อ งตระหนั ก และด าเนิ น การจนบรรลุ ผ ลในที่ สุ ด ประกอบกั บ
สาระส าคั ญ ในพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ กษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 และที่ แก้ ไ ขเพิ่ มเติ ม (ฉบั บ ที่ 2)
พ.ศ. 2545 ได้ระบุให้หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึ กษาที่
ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทารายงานประจาปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา อีกทั้ง
เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก (มาตรา 48 หมวด 6) การเปลี่ยนแปลงระบบการประเมิน
คุณภาพการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา เป็นระบบการประเมินแนวใหม่ที่มุ่งเน้นการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาในภาพรวม (holistic rubrics) ของการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดย
จะไม่แยกส่วนหรือแยกองค์ประกอบในการประเมินผลงานหรือกระบวนการ แต่เป็นการประเมินใน
ภาพรวมของผลงานหรือภาพรวมของกระบวนการดาเนินงานนั้นๆ ต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ
และทักษะในการประเมินของผู้ประเมิน โดยผู้ประเมินต้องศึกษาและรวบรวมข้อมูลในภาพรวมทั้งหมด
ซึ่งเป็นการประเมินและตัดสินผลการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยอาศัยความเชี่ยวชาญ (expert
judgment) ผู้ประเมินต้องมีความรู้อย่างรอบด้านอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันในคณะผู้ประเมิน
เพื่ อการตั ด สิ น ระดั บ คุ ณ ภาพ ผู้ ป ระเมิ นจ าเป็ นต้ องท าความเข้ าใจร่ ว มกั นเพื่ อ การประเมิ น ที่ มี
ประสิทธิภาพ และมีการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญระดับเดียวกัน (peer review) มาตรฐานของผู้
ประเมินจึงมีความสาคัญ และจาเป็นอย่างยิ่ง
ดังนั้นจึงควรพัฒนาครูผู้รับผิดชอบงานประกันฯให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางการ
ประเมินเพื่อดาเนินการขยายผลพัฒนาครูต่อไป เพื่อร่วมกันประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ประเด็นที่ 2 การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใน
ปีงบประมาณที่ผ่านมาทาให้โรงเรียนมีการประกัน คุณภาพภายในระดับชั้นเรียนที่เข้มแข็งขึ้น คือ ครู
ได้จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกวิชาที่ทาการสอน ที่สอดคล้องกับสภาพการจัดการเรียนรู้ของ
สถานศึกษาว่าจะใช้แนวการจัดการเรียนรู้แบบไหน เช่น DLTV การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม หรือ
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อื่นๆ ทั้งนีผ้ ู้บริหารสถานศึกษาและครูได้ดาเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับ โรงเรียน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีมโนทัศน์และความรู้ในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่งการพัฒนา
สถานศึกษาต้นแบบนี้เป็นการนาร่องพัฒนาผู้บริหารและครูทุกคนในสถานศึกษานั้นและการนามา
ถ่ายทอดเป็นตัวอย่างให้กับสถานศึกษาอื่นๆ ต่อไป
ดังนั้น ควรขยายผลการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ประเด็นที่ 3 การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด จากการส่งเสริมและ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้สถานศึกษาให้มี ความเหมาะสม และ
ความเป็นไปได้ของระบบประกันคุณภาพภายใน /ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของระบบ
ประกันคุณภาพภายใน และมีความเชื่อถือได้ของระบบประกันคุณภาพภายใน/1) ความเชื่อถือได้
ของกระบวนการประเมิน 2) ความเชื่อถือได้ของผลการประเมิน จนเกิดประสิทธิผลของระบบ
ประกันคุณภาพภายในที่เกิดกับผู้เรียน
ดังนั้น หน่ วยงานต้น สั งกัดควรมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เพื่อดูว่าการ
ดาเนินการนั้นสอดคล้องกับหลักการต่างๆ หรือไม่
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาผู้บริหาร/ครูผู้รับผิดชอบหลักงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ให้มี
สมรรถนะในการประเมินและปฏิบัติการการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่
2.2 เพื่อให้ ผู้ บริ ห ารสถานศึกษาและครูผู้ รับผิดชอบหลั กงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และดาเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
และมีผลการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
2.3
เพื่ อ พั ฒ นาโรงเรี ย นต้ น แบบด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษาใน
ปีงบประมาณ 2560 จานวน 4 โรงเรียน ต่อไปจนเกิดประสิทธิผลของระบบประกันคุณภาพภายในที่
เกิดกับผู้เรียนและได้ประเมินคุณภาพภายในสถานศึก ษาตามแนวการประเมินแนวใหม่ ตลอดจนการ
จัดทารายงานผลโรงเรียนต้นแบบฯพร้อมเผยแพร่วีดิทัศน์และแนวปฏิบัติต่างๆ ไปยังสถานศึกษาอื่นๆ
2.4 เพื่อขยายผลการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ที่ครอบคลุมโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
2.5 เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ผู้บริ หาร/ครูผู้รับ ผิดชอบหลักงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาหรือครู
วิชาการทุกคนได้รับการพัฒนาสมรรถนะในการประเมินและความรู้เกี่ยวกับการประเมินและประกัน
คุณภาพการศึกษาแนวใหม่
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3.1.2 ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบหลักงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาหรือครู
วิชาการทุกคนได้รับการอบรมพัฒนาเพื่อ มีความรู้ความเข้าใจ และดาเนินการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล และมีผลการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึ กษาขั้นพื้นฐานและ
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
3.1.3 ผู้ บ ริ ห ารและครู ทุ ก คนโรงเรี ย นต้ น แบบด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษาในปีงบประมาณ 2560 จานวน 4 โรงเรียน ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพและดาเนินการ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อจัดทา SAR ตามแนวการประเมินแนวใหม่ และได้รับการ
ประเมิน การปฏิบั ติงานแบบอิงหลักฐานในการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวการ
ประกันระดับชั้นเรียนและระดับโรงเรียน
3.1.4 ผู้ บ ริ ห ารและครู ทุ ก คนโรงเรี ย นต้ น แบบด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษาในปีงบประมาณ 2561 จานวน 4 โรงเรียน ได้รับการพัฒนามโนทัศน์ในการประเมินและ
ประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ และการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวการประกัน
ระดับชั้นเรียนและระดับโรงเรียน
3.1.5 สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ผู้บริหาร/ครูผู้รับผิดชอบหลักงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาหรือครู
วิชาการมีสมรรถนะในการประเมินและปฏิบัติการการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนว
ใหม่
3.2.2 ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบหลักงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาหรือครู
วิชาการมีความรู้ความเข้าใจ และดาเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล และ
มีผลการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย พร้อมใน
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
3.2.3 ผู้ บ ริ ห ารและครู ทุ ก คนโรงเรี ย นต้ น แบบด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษาในปีงบประมาณ 2560 มีศักยภาพและดาเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
เพื่อจัดทา SAR ตามแนวการประเมินแนวใหม่ และมีผลการปฏิบัติงานแบบอิงหลักฐานในการ
ดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวการประกันระดับชั้นเรียนและระดับโรงเรียนระดับดี
3.2.4 ผู้บริหารและครูโรงเรียนต้นแบบด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใน
ปีงบประมาณ 2561 มีมโนทัศน์ในการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ และการ
ดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวการประกันระดับชั้นเรียนและระดับโรงเรียนได้
3.2.5 สถานศึกษามีผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัดอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป

264
4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
ขั้นตอน/กิจกรรม
วันเดือนปี
1 กิจกรรมที่ 1สร้างสมรรถนะในการประเมินและ
ปฏิบัติการการประเมินและการประกันคุณภาพ
พฤศจิกายนการศึกษาแนวใหม่
ธันวาคม 2560
2 กิจกรรมที่ 2 พัฒนาโรงเรียนต้นแบบ ปีงบ 2560
พฤศจิกายน 2560ให้ตลอดแนวจนประเมินคุณภาพภายใน จัดทาSAR
มีนาคม 2561
(สรุปผลการพัฒนาคุณภาพ)
3 กิจกรรมที่ 3 พัฒนา รร. ต้นแบบด้านการประกัน พฤศจิกายน 2560 ปีงบ 2561 จานวน 4 โรง (ใหญ่ กลาง เล็ก
มีนาคม 2561
ขยายโอกาส)
4 กิจกรรมที่ 4 การติดตามตรวจสอบคุณภาพ
มิถุนายน 2561
การศึกษาโดยต้นสังกัด

ผู้รับผิดชอบ
นางวรวรรณ สังสัพพันธ์
และคณะ
นางวรวรรณ สังสัพพันธ์
และคณะ
นางวรวรรณ สังสัพพันธ์
และคณะ
รอง ผอ.สพป.
ศึกษานิเทศก์และ
กตปน.

5. งบประมาณ : แผนงานพื้นฐาน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 250,000 บาท
ที่

รายการ/กิจกรรม/การใช้งบประมาณ

งบประมาณ

จาแนกหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 สร้างสมรรถนะในการประเมินและปฏิบัติการการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา
แนวใหม่
1 -การสัมมนาสร้างสมรรถนะในการ
111,500
ประเมินและปฏิบัติการ
การประเมินและการประกันคุณภาพ
การศึกษาแนวใหม่ผู้บริหาร/ครู
ผู้รับผิดชอบหลักงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
ค่าเอกสาร
19,500
คู่มือการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้าง
สมรรถนะในการประเมินและปฏิบัติการ
การประเมินและการประกันคุณภาพ
การศึกษาแนวใหม่ เล่มละ 60 บาท
จานวน 260 เล่ม และข้อสอบ+ใบงาน 15
บาท*260ชุด
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ที่

รายการ/กิจกรรม/การใช้งบประมาณ

งบประมาณ

จาแนกหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
71,400

ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน คนละ 280
บาท จานวน 255 คน จานวน 1 วัน
ค่าพาหนะวิทยากรและค่าที่พัก
16,000
คนละ 1,000 บาท จานวน 16 คน
ค่าประชุมเตรียมความพร้อมคณะวิทยากร
4,600
ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน คนละ 160
บาท และค่าพาหนะ คนละ 300 บาท จานวน
10 คน จานวน 1 วัน
กิจกรรมที่ 2 พัฒนา รร. ต้นแบบด้านการประกันปีงบ 2560 จานวน 4 โรง (ใหญ่ กลาง เล็ก ขยายโอกาส)
1 อบรมผู้บริหารและครูโรงเรียนต้นแบบประกัน 90,700
ฯ ปี 2560 จานวน 4 โรงเรียน เพื่อกาหนด
แผนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ประสิทธิผล
ของระบบประกันคุณภาพภายในที่เกิดกับ
ผู้เรียนและได้ประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาตามแนวการประเมินแนวใหม่)
ค่าเอกสาร
18,900
เล่มที่ 1 คู่มือการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา เล่มละ 60 บาท
จานวน 90 เล่ม
เล่มที่ 2 คู่มือระบบประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาแนวใหม่ เล่มละ 60 บาท 90 เล่ม
เล่ม 3 แผนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 30
บาท จานวน 90 เล่ม
เล่ม 4 เครื่องมือติดตามประเมินแผนการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและประเมินการ
ปฏิบัติงานครู 60 บาท จานวน 90 เล่ม
ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน คนละ 280
50,400
บาท จานวน 90 คน จานวน 2 วัน
ค่าพาหนะวิทยากรและค่าที่พัก
16,800
คนละ 1,200 บาท จานวน 14 คน
ค่าประชุมเตรียมความพร้อมคณะวิทยากร
4,600
ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน คนละ 160
บาท และค่าพาหนะ คนละ 300 บาท จานวน
10 คน จานวน 1 วัน
ค่าพาหนะในการออกติดตามประเมินแผนการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและประเมินการปฏิบัติงาน
ครู ***ใช้งบนิเทศ***
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จาแนกหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 3 พัฒนา รร. ต้นแบบด้านการประกันปีงบ 2561 จานวน 4 โรง (ใหญ่ กลาง เล็ก ขยายโอกาส)
1 อบรมผู้บริหารและครูทุกคนโรงเรียน
47,300
ต้นแบบด้านการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาในปีงบประมาณ 2561
จานวน 4 โรงเรียน ได้รับการพัฒนา
มโนทัศน์ในการประเมินและประกัน
คุณภาพการศึกษาแนวใหม่ และการ
ดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
แนวการประกันระดับชั้นเรียนและระดับ
โรงเรียน
ค่าเอกสารพัฒนาการจัดการเรียนรู้
18,000
จานวน 30 เล่ม เล่มละ 150 บาท
จานวน 4 โรงเรียน
ชั้นวางหนังสือ 1,200 บาท 4 ชั้น
ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน คนละ
28,800
160 บาท จานวน 90 คน จานวน 2 วัน
ค่าเอกสาร
500
ข้อสอบก่อน-หลังอบรม
เอกสารมโนทัศน์ประกัน
ชุดละ 50 บาท จานวน 90 ชุด
จัดสรรให้ รร.ละ 5,000 บาท
จานวน 4 รร. เป็นเงิน 20,000 บาท
ค่าพาหนะในการออกติดตามประเมิน
***ใช้งบนิเทศ/ใช้งบ สพป.นศ.3***
กิจกรรมที่ 4 การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด
1 การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
โดยต้นสังกัด
***ใช้งบ สพป.นศ.3***
ค่าวัสดุดาเนินโครงการ
500
500
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
250,000
249,500
500
ที่

รายการ/กิจกรรม/การใช้งบประมาณ

หมายเหตุ

* ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ

งบประมาณ
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6. ผลผลิต (Output)
6.1 ผู้บริหาร/ครูผู้รับผิดชอบหลักงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาหรือครูวิชาการ
ได้รับการสัมมนาเกี่ยวกับสร้างสมรรถนะในการประเมินและปฏิบัติการการประเมินและการประกัน
คุณภาพการศึกษาแนวใหม่
6.2 ผู้บริหารหรือครูผู้รับผิดชอบหลักงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาหรือครู
วิชาการได้รับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิผลและเกิดคุณภาพตามมาตรฐาน พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
6.3 ผู้บริหารและครูทุกคนโรงเรียนต้นแบบด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใน
ปีงบประมาณ 2560 ได้รับการพัฒนาศักยภาพและดาเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
และมีการปฏิบัติงานแบบอิงหลักฐานในการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวการประกัน
ระดับชั้นเรียนและระดับโรงเรียน
6.4 ผู้บริหารและครูทุกคนโรงเรียนต้นแบบด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใน
ปีงบประมาณ 2561 ได้รับการพัฒนามโนทัศน์ในการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่
และการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวการประกันระดับชั้นเรียนและระดับโรงเรียน
6.5 สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด
7. ผลลัพธ์ (Outcomes)
7.1 ผู้บริหาร/ครูผู้รับผิดชอบหลักงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาหรือครูวิชาการมี
สมรรถนะในการประเมินและปฏิบัติการการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่
7.2 ผู้บริหารและครูทุกคนโรงเรียนต้นแบบด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใน
ปีงบประมาณ 2560 มีศักยภาพและดาเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และมีการ
ปฏิบัติงานแบบอิงหลักฐานในการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวการประกันระดับชั้น
เรียนและระดับโรงเรียน
7.3 ผู้ บ ริ ห ารและครู โ รงเรี ย นต้ น แบบด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษาใน
ปีงบประมาณ 2561 มีมโนทัศน์ในการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ และการ
ดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวการประกันระดับชั้นเรียนและระดับโรงเรียน
7.4 สถานศึกษามีผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัดอยู่ในระดับดี
8. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
8.1 ร้อยละของผู้บริหาร/ครูผู้รับผิดชอบหลักงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาหรือครู
วิชาการที่ได้รับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างสมรรถนะในการประเมินและปฏิบัติการ
การประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่
8.2 ร้อยละของครูและผู้บริหารที่มีผลการประเมินการปฏิบัติงานแบบอิงหลักฐานใน
การดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวการประกันระดับชั้นเรียนและระดับโรงเรียนอยู่ใน
ระดับดี
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8.3 ร้อยละของครูและผู้บริหารที่มีมโนทัศน์ในการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา
แนวใหม่ และการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวการประกันระดับชั้นเรียนและระดับ
โรงเรียน
8.4 ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดที่ได้รับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยต้น
สังกัด

รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

111,500

กลุ่มนิเทศฯ

90,700
47,300
500
250,000
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แผนการใช้เงินโครงการตามแผนปฏิบตั ิการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการ พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวรวรรณ สังสัพพันธ์ ดร.ประยงค์ ชูรักษ์ และนายสมชาย ศิริวรรณ์
งบประมาณจาแนกรายไตรมาส
ที่
กิจกรรม
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 สร้างสมรรถนะในการประเมิน
111,500
และปฏิบตั ิการการประเมิน
และการประกันคุณภาพ
การศึกษาแนวใหม่
2 พัฒนาโรงเรียนต้นแบบ
90,700
ปีงบประมาณ 2560
3 พัฒนาโรงเรียนต้นแบบด้าน
47,300
การประกัน ปีงบประมาณ 2561
4 ติดตามตรวจสอบคุณภาพ
500
การศึกษา
รวมงบประมาณทั้งสิน้
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โครงการ

โรงเรียนคุณธรรม (สพฐ.) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
สนองยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริม
การให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. นายมนัด ตั้งเส้ง 2. นายปรุง ชูสุวรรณ์
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชกระแสรับสั่ง “ช่วยสร้าง
คนดีให้บ้านเมือง” และพระราชทานหลัก 3 ประการ ในเรื่องครู และนักเรียนว่า “ให้ครูรักเด็ก และ
เด็กรักครู ให้ครูสอนให้เด็กมีน้าใจต่อเพื่อนไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งขันกับตัวเอง และให้เด็กที่เรียน
เก่งช่วยเหลือเพื่อนที่เรียนช้ากว่า ให้ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนทางานร่วมกัน เพื่อให้เห็นคุณค่าของ
ความสามัคคี” และเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 10 เพื่อ
เป็นการน้อมนาพระราชกระแสรับสั่ง ดังกล่าว มาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม โดยกระทรวงศึกษาธิการ
มอบหมายให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทาโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ขึ้น
เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านโรงเรียน
ด้านผู้ บ ริ ห าร ด้านครู และด้านนั กเรี ยน ซึ่ง มีความสอดคล้ องกั บ การจั ดการศึกษาตามหลั กสู ต ร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 มีจุดหมายสาคัญมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มี
ความสุ ข โดยเฉพาะการพั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ เ ป็ น คนดี ต้ อ งจั ด การเรี ย นรู้ เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย น มีคุ ณ ธรรม
จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมที่ดีปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
หรื อ ศาสนาที่ต นนั บ ถื อ ยึ ดหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพียงในการด าเนิ นชี วิต สอดคล้ อ งกั บ
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา ปีงบประมาณ 2560 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน มีนโยบายเน้นผลิ ตคนดีออกสู่สังคม
โดยกาหนดคุณธรรมเป้าหมายสาคัญ 5 ด้าน ประกอบด้วย ความพอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์
สุจริต ความรับผิดชอบ และอุดมการณ์คุณธรรม ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ กระบวนการ
โครงงานคุณธรรม รูปแบบของมูลนิธิยุวสถิรคุณ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เชิงบูรณาการที่พัฒนา
ผู้เรียนอย่างเป็นองค์รวม ที่เกิดขึ้นจากความสนใจ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของผู้เรียนเอง เน้นการ
เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง ด้วยความพากเพียรและต่อเนื่อง บ่มเพาะความดีงามอย่างเป็นรูปธรรมและ
เป็ น ระบบ สอดคล้ อ งกับ การพั ฒ นาตามจุ ดประสงค์การเรีย นรู้ ของบลู ม (Bloom) ด้ านจิตพิสั ย
(Affective Domain) ให้ผู้เรียนได้รับรู้ในสิ่งที่ดี ตอบสนองอย่างเหมาะสม เห็นคุณค่าเกิดค่านิยมที่ดี
จัดระบบคุณค่า น าไปปฏิบั ติในชีวิตประจาวันจนเป็นนิสัย รวมทั้งการขยายความมีส่ว นร่วมไปสู่
บุคคลอื่น และชุมชนที่เกี่ยวข้อง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
ได้ตระหนักและเห็นความสาคัญนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และโครงการ ดังกล่าว จึงจัดทา
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โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
เพื่อดาเนินงานดังกล่าว ต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนา และขับเคลื่ อนโรงเรียนคุณธรรม (สพฐ.) ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ตามมาตรฐาน 4 ด้าน ด้านโรงเรียน ด้านผู้บริหาร
ด้านครู และด้านนักเรียน
2.2 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ตระหนักรู้ เข้าใจ มี
กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ใช้กระบวนการโครงงานคุณธรรม พัฒนาตน พัฒนางาน ซึมซับคุณค่า
แห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ รู้สึกผิดชอบ ชั่ว ดี และมีความภาคภูมิใจในการทาความดี มี
นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดการเรี ยนรู้ที่แท้จริง และนาไปใช้ในชีวิตประจาวันจนเป็น
นิสัย
2.3 สร้าง และพัฒนาเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม ให้เป็นเครือข่ายชุมชนนัก
ปฏิบัติการดี ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และระดับอาเภอเป็นเครือข่ายกัลยาณมิตรนิเทศ
ร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนคุณธรรม อย่างยั่งยืน
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 สร้าง และพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ในสังกัด จานวน 242 โรงเรียน
3.1.2 ผู้บริหาร และครูผู้สอนโรงเรียนคุณธรรม ไม่น้อยกว่า 500 คน ได้รับการ
พัฒนาด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
3.1.3 เครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม (เครือ ข่ายชุมชนนักปฏิบัติการดี) ระดับ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 1 เครือข่าย และระดับอาเภอ 6 เครือข่าย
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 โรงเรียนคุณธรรม จานวน 242 โรงเรียนสามารถพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน ด้านโรงเรียน ด้านผู้บริหาร ด้านครู และด้านนักเรียน
3.2.2 ผู้ บริ หาร ครูผู้ สอนโรงเรียนคุณธรรม มีความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการ
เรียนรู้เพื่อ พัฒนาคุณธรรม จริย ธรรม และค่านิ ยม โดยกระบวนการโครงงานคุณธรรม (รูปแบบ
มูลนิธิยุวสถิรคุณ) สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านคุณธรรมตามคุณธรรมเป้าหมายจุดเน้น ด้านความ
พอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และอุดมการณ์คุณธรรม โดยมีนวัตกรรม
ในการจัดการเรียนรู้ เผยแพร่และขยายผลให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาอย่างยั่งยืน
3.2.3 เครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติการดี ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และระดับ
อาเภอ เป็ น เครื อข่ายกัล ยาณมิตร สามารถนิเทศ ติดตาม ประเมินผล ร่ว มกิจกรรม ร่ว มพัฒ นา
คุณภาพผู้เรียน และยกระดับผลสัมฤทธิ์โรงเรียนคุณธรรม
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4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
1

2

3

4

5

6

ขั้นตอน/กิจกรรม
วันเดือนปี
กิจกรรมพัฒนาจริยคุณ (โครงงานคุณธรรมตาม มกราคม – พฤษภาคม
แนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ)
2561
จัดอบรมปฏิบัติการ การพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม ผู้บริหาร ครู โดยใช้กระบวนการ
โครงงานคุณธรรมตามแนวทางของมูลนิธิ
ยุวสถิรคุณ จานวน 500 คน
กิจกรรมผลิตนวัตกรรมสรรค์สร้างคนดี
พฤษภาคม – สิงหาคม
จั ด ประกวดนวั ต กรรมด้ า นการพั ฒ นา
2561
คุณ ธรรม จริ ย ธรรม ระดั บ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึ ก ษาเพื่ อ คั ด เลื อ กตั ว แทน แล ะส่ ง เข้ า
ประกวดเพื่ อ รั บ รางวั ล นวั ต กรรมต้ น แบบ
ระดับประเทศ
กิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม
มิถุนายน – สิงหาคม
จัดค่ายพัฒนานักเรียนแกนนา จานวน
2561
100 คน ด้านความพอเพียง ความกตัญญู ความ
ซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และมีอุดมการณ์
คุณธรรม เพื่อเป็นกาลังสาคัญในการสร้าง
เครือข่ายคุณธรรม สพฐ.ที่เข้มแข็ง
กิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน
พฤษภาคม 2561
จัดอบรมชี้แจงการดาเนินงาน กิจกรรมคืน
คุณธรรมสู่ห้องเรียนแก่ผู้บริหาร หรือครู ที่มุ่งเน้น
ให้เกิดการสสร้างคุณธรรมอัตลักณ์ในระดับ
ห้องเรียนโดยให้นักเรียนร่วมกันหาวิธีการแก้ไข
พัฒนาไปสู่คุณธรรม อัตลักษณ์ที่กาหนดไว้
กิจกรรมครอบครัวที่สาม (ครอบครัวคุณธรรม)
พฤษภาคม –
จัดอบรมชี้แจงการดาเนินงาน กิจกรรม
มิถุนายน 2561
ครอบครัวที่สาม (ครอบครัวคุณธรรม) แก่
ผู้บริหาร หรือครู ด้านการประสานความร่วมมือ
ระหว่างบ้าน และโรงเรียนอย่างแน่นแฟ้น เสมือน
ครอบครัวขนาดใหญ่ที่ร่วมกันพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมให้ทุกคนในครอบครัว
กิจกรรมนิเทศ กากับ ติดตามโรงเรียนคุณธรรม พฤษภาคม – สิงหาคม
ประสานโรงเรียน จัดทาแผนนิเทศ ติดตาม
2561
การดาเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมทุก
โรงเรียน

ผู้รับผิดชอบ
นายมนัด ตั้งเส้ง
นายปรุง ชูสุวรรณ์
และคณะ

นายมนัด ตั้งเส้ง
นายปรุง ชูสุวรรณ์
และคณะ

นายมนัด ตั้งเส้ง
นายปรุง ชูสุวรรณ์
และคณะ

นายมนัด ตั้งเส้ง
นายปรุง ชูสุวรรณ์
และคณะ

นายมนัด ตั้งเส้ง
นายปรุง ชูสุวรรณ์
และคณะ

นายมนัด ตั้งเส้ง
นายปรุง ชูสุวรรณ์
และคณะ
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ที่
7

ขั้นตอน/กิจกรรม
กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่าย และ
การมีส่วนร่วมกับมูลนิธิยุวสถิรคุณ
จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานให้ผู้บริหารหรือ
ครูโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการไปศึกษาดูงาน
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ต้นแบบ เครือข่ายการมี
ส่วนร่วมกับมูลนิธิยุวสถิรคุณ เพื่อนาความรู้มาใช้
ในการพัฒนาโรงเรียน

วันเดือนปี
พฤษภาคม –
มิถุนายน 2561

ผู้รับผิดชอบ
นายมนัด ตั้งเส้ง
นายปรุง ชูสุวรรณ์
และคณะ

5. งบประมาณ : 1. แผนงานพื้นฐาน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 100,000 บาท ดังนี้
2. งบสนับสนุนจาก สพฐ. กิจกรรมที่ 1, 2, 4, 5, 7
จาแนกหมวดรายจ่าย
ที่
รายการ/กิจกรรม/การใช้งบประมาณ
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
1 กิจกรรมพัฒนาจริยคุณ (โครงงานคุณธรรมตาม
แนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ)
จัดอบรมปฏิบัติการ การพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม ผู้บริหาร ครู โดยใช้กระบวนการ
โครงงานคุณธรรมตามแนวทางของมูลนิธิ
ยุวสถิรคุณ จานวน 500 คน
จัดประชุมคณะทางานฯ คณะวิทยากรแกนนา
และคณะกรรมการเครือข่ายฯ จานวน 60 คน 2 วัน
ค่าอาหารกลางวัน 60 คน ๆละ 160 บาท
2 มื้อ
ค่าอาหารว่าง - เครื่องดื่ม 60 คนๆ ละ
20 บาท 4 มื้อ
จัดอบรมปฏิบัติการ การพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม ผู้บริหาร ครู โดยใช้กระบวนการ
โครงงานคุณธรรมตามแนวทางของมูลนิธิ
ยุวสถิรคุณ จานวน 500 คน 1 วัน
ค่าอาหารกลางวัน 500 คนๆละ 160 บาท
1 มื้อ
ค่าอาหารว่าง - เครื่องดื่ม 500 คน ๆ ละ
20 บาท 2 มื้อ
ค่าพาหนะ 500 คน ๆละ 200 บาท
ค่าจัดซื้อหนังสือ วัสดุอุปกรณ์ ประกอบ
การอบรม
ค่าตอบแทนวิทยากร
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ที่

รายการ/กิจกรรม/การใช้งบประมาณ

2 กิจกรรมผลิตนวัตกรรมสรรค์สร้างคนดี
จัดประกวดนวัตกรรมด้านการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม ระดับสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเพื่อคัดเลือกตัวแทน และส่งเข้า
ประกวดเพื่อรับรางวัลนวัตกรรมต้นแบบระดับ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และระดับประเทศ
ค่าอาหารกลางวัน 15 คนๆละ 160 บาท
1 มื้อ
ค่าอาหารว่าง - เครื่องดื่ม 15 คน ๆ ละ
20 บาท 2 มื้อ
ค่าพาหนะ
3 กิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม
จัดค่ายพัฒนาครูและนักเรียนแกนนา จานวน
100 คน ด้านความ พอเพียง ความกตัญญู ความ
ซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และมีอุดมการณ์
คุณธรรม เพื่อเป็นกาลังสาคัญในการสร้าง
เครือข่ายคุณธรรม สพฐ. ที่เข้มแข็ง
จัดประชุมอบรมวิทยากรค่ายยุวชนคน
คุณธรรม จานวน 30 คน เวลา 1 วัน
ค่าอาหารกลางวัน 30 คน ๆละ 120 บาท
1 มื้อ
ค่าอาหารว่าง - เครื่องดื่ม 30 คน ๆ ละ
20 บาท 2 มื้อ
จัดค่ายยุวชนคนคุณธรรมครูและนักเรียน
130 คน
ค่าอาหารกลางวัน 130 คน ๆละ 120 บาท
1 มื้อ
ค่าอาหารว่าง - เครื่องดื่ม 130 คนๆ ละ
20 บาท 2 มื้อ
- ค่าตอบแทนวิทยากร
- ค่าวัสดุ

จาแนกหมวดรายจ่าย
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

40,000

3,600
1,200

15,600
5,200
10,000
4,400

275
ที่

รายการ/กิจกรรม/การใช้งบประมาณ

4 กิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน
จัดอบรมชี้แจงการดาเนินงาน กิจกรรมคืน
คุณธรรมสู่ห้องเรียนแก่ผู้บริหาร หรือครู ที่มุ่งเน้น
ให้เกิดการสสร้างคุณธรรมอัตลักษณ์ในระดับ
ห้องเรียนโดยให้นักเรียนร่วมกันหาวิธีการแก้ไข
พัฒนาไปสู่คุณธรรมอัตลักษณ์ที่กาหนดไว้
จัดประชุมอบรมชี้แจงการดาเนินงาน
กิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียนแก่ผู้บริหาร หรือ
ครู จานวน 90 คน 1 วัน
ค่าอาหารกลางวัน และค่าอาหารว่าง
5 กิจกรรมครอบครัวที่สาม (ครอบครัวคุณธรรม)
จัดอบรมชี้แจงการดาเนินงาน กิจกรรม
ครอบครัวที่สาม (ครอบครัวคุณธรรม)แก่ผู้บริหาร
หรือครู จานวน 90 คน 1 วัน
ค่าอาหารกลางวัน และค่าอาหารว่าง
6 กิจกรรมนิเทศ กากับ ติดตามโรงเรียนคุณธรรม
ประสานโรงเรียน จัดทาแผนนิเทศ ติดตาม
การดาเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมทุก
โรงเรียน
7 กิจ กรรมพัฒ นานวัต กรรมการสร้ า งเครื อ ข่า ย
และการมีส่วนร่วมกับมูลนิธิยุวสถิรคุณ
จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานให้ผู้บริหาร หรือ
ครูโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการไปศึกษาดูงาน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ

จาแนกหมวดรายจ่าย
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

60,000
60,000

100,000

10,000

85,600

*ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ

6. ผลผลิต (Outputs)
6.1 โรงเรียนคุณธรรม ในสังกัด จานวน 242 โรงเรียนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน 4 ด้าน
ด้านโรงเรียน ด้านผู้บริหาร ด้านครู และด้านนักเรียน
6.2 ผู้บริหาร และครูผู้สอนโรงเรียนคุณธรรม จานวนไม่น้อยกว่า 500 คน ได้รับการพัฒนา
ด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
6.3 เกิด เครือข่ายชุมชนองค์กรแห่ งคุณธรรม (เครือ ข่ายชุมชนนักปฏิบัติการดี) ระดับ
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา 1 เครือข่าย และระดับอาเภอ 6 เครือข่าย

4,400
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7. ผลลัพธ์ (Outcomes)
7.1 ผู้บริหาร และครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจสามรถจัดการเรี ยนรู้ มีสื่อ และนวัตกรรมใน
การสอนและเป็นแบบอย่างที่ดี
7.2 เครือข่าย ชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม (เครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติการดี) มีความรู้ ความ
เข้ า ใจ และความสามารถส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การด าเนิ น งานของโรงเรี ย นคุ ณ ธรรมได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
7.3 ผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม ด้านความพอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์สุจริต ความ
รับผิดชอบ และมีอุดมการณ์คุณธรรม ตามเป้าหมายโครงการ
8. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
8.1 ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน ได้รับการพัฒนา มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Bp) และ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
8.2 เครือข่ายการมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
8.3 นักเรียนมีคุณธรรม

แผนการใช้เงินโครงการตามแผนปฏิบตั ิการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการ โรงเรียนคุณธรรม (สพฐ.) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นายมนัด ตั้งเส้ง 2. นายปรุง ชูสุวรรณ์

ที่

กิจกรรม

งบประมาณจาแนกรายไตรมาส
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กลุ่มนิเทศฯ

40,000

60,000

รวมงบประมาณทั้งสิน้

40,000

60,000

100,000
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1 กิจกรรมพัฒนาจริยคุณ
2 กิจกรรมผลิตนวัตกรรม
สรรค์สร้างคนดี
3 กิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม
4 กิจกรรมคืนคุณธรรมสู่หอ้ งเรียน
5 กิจกรรมครอบครัวที่สาม
ครอบครัวคุณธรรม
6 นิเทศ ติดตามโรงเรียนคุณธรรม
7 กิจกรรมพัฒนานวัตกรรม
การสร้างเครือข่าย

รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

โครงการ
แผนงานพื้นฐาน
สนองยุทธศาสตร์
ลักษณะโครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ
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เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานบริหารงานบุคคล.
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริม
ให้ทุกภาคส่วน
โครงการต่อเนื่อง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
กลุ่มบริหารงานบุคคล
1. นางนภัสสรณ์ หมื่นภักดี 2. นายจรูญ พันธ์โภชน์
3. นายปรีชา รักษ์ทอง
1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

1. หลักการและเหตุผล
กลุ่มบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษาเป็นมาตรการจูงใจข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของหน่วยงานโดยยึดหลักการกระจายอานาจ
ระบบคุณธรรมและหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัว เกิดความอิสระในการ
ปฏิบัติงานภายใต้กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติงานไดรับการพัฒนา มีความรู้ความสามารถ มี
ขวัญกาลังใจ นาไปสู่การบริการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนต่อไป และองค์กรบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ได้ออกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกาหนดตาแหน่ง และวิทยฐานะให้สูงขึ้น
โดยใช้ผ ลงานที่เกิดจากการปฏิบั ติห น้ าที่ ประกอบกับเพิ่มประสิ ทธิภ าพการปฏิบัติงานทดแทน
ข้าราชการเกษียณและการปรับโครงสร้างการบริหารงานบุคลจึงทาให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขาดบุ คลากร ในการดาเนิน งานให้ เกิดประสิ ทธิภ าพ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3 จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว ทดแทนการขาดแคลนบุคลากร เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล
2.2 เพื่อจัดจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว ในการดาเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล ให้
ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล สนองตอบความต้องการของหน่วยงานในเขตพื้นที่
การศึกษา
2.3 เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและมีจิตสานึกในการปฏิบัติ
ภารกิจที่รับผิดชอบ ให้เกิดผลสาเร็จตามหลักการบริหารแบบมุ่งแบบผลสัมฤทธิ์
2.4 เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดย
ยึดมั่นในระเบียบวินัย จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ
2.5 เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพได้รับ
การยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและความก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของผู้เรียนเป็นสาคัญ
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3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 จัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว ที่มีความรู้ ความสามารถมาปฏิบัติงานในกลุ่ม
บริหารงานบุคคลของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้อย่างเป็นระบบ สะดวกรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ จานวน 1 อัตรา ๆ ละ 9,000 บาทต่อเดือน รวมเวลา 12 เดือน
3.1.2 บุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคล ของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 สามารถจัดหา (ลูกจ้างชั่วคราว) บุคลากรสนับสนุนการจัดการศึกษาได้อย่าง
เพียงพอต่อการบริการแก่โรงเรียนในสังกัดและการบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษา
3.2.2 บุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคล ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
3.2.3 การบริหารงานบุคคลของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีความเข้มแข็งเกิดผล
สาเร็จตามหลักการบริหารแบบมุ่งแบบผลสัมฤทธิ์
4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
1
2
3

ขั้นตอน/กิจกรรม
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ดาเนินการจัดจ้าง
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

4

สรุปผลและรายงานผล

วันเดือนปี

ผู้รับผิดชอบ

30 กันยายน 2560
1 ตุลาคม 2560

นางนภัสสรณ์ หมื่นภักดี

1 ตุลาคม 2560 30 กันยายน 2561
30 กันยายน 2561

คณะกรรมการ
ผอ.สพป.นศ. 3
คณะกรรมการ
นางนภัสสรณ์ หมื่นภักดี

5. งบประมาณ : แผนงานพื้นฐาน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 108,000 บาท
ที่

รายการ/กิจกรรม/การใช้งบประมาณ

งบประมาณ

1 ดาเนินการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการ
(จัดจ้างจานวน 1 คน จานวน 12 เดือน
เดือนละ 9,000 บาท)
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ

* ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ

108,000
108,000

จาแนกหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
108,000
108,000

-

-
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6. ผลผลิต (Output)
6.1 มีบุคลากร(ลูกจ้างชั่วคราว)ที่มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่และมีบุคลากร
เพียงพอต่อความต้องการ
6.2 บุคลากรปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
7. ผลลัพธ์ (Outcomes)
7.1 บุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคลได้รับการส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ
และมีจิตสานึกในการปฏิบัติภารกิจ ที่รับผิดชอบ ให้เกิดผลสาเร็จตามหลักการบริหารแบบมุ่งแบบ
ผลสัมฤทธิ์
7.2 บุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคล ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีป ระสิทธิภาพส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็น
สาคัญ
8. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
8.1 ร้อยละของบุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคล ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถ
ปฏิบั ติหน้ าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่ างมีประสิทธิภาพส่ งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
8.2 ร้อยละของบุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคล ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถ
ปฏิบั ติหน้ าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่ างมีประสิทธิภาพส่ งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
8.3 ร้อยละของบุคลากรสนับสนุนการจัดการศึกษาได้อย่างเพียงพอต่อการบริการแก่
โรงเรียนในสังกัดและการบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษา

แผนการใช้เงินโครงการตามแผนปฏิบตั ิการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานบริหารงานบุคคล.
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางนภัสสรณ์ หมืน่ ภักดี 2. นายจรูญ พันธ์โภชน์ 3. นายปรีชา รักษ์ทอง
งบประมาณจาแนกรายไตรมาส
หน่วยงาน
รวม
ที่
กิจกรรม
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ดาเนินการจัดจ้างเจ้าหน้าทีธ่ รุ การ
108,000
108,000 กลุ่มบริหารงานบุคคล
2 ติดตาม/ประเมินผล
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รวมงบประมาณทั้งสิน้

108,000

โครงการ
แผนงานพื้นฐาน
สนองยุทธศาสตร์
ลักษณะโครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ
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นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบิหารจัดการและส่งเสริม
ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ต่อเนื่อง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นายมนัด ตั้งเส้ง นายปรุง ชูสุวรรณ์
ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. หลักการและเหตุผล
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 3 มีบทบาทหน้าที่ในการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย หลักสูตรการศึกษาพิเศษ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการสอน กระบวนการ และการจัดการเรียนรู้
ของผู้เรียน ติดตาม ตรวจสอบ เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษาพัฒนาส่งเสริมมาตรฐาน
การศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา และนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา จัด
การศึกษา อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานมีความเข้มแข็งในการบริหาร และการจัดการเรียนการสอน
โดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน
กลุ่มนิเทศฯ จึงจัดทาโครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษานี้ขึ้นมา เพื่อ
ส่งเสริ มสนั บ สนุ น การนิ เทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาตามหลั กสูตรฯ โดยหลั ก
ธรรมาภิบาลที่ควบคู่กับการวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา รวมทั้งการวิจัย
พัฒ นาการจัดการเรี ยนการสอนของครูตามยุคแห่ งการปฏิรูปการเรียนรู้ เพื่อให้ ครูปรับวิธีเรียน
เปลี่ยนวิธีสอน นาไปสู่การยกระดับ คุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น และเน้นการดาเนินให้
ครอบคลุ ม ในภารกิ จ ที่ รั บ ผิ ด ชอบ ตามจุ ด เน้ น ของ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
นครศรีธรรมราช เขต 3 โดยใช้เทคนิค วิธีการที่หลากหลาย เพื่อให้เป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อจัดทาแผนนิเทศ คู่มือนิเทศ เครื่องมือนิเทศ และนิเทศโรงเรียนในสังกัดทุกโรง อย่าง
เป็นระบบด้านหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพ การใช้สื่อเทคโนโลยี
การวัดผลและประเมินผล การประกันคุณภาพการศึกษา งานนโยบาย จุดเน้น และอื่นๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย
2.2 ผู้บริหาร และครู โรงเรียนในสังกัด มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถดาเนินงานได้อย่างเป็น
ระบบ
2.3 โรงเรียนได้รับการนิเทศ สอดคล้องตามความต้องการและความจาเป็นสามารถยกระดับ
คุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระหลัก ให้สูงขึ้น
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3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
จัดทาแผนนิเทศ คู่มือนิเทศ เครื่องมือนิเทศ และนิเทศโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 แผนนิเทศ คู่มือนิเทศ เครื่องมือนิเทศ มีมาตรฐานตามหลักวิชา
3.2.2 นิเทศโรงเรียนได้ครอบคลุมภาระงาน และมีประสิทธิภาพ
4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
ขั้นตอน/กิจกรรม
1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2 จัดทาแผนปฏิบัติการนิเทศ ปีงบประมาณ
2561
3 นิเทศ ติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การนิเทศ ปีงบประมาณ 2561

วัน เดือน ปี
ต.ค.2560

ผู้รับผิดชอบ
นายมนัด ตั้งเส้ง

พฤศจิกายน - ธันวาคม
2560

นายมนัด ตั้งเส้ง
นายปรุง ชูสุวรรณ์
และคณะ

พฤศจิกายน 2560 –
กันยายน 2561

4 นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
พฤษภาคม – มิถุนายน
ตามระบบประกันคุณภาพภายใน
2561
โดยต้นสังกัด
5 นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมนักเรียน
พฤศจิกายน 2560 –
ตัวแทนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วม
กุมภาพันธ์ 2561
แข่งขันทักษะทางวิชาการในงานศิลปหัตกรรม
นักเรียน ระดับภาคใต้ และระดับชาติ
6 นิเทศ ติดตาม ตามความ จาเป็นต้องการที่
ตุลาคม 2560 - กันยายน
ส่งผลต่อการพัฒนางานวิชาการของ
2561
สถานศึกษา
7 สรุป และรายงานผล
สิงหาคม – กันยายน
2561

นายมนัด ตั้งเส้ง
นายปรุง ชูสุวรรณ์
และคณะ
นางวรวรรณ สังสัพพันธ์
ดร.ประยงค์ ชูรักษ์
และคณะ
นายมนัด ตั้งเส้ง
นายปรุง ชูสุวรรณ์
และคณะ
นางวรวรรณ สังสัพพันธ์
นายสมชาย ศิริวรรณ์
และ คณะ
นายมนัด ตั้งเส้ง
นายปรุง ชูสุวรรณ์
และคณะ
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5. งบประมาณ : แผนงานพื้นฐาน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวนเงิน 150,000 บาท
ที่

รายงาน/กิจกรรมการใช้งบประมาณ

งบประมาณ

1 จัดทาแผนปฏิบัติการนิเทศ ปีงบประมาณ 2561
- ค่าอาหารกลางวัน 250 บาท X คณะทางาน
จานวน 20 คน X จานวน 3 วัน
- อาหารว่าง และเครื่องดื่ม 100 บาท X
คณะทางาน จานวน 20 คน X จานวน 3 วัน
สาหรับ
- ค่าที่พัก 750 บาท 10 ห้อง 2 คืน
- จัดทาสาเนาแผนนิเทศ จานวน 30 เล่ม
- ค่าพาหนะ 300 บาท X จานวน 20 คน
2 นิเทศ ติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
นิเทศ ปีงบประมาณ 2561
3 นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตาม
ระบบประกันคุณภาพภายใน โดยต้นสังกัด
4 นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมนักเรียน
ตัวแทน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วม
แข่งขันทักษะทางวิชาการในงานศิลปหัตกรรม
นักเรียน ระดับภาคใต้ และระดับชาติ
5 นิเทศ ติดตาม ตามความ จาเป็นต้องการที่
ส่งผลต่อการพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา

58,000

6 สรุป และรายงานผล
- ค่าอาหารกลางวัน 120 บาท X คณะทางาน
จานวน 20 คน X จานวน 3 วัน
- ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม 40 บาท X
จานวน
20 คน X จานวน 3 วัน
- จัดทาสาเนา เอกสารสรุป และรายงานผล
การนิเทศ จานวน 30 เล่ม
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

17000

หมายเหตุ * ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ

จาแนกหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
15,000
6,000
15,000
6,000

75,000

16,000

75,000

7,200
2,400
7, 400
150,000

-

126,600

23,400
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6. ผลผลิต (Outputs)
6.1 มีแผนนิเทศ คู่มือนิเทศ เครื่องมือนิเทศ และรายงานการนิเทศ
6.2 โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ได้รับการนิเทศ
7. ผลลัพธ์ (Outcomes)
7.1 แผนนิเทศ คู่มือนิเทศ เครื่องมือนิเทศ และรายงานการนิเทศ มีมาตรฐานตามหลักวิชา
7.2 นิเทศโรงเรียนได้ครอบคลุมภาระงาน และมีประสิทธิภาพ
8. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
8.1 มีแผนนิเทศ คู่มือนิเทศ เครื่องมือนิเทศ และรายงานการนิเทศ
8.2 โรงเรียนในสังกัดได้รับการนิเทศทุกโรงเรียน และมีความพึงพอใจต่อการนิเทศ ระดับดี
ขึ้นไป
8.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่ม สาระหลัก เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3

แผนการใช้เงินโครงการตามแผนปฏิบตั ิการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบิหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายมนัด ตั้งเส้ง นายปรุง ชูสุวรรณ์

ที่

กิจกรรม

รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กลุ่มนิเทศฯ
58,000

58,000
75,000

75,000
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1 ขออนุมัติโครงการ
2 จัดทาแผนปฏิบตั ิการนิเทศ
3 นิเทศ ติดตามการดาเนินงาน
ตามแผนปฎิบตั ิการ
4 นิเทศ ติดตามการเตรียม
ความพร้อมนักเรียนฯ
5 นิเทศ ติดตาม ตามความจาเป็น
ต้องการที่ส่งผลต่อการพัฒนาฯ
6 สรุป รายงานผล

งบประมาณจาแนกรายไตรมาส
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

17,000
รวมงบประมาณทั้งสิน้

17,000
150,000
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ชื่องาน/โครงการ
แผนงานพื้นฐาน
สนองยุทธศาสตร์

พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน อย่างรอบด้าน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริม
ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 3
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางเยาวรัตน์ เพิงมาก
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนดนโยบายให้สถานศึกษาทุกแห่งใน
สังกัด ดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับ
การดูแลช่วยเหลือจากครูประจาชั้น ครูที่ปรึกษาอย่างทั่วถึง โดยมีผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานและ
องค์กรที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็น
กระบวนการดาเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีขั้นตอน พร้อมด้วยวิธีการและเครื่องมือการ
ดาเนินงานที่ชัดเจน ครูที่ปรึกษาจะต้องรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล วิเคราะห์ข้อมูลและ นาผลที่ได้มา
จาแนกการช่วยเหลือตามกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหา
เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัด ดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างเข้มแข็งและ
ต่อเนื่อง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จึงได้จัดทาโครงการ
พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อทราบข้อมูลนักเรียนกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มมีปัญหาและรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
2.2 เยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อติดตาม ดูแล ช่วยเหลือนักเรียน โดยการให้
ทุนการศึกษาหลังจากการ เยี่ยมบ้านตามความเหมาะสม
2.3 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนต่อจนจบการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.4 เพื่อให้นักเรียนที่ได้รับความช่วยเหลือมีปัจจัยพื้นฐานสามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 นักเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช
เขต 3 ได้รับความช่วยเหลือตามความเหมาะสม จานวน 20 คน
3.1.2 นักเรียน จานวน 20 คน ได้รับทุนการศึกษาเพื่อต่อยอดในการ
ดารงชีวิตประจาวัน ทาให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีขวัญและกาลังใจในการเรียน ส่งผลถึงการจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
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3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 นักเรียนได้เรียนต่อจนจบการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.2.2 นักเรียนที่ได้รับความช่วยเหลือมีปัจจัยพื้นฐานสามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข
4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
ขั้นตอน/กิจกรรม
1. เสนอขออนุมัติโครงการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
โครงการ/คัดเลือกผู้รับทุน
3. ติดตาม/เยี่ยมบ้าน/มอบทุนการศึกษา
4. สรุปรายงานผล

วันเดือนปี
พฤศจิกายน 2560
กรกฎาคม 2561

ผู้รับผิดชอบ
นางเยาวรัตน์ เพิงมาก
นางเยาวรัตน์ เพิงมาก

กรกฎาคม – สิงหาคม คณะกรรมการ
2561
กันยายน 2561
นางเยาวรัตน์ เพิงมาก

5. งบประมาณ : แผนงานพื้นฐาน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ปีงบประมาณ 2561 จานวน 30,000 บาท
ที่

รายการ/กิจกรรม/การใช้งบประมาณ

งบประมาณ

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน/มอบทุนการศึกษา
1. ช่วยเหลือเป็นทุนการศึกษาตามความเหมาะสม
30,000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
30,000

จาแนกหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
30,000
30,000

-

หมายเหตุ * ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ
6. ผลผลิต (Outputs)
6.1 นักเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
ได้รับความช่วยเหลือตามความเหมาะสมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน จานวน 20 คน
6.2 นักเรียน จานวน 20 คน ได้รับทุนการศึกษาเพื่อต่อยอดในการดารงชีวิตประจาวัน
ทาให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีขวัญและกาลังใจในการเรียน ส่งผลถึงการจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7. ผลลัพธ์ (Outcomes)
7.1 นักเรียนได้เรียนต่อจนจบการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7.2 นักเรียนที่ได้รับความช่วยเหลือมีปัจจัยพื้นฐานสามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง
มีความสุข

-
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8. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
8.1 ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาสามารถต่อจนจบการศึกษาภาคบังคับและ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
8.2 ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่ได้รับความช่วยเหลือมีปัจจัยพื้นฐานสามารถดารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข

รวมงบประมาณทั้งสิน้

รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กลุ่มส่งเสริมฯ

30,000

30,000
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แผนการใช้เงินโครงการตามแผนปฏิบตั ิการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการ พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน อย่างรอบด้าน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางเยาวรัตน์ เพิงมาก
งบประมาณจาแนกรายไตรมาส
ที่
กิจกรรม
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ขออนุมัติโครงการ
2 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงานโครงการ
คัดเลือกผู้รับทุน
3 ติดตาม/เยี่ยมบ้าน/
30,000
มอบทุนการศึกษา
4 สรุป รายงานผล

291
โครงการ
แผนงานพื้นฐาน
สนองยุทธศาสตร์
ลักษณะโครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
“ป้องกันการทุจริต” (เขตสุจริต)
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริม
ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ใหม่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นายมนัด ตั้งเส้ง
นายปรุง ชูสุวรรณ์
ธันวาคม 2560 – กันยายน 2561

1. หลักการและเหตุผล
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีนโยบายว่าด้วยการป้องกันการทุจริต
ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาทั้งในระดับโรงเรียน และ
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในสถานการณ์สังคมไทยปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคตที่กาลัง
เผชิญสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงซึ่งก่อให้เกิดปัญหาต่างๆมากมาย เช่น เรื่องความ
สามัคคี สิทธิ เสรีภาพ ความเป็นธรรม การทุจริตคอร์รัปชั่น โดยเฉพาะการทุจริตคอร์รัปชั่นที่กาลังแพร่
ขยายเข้าสู่สังคมไทยมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นจนกลายเป็นปัญหาสาคัญของชาติในปัจจุบัน ซึ่งรัฐบาลได้
มีนโยบาย มาตรการ กลไกต่างๆ ทั้งของภาครัฐ และองค์กรอิสระในการติดตาม ตรวจสอบ ฟ้องร้อง
และดาเนินคดี แต่ปัญหาดังกล่าวยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงได้ให้ความสาคัญกับมาตรการป้องกัน โดย
มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจ ค่านิยม และการดาเนินชีวิตที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง โดย
มุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีคุณลักษณะ สาคัญ ประกอบด้วย ทักษะการคิด ความมีวินัย ความซื่อสัตย์ การ
อยู่ อย่ างพอเพีย ง และการมีจิ ตสาธารณะ ให้เกิดความตระหนักและเห็นความส าคัญ ปรับเปลี่ ยน
ทัศนคติ ขับเคลื่อนการดาเนินงานไปสู่เป้าหมาย ผ่านกระบวนการทางาน และนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
เป็นไปตามแนวทางที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ได้ตระหนัก และเห็นความสาคัญของปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่นในสังคมและเห็นด้วยกับแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะสาคัญให้เกิดขึ้นกับ บุคลากรให้มี
ความรู้ความเข้าใจ มีค่านิยมที่ถูกต้อง ชอบธรรม และนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสมจึงได้
จั ด ทาโครงการ เสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรม จริ ยธรรมและธรรมาภิบ าลในส านั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3“ป้องกันการทุจริต”(เขตสุจริต) เพื่อเนินงานให้สอดคล้องกับ
แนวทางที่กาหนด ต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ให้มที ักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่าง
พอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมในการดาเนินชีวิต และต่อต้านการทุจริตทุก
รูปแบบ
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2.2 เพื่อจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจที่รับผิดชอบสู่ความเป็นเขตสุจริต
2.3 เพื่อวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาเขตสุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
ได้รับการพัฒนาเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ ผ่านกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจ และ
ศึกษาดูงาน จานวน 72 คน
3.1.2 มีเอกสารรูปแบบกระบวนการดาเนินงาน และคู่มือการปฏิบัติงานระดับกลุ่ม
ทุกกลุ่ม
3.1.3 มีเอกสารรูปแบบการพัฒนาและขับเคลื่อนการดาเนินงานสู่ความเป็นเขต
สุจริต
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
มีความรู้ ทัศนคติ และค่านิยมที่ถูกต้อง ตามกลยุทธ์ และจุดเน้นการดาเนินงานโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช
เขต 3 (เขตสุจริต)
3.2.2 บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
สามารถปฏิบัติตน/ปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ “เขตสุจริต”
3.2.3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีรูปแบบการพัฒนาและขับเคลื่อนการดาเนินงาน
สู่ความเป็นเขตสุจริต
4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
1
2
3
4
5

ขั้นตอน/กิจกรรม
ประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจ สร้าง
ความตระหนัก ปรับเปลี่ยนทัศนคติการปฏิบัติตน
และการปฏิบัติงาน
ประชุมสัมมนาศึกษาดูงานเขตสุจริตต้นแบบ
จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจที่รับผิดชอบ
สู่ความเป็นเขตสุจริต
ศึกษารูปแบบการพัฒนาและขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานสู่ความเป็นเขตสุจริต
สรุป/รายงานผล

วันเดือนปี
มกราคม –
กุมภาพันธ์ 2561

ผู้รับผิดชอบ
นายมนัด ตั้งเส้ง
และคณะ

มีนาคม – เมษายน
2561
กุมภาพันธ์ 2561

นายมนัด ตั้งเส้ง
และคณะ
นายมนัด ตั้งเส้ง
และคณะ
นายมนัด ตั้งเส้ง
และคณะ
นายมนัด ตั้งเส้ง
และคณะ

มกราคม – กันยายน
2561
สิงหาคม – กันยายน
2561
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5. งบประมาณ : งบประมาณสนับสนุนจาก สพฐ. จานวน 333,560 บาท
จาแนกหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 ประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจ สร้างความตระหนัก ปรับเปลี่ยนทัศนคติการปฏิบัติตน
และ การปฏิบัติงาน
1 ประชุมปฏิบัติการบุคลากร จานวน 72
คน 1 วัน
- ค่าอาหารกลางวัน 120 บาท x 72 คน
x 1 มื้อ เป็นเงิน
8,640
8,640
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 20 บาท
X 72 คน x 2 มือ้ เป็นเงิน
2,880
2,880
- ค่าวัสดุ
5,000
5,000
กิจกรรมที่ 2 ประชุมสัมมนาศึกษาดูงานเขตสุจริตต้นแบบ
1 ประชุมสัมมนา วางแผนเตรียมความพร้อม
ในการศึกษาดูงาน บุคลากร
จานวน 72 คน 1 วัน
- ค่าอาหารกลางวัน 120 บาท x 72 คน
x 1 มื้อ เป็นเงิน
8,640
8,640
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 20 บาท
X 72 คน x 2 มื้อ เป็นเงิน
2,880
2,880
- ค่าวัสดุ
5,000
5,000
2 ศึกษาดูงานเขตสุจริตต้นแบบ
- ศึกษาดูงานเขตสุจริตต้นแบบระดับชาติ
บุคลากร จานวน 72 คน เป็นเวลา 3 วัน
- ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 280 บาท X 72 คน X 7 มื้อ
เป็นเงิน
141,120
141,120
- ค่าที่พัก 1,000 บาท X 36 ห้อง
X 2 คืน เป็นเงิน
72,000
72,000
- ค่าจ้างเหมารถ 15,000 บาท X 3 วัน
เป็นเงิน
45,000
45,000
- ค่าวัสดุ
5,000
5,000
ที่

รายการ/กิจกรรม/การใช้งบประมาณ

งบประมาณ

294
จาแนกหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 3 จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจที่รับผิดชอบสู่ความเป็นเขตสุจริต
ประชุมคณะทางาน จานวน 20 คน 2 วัน
- ค่าอาหารกลางวัน 120 บาท x 20 คน
x 2 มื้อ เป็นเงิน
4,800
4,800
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 20 บาท
X 20 คน x 4 มื้อ เป็นเงิน
1,600
1,600
-ค่าจัดทาคู่มือ 100 บาท x 100 เล่ม
เป็นเงิน
10,000
10,000
กิจกรรมที่ 4 วิจัย และพัฒนารูปแบบการพัฒนาเขตสุจริตสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3
1 ประชุมคณะทางานจัดทาวิจัยและพัฒนา
เขตสุจริต 20 คน เวลา 3 วัน
- ค่าอาหารกลางวัน 120 บาท x 20 คน
x 3 มื้อ เป็นเงิน
7,200
7,200
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 20 บาท
X 20 คน x 6 มื้อ เป็นเงิน
2,400
2,400
- จัดทาเอกสารวิจัย และพัฒนารูปแบบ
การพัฒนาเขตสุจริต 100 บาท x
จานวน 20 เล่ม เป็นเงิน
2,000
2,000
กิจกรรมที่ 5 สรุป/รายงานผล
ประชุมคณะทางานสรุปและจัดทา
เอกสารรายงานผล จานวน 20 คน 2 วัน
- ค่าอาหารกลางวัน 120 บาท x 20 คน
x 2 มื้อ เป็นเงิน
4,800
4,800
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 20 บาท
X 20 คน x 4 มื้อ เป็นเงิน
1,600
1,600
- ค่าจัดทาคู่มือ 100 บาท x 30 เล่ม
เป็นเงิน
3,000
3,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
333,560
305,560
28,000
ที่

รายการ/กิจกรรม/การใช้งบประมาณ

หมายเหตุ

งบประมาณ

* ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ

6. ผลผลิต (Outputs)
6.1 บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ได้รับการ
พัฒนาปรับเปลี่ยนทัศนคติ ผ่านกิจกรรมประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจ และศึกษาดูงาน
จานวน 75 คน
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7. ผลลัพธ์ (Outcomes)
7.1 บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 มีความรู้
ความเข้าใจทัศนคติ และค่านิยมที่ถูกต้อง ตามกลยุทธ์และจุดเน้นการดาเนินงานโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช
เขต 3 (เขตสุจริต)
7.2 บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 สามารถ
ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ “เขตสุจริต”
7.3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีรูปแบบการพัฒนาและขับเคลื่อนการดาเนินงานสู่ความเป็น
เขตสุจริต
8. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
8.1 บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 มีความรู้
ความเข้าใจ ทัศนคติ และค่านิยมที่ถูกต้อง สามารถใช้ในการปฏิบัติตน และปฏิบัติงานได้
8.2 บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 สามารถ
ปฏิบัติตน และปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ “เขตสุจริต” ได้
8.3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 มีรูปแบบการพัฒนา
เขตสุจริต
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แผนการใช้เงินโครงการตามแผนปฏิบตั ิการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
“ป้องกันการทุจริต” (เขตสุจริต)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายมนัด ตั้งเส้ง
นายปรุง ชูสุวรรณ์
งบประมาณจาแนกรายไตรมาส
หน่วยงาน
รวม
ที่
กิจกรรม
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ประชุมปฏิบตั ิการเสริมสร้าง
16,520
16,520 กลุ่มนิเทศฯ
ความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนทัศนคติ
การปฏิบตั ิตนและการปฏิบตั ิงาน
2 ประชุมสัมมนาศึกษาดูงาน
279,640
279,640
เขตสุจริตต้นแบบ
3 จัดทาคู่มือการปฏิบตั ิงานฯ
16,400
16,400
4 วิจัย และพัฒนารูปแบบการ
11,600
11,600
พัฒนาเขตสุจริตฯ
5 สรุป รายงานผล
9,400
9,400
รวมงบประมาณทั้งสิน้

333,560
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โครงการ
แผนงานพื้นฐาน
สนองยุทธศาสตร์
ลักษณะโครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา การศาสนาและการวัฒนธรรม
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ต่อเนื่อง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
กลุ่มนโยบายและแผน
1. นายสพล ชูทอง 2. นางจิตรา แกล้วทนงค์
3. นายอภิชัย ศรีสุขใส
1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561

1. หลักการและเหตุผล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 มีหน้าที่หลักใน
การก ากั บ ประสาน ส่ ง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
สถานศึกษาในสังกัด ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ กลยุทธ์หลักของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และบริบทของหน่วยงาน
เนื่องจากในการดาเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 มีความจาเป็นต้องเพิ่มหรือปรับเปลี่ยนเป้าหมายการ
ดาเนินงานตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด ในภารกิจที่สาคัญ จาเป็น และเร่งด่วนซึ่งจาเป็นต้อง
มีงบประมาณเพื่อบริหารจัดการสนับสนุนการดาเนินงานดังกล่าว จึงได้จัดให้มีโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
- เพื่อสนับสนุนงบประมาณดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามนโยบาย
จาเป็น เร่งด่วน
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ร้อยละ 100 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
และโรงเรียนในสังกัด ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนงบประมาณตามความจาเป็น เร่งด่วน เพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
3.2 เชิงคุณภาพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษานครศรีธรรมราชเขต 3 สามารถบริหาร
จั ด การและพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด
ประสิทธิภ าพ และเกิดประสิทธิผ ล โดยผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้ สอดคล้ องตามเจตนารมณ์ของ
การศึกษา คือ ผู้เรียนเป็น “คนดี คนเก่ง และมีความสุข”
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4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
1
2
3
4
5

ขั้นตอน/กิจกรรม
เสนอขออนุมัติโครงการ
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินการตามโครงการ
ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ
สรุปรายงานผล

วัน เดือน ปี
พฤศจิกายน 2560
พฤศจิกายน 2560
พฤศจิกายน 2560– กันยายน 2561
พฤศจิกายน 2560– กันยายน 2561
กันยายน 2561

ผู้รับผิดชอบ
สพป.นศ.3
สพป.นศ.3
สพป.นศ.3
สพป.นศ.3
สพป.นศ.3

5. งบประมาณ : แผนงานพื้นฐาน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 1,000,000 บาท
จาแนกหมวดรายจ่าย
รายการ/กิจกรรม/การใช้งบประมาณ
ที่
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
สนับสนุนการจัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อ 1,000,000
การบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา และเขตพื้นที่
การศึกษา ตามนโยบาย จาเป็นและ
เร่งด่วน
1. กิจกรรมหลักยกคุณภาพผู้เรียน
300,000
กิจกรรมย่อยที่ 1 พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มี
ความพร้อมในการเข้าเรียนชั้น ป.1
กิจกรรมย่อยที่ 2 พัฒนานักเรียนชั้น ป.1
อ่านออก เขียนได้
กิจกรรมย่อยที่ 3 ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (NT) นักเรียนชั้น ป.3
ด้านพัฒนาความสามารถด้านภาษา,
ด้านคานวณ, ด้านเหตุผล
กิจกรรมย่อยที่ 4 ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (O-NET) นักเรียนชั้น ป.6
2. กิจกรรมหลักสูตรสนับสนุนความ
300,000
เป็นเลิศของโรงเรียน ครู นักเรียน
กิจกรรมย่อยที่ 1 สนับสนุนโรงเรียน
ประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน), ลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้, โรงเรียนปลอดขยะ, โรงเรียน
ขนาดเล็ก ให้มปี ระสิทธิภาพ
กิจกรรมย่อยที่ 2 ยกย่องเชิดชูเกียรติครู
และบุคลากรทางการศึกษา
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ที่

รายการ/กิจกรรม/การใช้งบประมาณ

กิจกรรมย่อยที่ 3 ส่งเสริมนักเรียนที่ เก่ง
ดี มีความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ อย่าง
หลากหลาย
3. กิจกรรมหลักพัฒนาสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานเขต
พื้นที่การศึกษา
กิจกรรมย่อยที่ 1 พัฒนาปรับปรุง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(สถานที่ใหม่)
กิจกรรมย่อยที่ 2 พัฒนาบุคลากรของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4. กิจกรรมหลักช่วยเหลือสนับสนุน
โรงเรียน ครู นักเรียนที่ประสบภัย
ในภาวะต่าง ๆ
กิจกรรมย่อยที่ 1 กิจกรรมช่วยเหลือ
สนับสนุน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

จาแนกหมวดรายจ่าย
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

200,000

200,000

1,000,000

หมายเหตุ *ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ
6. ผลผลิต (Output)
กิจกรรม/โครงการที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณ
ในการดาเนินงาน
7. ผลลัพธ์ (Outcome)
การบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนอย่างแท้จริง
8. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ร้อยละ 100 ของกิจกรรม/โครงการที่ได้รับการสนับสนุน ด้านงบประมาณ ตามนโยบาย
จาเป็น และเร่งด่วน

รวมงบประมาณทั้งสิน้

1,000,000
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แผนการใช้เงินโครงการตามแผนปฏิบตั ิการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการ ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา การศาสนาและการวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นายสพล ชูทอง 2. นางจิตรา แกล้วทนงค์ 3. นายอภิชัย ศรีสุขใส
งบประมาณจาแนกรายไตรมาส
หน่วยงาน
รวม
ที่
กิจกรรม
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 สนับสนุนงบประมาณ
1,000,000
1,000,000 กลุ่มแผนฯ
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3 สรุป รายงานผล
กลุ่มแผนฯ

ส่วนที่ 4
การนาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สู่การปฏิบตั ิ

ที่
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3 เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ จุดเน้นของหน่วยงาน
ต้นสังกัดสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยกาหนดแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
1. การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนัก กับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ และเห็นถึงความสาคัญของการ
จัดทาและการนาแผนปฏิบัติการประจาปีสู่การปฏิบัติ
2. ผู้บริหารการศึกษาใช้แผนปฏิบัติการประจาปี เป็นกรอบแนวทางในการบริหารงาน และ
ติดตามการดาเนินงาน
3. การกากับ ติดตาม และประเมินผลตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยให้
ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลการดาเนินงานในแต่ละไตรมาส เพื่อรับทราบความก้าวหน้า ปัญหา
อุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะในการดาเนินงานโครงการ
4. สรุปรายงานผลการดาเนินงานโครงการ เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่สี่ และจัดทารายงานผลการ
ดาเนินงานโครงการประจาปี
ปฏิทินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
ขั้นตอน/กิจกรรม
วันเดือนปี
ประชุมคณะทางาน รวบรวม วิเคราะห์ ข้อมูลสารสนเทศ นโยบายการศึกษา
28 กันยายน 2560
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง และพิจารณาโครงการปีงบประมาณ พ.ศ.2561
16 ตุลาคม 2560
ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปรายงานผลการดาเนินงานโครงการปีงบประมาณ พ.ศ.2560
22 – 24
การทบทวนแผนปฏิบัติราชการสี่ปี และจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี งบประมาณ
ตุลาคม 2560
พ.ศ. 2561
จัดทารายงานผลการดาเนินงานโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 การทบทวน
พฤศจิกายน 2560
แผนปฏิบัติราชการสี่ปี และจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
เสนอผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
ธันวาคม 2560
พิจารณาอนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
นาเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช พิจารณาเห็นชอบการทบทวน
ธันวาคม 2560 แผนปฏิบัติราชการสี่ปี และจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
มกราคม 2561
จัดพิมพ์ เผยแพร่
กุมภาพันธ์ 2561
รายงานสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและแจ้งกลุ่มต่าง ๆ
มีนาคม 2561
ไตรมาสที่1/2/3และ4
ติดตามผลการดาเนินโครงการ
สรุป รายงานผล
กันยายน 2561

ภาคผนวก

คาสั่ง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
ที่ 316 / 2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปรายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 การทบทวนแผนปฏิบัติราชการสี่ปี และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง พิจารณาโครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2561)
------------------------ด้วยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จะดาเนินโครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการสรุปรายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2560 การทบทวนแผนปฏิบัติราชการสี่ปี
และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง พิจารณา
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัด
การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด
เพื่อให้การดาเนินโครงการ กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง และพิจารณาโครงการตาม
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึง
แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาโครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มี
หน้ า ที่ กลั่ น กรอง พิ จ ารณาโครงการ และงบประมาณให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบาย ยุ ท ธศาสตร์ กลยุ ทธ์ ของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และตรงตามบริบทของเขตพื้นที่ เพื่อนาเข้าสู่การพิจารณาของ
คณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย
1. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
ประธาน
2. นายบุญเรือง วุฒิวงศ์
รองผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
รองประธาน
3. นายสพล ชูทอง
รองผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
รองประธาน
4. นายประเสริฐ คงช่วย
รองผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
กรรมการ
5. นายปรีชา รักษ์ทอง
รองผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
กรรมการ
6. น.ส.สุมล ชุมทอง
รองผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
กรรมการ
7. นายสมชาย ศิริวรรณ์
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ
กรรมการ
8. น.ส.อนงค์ หนูดา
รก.ผู้อานวยการกลุ่มบริหารการเงินฯ
กรรมการ
9. นางจิรา พรหมอินทร์
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กรรมการ
10. นางอาภรณ์ หัสดิสาร
ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
กรรมการ
11. นายจรูญ พันธ์โภชน์
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
กรรมการ
12. นางวิมลมาศ สังสุณี
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
กรรมการ
13. นายอภิชัย ศรีสุขใส
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กรรมการ
14. นายณรงค์วิทย์ เฮงยี่
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กรรมการ
15. น.ส.เกษร เพ็ชรหนูน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กรรมการ
16. นางกัณณ์ณิชฐา ธนัชโอฬารบุตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กรรมการ
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17. นายสหรัตน์ ทองขาว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
กรรมการ
18. นางจิตรา แกล้วทนงค์
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
กรรมการ/เลขานุการ
19. น.ส.เยาวรัตน์ ฉายประชีพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
20. นางปรีญา อ่อนสูง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
ให้ ค ณะกรรมการที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย อย่ า งเต็ ม ก าลั ง
ความสามารถ และบังเกิดผลดีต่อทางราชการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560
สั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560

(นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

คาสั่ง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
ที่ 329 /2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปรายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 การทบทวนแผนปฏิบัติราชการสี่ปี และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(คณะกรรมการพิจารณาโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์)
------------------------ด้วยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จะดาเนินโครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการสรุปรายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2560 การทบทวนแผนปฏิบัติราชการสี่ปี
และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง พิจารณา
โครงการตามแผนปฏิ บัติการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัด
การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด
เพื่อให้การดาเนินโครงการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ มีหน้าที่พิจารณาโครงการที่ กลุ่ มต่าง ๆ นาเสนอ
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของหน่วยงานต้นสังกัด และตรงตามบริบทของเขตพื้นที่ เพื่อนาเข้าสู่การพิจารณา
ของคณะกรรมการกลั่นกรอง และพิจารณาโครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง ประกอบด้วย
1. นายสพล ชูทอง
รองผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
ประธาน
2. ดร.ประยงค์ ชูรักษ์
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
3. นายมนัด ตั้งเส้ง
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
4. นางจิราณี แทรกสุข
นักวิชาการศึกษา
กรรมการ
5. นางอาภรณ์ หัสดิสาร
ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
กรรมการ/เลขานุการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน ประกอบด้วย
1. นางสาวสุมล ชุมทอง
รองผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
ประธาน
2. นางวันทนา แก้วผอม
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
3. นายจารูญ หนูสังข์
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
4. นางสุวนิตย์ ชูรักษ์
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
5. นายสมชาย ศิริวรรณ์ ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
กรรมการ/เลขานุการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย
1. นายปรีชา รักษ์ทอง
รองผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
ประธาน
2. นางวรวรรณ สังสัพพันธ์
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
3. นางนภัสสรณ์ หมื่นภักดี
นักทรัพยากรบุคคล
กรรมการ
/4. นางประไพพิศ...
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4. นางประไพพิศ ไชยเดช
นักทรัพยากรบุคคล
กรรมการ
5. นายจรูญ พันธ์โภชน์
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
กรรมการ/เลขานุการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา ประกอบด้วย
1. นายประเสริฐ คงช่วย
รองผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
ประธาน
2. นางสาวเนตรหทัย สังสุณี
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
3. นางเยาวรัตน์ เพิงมาก
นักวิชาการศึกษา
กรรมการ
4. นางเยาวเรศ ศรีจันทร์
นักวิชาการศึกษา
กรรมการ
5. นางจิรา พรหมอินทร์ ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ/เลขานุการ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการศึกษา เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
1. นายบุญเรือง วุฒิวงศ์
รองผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
ประธาน
2. นายปรุง ชูสุวรรณ์
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
3. นางวันทนา รังสิมันตุชาติ
นักวิชาการศึกษา
กรรมการ
4. นางจินตนา ตั้งเส้ง
นักจัดการงานทั่วไป
กรรมการ
5. นางวิมลมาศ สังสุณี
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
กรรมการ/เลขานุการ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ประกอบด้วย
1. นายสพล ชูทอง
รองผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
ประธาน
2. นายฉลอง จันทร์ขาว
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
3. นางวาสนา ถาวรนุรักษ์
นักทรัพยากรบุคคล
กรรมการ
4. นางสาวอนงค์ หนูดา
รก.ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ
5. นางจิตรา แกล้วทนงค์
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการ/เลขานุการ
ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย อย่างเต็มกาลังความสามารถ และ
บังเกิดผลดีต่อทางราชการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4

ตุลาคม พ.ศ. 2560

สั่ง ณ วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2560

(นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

คาสั่ง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
ที่ 333 / 2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปรายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 การทบทวนแผนปฏิบัติราชการสี่ปี และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(ประชุมคณะกรรมการสรุปรายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2560 ทบทวนแผนปฏิบัติ
ราชการสี่ปี และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)
------------------------ด้วยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จะดาเนินโครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการสรุปรายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2560 การทบทวนแผนปฏิบัติราชการสี่ปี
และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (กิจกรรมที่ 3 ประชุมคณะกรรมการสรุปรายงานผลการ
ดาเนิ น งานประจ าปี ง บประมาณพ.ศ. 2560 ทบทวนแผนปฏิ บั ติร าชการสี่ ปี และแผนปฏิบั ติ การประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด
เพื่อให้การดาเนินงานโครงการ บรรลุตามวัตถุประสงค์ สามารถบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาได้ตรงตามบริบทของเขตพื้นที่ และสามารถขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ ของหน่วยงานต้นสังกัดสู่
การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสรุปรายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณพ.ศ.
2560 ทบทวนแผนปฏิบัติราชการสี่ปี และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย
1. คณะกรรมการดาเนินงาน มีหน้าที่ วางแผน ศึกษา วิเคราะห์ พิจารณา กลั่นกรองโครงการและ
งบประมาณให้สอดคล้องนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ของหน่วยงานต้นสังกัด ประกอบด้วย
1.1 ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ประธาน
1.2 นายบุญเรือง วุฒิวงศ์
รองผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
รองประธาน
1.3 นายสพล ชูทอง
รองผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
รองประธาน
1.4 นายประเสริฐ คงช่วย
รองผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
กรรมการ
1.5 นายปรีชา รักษ์ทอง
รองผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
กรรมการ
1.6 น.ส.สุมล ชุมทอง
รองผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
กรรมการ
1.7 นายสมชาย ศิริวรรณ์
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
กรรมการ
1.8 น.ส.อนงค์ หนูดา
รก.ผู้อานวยการกลุ่มบริหารการเงินฯ
กรรมการ
1.9 นางจิรา พรหมอินทร์
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กรรมการ
1.10 นางอาภรณ์ หัสดิสาร ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
กรรมการ
1.11 นายจรูญ พันธ์โภชน์ ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
กรรมการ
1.12 นางวิมลมาศ สังสุณี
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
กรรมการ
1.13 นายสมพร คงดี
ผู้อานวยการ ร.ร.วัดสามัคยาราม (กตปน.)
กรรมการ
1.14 นายสุริศักดิ์ เมทิโก
ผู้อานวยการร.ร.วัดหัวค่ายฯ (กตปน.)
กรรมการ
/1.15 นางจารุวรรณ...
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1.15 นางจารุวรรณ รักษ์กาเนิด ผู้อานวยการ ร.ร.วัดนาหมอบุญ (กตปน.)
กรรมการ
1.16 ว่าที่ร้อยตรีชาคริต คีรีเพ็ชร ผู้อานวยการ ร.ร.บ้านควนชิง (กตปน.)
กรรมการ
1.17 นายประจวบ พูลเพิ่ม ผู้อานวยการ ร.ร.วัดหงส์แก้ว (กตปน.)
กรรมการ
1.18 นายรณฤทธิ์ อริพงศ์
ผู้อานวยการร.ร.วัดบ่อล้อ (กตปน.)
กรรมการ
1.19 นายมนูญ รักดี ผู้อานวยการโรงเรียนวัดอัฒฑศาสนาราม (ตัวแทนร.ร.ขนาดเล็ก)
กรรมการ
1.20 นายมนัด ตั้งเส้ง
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
1.21 นายมานิตย์ ศิลาบุตร ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
1.22 นางวรวรรณ สังสัพพันธ์ ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
1.23 นายฉลอง จันทร์ขาว ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
1.24 นางสุวนิตย์ ชูรักษ์
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
1.25 น.ส.เนตรหทัย สังสุณี ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
1.26 ดร.ประยงค์ ชูรักษ์
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
1.27 นางวันทนา แก้วผอม ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
1.28 นายปรุง ชูสุวรรณ์
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
1.29 นายจารูญ หนูสังข์
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
1.30 นางเยาวรัตน์ เพิงมาก นักวิชาการศึกษา
กรรมการ
1.31 นางอรัญญา โมราศิลป์ นักจัดการงานทั่วไป
กรรมการ
1.32 นางประไพพิศ ไชยเดช นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กรรมการ
1.33 น.ส.เยาวรัตน์ ฉายประชีพ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กรรมการ
1.34 นายอภิชัย ศรีสุขใส
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กรรมการ
1.35 นายณรงค์วิทย์ เฮงยี่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กรรมการ
1.36 น.ส.เกษร เพ็ชรหนูน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กรรมการ
1.37 นางกัณณ์ณิชฐา ธนัชโอฬารบุตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กรรมการ
1.38 นางจิตรา แกล้วทนงค์ ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
กรรมการ/เลขานุการ
1.39 นางปรีญา อ่อนสูง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
2. คณะกรรมการฝ่ายจัดทาเอกสาร มีหน้าที่จัดทารายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 แผนปฏิบัติราชการสี่ปี และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตรวจสอบความ ถูกต้อง
และจัดทาเป็นรูปเล่ม ประกอบด้วย
2.1 นางจิตรา แกล้วทนงค์ ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ประธาน
2.2 น.ส.เยาวรัตน์ ฉายประชีพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รองประธาน
2.3 นายอภิชัย ศรีสุขใส
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กรรมการ
2.4 นางกัณณ์ณิชฐา ธนัชโอฬารบุตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กรรมการ
2.5 น.ส.เกษร เพ็ชรหนูน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กรรมการ
2.6 นายณรงค์วิทย์ เฮงยี่
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กรรมการ
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2.7 นายสหรัตน์ ทองขาว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
กรรมการ
2.8 นางปรีญา อ่อนสูง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กรรมการ/เลขานุการ
3. คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและรับรายงานตัว มีหน้าที่รับรายงานตัวผู้เข้าประชุม จัดทาบัญชี
ลงเวลา และประสานการดาเนินงานต่าง ๆ ในวันประชุม ประกอบด้วย
3.1 น.ส.เยาวรัตน์ ฉายประชีพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ประธาน
3.2 นางกัณณ์ณิชฐา ธนัชโอฬารบุตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รองประธาน
3.3 น.ส.เกษร เพ็ชรหนูน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กรรมการ
3.4 นางปราณี ประจง
นักประชาสัมพันธ์
กรรมการ
3.5 นายสหรัตน์ ทองขาว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
กรรมการ/เลขานุ
4. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ มีหน้าที่ติดต่อ ประสานงาน อานวยความสะดวก พร้อมจัดเตรียม
อุปกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
4.1 นายณรงค์วิทย์ เฮงยี่
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ประธาน
4.2 นายอภิชัย ศรีสุขใส
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รองประธาน
4.3 นายประเสริฐ นวลสะอาด พนักงานขับเครื่องจักรกล
กรรมการ
4.4 นายสถิตย์ เพิ่มพูล
พนักงานขับเครื่องจักรกล
กรรมการ
4.5 นายสมพร รักประทุม
พนักงานขับเครื่องจักรกล
กรรมการ
4.6 นายโชคดี พรหมรัตนพงศ์ พนักงานขับเครื่องจักรกล
กรรมการ
4.7 นายวีระศักดิ์ ชุมขุน
นายช่างสี
กรรมการ
4.8 นายจาลอง ส่งเสียง
พนักงานขับรถยนต์ระดับสอง/หัวหน้า
กรรมการ/เลขานุการ
5. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน มีหน้าที่ดาเนินการ เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประกอบด้วย
5.1 น.ส.อนงค์ หนูดา
รก.ผู้อานวยการกลุ่มบริหารการเงินฯ
ประธาน
5.2 น.ส.ปราณีต ช่อสม
นักวิชาการเงินและบัญชี
รองประธาน
5.3 นางกัลยา เกื้อกาญจน์ นักวิชาการเงินและบัญชี
กรรมการ
5.4 นายสุรพล จักขุมณี
เจ้าพนักงานพัสดุ
กรรมการ/เลขานุการ
ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย อย่างเต็มกาลังความสามารถ และ
บังเกิดผลดีต่อทางราชการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560
สั่ง ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560

(นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล)
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