รายละเอียดโครงการ

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สป.ที่

3. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด 1. การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้คู่คุณธรรม
1. ชื่อโครงการ
พัฒนาระบบบริหารและการจัดการเรียนรู้ศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. หลักการและเหตุผล
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กาหนดเป้าหมายในการจัด การ
เรียนรู้หรือคุณภาพของผู้เรียนไว้ในมาตรฐานและตัวชี้วัดของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่
คาดหวังจะให้เกิดขึ้นในตัวของผู้เรียน ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามที่หลักสูตรกาหนด ครูจะต้องทา
ความเข้าใจกับมาตรฐานและตัวชี้วัด เพื่อวางแผนการจัด การเรียนรู้และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน โดยครูต้องนามาตรฐานและตัวชี้วัดมาเป็นกรอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการวัดและประเมินผล
ในชั้นเรียน เพื่อตรวจสอบหรือยืนยันว่า ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถตามที่หลักสูตรต้องการหรือไม่ ถ้าผู้เรียน
ไม่ผ่านในมาตรฐานหรือ ตัว ชี้วั ด ใด ครูผู้สอนก็ต้องวินิจ ฉั ยข้ อบกพร่ องทางการเรี ยนรู้ ของผู้ เรีย น โดยการ
วิเคราะห์จากผลการทดสอบของผู้เรียน และนาผลการวิเคราะห์มาปรับปรุง พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพเต็ม
ศักยภาพต่อไป
กระทรวงศึกษาธิการได้ดาเนินการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑)
ซึ่ง เน้นการยกระดับคุณภาพผู้เรี ยนให้เ ต็ม ศัก ยภาพ โดยกาหนดเป้า หมายยุ ทธศาสตร์ ข้อ ๑ คนไทยและ
การศึกษาไทยมีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล กาหนดเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจาก
การทดสอบระดับชาติ มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ ๕๐ และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา(ผลทดสอบ PISA) ด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นเป็นไม่ต่ากว่าค่าเฉลี่ยนานาชาติ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นหน่วยงานหลักในการส่ง เสริม สนับสนุน
และดาเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนตามคาสั่งหัวหน้าคณะ
รั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่ อ ง การปฏิ รู ป การศึ ก ษาในภู มิ ภ าคของกระทรวงศึ ก ษาธิการ
สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 ในการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) พบว่า โรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชยังมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่
บรรลุเป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ต่ากว่าร้อยละ 50 โดยเฉพาะในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ในปีการศึกษา
๒๕๕9 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยแต่ละวิช า เท่ากับ 29.38, 35.49 และ 30.73 ส่วน
ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 มี ค ะแนนเฉลี่ ย แต่ ล ะวิช าเท่ า กั บ 24.69, 31.79 และ 26.59 ตามล าดั บ
เมื่อพิจารณารายโรงเรียน พบว่า โรงเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ส่วนใหญ่มีคะแนนเฉลี่ยรายวิชาน้อย
กว่า ร้อยละ 30 ส่วนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยรายวิชาน้อยกว่า ร้อยละ 30 ทุกโรง
จากข้อมูลดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่า จาเป็นต้องเร่งยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยปฏิรูป
การเรียนรู้ทั้งระบบ ให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง และก้าวทันการเปลี่ยนแปลง ซึ่งการปฏิรูปการเรียนรู้ จะประสบความสาเร็จได้ มีปัจจัยที่
สาคัญคือคุณภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา การที่ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ทักษะที่
เหมาะสม และสมรรถนะที่ดีย่อมส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพของผู้เรียน โดยแนวทางหนึ่งที่สามารถนามาใช้เพื่อ
ส่ ง เสริ ม ความเป็ น มื อ อาชี พ ดั งกล่ า ว คื อ การสร้ า งชุ ม ชนการเรีย นรู้ ท างวิ ช าชี พ (Professional Learning
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Community: PLC) เนื่องจากชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นการรวมตัวกันเป็นกลุ่มของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เพื่อร่วมมือรวมพลัง เรียนรู้แก้ปัญ หา พัฒนาร่วมกันและสะท้อนผลการปฏิบัติอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายหลักคือเพื่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาที่เข้มแข็งและยั่งยืน สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชจึงจัดทาโครงการ
พัฒนาระบบบริหารและการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขึ้น เพื่อสร้างความร่วมมือในการ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาจากครู ผู้ ส อน ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา หน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด และบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการเรียนรู้เพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
3.2 เพื่อนิเทศ กากับ ติดตาม ตรวจสอบและช่วยเหลือโรงเรียนในด้านการพัฒนาระบบบริหารและ
การจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ของโรงเรียน
3.3 เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกาลังใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้ องกับ
พัฒนาระบบบริหารและการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3.4 เพื่อสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้และวางแผนการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการเรียนรู้ เพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างต่อเนื่อง
4. เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย
4.1 เชิงปริมาณ
1. ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเอกชนในสัง กัดสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จานวน 40 โรงเรียน ได้รับการพัฒนา
ส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ติดตาม เกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนโดยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ของโรงเรียนในกลุ่มเป้าหมาย เพิ่มขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ 3
4.2 เชิงคุณภาพ
ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดมีความตระหนัก ความรู้
ความเข้ า ใจ และสามารถใช้ ก ระบวนการพั ฒนาชุ ม ชนแห่ ง การเรีย นรู้ ท างวิ ช าชี พ เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพ
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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5. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของโครงการ
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

เชิงปริมาณ
1. ร้อยละของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนที่มีค วามรู้
ความเข้ า ใจด้ า นการพั ฒ นาระบบบริ ห ารและการจั ด การเรี ย นรู้ เ พื่ อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น
2. ร้อยละของโรงเรียนเอกชนที่ดาเนินการพัฒนาระบบบริหารและการ
จัดการเรียนรู้เพื่อ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กระบวนการ
สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
3. ร้อยละของผลการทดสอบทางการศึกษาระดั บชาติ ขั้นพื้นฐาน (ONET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เพิ่มขึ้น
4. ร้อยละของโรงเรียนเอกชนที่พัฒนาระบบบริหารและการจัดการเรียนรู้
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างต่อเนื่อง
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของครูและผู้บริหารสถานศึกษาที่มีต่อการดาเนินงาน
6. วิธีดาเนินการการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
๑ การพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการพัฒนา
ระบบบริหารและการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนโดยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ
๒ การนิเทศ กากับ ติดตามการดาเนินการพัฒนาระบบบริหาร
และการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
3 การยกย่อง เชิดชูเกียรติ และสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยกระบวนการสร้างชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม ๒๕๖๐- มิถุนายน 2561

ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 3
ร้อยละ 80
ระดับมาก

ระยะเวลา
ธันวาคม 2560

ผู้รับผิดชอบ
คณะทางาน

ธันวาคม 2560 มิถุนายน 2561

คณะทางาน

เมษายน 2560

คณะทางาน
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8. งบประมาณ 477,000 บาท พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ (รายละเอียดตัวคูณ)
ใช้งบประมาณจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จานวน 477,000 บาท
ถัวจ่ายทุกรายการ รายละเอียดดังนี้ :
งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ

งบประมาณ
ที่ใช้

กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารพัฒนาพัฒนาครูและ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ด้านการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ
เรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยกระบวนการสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม การประชุมคณะทางาน จานวน 40
คน คนละ 2 มื้อ มื้อละ 35 บาท

2,800

2,800

6,000

6,000

18,000

18,000

- ค่าอาหารกลางวัน การประชุมคณะทางาน จานวน 40 คน คน
ละ 1 มื้อ มื้อละ 150 บาท
1. การพัฒนาผู้บริหารและครูวิชาการ 1 วัน จานวน 80 คน
- ค่าอาหารกลางวัน ผู้เข้ารับการอบรมและคณะทางาน จานวน
120 คน คนละ 1 มื้อ มื้อละ 150 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้เข้ารับการอบรมและคณะทางาน
จานวน 120 คน คนละ 2 มื้อ มื้อละ 35 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร
- ค่าพาหนะวิทยากรและคณะทางาน
- ค่าเอกสาร จานวน 100 ชุด ชุดละ 60 บาท
- ค่าเกียรติบัตร จานวน 80 ใบ ใบละ 15 บาท
- ค่าธรรมเนียมการใช้สถานที่
2. การพัฒนาครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ วิชาละ 60 คน รวม 180 คน เวลา 3 วัน
- ค่าอาหารกลางวัน ผู้เข้ารับการอบรมและคณะทางาน จานวน
220 คน คนละ 3 มื้อ มื้อละ 150 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้เข้ารับการอบรมและคณะทางาน
จานวน 220 คน คนละ 6 มื้อ มื้อละ 35 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร
- ค่าพาหนะวิทยากรและคณะทางาน
- ค่าเอกสาร จานวน 280 ชุด ชุดละ 100 บาท
- ค่าเกียรติบัตร จานวน 250 ใบ ใบละ 15 บาท
- ค่าวัสดุ
- ค่าธรรมเนียมการใช้สถานที่
รวมกิจกรรมที่ 1

8,400
2,400
8,000
6,000
1,200
1,500

8,400
2,400
8,000
6,000
1,200
1,500

99,000

99,000

46,200
50,000
15,000
28,000
3,000
38,250
20,000
353,750

46,200
50,000
15,000
28,000
3,000
38,250
52,400

20,000
263,100

38,250
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กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ

งบประมาณ
ที่ใช้

งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

กิจกรรมที่ 2 การนิเทศ กากับ ติดตามการดาเนินงานด้านการ
พัฒนาระบบบริหารและการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษา
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม การประชุมคณะกรรมการนิเทศ
จานวน 25 คน คนละ 2 มื้อ มื้อละ 35 บาท
- ค่าพาหนะและค่าเบี้ยเลี้ยงในการนิเทศ โรงเรียนละ 2 ครั้ง
- ค่าเอกสารการนิเทศ
รวมกิจกรรมที่ 2
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการยกย่อง เชิดชูเกียรติ และสัมมนา
แลกเปลี่ยนเรียนรูด้ ้านการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ
เรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 300 คน คนละ 2 มื้อ
มื้อละ 35 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จานวน 300 คน คนละ 1 วัน วันละ
150 บาท
- ค่าเกียรติบัตร จานวน 200 ใบ ใบละ 15 บาท

1,750
30,000
5,000
36,750

1,750
30,000
5,000
36,750

21,000

21,000

45,000
3,000

45,000
3,000

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม การประชุมคณะกรรมการจัดทา
รายงานสรุปผลการดาเนินงาน จานวน 25 คน คนละ 2 มื้อ มื้อละ
35 บาท

1,750

1,750

- ค่าอาหารกลางวัน การประชุมคณะกรรมการจัดทารายงานสรุปผล
การดาเนินงาน จานวน 25 คน คนละ 1 มื้อ มื้อละ 150 บาท

3,750

3,750

- ค่าจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงาน จานวน 10 เล่ม เล่ม
ละ 200 บาท
รวมกิจกรรมที่ 3
รวมทั้งสิ้น

2,000
76,500
477,000

2,000
76,500
386,050

50,000

9. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
ระยะเวลา งบประมาณ สถานที่ และจานวนผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
ระยะเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวการณ์ที่เกิดขึ้น
10. หน่วยงานรับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

40,950
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11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. โรงเรียนเอกชนในสังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชดาเนินการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
2. นักเรียนโรงเรียนเอกชนได้รับการพัฒนารายบุคคลตามความสามารถ เต็มตามศักยภาพ
3. โรงเรียนเอกชนในสังกัดสานักงานศึก ษาธิก ารจัง หวัดนครศรีธรรมราชมี ผ ลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงขึ้น
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สป.ที่
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่

1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
1 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ คู่คุณธรรม

แผนการตรวจสอบประจาปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วยตรวจสอบภายใน สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
หลักการและเหตุผล
การตรวจสอบภายในนับว่าเป็นเครื่องมือหรือผู้ช่วยที่สาคัญของผู้บริหารหน่วยงานในการกากับติดตามผล
การปฏิบัติงานของส่วนงานต่างๆ ภายในหน่วยงาน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแนวทางหรือมาตรการที่จะทาให้ผลการ
ดาเนินงานสามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กาหนดไว้ การจัดทาแผนการตรวจสอบภายใน
ถือเป็นขั้นตอนการดาเนินงานที่สาคัญ ต่อ ผลสัมฤทธิ์ข องการตรวจสอบภายใน เนื่องจากแผนการตรวจสอบ
ภายในที่ดีจะช่ วยให้งานตรวจสอบภายในมี ประสิ ทธิภาพ และการบรรลุวั ตถุ ประสงค์ที่ก าหนดภายใต้ เงื่ อนไข
ทรัพยากรที่จากัด นอกจากนี้ แผนการตรวจสอบภายในยัง เป็น เครื่องมือ ที่ ทาให้ ศึกษาธิก ารจัง หวั ด รับทราบ
ขอบเขตการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน และให้การสนับสนุนโดยการจัดหาทรัพยากรให้กับ
หน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจ ที่กาหนดให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนการ
ตรวจสอบภายใน โดยแผนการตรวจสอบภายในที่จัดทาขึ้นนี้ เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและ
เกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ
นโยบายการตรวจสอบ
การตรวจสอบภายใน สานักงานศึกษาธิการจังหวัด จัดให้มีขึ้นเพื่อสนับสนุนส่งเสริม ให้การปฏิบัติงาน
ของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกากับดูแล ที่เหมาะสม ภายใต้
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในกาหนดกิจกรรมการตรวจสอบภายในได้ครอบคลุมภารกิจและ
สอดคล้องกับมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ภายใต้ทรัพยากรด้านการตรวจสอบที่มีอยู่
2. เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานตามกิจกรรมการตรวจสอบภายในให้บรรลุวัตถุประสงค์
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ และแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ขอบเขตการตรวจสอบ/การดาเนินงาน
1. หน่วยรับตรวจ 32 แห่ง ประกอบด้วย
1.1 หน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2 หน่วยงาน
- กลุ่มอานวยการ
- สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
1.2 หน่วยงานในสังกัด สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จานวน 7 แห่ง
1.3 หน่วยงานในสังกัด สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 23 แห่ง
- สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
สถานศึกษาในสังกัด 3 แห่ง
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- สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
สถานศึกษาในสังกัด 7 แห่ง
- สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
สถานศึกษาในสังกัด 9 แห่ง
- สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
สถานศึกษาในสังกัด 2 แห่ง
- สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
สถานศึกษาในสังกัด 2 แห่ง
2. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
ระหว่างกุมภาพันธ์ 2561 – กันยายน 2561
กิจกรรมการตรวจสอบ
1. การสอบทานและประเมินระบบควบคุมภายใน
วัตถุประสงค์ เพื่อให้มั่นใจว่า ระบบการควบคุมภายในของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด มีความ
เพียงพอเหมาะสมและเป็นไปตามมาตรฐานการจัดวางระบบควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
2. การสอบทานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีตามเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกาหนด
วัตถุประสงค์ เพื่อให้มั่นใจว่า ผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของสานักงานศึกษาธิการจัง หวัด
ถูกต้องน่าเชื่อถือ
3. การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนของงบลงทุน
วัตถุประสงค์
(1) เพื่อให้ทราบว่า หน่วยงานจัดให้มีการกากับ ควบคุม และบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้การ
ใช้จ่ายงบประมาณในส่วนของงบลงทุนเป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรี
(2) เพื ่อ ให้ท ราบว่า ผลการใช้จ ่า ยงบประมาณในส่ว นของงบลงทุน เป็น ไปตามมติ
คณะรัฐมนตรี
4. การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้มั่นใจว่า การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามกฎระเบียบ
กิจกรรมการตรวจสอบจาแนกตามประเภทการตรวจสอบ
รายการ
1. การสอบทานและประเมินระบบควบคุมภายใน
2. การสอบทานการประเมิ นผลการปฏิบั ติงานด้ า น
บัญชีตามเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกาหนด
3. การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนของ
งบลงทุน
4. การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง

การ
ตรวจสอบ
การเงิน
/

การตรวจสอบ
การตรวจสอบ
การปฏิบัติตาม
การปฏิบัติงาน
กฎระเบียบ
/
/
/
/

/
/

การตรวจสอบ
การบริหาร
/
/

/

/

/

/
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งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ
งบดาเนินงาน 24,000 บาท
กิจกรรม
งบประมาณ
1. กิจกรรมการตรวจสอบ/ติดตามผลการตรวจสอบ
1.1 ค่าวัสดุ จัดทารูปเล่ม/เอกสาร/รายงานผลการตรวจสอบ และวัสดุสานักงาน
(งานธุรการ) บริหารงานตรวจสอบ
เป็นเงิน
2,200.00
1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง 3 คน วันละ 120 บาท จานวน 40 วัน
เป็นเงิน
14,400.00
1.3 น้ามันเชื้อเพลิงตรวจติดตามภาคสนาม 32 แห่ง
เป็นเงิน
7,400.00
รวม
24,000.00
หมายเหตุ ขอถั่วจ่ายทุกรายการ

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ
1. นางสาวดาวรุณี มีแสง
2. นางสาวสรวีย์ มูสิกะ

นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชานาญการพิเศษ
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. หน่วยรับตรวจมีการควบคุม กากับดูแล และมีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอเหมาะสม
2. ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ทราบและลด จุดอ่อน/ความเสี่ยง ในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้ง
พัฒนาการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล
3. ผู้บริหารของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด และกระทรวงศึกษาธิการมีข้อมูลในการบริหารจัดการเพื่อให้
การดาเนินงานเป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่กาหนด
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สป.ที่ 4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการกระจายโอกาสทางการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ชื่อโครงการ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1 – 3)
1. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ได้กาหนดในมาตรา 54 ระบุว่ารัฐ
ต้องดาเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ
อย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้องดาเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา
ตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยการส่งเสริม
และสนั บ สนุ น ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และภาคเอกชนเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการด าเนิ น การด้ ว ย
กระทรวงศึกษาธิการจึงได้กาหนดแนวทางการจัดการศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัย โดยให้สถานศึกษาทุกสังกัดใน
พื้นที่จัดการศึกษาปฐมวัยให้มีคุณภาพ โดยอาศัยจังหวัดเป็นฐานในการขับเคลื่อนหลัก ตลอดจนบูรณาการและ
ประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกัน
ในการนี้ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช จึง เห็นควรให้มีโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1 – 3) ขึ้น เพื่อบูรณาการการทางานร่วมกันกับทุกภาคส่วน
ภายในจัง หวัดเพื่อขับเคลื่อนแนวนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึง เพื่อ
เสริมสร้างความตระหนัก สร้างความรู้ความเข้าใจ พัฒนาครูผู้สอนปฐมวัย ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง
บุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ แนวทางการพัฒนาเด็ก ปฐมวัยตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 อันจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย
สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อบูรณาการการทางานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนแนวนโยบาย และ
เป้าหมายของการจัดการศึกษาปฐมวัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2.2 เพื่อพัฒนามาตรฐานและองค์ความรู้ด้านการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1 – 3)
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ให้แก่ผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้
สามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.3 เพื่อส่งเสริมศักยภาพและสนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนเครือข่ายด้านปฐมวัยให้มีความรู้
ความเข้ า ใจ มี ทั ก ษะ และสามารถจั ด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ เพื่ อ พั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราชให้เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพตามมาตรฐาน
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2.4 เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้พ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักใน
ความสาคัญของการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
2.5 เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ ผลงานวิจัย นวัตกรรม รูปแบบหรือแนวทางการดาเนินงานการ
ส่งเสริม การดูแลและพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพในจังหวัดนครศรีธรรมราช
3. เป้าหมาย/ กลุ่มเป้าหมายของโครงการ
ผู้บริหาร ครูผู้สอนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัด นครศรีธรรมราช
จากหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช ดังนี้
1) สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1- เขต 4
2) สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
3) สังกัดองค์การบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่น
4) สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช
5) สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
6) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
6) สานักงานศึกษาธิการภาค 6
7) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
8) โรงเรียน ตชด.
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ร้อยละ 90 ผู้บริหาร ครูผู้สอนและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจสามารถ
บริหารจัดการและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัยสอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
3.1.2 ร้อยละ 90 ของสถานศึกษาที่ จัด การศึก ษาปฐมวัย มีความเข้มแข็ง ในการพัฒนาเด็ ก
ปฐมวัยตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการอย่างมีประสิทธิภาพ
3.1.3 .ร้อยละ 90 ผู้เรียนระดับปฐมวัย มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนดหลักสูตร
3.2 เชิงคุณภาพ
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช สามารถบริหารจัดการศึกษา
ปฐมวัยและจัดประสบการณ์ในระดับปฐมวัยอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนมีคุณภาพมาตรฐานตามจุด หมาย
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560
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4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของโครงการ
ตัวชี้วัด : ผู้บริหาร ครูผู้สอนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัยทุกภาคส่วนใน
จังหวัด รวม 184 คน จากหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยที่เกี่ยวข้องในจังหวัดนครศรีธรรมราช ดังนี้
1) ตัวแทนบุคลากรงานการศึกษาปฐมวัยระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4 คน
2) บุคลากรและผู้รับผิดชอบงานการศึกษาปฐมวัยระดับสานักงานศึกษาธิการจังหวัด/ภาค25 คน
3) ตัวแทนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่น
23 คน
4) ตัวแทนจากโรงเรียนสังกัดเอกชน
126 คน
5) ตัวแทนจาก อปท. / พมจ ./ สธจ. /รร. ตชด. และ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในพื้นที่
6 คน
5. วิธีดาเนินการ
ที่

กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

1. กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมสารวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัด จัดทา
แผนที่ตั้งสถานศึกษา school mapping และประชุมชี้แจงผู้รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
งานปฐมวัย(พัฒนาความรู้วิชาการปฐมวัยโดยเข้าประชุม สัมมนา และรับการ
ศธจ.นครศรีธรรมราช
อบรมในส่วนกลาง)
(นางดาวน้อย ญาณสูตร
นางสาวรัตนา อินพฤกษา)
2. กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์(แผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาปฐมวัยระดับจังหวัด) คู่มือมาตรฐานเด็กปฐมวัย หลักสูตร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
ฝึกอบรม แนวทางการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก
ศธจ.นครศรีธรรมราช
ปฐมวัยจังหวัดนครศรีธรรมราช
2.1 แต่งตั้งคณะทางานและจัดประชุมหารือเพื่อกาหนดกรอบ
ในการจัดทายุทธศาสตร์ คู่มือมาตรฐาน หลักสูตรฝึกอบรมครูออนไลน์ แนว
ทางการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด
2.2 จัดประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทาคู่มือมาตรฐานเด็กปฐมวัย แนวทางการ
อบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด
3. กิจกรรมที่ 3 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการสร้างความรู้ความเข้าใจ
สาหรับผู้บริหาร ครูและบุคลากรด้านปฐมวัยในกลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
3.1 แต่งตั้งคณะทางานและประชุมวางแผนการประชุมสัมมนา
ศธจ.นครศรีธรรมราช
3.2 จัดทาหลักสูตรฝึกอบรมครูออนไลน์
3.3 จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ
4 กิจกรรมที่ 4 ประกวดและนาเสนอผลงานที่เป็นเลิศ (Best Practices)ใน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล/
การพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
ศธจ.นครศรีธรรมราช

151

ที่

กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

5 กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยในระดับ
จังหวัดนครศรีธรรมราช
6. กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมประชุมสรุปรายงานผลการนิเทศติดตามและการสรุป
รายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ
6. ระยะเวลาดาเนินการและสถานที่ดาเนินการ
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – มิถุนายน 2561
ต.ค.
กิจกรรม
60
1. ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงการดาเนินโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1 – 3)
2. สารวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัด จัดทาschool

mapping
3. จัดประชุมคณะกรรมการ กาหนดแนวทางการดาเนินงาน
ตามโครงการและสร้างความเข้าใจการส่งเสริมและพัฒนาการ
จัดการศึกษาเด็กปฐมวัย
4. จัดประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทายุทธศาสตร์ คู่มือมาตรฐาน
เด็กปฐมวัย หลักสูตรฝึกอบรมครู แนวทางการส่งเสริมและ
พัฒนาการจัดการศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัยจังหวัด
นครศรีธรรมราช
5. จัดประชุมสัมมนาสร้างความเข้าใจและชีแ้ จงผู้บริหาร ครู
และผู้เกี่ยวข้องเรื่องยุทธศาสตร์พัฒนาเด็กปฐมวัย คู่มือ
มาตรฐานเด็กปฐมวัยหลักสูตรฝึกอบรมครู แนวทางการ
ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัยระดับ
จังหวัดนครศรีธรรมราช
6.การประกวดและนาเสนอผลงานที่เป็นเลิศ (Best
Practices)ในการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
7. นิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัยระดับ
จังหวัดนครศรีธรรมราช
8.สรุปผล และรายงานการจัดการศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัย
ระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช

พ.ย.
60

ธ.ค.
60

ม.ค.
61

ก.พ
.61

มี.ค.
61

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
ศธจ.นครศรีธรรมราช
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
ศธจ.นครศรีธรรมราช

เม.ย.
61

พ.ค.
61

มิ.ย.
61

ก.ค
61

ส.ค
61

ก.ย.
61
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7. งบประมาณ 640,000 บาท (หกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ถัวจ่ายทุกรายการ
1. ค่าตอบแทน 72,000 บาท
2. ค่าใช้สอย 452,640 บาท
3. ค่าวัสดุ
115,360 บาท
ที่

กิจกรรม
ค่าตอบแทน

1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจ
และความตระหนักผู้รับผิดชอบ
1.1 ค่าใช้จ่ายสาหรับผู้รับผิดชอบงานด้าน
ปฐมวัย 2 คน เข้าร่วมประชุมสัมมนาการ
ดาเนินงานตามโครงการ ที่จัดในส่วนกลาง 2
ครั้ง
- ค่าที่พัก จานวน 2 คนๆละ 2 ครั้งๆ ละ 2
คืน ๆละ 1,200 บาท เป็นเงิน 9,600 บาท
- ค่าพาหนะ 2 คนๆ ละ 4 เที่ยวๆละ
3,000 บาท 2 คน x 4 x 3,000 รวมเงิน
24,000 บาท
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 2 คนๆ ละ 2ครั้งๆละ2 วันๆ
ละ 240 4 ครั้ง x 2 x 240 รวมเงิน
1,920 บาท
1.2 ประชุมสัมมนาคณะกรรมการกาหนดแนว
ทางการดาเนินงานโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการจัดการศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัย(อ.13)ระดับจังหวัด จานวน 40 คน
1) ค่าอาหารกลางวันจานวน 40 คนๆละ 1 มื้อๆ
ละ 250 บาท
40 คน x 1 x 250 รวม 10,000 บาท
2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 25 คนๆ
ละ 2 มื้อๆละ 50 บาท 40 คน x 2 x 50
รวม 4,000 บาท
3) ค่าวัสดุการประชุม 2,000 บาท
4) ค่าพาหนะ 11 คนๆละ 1 วันๆละ 500 บาท
500 คน x 11 รวม 5,500 บาท

จาแนกเป็น

งบประมาณ
ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

9,600
24,000
1,920

10,000
4,000
5,500

7,000
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ที่

กิจกรรม
ค่าตอบแทน

1.3 ประชุมปฏิบัติการดาเนินงาน สารวจ
จัดทาข้อมูลสารสนเทศด้านการจัดการศึกษา
ปฐมวัย (school mapping) จานวน 25 คน
1 วัน
1) ค่าอาหารกลางวันจานวน 25 คนๆละ 1 มื้อๆ
ละ 250 บาท
25 คน x 1 x 250 รวม 6,250 บาท
2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 25 คนๆ
ละ 2 มื้อๆละ 50 บาท 25 คน x 2 x 50
รวม 2,500 บาท
4) ค่าวัสดุการประชุม 2,000 บาท
5) ค่าตอบแทนวิทยากร (IT) 2 คนๆละ 6 ชั่วโมง
ชั่วโมงละ 600 บาท 2 คน x 6 x 600
รวม 7,200 บาท
6) ค่าพาหนะ 25 คนๆละ 1 วันๆละ 200 บาท
25 คน x 1 x 200 รวม 5,000 บาท
รวม กิจกรรมที่ 1 (รวม 83,240 )
2 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรม การจัดทายุทธศาสตร์
คู่มือมาตรฐานเด็กปฐมวัย; หลักสูตรฯ/แนว
ทางการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา
สาหรับเด็กปฐมวัยจังหวัดนครศรีธรรมราช
2.1 แต่งตั้งคณะทางานและจัดประชุมหารือ
เพื่อกาหนดแผนและกรอบการดาเนินงาน ในการ
จัดทาคู่มือและแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการ
จัดการศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัย (อนุบาล1-3)
จังหวัดนครศรีธรรมราช 30 คน 1 ครั้ง/วัน
2.2 ประชุมปฏิบัติการคณะทางานเพื่อจัดทา
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย
แผนปฏิบัติการ และคู่มือมาตรฐานเด็กปฐมวัย ;
หลักสูตรฯ/แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการจัด
การศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัย (อนุบาล1-3)จังหวัด
นครศรีธรรมราช จานวน 30 คน 2 ครั้ง/วัน
ค่าใช้จ่ายสาหรับกิจกรรมที่ 2.1 และ 2.2 มีดังนี้
1) ค่าอาหารกลางวันจานวน 30 คนๆละ 3
มื้อๆละ 250 บาท 30 คน x 3 x 250
รวม 22,500 บาท เงิน

งบประมาณ
ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

6,250
2,500
2,000
7,200
5,000
7,200

67,040

22,500

9,000
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ที่

กิจกรรม
ค่าตอบแทน
2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 20
คนๆละ 6 มื้อๆละ 50 บาท 30 คน x 6 x
50 รวม 9,000 บาท
3) ค่าอาหารเย็น 2 มื้อ 30 คน x 2 x 250
เงิน
4) ค่าที่พักคณะทางานจัดทาคู่มือฯ และ
ผู้เกี่ยวข้อง 30 คน x 2 คืน x 600 รวมเงิน
36,000 บาท
5) ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน รวม จานวน 12
ชั่วโมง ๆละ1,200 บาท 2 คน x 12 x 1200
รวม 28,800 บาท
6) ค่าพาหนะ 30 คนๆละ 2 เที่ยวๆละ 400
บาท 30 คน x 2 x 400 รวม 24,000
บาท
7) จัดจ้างพิมพ์เอกสาร(ร่าง) 6,000 บาท
8) จัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ 22,630 บาท

รวม กิจกรรมที่ 2 ( รวม 163,930)
3 กิจกรรมที่ 3 จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
สร้างความเข้าใจผู้เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด
1) ค่าอาหารกลางวันจานวน 150คนๆละ 2 มื้อๆ
ละ 250 บาท 150 คน x 2 x 250 รวมเงิน
2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 150
คนๆละ 4 มื้อๆละ 50 บาท
150 คน x 4 x 50 รวม 8,000 บาท
3) ค่าวัสดุ 5,000 บาท
5) ค่าตอบแทนวิทยากร 10 คน จานวนคนละ 3
ชั่วโมง ๆละ 600 บาท
6) ค่าพาหนะ 50 คนๆ ละ 2 เที่ยว ๆละ 300
บาท รวม 30 ,000 บาท
7) ค่าที่พักวิทยากร 1 คืน 5 ห้องๆละ1,200
8) ค่าจัดพิมพ์เอกสารรูปเล่มคู่มือมาตรฐาน/
หลักสูตรฝึกอบรม และ แนวดาเนินการตาม
มาตรฐาน 200 เล่มๆละ 150 บาท
รวม กิจกรรมที่ 3 (รวม 194,000)

งบประมาณ
ค่าใช้สอย
9,000

ค่าวัสดุ

15,000
36,000
28,800
24,000
6,000
28,800

106,500

22,630
28,630

75,000
30,000
5,000
18,000
30,000
6,000

18,000

141,000

30,000
35,000
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ที่

กิจกรรม
ค่าตอบแทน

4

กิจกรรมการประกวดและนาเสนอผลงานที่เป็น
เลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัย ระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช
(คาดการณ์ 100 คน ใช้เวลา 2 วัน แต่งตั้ง
คณะกรรมการตัดสินการประกวดและคณะทางาน
15 คน)
1) ค่าอาหารกลางวันจานวน 15 คนๆละ 2
มื้อๆละ 250 บาท
15 คน x 2 x 250 รวม บาท
2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 15
คนๆละ 4 มื้อๆละ 50 บาท
15 คน x 4 x 50 รวม บาท
3) ค่าตอบแทนกรรมการ 15 คน ๆ ละ 2
วันๆ ละ 600 บาท รวม 18,000บาท
4) ค่าพาหนะ 15 คนๆ ละ 2 วัน ๆ ละ
400 บาท รวม 12,000 บาท
5)ค่าเงินรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ 6
รายการ/2ประเภท รายการละ 22,000 บาท
รวมเงินรางวัล 44,000 บาท
6) ค่าโล่รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศรวม
6 รายการ/2 ประเภท รวมรายการละ 1,000
บาท รวมเงิน 6,000 บาท
7) ค่าเกียรติบัตร 100 ใบๆละ 25 บาท
8) กรอบเกียรติบัตร 100 อันๆละ 100 บาท
รวม กิจกรรมที่ 4 (รวม 103,000)

งบประมาณ
ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

7,500
3,000

18,000
12,000

44,000
6,000
2.500
10,000
18,000

66,500

18,500
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ที่

กิจกรรม
ค่าตอบแทน

5 นิเทศติดตามการจัดการศึกษาปฐมวัย และ
(6) ประชุมรายงานสรุปผลการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัย ระดับจังหวัด
1) ค่าพาหนะคณะอนุกรรมการกากับ นิเทศ
ติดตามการจัดการศึกษาปฐมวัย
28 คน x 3 x 600 รวมเงิน 50,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสรุปผลการนิเทศ
ติดตาม การจัดการศึกษาปฐมวัย และสรุปรายงาน
โครงการ จานวน 30 คน เวลา 1 วัน ดังนี้
- ค่าอาหารกลางวัน
30 คน x 1 x 120 รวมเงิน 3,600
บาท
- อาหารว่างและเครื่องดื่ม
30 คน x 2 x 35 รวมเงิน 2,100
บาท
3) ค่าวัสดุการประชุม 5,030 บาท
4) ค่าห้องประชุม (3,500 บาท/วัน จานวน 1
วัน) รวมเงิน 3,500 บาท
5) ค่าพาหนะ 30 คน x 1 x400 เงิน 12,000
บาท
6) จัดพิมพ์สรุปรายงานผลการนิเทศ 192 เล่มๆ
ละ 100 บาท
รวม กิจกรรมที่ 5 (รวม 95,830)
รวม กิจกรรมที่ 1-5(6) 640,000

งบประมาณ
ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

50,400

3,600
2,100
5,030
3,500
12,000

72,000

71,600

19,200
24,230

452,640

115,360

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ความเสี่ยง : 1.ความเสี่ยงด้านการดาเนินงานเนื่องจากมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการเป็น
จานวนมาก อาจทาให้เกิดอุปสรรคในการเรื่องการสื่อสารและความไม่เข้าใจตรงกัน
2. การกาหนดระยะเวลาของ สป.ให้ดาเนินการแล้วเสร็จภายใน 20 กรกฎาคม 2561
ค่อนข้างที่จากัด
การบริหารความเสี่ยง : 1.มีการแต่งตั้งคณะทางานฯ และประชุมชี้แจงทาความเข้าใจโครงการและ
ร่วมวางแผนการดาเนินงานตามโครงการ
2. บู ร ณาการกิ จ กรรมและตั้ ง คณะท างานแยกเป็ น ชุ ด รั บ ผิ ด ชอบตาม
กิจกรรมเพื่อบริหารจัดการเวลาให้ครบตามภารกิจงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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9. หน่วยงานรับผิดชอบ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เด็กปฐมวัยได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
2. ผู้บริหาร ครูผู้สอนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัย มีศักยภาพในการจัดการ
เรียนการสอนปฐมวัยอย่างมีประสิทธิภาพ
3. หน่ ว ยงานทางการศึ ก ษาในพื้ น ที่ เ กิ ด การบู ร ณาการการท างานร่ ว มกั น ในการพั ฒ นาการจั ด
การศึกษาปฐมวัย
4. จังหวัดนครศรีธรรมราชมี ข้อมูลสารสนเทศด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย (school mapping)
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัด แผนปฏิบัติการ คู่มือมาตรฐานเด็กปฐมวัย หลักสูตร
ฝึกอบรมครู ออนไลน์ แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการจัด การศึก ษาสาหรั บเด็กปฐมวั ย (อนุบาล1-3)
รายงานสรุปผลการนิเทศ ติดตาม รายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ และ Best –Practices ด้านการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัยในระดับจังหวัด ที่สามารถเผยแพร่ และเป็นแนวทางในการสร้างความรู้
ความเข้าใจให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ที่ ๑ การป้องกันและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ๒ การขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๑. ชื่อโครงการติดตามดูแลและให้การช่วยเหลือ ทุนการศึกษาพระราชทาน
2. หลักการและเหตุผล
ด้ ว ย เมื่ อ วั น ที่ ๑ ๐ เมษ ายน ๒ ๕ ๖ ๐ สม เด็ จ พ ระ เจ้ า อ ยู่ หั วม ห าว ชิ ร าลงก ร ณ
บดิ น ทรเทพยวรางกู ร ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า โปรดกระหม่ อ มให้ พลเอก ประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา
นายกรั ฐ มนตรี น าคณ ะบุ ค คลเข้ า เฝ้ า ทู ล ละอองธุ ลี พ ระบาท ณ พระที่ นั่ ง อั ม พ รสถาน เขตดุ สิ ต
กรุงเทพมหานคร รับเงินทุนการศึกษาพระราชทาน เพื่อช่วยเหลือนักเรียนหรือนักศึกษาที่ประสบเหตุอุทกภัยใน
ภาคใต้ ในระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จานวน ๑๒ จังหวัด ๑๒๙
อาเภอ ๖,๓๐๗ หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ ๕๘๗,๕๔๔ ครัวเรือน ประชาชนเดือดร้อน ๑,๘๑๕,๖๑๕ คน
มี ผู้ เสี ย ชี วิ ต ๙๙ ราย บ้ า นเรื อ นเสี ย หาย ๑๑,๘๑๘ หลั ง คาเรื อ น สถานที่ ร าชการเสี ย หาย ๒๕ แห่ ง
สถานศึกษา ๒,๓๓๖ แห่ง วัด ๗๘๘ แห่ง มัสยิด ๑๐๓ แห่ง โบสถ์ ๕ แห่ง โบราณสถาน ๑๓ แห่ง
ซึ่งพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีนักเรียนและนักศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช จานวน ๑๒ ทุน และโครงการ
ทุนการศึกษาฯ ม.ท.ศ. ปี ๒๕๖๐ จานวน ๒ ทุ น นายกรัฐมนตรีไ ด้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการเป็ น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการเงินทุนการศึกษา พระราชทานดังกล่าว
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในฐานะเป็นหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ
ในภูมิภาค ต้องปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับการติดตามเยี่ยมบ้านและการใช้จ่ายเงินทุนการศึกษา รายงานผลการเรียน
นักเรียนทุนพระราชทาน จึงได้จัดทาโครงการติดตามดูแลและให้การช่วยเหลือทุนการศึกษาพระราชทาน ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล
2.2 เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง ดีงาม ต่อสถาบันพระมหากษัตรย์และประเทศชาติ
บ่มเพาะ ความมีวินัย รวมทั้งพัฒนาศักยภาพความสามารถในการเรียนรู้ ให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องมีทักษะ
ชีวิต ทักษะอาชีพ อันจะช่วยสร้างพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง และเข้าสู่การมีอาชีพได้อย่างมั่นคง
4. เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมายของโครงการ
4.1 เชิงปริมาณ
1) สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชติดตามและเยี่ยมบ้านนักเรียนและนักศึกษา
ได้รับทุนการศึกษาพระราชทาน นักเรียนหรือนักศึกษาที่ประสบเหตุ อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ จานวน ๑๒ คน
๒) สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชติดตามและเยี่ยมบ้านนักเรียนทุนการศึกษา
พระราชทาน ม.ท.ศ. ปี ๒๕๖๐ จานวน ๒ คน
4.2 เชิงคุณภาพ
1) นั กเรียนและนักศึกษาที่ได้รับทุ นได้รับการเสริมสร้างทั ศนคติที่ ถูกต้อง ดี งามต่อสถาบั นและ
ประเทศชาติ บ่มเพาะความมีวินัยและสร้างศักยภาพ ความสามารถในการเรียนรู้ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้ให้นักเรียนทุนในพระองค์ฯ เติบโตเป็นคนดี มีคุณภาพ
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5. ตัวชีว้ ัดและค่าเป้าหมายของโครงการ
ตัวชี้วัด
1) ร้อยละ 100 ของนักเรียน นักศึกษา ทุน สนองพระราชปณิ ธานของสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล
2) ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียน นักศึกษา ทุนเสริมสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง ดีงาม
ต่อสถาบันพระมหากษัตรย์และประเทศชาติ บ่มเพาะ ความมีวินัย รวมทั้ง
พัฒนาศักยภาพความสามารถในการเรียนรู้ ให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องมี
ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ อันจะช่วยสร้างพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง และเข้าสู่การมี
อาชีพได้อย่างมั่นคง
3) ระดับความพึงพอใจของตัวแทนหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ

ค่าเป้าหมาย
100
80

80

6. วิธีดาเนินการการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
๖.๑ ประชุมชี้แจงอนุกรรมการเพื่อสร้างความตระหนักเพื่อกาหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือนักเรียนหรือ
นักศึกษาทุน
๖.๒ จัดกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน
๖.๓ สรุปและรายงานผลการดาเนินการติดตาม
7. ระยะเวลาดาเนินการ ( วัน/เดือน/ปี/สถานที่ดาเนินการ
เมษายน - กันยายน 256๑ บ้านนักเรียนทุนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
8. งบประมาณ
งบประมาณจากสานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ๑๕,๒๐๐ บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
รายการงบประมาณ
ที่ รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
1. ประชุมชี้แจงอนุกรรมการระดับจังหวัด
กาหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือ
นักเรียนทุน (จานวน ๑ ครั้ง)
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
จานวน ๒ มื้อ ๆ ละ 30 บาท
จานวน 1๔ คน
เป็นเงิน
-ค่าอาหารกลางวัน จานวน ๑ มื้อ
มื้อละ 120 บาท จานวน 1๔ คน
เป็นเงิน

๘๔๐.-

๘๔๐.-

๑,๖๘๐.-

๑,๖๘0.-
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ที่ รายการ/กิจกรรมการใช้
งบประมาณ
๒ กิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน
ทุนการศึกษาพระราชทานเพื่อ
ช่วยเหลือนักเรียนหรือนักศึกษาที่
ประสบเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้
จานวน ๑๒ ราย
กรรมการชุดที่ ๑
๑. ค่าเบี้ยเลี้ยง จานวน ๒ วัน
วันละ ๑๒๐ บาท จานวน ๖ คน
เป็นเงิน
๒. ค่าชดเชยน้ามันรถยนต์ราชการ
เป็นเงิน
กรรมการชุดที่ ๒
๑. ค่าเบี้ยเลี้ยง จานวน ๑ วัน
วันละ ๑๒๐ บาท จานวน ๕ คน
เป็นเงิน
๒. ค่าชดเชยน้ามันรถยนต์ราชการ
เป็นเงิน
๓ กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
. ทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.ปี
๒๕๖๐
จานวน ๒ คน
๑. ค่าเบี้ยเลี้ยง จานวน ๑ วัน
วันละ ๑๒๐ บาท จานวน ๗ คน
เป็นเงิน
๒. ค่าชดเชยน้ามันรถยนต์ราชการ
๓. วัสดุอุปกรณ์การเยี่ยมบ้าน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

งบประมาณ

๑,๔๔๐.-

รายการงบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

๑,๔๔๐.-

๒,๐๐๐

๒,๐๐๐.-

๖๐๐.- ๖๐๐.๘๐๐.-

๘๐๐.-

๘๔๐.-

๘๔๐.-

๑,๐๐๐.๕,๐๐๐.-

๑,๐๐๐.-

๑๔,๒๐๐.-

๕,๐๐๐.๒,๐๔๐.-

๗,๑๖๐.-

๕,๐๐๐.-
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9. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ศักยภาพความสามารถในการเรียนรู้จนจบหลักสูตรระดับปริญญาตรีของนักเรียนทุน
10. หน่วยงานรับผิดชอบ
กลุ่มพัฒนาการศึกษา สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. นักเรียนทุนพระราชทาน จานวน ๑๔ คน มีทัศนคติที่ถูกต้อง ดีงาม ต่อสถาบัน
พระมหากษัตรย์และประเทศชาติ บ่มเพาะ ความมีวินัย
๒. นักเรียนทุนพระราชทาน จานวน ๑๔ คน ได้รับการพัฒนาศักยภาพความสามารถในการ
เรียนรู้ ให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องมีทักษะชีวติ ทักษะอาชีพ อันจะช่วยสร้างพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง และเข้าสู่
การมีอาชีพได้อย่างมั่นคง
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2 การขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1. ชื่อโครงการ วันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2561
2. หลักการและเหตุผล
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งสานักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นหน่วยงานผู้แทน
กระทรวงศึกษาธิการในส่วนภูมิภาคดาเนินการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2561 ให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชน ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท สิทธิหน้าที่
ของตนเอง
3.2 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ได้แสดงออก กล้าคิด กล้าทา ในทางสร้างสรรค์เป็นประโยชน์และมี
ส่วนร่วมในการทากิจกรรมตามความสามารถและความสนใจ
3.3 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชน ได้ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเป็นไปตามนโยบายของ
รัฐบาล
4. เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมายของโครงการ วันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2561
4.1 เชิงปริมาณ
เด็กและเยาวชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 500 คน
4.2 เชิงคุณภาพ
4.2.1 เด็กและเยาวชน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท สิทธิหน้าที่ของตนเอง
4.2.2 เด็กและเยาวชน กล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าทา ในทางสร้างสรรค์เป็นประโยชน์และมีส่วน
ร่วมในการทากิจกรรมตามความสามารถและความสนใจ
4.2.3 เด็กและเยาวชน ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล
5. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของโครงการ
ตัวชี้วัด
1) เชิงปริมาณ
เด็กและเยาวชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 500 คน
2) เชิงคุณภาพ
2.1 เด็กและเยาวชน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท สิทธิหน้าที่ของตนเอง
2.2 เด็กและเยาวชน กล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าทา ในทางสร้างสรรค์เป็น
ประโยชน์และมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมตามความสามารถและความสนใจ
2.3 เด็กและเยาวชน ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล

ค่าเป้าหมาย
500 คน
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6. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมหลัก)
6.1 ศึกษาวิเคราะห์นโยบายของจังหวัดนครศรีธรรมราชเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา
6.2 สารวจ ประสาน หน่วยงานที่จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติติดต่อสถานที่ที่แจ้งความประสงค์
6.3 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และเป็นหน่วยงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในการร่วมกิจกรรม
6.4 ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานทางการศึกษาทราบถึงสถานที่ที่จัดกิจกรรม เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมตาม
จุดต่าง ๆ
6.5 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อบริหารจัดการและจัดกิจกรรม และ
6.6 สรุป และรายงานผลการดาเนินงาน
7. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ
เด็กและเยาวชนในพื้นที่ใกล้เคียง
8. พื้นที่เป้าหมาย
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช
9. ระยะเวลาดาเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
วันเสาร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2561
10. งบประมาณ 25,000.- บาท พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ (รายละเอียดตัวคูณ)
10.1 งบพื้นฐาน งบสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
10.2 งบบูรณาการ.................................................................
รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ

ที่
1 ค่าไวนิล
2 ค่าวัสดุ

รายการงบประมาณ
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
1,500
1,500
23,500
23,500
25,000
25,000

รวมงบประมาณ
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ความเสี่ยง
ขาดรายละเอียดของผู้ที่จะได้รับผลประโยชน์จากโครงการ และการเข้าร่วมกิจกรรม
การบริหารความเสี่ยง
การใช้ข้อมูลพื้นฐานในการดาเนินโครงการ
12. หน่วยงานรับผิดชอบ
กลุ่มพัฒนาการศึกษา สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจร้อยละ 90
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3. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
2. การขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

โครงการลาดับที่ 2
- ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ครั้งที่ 1/2561

เมื่อวันที่ 19

พ.ศ. กุมภาพันธ์ 2561

- สนองนโยบายสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1. ชื่อโครงการ
2. หลักสูตร

การพัฒนาศักยภาพครูและผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
การพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยโดยใช้ 0-NET เป็นฐาน

3. หลักการและเหตุผล
สานั กงานคณะกรรมการการส่ งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึก ษาธิการมีแนวนโยบายจะพั ฒ นา และ
ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเน้นในวิชาหลักสาคัญ คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ให้นักเรียนทุกคนมี
คุณ ภาพมากยิ่งขึ้น โดยใช้ทักษะกระบวนการผ่านครูผู้สอน เป็นผู้ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาในกลุ่มสาระสาคัญ ๆ
ดังกล่าว โดยที่คะแนน O-NET วิชาภาษาไทยของนักเรียนโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช ยังอยู่ในระดับ
ต่า เห็น ควรที่จ ะมีก ารพั ฒ นาครูผู้ สอนให้ มีค วามช านาญ มี เทคนิ ควิ ธีการ ในงานด้านการสอนให้ มี คุณ ภาพ และมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4. วัตถุประสงค์
4.1. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนวิชาภาษาไทยในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษา ปีที่
6 ตลอดจนครูผู้สอนภาษาไทยชั้นอื่นที่สนใจ
4.2. เพื่อให้ผลจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ทั้ง 3 ระดับ มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้น
4.3. เพื่อพัฒนากระบวนการสอนในเทคนิคใหม่ๆ แก่ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
5. เป้าหมาย
5.1. เชิงปริมาณ
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยที่สนใจเข้ารับการพัฒนา 150 คน
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5.2. เชิงคุณภาพ
ครู ผู้ สอนวิ ช าภาษาไทย ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 ชั้น มั ธยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ชั้ น มั ธ ยมศึ กษาปี ที่ 6
ตลอดจนครูผู้สอนวิชาภาษาไทยที่สนใจ มีความรู้ มีความเข้าใจ และมีความมั่นใจในการใช้เทคนิควิธีการสอน เพื่อเร่ง
คุณภาพประสิทธิภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย
6. กิจกรรม
6.1. จัดอบรมครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่
6 ตลอดจนผู้สอนวิชาภาษาไทยในชั้นอื่นๆ 2 วัน
6.2. สถานที่จัดกิจกรรม
 โรงแรมแกรนด์ปาร์ค

อาเภอเมือง

จังหวัดนครศรีธรรมราช

7. งบประมาณ
7.1. ค่าอาหารกลางวัน จานวน 150 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 200 บาท

เป็นเงิน 60,000 บาท

7.2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 150 คนๆ ละ 4 มื้อๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท
7.3. ค่าจัดทาเอกสาร

เป็นเงิน 10,000 บาท

7.4 ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 4 คน

เป็นเงิน 2,400 บาท
รวมทั้งสิ้น 102,400 บาท
(หนึ่งแสนสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

หมายเหตุ : ขอถั่วจ่ายทุกรายการ/จ่ายตามความเป็นจริง/ เงินเหลือจ่ายส่งคืน
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1. ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยที่สนใจ ได้รับการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
8.2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทย ทั้ง 3 ระดับจะมีคะแนน
สูงขึ้น
8.3. ครูได้รู้เทคนิควิธีการใหม่ๆ ในการสอนนักเรียน

166

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ที่
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด

3. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
2 การขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

1. ชื่อโครงการ

การพัฒนาศักยภาพครู และ ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน

2. หลักสูตร

การจัดการเรียนรู้แบบ Active Leaning กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

3. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้มีการกาหนดแนวทางการจัดการศึกษา
ตามมาตรา 22 ไว้ว่า “ การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองได้ และถือว่ าผู้เรีย นมีค วามสาคัญ มากที่ สุด โดยกระบวนการจัด การเรียนรู้ต้ องส่ ง เสริม ให้ผู้ เรีย น
สามารถพัฒนาตามธรรมราชาติและเต็มศักยภาพ”
การปฏิรูป ในการเรียนการสอนในทศวรรษที่ 21 นั้ น ต้องมีการปฏิรูปการเรีย นการสอน
เป็นการปรับวิธีการสอนโดยจัดการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาศักยภาพ
ได้อย่างเต็มที่และเต็มความสามารถมีความสุขในการเรียนรู้ มากยิ่งขึ้น การจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการรู้
โดย Active Learning เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เนินผู้เรียนเป็นสาคัญ เป็นการเรียนรู้จากการลงมือ
ปฏิบัติ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทาสิ่งต่าง ๆที่สนใจ ใฝ่รู้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะทั้งในเชิงความคิด
มนุษยสัมพันธ์ และเทคนิควิธีต่างๆ
จากความสาคัญดังกล่าว ครูมีหน้าที่สาคัญ ในการปรับวิธีการเรียนการสอน เพื่อให้ สามารถพั ฒนา
ผู้เรียนได้ เต็ม ศัก ยภาพ ทางคณะกรรมการประสานและส่ง เสริมการศึกษาเอกชนจัง หวัด นครศรีธรรมราช
จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนเอกชน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ขึ้นมา
4. วัตถุประสงค์
4.1 . เพื่อพัฒนาครูโรงเรียนเอกชนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้และการลงมือปฏิบัติของผู้เรียน (Active Learning)
4.2. เพื่อนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เน้นกระบวนการเรียนรู้
และการลงมือปฏิบัติของผู้เรียน (Active Learning)
4.3. เพื่อรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้แบบ Active Leaning กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
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5. เป้าหมาย
5.1. เชิงปริมาณ
5.1.1) จัดอบรมพัฒนาครูโรงเรียนเอกชนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้มีความรู้
ความเข้ าใจเกี่ ย วกั บ การจัด การเรีย นรู้ ที่ เน้ น กระบวนการเรีย นรู้แ ละการลงมื อปฏิ บั ติข องผู้ เรี ยน (Active
Learning) จานวน 150 คน จากทุกโรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน จานวน 2 วัน
5.1.2) นิ เทศ ติ ด ตาม การจั ด การเรี ย นรู้ ค รู ก ลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ค ณิ ต ศาสตร์
เน้นกระบวนการเรียนรู้และการลงมือปฏิบัติของผู้เรียน (Active Learning) ทุกโรงเรียน
5.1.3) รายงานผลการดาเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้แบบ Active
Leaning กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
5.2. เชิงคุณภาพ
5.2.1) ครู โรงเรี ย นเอกชน กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ค ณิ ต ศาสตร์ จ านวน 80 โรงเรี ย น
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้และการลงมือปฏิบัติของผู้เรียน (Active
Learning)
5.2.2) ครูโรงเรียนเอกชนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในจังหวัดนครศรีธรรมราชมี
ความรู้ ความสามารถในการจัดการศึกษาอย่างมีระบบและเกิดคุณภาพสูงสุด
6. กิจกรรม
ที่
1

กิจกรรม

ระยะเวลา

การเตรียมการ

มีนาคม 2561

ผู้รับผิดชอบ
คณะทางาน

- กาหนดหลักสูตรในการพัฒนา
- สร้างเครื่องมือในการพัฒนา
2

การดาเนินการ

คณะทางาน

- อบรมพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้มีความรู้ ความ เมษายน 2561
เข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้และการลง
มือปฏิบัติของผู้เรียน (Active Learning)
- นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้และ
การลงมือปฏิบัติของผู้เรียน (Active Learning)
3

รายงานผลการดาเนินงานโครงการ

พฤษภาคมกรกฎาคม 2561
กันยายน 2561 คณะทางาน

7. สถานที่จัดกิจกรรม
 โรงแรมแกรนด์ปาร์ค

อาเภอเมือง

จังหวัดนครศรีธรรมราช
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8. งบประมาณ
ที่
1

กิจกรรม/รายการ

งบประมาณ

จั ด อบรมพั ฒ นาครู ก ลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ ค ณิ ต ศาสตร์
Active Learning จานวน 150 คน จานวน 2 วัน
- ค่าอาหารกลางวัน จานวน 150 คน คนละ 2 มื้อ มื้อ
ละ 200 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 150 คน คนละ
4 มื้อ มื้อละ 50 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท

103,500

-ค่าเอกสารประกอบการอบรม จานวน 150 เล่ม เล่มละ
50 บาท เป็นเงิน 7,500

2

-ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 10 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600
บาท เป็นเงิน 6,000 บาท
นิ เทศ ติ ด ตาม การจั ด การเรี ย นรู้ ที่ เน้ น กระบวนการ
เรี ย น รู้ แ ละก ารลงมื อ ปฏิ บั ติ ข อ งผู้ เ รี ย น (Active
Learning) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
- ค่าพาหนะการเดินทางไปนิเทศ จานวน 80 โรงเรียน
โรงเรียนละ 200 บาท เป็นเงิน 16,000
รวม

16,000

119,500

หมายเหตุ : ขอถั่วจ่ายทุกรายการ / ส่วนเกินผู้เข้ารับการอบรมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง/เงินเหลือจ่ายส่งคืน
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 . ครูโรงเรียนเอกชนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้และการลงมือปฏิบัติของผู้เรียน (Active Learning)
8.2. ครูสามารถจัดการเรียนรู้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เน้นกระบวนการเรียนรู้และการลง
มือปฏิบัติของผู้เรียน (Active Learning)
8.3. ผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีคุณภาพ ประสอทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สป.ที่
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่

5 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
3 การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

1. ชื่อโครงการ เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงานสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เป็นหัวใจสาคัญ ต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กร บุคลากรจึงจาเป็น
ที่จะต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพตลอดเวลาเพื่อให้มีความคิดสร้างสรรค์ และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ โดยการนา
ศักยภาพของแต่ละบุค คลมาใช้ ไม่ ว่าจะเป็น การนาเอาความรู้ค วามสามารถที่มี อยู่ รวมทั้ ง กฎหมายและ
ระเบียบต่างๆ ที่จาเป็นในการปฏิบัติราชการ และสมรรถนะเพื่อให้การปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ
สร้างให้แต่ละบุคคลเกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ตลอดจนเกิดความตระหนักในคุณค่าของตนเอง เพื่อนร่วมงาน
อย่างไรก็ตาม ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ต้องอาศัยองค์ประกอบที่สาคัญ 2 ประการ คือ การพัฒนา
ระบบในการทางาน ซึ่งระบบในการทางาน เมื่อมีการปรับเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วมีการปฏิบัติงานไปตาม
ระบบ แต่ ศั ก ยภาพของบุ ค ลากร จะต้ อ งมี ก ารพั ฒ นาและปรั บ ให้ มี ค วามเหมาะสมกั บ ยุ ค สมั ย ที มี
การเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา การพัฒนาประสิทธิภาพในการทางานรวมถึงความรู้ในด้านต่างๆของบุคลากร
เป็นเรื่องที่จะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากเป็นการเสริมสร้างความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างดีแล้ว ยังเป็นการสร้างขวัญกาลังในการทางาน ที่นับว่าเป็นสวัสดิการอันดีให้กับบุคลากรในองค์กร
ซึ่งจะทาให้บุคลากรได้รับความรู้ เพื่อนาไปใช้ในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลุ่มบริหารงานบุคคล ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาบุคลากรในสังกัด
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงเห็นความจาเป็นและสาคัญที่จะจัดให้การเสริมสร้างศักยภาพ
บุค ลากรเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ทธิ ผลในการปฏิ บั ติ ง านในสานั ก งานศึ ก ษาธิ การจั ง หวัดนครศรี ธรรมราช ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ขึ้น ภายใต้ ค วามร่วมมือและกระบวนการมี ส่วนร่วมในการปฏิบั ติง านและด าเนิ น
กิจกรรม ดังนี้
TEAMWINS
T = Teamwork การทางานเป็นทีม
E = Equality of Work ความเสมอภาคในการทางาน
A = Accountability ความรับผิดชอบ
M = Morality and Integrity การมีศีลธรรมและมีความซื่อสัตย์
W = Willingness ความมุ่งมั่นตั้งใจทางานอย่างเต็มศักยภาพ
I = Improvement การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
N = Network and Communication การเป็นเครือข่ายที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
S = Service Mind การมีจิตมุ่งบริการ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร และให้เห็นถึงศักยภาพ และสามารถดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ใน
การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
3.2 เพื่อส่งเสริมเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงานขององค์กรทั้งในระดับบุคคล กลุ่มงาน และองค์กรโดยรวม
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4. เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมายของโครงการ
4.1 เชิงปริมาณ
บุคลากรในสังกั ดสานั กงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย ข้าราชการ
เจ้าหน้าที่คุรุสภา ลูกจ้างประจา และลูกจ้างชั่วคราว จานวน 72 คน
4.2 เชิงคุณภาพ
บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒ นาศั กยภาพ ดึง ศักยภาพของตนเองมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุประสิทธิขององค์กร และมีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติง านร่วมกันตาม
แนวทางการท างานแบบมี ส่ วนร่ วม พร้อ มทั้ ง มี ความเข้า ใจในวัฒ นธรรมการปฏิ บั ติง านระ หว่ างบุ ค คลใน
หน่วยงาน และระหว่างหน่วยงาน
5. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. กาหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและกาหนดเนื้อหาสาระในการจัดกิจกรรมการพัฒนา
2. จัดหาวิทยากร
3. จัดเตรียมสถานที่การจัดกิจกรรมการพัฒนา
4. ดาเนินการกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
5. ประเมินผลการดาเนินงานและผู้เข้าร่วมโครงการ
6. สรุปและรายงานผลการดาเนินงานเสนอศึกษาธิการจังหวัด
6. ระยะเวลาดาเนินการ สถานที่ดาเนินการ
ระหว่างวันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บ้านเคียงน้ารีสอร์ท จังหวัดพัทลุ
7. งบประมาณที่ ใ ช้ งบรายจ่ า ยอื่ น แผนงานขยายโอกาสและพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา งบด าเนิ น งาน
จานวน 88,000 บาท (แปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
ที่ รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ
1. ประชุมคณะทางาน
1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1 มื้อ ๆ
ละ 30 บาท 10 คน
(10 x 30)
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
จานวน 2 มื้อ ๆ ละ 50 บาท 72 คน
(72x50x2)
3. ค่าอาหารเย็น
จานวน 1 มื้อ ๆ ละ 300 บาท 72 คน
(72x300)
4. ค่าที่พัก จานวน 1 คืนๆ ละ 600 บาท
72 คน (72x600)
5. ค่าชดเชยน้ามันเชื้อเพลิง
6. ค่าตอบแทนวิทยากร
7. ค่าวัสดุ
รวมงบประมาณ
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ

งบประมาณ
300

จาแนกหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
วัสดุ
300

7,200

7,200

21,600

21,600

43,200

43,200

12,000
2,400
1,300
88,000

12,000
2,400
2,400

84,300

1,300
1,300
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8. การวิเคราะห์ความเสี่ยง
8.1 ประเด็นความเสี่ยง :จานวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรค่อนข้างจากัด ทาให้มีระยะเวลา
ในการดาเนินกิจกรรมน้อย อาจจะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการที่ได้วางไว้
8.2 การบริหารความเสี่ยง : ขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9. หน่วยงานรับผิดชอบ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
10. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของโครงการ
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป
80
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช มีบุคลากรที่มีศักยภาพสามารถปฏิบัติงานให้องค์กร
บรรลุประสิทธิผลและเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
12. ผู้ประสานงานโครงการ
นางแสงจันทร์ นาคปลัด ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชานาญการ โทร. 08-4870-9346

172

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป.ที่ 4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการกระจายโอกาสทางการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การผลิตและพัฒนากาลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
๑.ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทารูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตร
ต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา:รูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตร
ต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา
๒. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่๑๙
สิง หาคม ๒๕๕๙ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ซึ่งนายกรัฐมนตรี
ได้ให้ความสาคัญของแนวทางการขับเคลื่อนด้านการศึกษา โดยมุ่งเน้นบูรณาการความร่วมมือกับ ทุกภาคส่วน
ทั้ ง ภาครั ฐ เอกชน รวมถึ งองค์ ก รประชาสั ง คม เพื่ อ ให้ ก ารพั ฒ นาด้ า นการศึ ก ษามี ค วามต่ อ เนื่ อ งและเกิ ด
ความยั่งยืนในระยะยาวต่อไป รวมทั้งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและอุตสาหกรรม
ไทยแลนด์ ๔.๐
กระทรวงศึ ก ษาธิก ารเห็ น ความสาคั ญ ของการเพิ่ ม โอกาสทางการศึ กษาให้ กับ ผู้เรีย นมี ท างเลื อ ก
ในการเข้ า สู่ ก ารศึ ก ษาที่ ห ลากหลาย โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การให้ ผู้ เรี ย นในสายอาชี พ ทั้ ง ผู้ เ รี ย นระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สามารถเข้าสู่เส้นทางการศึกษาใน
ระดับอุ ดมศึ กษาได้ ในการนี้ ส านั กงานปลัดกระทรวงศึก ษาธิการจึง เห็ นควรจัดโครงการส่ง เสริมเวทีและ
ประชาคมเพื่ อ การจั ดท ารูป แบบและแนวทางการพั ฒ นาหลั กสู ตรต่ อเนื่ องเชื่ อ มโยงการศึ กษาขั้ นพื้ น ฐาน
กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษาในระดับภูมิภาคและจังหวัดมีนวัตกรรม
ที่จะสนับสนุนการศึกษาที่ต่อเนื่องเชื่อมระหว่างการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา
ที่ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของพื้ น ที่ สามารถพั ฒ นาทั ก ษะผู้ เรี ย นให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการและบริ บ ท
ทางการศึกษาในแต่ละสาขาวิชาชีพให้มีทั กษะต่อยอดในสถาบันอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัย
กระบวนการการมีส่วนร่วมผ่านการจัดเวทีและประชาคมเป็นเครื่องมือสาคัญในการสร้างและแนวทางในการ
พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาทั้ งในระดับภูมิภาคและ
จังหวัด
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อให้สานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ดาเนินการโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทารูปแบบและแนวทางการพัฒนา
หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราชได้ตระหนักถึงความสาคัญของโครงการดังกล่าว ดังนั้นเพื่อให้เกิดมรรคผลตามเป้าหมายของ
โครงการ จึงได้จัดทาโครงการรอบรับงบประมาณดังกล่าวขึ้น
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๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อพัฒนารูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้น พื้นฐานกับ
อาชีวศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดนครศรีธรรมราช
๓.๒ เพื่ อ จั ด ท าแผนยุ ท ศาสตร์ ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต รต่ อ เนื่ อ งเชื่ อ มโยงการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานกั บ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาระยะ ๕ ปี
๓.๓ เพื่อสร้างความเข้าใจ เจตคติ แนวทางแก่ผู้ปกครอง นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ ยวข้องในการศึกษา
ต่อสายอาชีวศึกษา
๔. เป้าหมาย/ กลุ่มเป้าหมายของโครงการ
๔.๑ เชิงปริมาณ
๔.๑.๑.มีการพัฒนารูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้น พื้นฐาน
กับอาชีวศึกษาในระดับจังหวัด จานวน ๖ หลักสูตร
๔.๑.๒ มีแผนยุทธศาสตร์การการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษาระยะ ๕ ปี
๔.๑.๓ มี จ านวนบุ ค ลากรเข้ า ร่ ว มโครงการ ประกอบด้ ว ย บุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข้ อ งผู้ บ ริ ห าร
สถาบันการศึกษา/สถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน จานวน ๑,๐๐๐ คน
๔.๒ เชิงคุณภาพ
รูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้น พื้นฐานกับอาชีวศึกษาสามารถ
สร้างเจตคติต่อผู้ปกครองและนักเรียนในการเรียนต่อสายอาชีพเพิ่มขึ้น
๕. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของโครงการ
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
๑. จานวนหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาใน มีจานวน ๖ หลักสูตร
ระดับจังหวัด
๒.แผนยุทธศาสตร์การการพัฒ นาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้น มีแผนยุทธศาสตร์
พื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาระยะ ๕ ปี

๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดรูปแบบและแนวทางการดาเนินโครงการ และประชุม
คณะกรรมการกาหนดรูปแบบและแนวทางการดาเนินโครงการ
๖.๒ จัดประชุมชี้แจงการดาเนินโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทารูปแบบและแนว
ทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
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๖.๒.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน และประชุมคณะกรรมการ/คณะทางาน
๖.๒.๒ แจ้งกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วยผู้บริหารหรือตัวแทนโรงเรียนใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัย และหน่วยงานทางการศึกษาที่
เกี่ยวข้อง
๖.๒.๓ ดาเนินการประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจในประเด็นดังนี้
- รายละเอียดการดาเนินโครงการ
- หลักสูตรการสอนในอาชีวศึกษา
- แนวทางการจัดทาหลักสูตร
๖.๓. จัดทาเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียน/เกณฑ์การประเมินหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้น
พื้นฐานกับอาชีวศึกษา และพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ
๖.๓.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน และประชุมคณะกรรมการ/คณะทางาน
๖.๓.๒ จัดทาเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ และเกณฑ์การประเมินหลักสูตร
ต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา
๖.๓.๓ โรงเรียนดาเนินการยกร่างหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับ
อาชีวศึกษา และส่งหลักสูตรพร้อมเอกสารประกอบเพื่อพิจารณาเข้าร่วมโครงการ ตามช่วงเวลาที่กาหนด
๖.๓.๔ พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ
๖.๔.๕ จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
๖.๔. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินการของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
๖.๔.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน และประชุมคณะกรรมการ/คณะทางาน
๖.๔.๒ ประชุมคณะทางานจัดทาเครื่องมือนิเทศ ติดตามและจัดทาปฏิทินการนิเทศ ติดตาม
๖.๔.๓ ดาเนินการนิเทศติดตาม อย่างน้อย ๒ ครั้ง/โรงเรียน
๖.๔.๔ สรุปผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
๖.๕.ประชุม ปฏิ บั ติก ารจั ดท าแผนยุท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาหลัก สูตรต่ อเนื่ องเชื่ อมโยงการศึก ษาขั้ น
พื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาระยะ ๕ ปี
๖.๕.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน และประชุมคณะกรรมการ/คณะทางาน
๖.๕.๒ ประชุมประชุม ปฏิ บัติ การจัดท าแผนยุท ธศาสตร์ก ารการพัฒ นาหลักสูต รต่อเนื่อ ง
เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาระยะ ๕ ปี
๖.๕.๓ สรุปและจัดทาแผนยุทธศาสตร์การการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้น
พื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาระยะ ๕ ปี ฉบับสมบูรณ์
๖.๖ ประเมินคัดเลือกหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา
๖.๖.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน และประชุมคณะกรรมการ/คณะทางาน
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๖.๖.๒ แจ้งโรงเรียนส่งหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาเพื่อ
ประเมิน
๖.๖.๓ ดาเนินการการประเมินคัดเลือกหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับ
อาชีวศึกษา
๖.๖.๔ สรุปผลการประเมินคัดเลือกหลักสูตร (จานวน ๑ หลักสูตร)
๖.๗ จัดประชุมเวที และประชาคมรับ ฟั ง ความคิ ดเห็ น (public forum) เกี่ ยวกั บ รูปแบบและแนว
ทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาของจังหวัด
๖.๗.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน และประชุมคณะกรรมการ/คณะทางาน
๖.๗.๒ แจ้งกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบบุคลากรโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัย หน่วยงานทางการศึกษาอื่นๆผู้ปกครองนักเรียน และ
นักเรียน
๖.๗.๓ จัดประชุมเวทีและประชาคมรับฟังความคิดเห็น (public forum) เกี่ยวกับรูปแบบ
และแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาของจังหวัดมีประเด็น
สาคัญ ดังนี้
- โรงเรียนนาเสนอหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา
พร้อมมอบโล่/เกียรติบัตร ประกาศเกียรติคุณ
- แสดงนิ ท รรศการของโรงเรี ย นที่ เข้ า ร่ว มโครงการ วิท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษา และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- เสวนา/บรรยายเกี่ ย วกั บ หลั ก สู ต รและแนวทางการศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ งเชื่ อ มโยง
การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
๖.๗.๔ สรุปผลการดาเนินการ
๖.๘ สรุปผลการดาเนินงานโครงการ จัดทารายงานนาเสนอ กศจ. และสานักปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
๗.ระยะเวลาดาเนินการ (วัน /เดือน /ปี / สถานที่ดาเนินการ)
มกราคม – กั นยายน ๒๕๖๑ สานักงานศึกษาธิการจัง หวัด นครศรีธรรมราช โรงเรียนที่เข้ าร่ว ม
โครงการ และสถานที่จัดประชุมในจังหวัดนครศรีธรรมราช
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๘.งบประมาณ
งบประมาณ จานวน ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
ที่
๑

๒

๓

รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ

งบประมาณ รายการงบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการประชุมชี้แจง ๑๔,๐๐๐
ก ารด าเนิ น โค ร งก ารส่ งเส ริ ม เวที แ ล ะ
ประชาคมเพื่ อ การจั ด ท ารู ป แบบและแนว
ทางการพั ฒ นาหลั ก สู ต รต่ อ เนื่ อ งเชื่ อ มโยง
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานกั บ อาชี ว ศึ ก ษาและ
อุดมศึกษา
- ค่าพาหนะ
๑๔,๐๐๐
ประชุมคณะกรรมการกาหนดรูปแบบและ
๑๔,๕๐๐
แนวทางการดาเนินโครงการ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
๒,๕๐๐
( ๒๕คนX๕๐บาทX๒มื้อ )
- พาหนะสาหรับกรรมการเท่าที่จ่ายจริง
๑๐,๐๐๐
(๒๕คนx๒๐๐บาทx๒ครั้ง)
- ค่าวัสดุ
จัดประชุมชี้แจงการดาเนิน โครงการส่งเสริม ๑๘๘,๐๐๐
เวทีและประชาคมเพื่อการจัดทารูปแบบและ
แนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานกั บ อาชี ว ศึ ก ษาและ
อุดมศึกษา
๓.๑ ประชุมคณะกรรมการ/คณะทางาน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
( ๖๐คนX๕๐X๑มื้อ )
-ค่าวัสดุ

ค่าวัสดุ

๒,๐๐๐

๓,๐๐๐
๒,๐๐๐
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๓.๒ จั ด ประชุ ม ชี้ แ จงการด าเนิ น โครงการ
ส่ ง เสริ ม เวที แ ละประชาคมเพื่ อ การจั ด ท า
รู ป แบบและแนวทางการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
ต่ อ เนื่ อ งเชื่ อ มโยงการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานกั บ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสาหรับ
( ๓๐๐คนX๕๐บาทX๒มื้อ )
- ค่าอาหารกลางวัน
( ๓๐๐คนX๒๕๐บาทX๑มื้อ )
- ค่าพาหนะตามที่จ่ายจริง
( ๓๐๐คนx๒๐๐บาท)
- ค่าตอบแทนวิทยากร
( ๕ชั่วโมงX ๖๐๐บาท)
- ค่าวัสดุ
๔ - จัดทาเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียน/เกณฑ์การ ๕๑๙,๐๐๐
ประเมินหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐานกั บ อาชี ว ศึ ก ษา และพิ จ ารณา
คัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ
- ๔.๑ ประชุมคณะกรรมการ/คณะทางาน
- -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
( ๒๕คนX๕๐บาทX๒มื้อ )
- ค่าอาหารกลางวัน
( ๒๕คนX๒๕๐บาทX๑มื้อ )
- ค่าพาหนะตามที่จ่ายจริง
(๒๕คนX๒๐๐บาท)
- ค่าวัสดุ

รายการงบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

๓๐,๐๐๐
๗๕,๐๐๐
๖๐,๐๐๐
๓,๐๐๐
๑๕,๐๐๐

๒,๕๐๐
๖,๕๐๐
๕,๐๐๐
๒,๐๐๐
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๕

รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ

งบประมาณ

๔.๒ ดาเนินการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียน
เข้าร่วมโครงการ
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
( ๒๕คนX๕๐บาทX๒มื้อ )
- ค่าอาหารกลางวัน
( ๒๕คนX๒๕๐บาทX๑มื้อ )
- ค่าพาหนะตามที่จ่ายจริง
(๒๕คนX๒๐๐บาท)
-ค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(๑๕คนx๖๐๐)
๔.๓ จัดสรรให้โรงเรียนที่ได้รับการ
คัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ๖ โรงเรียนๆละ
๘๐,๐๐๐ บาท
นิ เ ทศ ติ ด ตาม และป ระเมิ น ผลก าร ๖๐,๕๐๐
ดาเนินการของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
๕.๑ประชุม คณะท างานจัด ท าเครื่อ งมื อ
นิเทศ ติดตามและจัดทาปฏิทินการนิเทศ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
( ๓๐คนX๕๐X๒มื้อ )
-ค่าอาหารกลางวัน
(๓๐คน X๒๕๐บาทX๑มื้อ )
-ค่าวัสดุ
๕.๒ ดาเนินการนิเทศติดตาม อย่างน้อย
๒ ครั้ง/โรงเรียน
- ค่ า พาหนะ/ชดเชยน้ ามั น จ านวน ๖
โรงเรียนๆละ ๑,๕๐๐บาท ๒ ครั้งต่อโรง
(๖X๒X๑,๕๐๐)
- ค่าเบี้ยเลี้ยง(๒๐คนX๑๒๐บาทX๑๒ครั้ง)

รายการงบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

๒,๕๐๐
๖,๕๐๐
๕,๐๐๐
๙,๐๐๐
๔๘๐,๐๐๐

๓,๐๐๐
๗,๕๐๐
๒,๐๐๐

๑๘,๐๐๐

๒๘,๐๐๐
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๖

รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ

งบประมาณ

๕.๓ สรุ ป ผลการนิ เ ทศ ติ ด ตาม และ
ประเมินผล
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
( ๒๐คนX๕๐บาทX๒มื้อ )
ประชุมปฏิบัติการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ๑๖๗,๐๐๐
การพั ฒ นาหลั ก สู ต รต่ อ เนื่ อ งเชื่ อ มโยง
การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษาระยะ ๕ ปี
๖.๑ประชุมคณะกรรมการ/คณะทางาน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
( ๒๐คนX๕๐บาทX๑มื้อ )
-ค่าวัสดุ
๖.๒จั ด ประชุ ม ปฏิ บั ติ ก ารจั ด ท าแผน
ยุทธศาสตร์ การพั ฒ นาหลักสู ตรต่อเนื่อ ง
เชื่ อ ม โย งก าร ศึ ก ษ าขั้ น พื้ น ฐาน กั บ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาระยะ ๕ ปี
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
( ๘๐คนX๕๐บาทX๔มื้อ)
- ค่าอาหารกลางวัน
( ๘๐คนX๒๕๐บาทX๒มื้อ )
- ค่าอาหารเย็น
( ๘๐คนX๓๐๐บาทX๑มื้อ)
- ค่าพาหนะตามที่จ่ายจริง
( ๘๐คนx๒๐๐บาท)
- ค่าห้องพัก
( ๔๐ห้องX๑,๒๐๐บาทX๑คืน )
- ค่าวัสดุ

รายการงบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

๒,๐๐๐

๑,๐๐๐
๒,๐๐๐

๑๖,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๒๔,๐๐๐
๑๖,๐๐๐

๔๘,๐๐๐
๑๑,๐๐๐
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๗

๘

รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ

งบประมาณ

ประเมินคัดเลือกหลักสูตรต่อเนื่อง
๒๕,๕๐๐
เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับ
อาชีวศึกษา
๗.๑ประชุมคณะกรรมการ/คณะทางาน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
( ๒๐คนX๕๐บาทX๑มื้อ )
๗.๒ด าเนิ น การการประเมิ น คั ด เลื อ ก
หลั กสู ตรต่ อเนื่อ งเชื่ อมโยงการศึ กษาขั้ น
พื้นฐานกับอาชีวศึกษา
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
( ๑๐คนX๕๐บาทX๒มื้อ )
-ค่าอาหารกลางวัน
(๑๐คน X๒๕๐บาทX๑มื้อ )
- ค่าตอบแทนกรรมการ
(๑๐คนx๑,๒๐๐บาท)
- ค่ า พาหนะ/ชดเชยน้ ามั น จ านวน ๖
โรงเรียนๆละ ๑,๕๐๐ บาท ๑ ครั้งต่อโรง
(๖X๑X๑,๕๐๐)
จัดประชุมเวทีและประชาคมรับฟังความ ๔๐๕,๐๐๐
คิดเห็น (public forum) เกี่ยวกับรูปแบบ
และแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง
เชื่ อ ม โย งก าร ศึ ก ษ าขั้ น พื้ น ฐาน กั บ
อาชีวศึกษาของจังหวัด
๘.๑ประชุมคณะกรรมการ/คณะทางาน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
( ๖๐คนX๕๐บาทX๒มื้อ )

รายการงบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐
๒,๕๐๐
๑๒,๐๐๐
๙,๐๐๐

๖,๐๐๐

ค่าวัสดุ
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-ค่าอาหารกลางวัน
(๖๐คน X๒๕๐บาทX๑มื้อ )
๘.๒ จัดจัดประชุมเวที และประชาคมรับ
ฟั ง ค ว า ม คิ ด เห็ น (public forum)
เกี่ยวกับรูปแบบและแนวทางการพัฒ นา
หลั กสู ตรต่ อเนื่อ งเชื่ อมโยงการศึ กษาขั้ น
พื้นฐานกับอาชีวศึกษาของจังหวัด
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
( ๖๐๐คนX๕๐บาทX๒มื้อ )
- ค่าอาหารกลางวัน
( ๖๐๐คนX๒๕๐บาทX๑มื้อ)
- ค่าพาหนะตามที่จ่ายจริง
( ๖๐๐คนx๒๐๐บาท)
- ค่าตอบแทนวิทยากร
( ๕คนX ๑,๒๐๐ บาทX๔ชั่วโมง)
- ค่าวัสดุ

๙

งบประมาณ

รายการงบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
๑๕,๐๐๐

ค่าวัสดุ

๖๐,๐๐๐
๑๕๐,๐๐๐
๑๒๐,๐๐๐
๒๔,๐๐๐

สรุปผลการดาเนินงานโครงการ จัดทา
๑๕,๕๐๐
รายงานนาเสนอ กศจ. และสานัก
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
- ค่ า อ า ห า ร ว่ า ง แ ล ะ เค รื่ อ ง ดื่ ม
( ๓๐คนX๕๐บาทX๒มื้อ )
- ค่าอาหารกลางวัน( ๓๐X๒๕๐X๑มื้อ )
- ค่าวัสดุ
รวม
๑,๔๐๐,๐๐๐ ๔๘,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓,๐๐๐
๗,๕๐๐
๕,๐๐๐
๑,๒๘๑,๐๐๐ ๗๑,๐๐๐
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๙.การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ความเสี่ยง :ความเสี่ยงด้านการดาเนินงานเนื่องจากเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน อาจทาให้เกิด
อุปสรรคในการเรื่องการสื่อสารและความไม่เข้าใจตรงกันรวมถึงเจตคติต่อการเรียนต่ออาชีวศึกษา
การบริหารความเสี่ยง : มีการประชุมชี้แจงทาความเข้าใจการดาเนินโครงการและสร้างเจตคติต่อการ
เรียนต่อสายอาชีวศึกษา
๑๐. หน่วยงานรับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลและกลุ่มพัฒนาการศึกษา
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑๑.๑ผู้สาเร็จการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(การศึกษาภาคบังคับ)มีทางเลือกในการเข้าสู่
การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นที่หลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการ และบริบทในพื้นที่
๑๑.๒หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราชมีคู่มือและกรอบแนวทางการพัฒนาหลักสูตร
ต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา
๑๑.๓ ผู้ปกครอง นักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง เข้าใจและมี เจตคติที่ดีต่อการศึกษาต่อสายอาชีวศึกษา
ซึ่งส่งผลต่อการเรียนต่อสายอาชีพสูงขึ้น และสนองต่อตลาดแรงงานในอนาคต
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ที่
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด

3. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
4 การผลิตและพัฒนากาลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรง

1.
2.

ชื่อโครงการ การฝึกยกระดับฝีมือ สาขา เทคนิคการสอนงาน
หลักการและเหตุผล
พระราชบัญ ญั ติก ารศึ กษาแห่ ง ชาติ พ.ศ.2542 ได้ มีก ารกาหนดแนวทางการจัด การศึก ษา
ตามมาตรา 22 ไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
และถื อ ว่ า ผู้ เรี ย นมี ค วามส าคั ญ ที่ สุ ด กระบวนการจั ด การศึ ก ษาต้ อ งส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เรี ย นสามารถพั ฒ นา
ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ” (สานักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ ,2542) การปฏิรูปการจัดการเรียน
การสอนจึงเป็นการปรับ เลือกวิธี การจัดการเรียนการสอนที่ เหมาะสมกั บผู้เรียนหรือ คิดค้นพัฒ นาวิธีสอน
แบบใหม่ ๆ เทคโนโลยี ใหม่ ๆ เพื่ อ สนั บ สนุ น การจั ด การเรีย นการสอน เพิ่ ม พู น ทั ก ษะการคิ ด และการคิ ด
และการแก้ไขปั ญ หาของผู้เรีย น เน้ นการจัด กิจกรรมที่ ให้ ผู้เรียนเกิดประสบการณ์ จริง สามารถเรียนรู้จาก
สิ่ง รอบตัวแล้วนามาบรูณ าการให้ เกิดเป็นองค์ความรู้ในตัวเอง สร้างบรรยากาศที่เอื้อหรือกระตุ้น ให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ มีความสุขที่จะค้นคว้าศึกษาหาความรู้ โดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในระหว่างการเรียน
การสอนเพื่อปลูกฝังความดีงามให้เกิดขึ้นภายในตัวผู้เรียน(หริยา ยงวรรณกร,2556) ด้วยกระบวนการเรียนรู้
และการลงมือปฏิบัติ(Active Learning) ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนได้ทาสิ่งต่างๆ ที่สนใจ ใฝ่รู้ซึ่งจะช่วยส่งเสริม ให้ผู้เรียนมีทักษะทั้งในเชิงความคิด มนุษย์สัมพันธ์ และ
เทคนิควิธี (Kinzie,Schuh,Whit,&Associates, 2005) ทั้งนี้ บทบาทเดิมของผู้สอนที่เคยเป็นผู้บอกความรู้เพียง
อย่างเดียวจะเปลี่ยนเป็นผู้อานวยความสะดวก คือ เป็นผู้เตรียมและเอื้ออานวยในการสร้างบรรยากาศ แห่งการ
เรียนรู้และจากเดิมที่เคยคาดหวัง ให้ผู้เรียนจดจาความรู้ต่าง ๆ นานาเพื่อสามารถนามาทวนซ้าได้ ก็ต้องเปลี่ยน
และส่งเสริมให้ผู้เรียนผู้เรียนรู้จักคิดอย่างมีวิจารณญาณ ดังนั้น กระบวนการ Active Learning จึงช่วยพัฒนา
ผู้เรียนให้มีนิสัยสนใจใฝ่หาความรู้เอง เพราะว่าสาระความรู้ที่เกิดขึ้นจากการศึกษาค้นคว้า มิใช่ความรู้ที่ได้รับ
จากผู้ส อนแต่เพี ยงอย่างเดียว และแนวโน้ มในอนาคตของการศึกษานั้น จะมุ่ง เน้นรูป แบบที่ เป็น การเรียนรู้
ด้วยตนเองมากขึ้น ผู้เรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่จะแสวงหาหรือค้นหาความรู้มากมาย(GerLach,Ely,1971:2-4)
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชและคณะกรรมการ
ประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงดาเนินการจัดทาโครงการพัฒนาคุณภาพครู
โรงเรียนเอกชนจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นมา
3.

วัตถุประสงค์
เพื่อ ให้ค รูโรงเรียนเอกชนนอกระบบในจัง หวัดนครศรีธรรมราช มี ความรู้ความเข้าใจและ
เตรียม ความพร้อมในการพัฒนากาลังคนและบูรณาการจัดการเรียนการสอนด้านทักษะอาชีพ ให้ตรงกับ
ความต้องการของประเทศ รองรับ Thailand 4.0 ด้วยเทคนิคการสอนงาน
4.

เป้าหมาย
(1) กลุ่มเป้าหมาย ครู ผู้สอนและบุคลากร โรงเรียนนอกระบบในจังหวัดนครศรีธรรมราช
(2) จานวนผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 30 คน (จานวน 1 รุ่น)
(3) ระยะเวลาของหลักสูตร 5 วัน ๆ ละ 6 ชั่วโมง รวม 30 ชั่วโมง
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5.

งบประมาณ 63,000 บาท จาแนกเป็น
(1) ค่าอาหารกลางวัน จานวน 30 คนๆ ละ 5 มื้อๆ ละ 130 บาท
เป็นเงิน 19,500 บาท
(2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 30 คน ๆ ละ 10 มื้อ ๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 7,500 บาท
(3) ค่าตอบแทนวิทยากร
วิทยากรจานวน 2 คน ชั่วโมงละ 600 บาท จานวน 30 ชั่วโมง
เป็นเงิน 36,000 บาท
รวมทั้งสิ้น
63,000 บาท
(หกหมื่นสามพันบาทถ้วน)

หมายเหตุ : 1. มติที่ประชุมอนุมัติงบประมาณจัดทาโครงการ จานวน 48,000 บาท
2. ขอถั่วจ่ายทุกรายการ/ส่วนเกินผู้เข้ารับการอบรมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง/เงินเหลือจ่ายส่งคืน
6.

แผนการดาเนินงาน
ระหว่างวันที่ 1 - 15 เมษายน 2561
สถานที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ ๒๒ นครศรีธรรมราช
หมายเหตุ : ระยะเวลาการจัดอบรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
7.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ครูโรงเรียนเอกชนนอกระบบในจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความรู้ความเข้าใจและเตรียมความพร้อม
ในการพั ฒ นาก าลั ง คนและบู ร ณาการจั ด การเรี ย นการสอนด้ า นทั ก ษะอาชี พ ให้ ต รงกั บ ความต้ อ งการ
ของประเทศ รองรับ Thailand 4.0 ด้วยหลักสูตร การฝึกยกระดับฝีมือ สาขา เทคนิคการสอนงาน

185

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ที่ 4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการกระจายโอกาสทางการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การผลิตและพัฒนากาลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
ชื่อโครงการ ประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561
แผนงาน
ลักษณะโครงการ
เป็นโครงการใหม่
ระยะเวลาดาเนินการ มีนาคม – กันยายน 2561
....................................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีปัญญา
มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ โดยเน้น คนไทยให้เป็ นคนดี คนเก่ง และ
มีความสุข ประกอบกับแนวคิดในการพัฒนาการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ ต้องอาศัยกระบวนการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยผ่านกระบวนการจัดกิจกรรม และการสร้างวัฒนธรรมการู้ การเสวนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกันจนส่งผลให้เกิดการเรียนรู้เพื่อนาไปสู่ คุณภาพนักเรียนและเยาวชน ส่งผลให้นักเรียนและ
เยาวชนมี คุณ ลัก ษณะอั น ที่ พึงประสงค์ ตามที่ หลัก สูตรกาหนดไว้ ทั้ง นี้ การจัดกิจกรรมสาหรับ นักเรีย นและ
เยาวชนถื อ ว่ าเป็ น พลั งที่ ส าคั ญ ในอั น ที่ จ ะช่ ว ยขั บ เคลื่ อ นให้ ง านพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เรีย นบรรลุ เป้ าหมายได้
ประกอบกับ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช องค์การบริ หารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช และ
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมทั้งหน่วยงาน
ทางการศึกษา ทุกสังกัดในจังหวัดนครศรีธรรมราช มีจุดหมายในการรวมพลังกันพัฒนาคุณภาพนักเรียนและ
เยาวชน ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีความประสงค์ให้หน่วยงานทางการศึกษาใน
จังหวัดทุกสังกัดได้จัดงานมหกรรมทางวิชาการขึ้นให้เป็นหนึ่งเดียวเพื่อ ทาให้เกิดเอกภาพและความสามัคคีกลม
เกลียวกันของนักเรียน เยาวชน บุคลากรและประชาชนทั้งจังหวัด
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ตระหนักถึง การพัฒ นาคุณ ภาพนัก เรียนและ
เยาวชนให้ บ รรลุ จุด มุ่งหมายของหลัก สูต รและการพั ฒ นาผู้เรี ยนสู่ ความเป็ น เลิศ รวมทั้ ง เป็ น การรวมพลั ง
ยกระดับคุณภาพการศึกษา ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช จึง
ได้ ก าหนดจั ด งานตามโครงการประกวดแข่ ง ขั น ทั ก ษะทางวิ ช าการเพื่ อ พั ฒ นาเด็ ก และเยาวชนจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ขึ้นมา
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่ อประชาสัมพั นธ์ สร้างกระแสการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญ หาสิท ธิโอกาสความเสมอภาคทาง
การศึกษา
2. เพื่อสร้างความเข้าใจ สร้างสานึกรับผิดชอบต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนแก่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบใน
การจัดการศึกษาและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาทุกสังกัด
3. เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะของนักเรียนให้ตรงกับความต้องการของสังคม
4. เพื่อประกวดแข่งขันความสามารถทางวิชาการของนักเรียนและเยาวชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
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3. เป้าหมาย
1. นักเรียนและเยาวชน ของสถานศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราชทุก สังกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมตาม
โครงการนี้ไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 ชองสถานศึกษาทั้งหมด
2. จัดประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ เวลา 3 วัน
3. จัด กิจกรรมการประกวดแข่ งขั นตามที่ คณะกรรมการ จากหน่ วยงานทางการศึ กษาในจัง หวั ด
นครศรีธรรมราชกาหนด ทุกกิจกรรม
4. การดาเนินงาน
กิจกรรมสาคัญ
1. ประชุมปรึกษาหารือและวางกรอบการดาเนินงาน
โดย ศธจ.นศ. อบจ.นศ. กศน.และผู้รับผิดชอบ
โครงการของกลุ่มนิเทศฯและกลุ่มพัฒนาศึกษา

จานวน/หน่วยนับ
ของแต่ละกิจกรรม

วัน เดือน ปี
ที่ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1 ครั้ง/20 คน

12 มีนาคม 61

ศธจ.นศ./อบจ.
นศ. /กศน.นศ.

2. ประชุมวางแผนเสนอกิจกรรมการแข่งขัน โดย
ศธจ.นศ.อบจ.นศ. กศน. สพป.นศ.1-4 สพม.12
เทศบาล และหน่วยงานทางการศึกษาในจังหหวัด
นครศรีธรรมราช และเสนอแต่งตั้งคณะทางาน

1ครั้ง/50

3. ประชุมคณะกรรมการจัดทาเกณฑ์ กติกาการ
แข่งขัน

2 ครั้ง/25 คน

45 พฤษภาคม
61

ศธจ.นศ.

4. ประชุมประธาน/รองประธาน/เลขานุการ/ทุกฝ่าย
และกองงานเลขานุการ

3 ครั้ง/30 คน

พฤษภาคมกรกฎาคม61

ศธจ.นศ.

5. โรงเรียนสมัครเข้าร่วมการแข่งขันตามกิจกรรมทาง
โปรแกรม

-

25 มิถุนายน –
10กรกฎาคม 61

โรงเรียน/

6. โรงเรียนทบทวนรายชื่อและปรับเปลี่ยนแก้ไข
รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทางโปรแกรม

-

11 กรกฎาคม
61

โรงเรียน/
ผู้รับผิดชอบ ICT

- ปิดโปรแกรมการสมัครเข้าแข่งขัน (เวลา 16.30 น.)

23 มีนาคม 61
เวลา 13.00 น.

ศธจ.นศ./อบจ.
นศ. /กศน.นศ.

กลุ่มนโยบาย
และแผน
ผู้รับผิดชอบ ICT
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7. ศธจ. สพป. สพม.12 อบจ. เทศบาล เสนอชื่อ
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันในแต่ละกิจกรรม เพื่อ
เสนอผู้ว่าฯประกาศแต่งตั้ง

-

25- 28 มิถุนายน โรงเรียน/
61
ศธจ.นศ.

8. พิมพ์บัตรประจาตัวผู้เข้าแข่งขัน

-

12 กรกฎาคม
61

กองเลขานุการ

9. กองเลขานุการ เตรียมเอกสารต่าง ๆ เช่น ใบ
รายงานตัวนักเรียน/คณะกรรมการ/ใบรายงานผลการ
แข่งขัน บัญชีลงเวลา ฯลฯใส่ซองให้คณะกรรมการทุก
กิจกรรม พิมพ์บัตรคณะกรรมการตัดสิน

3 ครั้ง/30

12 กรกฎาคม
61

โรงเรียน/
กองเลขานุการ

10.ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานและตัดสินผลการ
แข่งขัน ณ สถานที่แข่งขัน ทั้ง 5 จุด

1 ครั้ง/300 คน

13 กรกฎาคม
61

โรงเรียน/
กองเลขานุการ

-

13 กรกฎาคม
61

โรงเรียน/
กองเลขานุการ

12. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน เตรียม
ข้อสอบ วัสดุอุปกรณ์ แบ่งงาน ฯลฯ ให้พร้อมจัดการ
แข่งขัน

1ครั้ง/300 คน

13-15
กรกฎาคม 61

คณะกรรมการ
ตัดสิน/กอง
เลขา/การเงิน
พัสดุ

13. เตรียมความพร้อมที่จุดแข่งขันมาก

1ครั้ง/300 คน

17-18
กรกฎาคม 61

ทุกหน่วยงาน

14. ปฏิบัตงิ านการแข่งขันทักษะทางวิชาการตาม
ตารางการแข่งขัน ณ จุดแข่งขัน

3 ครั้ง/400 คน

19-21
กรกฎาคม 61

คณะกรรมการ
ดาเนินงาน/
กรรมการ
ตัดสิน/โรงเรียน

15. ประเมินสรุปผลการประเมินความพึงพอใจและ
อื่น ๆ และ สรุปผลการจัดงานและจัดทาต้นฉบับ
รายงานโครงการ

2 ครั้ง/30 คน

23-26
กรกฎาคม 61

คณะกรรมการ
ประเมินผล /
กองเลขานุการ

31 กรกฎาคม 61

อบจ.นศ.

- ปริ้นรายชื่อผู้เข้าแข่งขันแต่ละกิจกรรมให้
คณะกรรมการตัดสินแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้

11.พิมพ์สูจิบัตรการแข่งขัน

16. จัดพิมพ์ตามต้นฉบับที่โรงพิมพ์

-
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5. งบประมาณ จานวน 1,600,000 บาท จาแนกเป็น
- งบสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จานวน 1,600,000 บาท โดยถัวจ่าย
ทุกรายการ ดังนี้
ที่
รายการ/กิจกรรม
งบประมาณ
จาแนกหมวดรายจ่าย
1 ประชุมปรึกษาหารือและวางกรอบการ

2

3

4

5

ดาเนินงาน โดย ศธจ.นศ. อบจ.นศ. กศน.และ
ผู้รับผิดชอบโครงการของกลุ่มนิเทศฯและกลุ่ม
พัฒนาศึกษา
ประชุมวางแผนเสนอกิจกรรมการแข่งขัน และ
เสนอแต่งตั้งคณะทางาน
- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม (50 x30บาท)
- ค่าถ่ายเอกสาร (50 x10บาท)
ประชุมคณะกรรมการจัดทาเกณฑ์ กติกาการ
แข่งขัน
- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม (25 x50บาทx2วัน)
- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม (25 x300บาทx2วัน)
- ค่าถ่ายเอกสาร (25 x100บาท)
ประชุมประธาน/รองประธาน/เลขานุการ/ทุก
ฝ่ายและกองงานเลขานุการ
- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม (100 x50บาทx3วัน)
- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม (100 x300บาทx3วัน)
- ค่าถ่ายเอกสาร (100 x50บาท)
- ค่าพาหนะเดินทาง(100 x300บาทx3วัน)
กองเลขานุการ เตรียมเอกสารต่าง ๆ เช่น ใบ
รายงานตัวนักเรียน/คณะกรรมการ/ใบรายงาน
ผลการแข่งขัน บัญชีลงเวลา ฯลฯใส่ซองให้
คณะกรรมการทุกกิจกรรม พิมพ์บัตร
คณะกรรมการตัดสิน
- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม (30 x50บาทx2วัน)
- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม (30 x300บาทx2วัน)
- ค่าถ่ายเอกสาร (30 x50บาท)
- วัสดุการแข่งขัน

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

-

-

-

-

2,000

-

1,500

500

20,000

-

17.500

2,500

38,000

-

33,000

50,000

102,500

-

22,500

80,000
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6 ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานและตัดสินผล

210,000

-

195,000

15,000

7

915,600

75,600

840,000

-

8 ประชุมสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ และ

58,500

-

58,500

-

9 จัดพิมพ์ตามต้นฉบับที่โรงพิมพ์

120,000

-

-

120,000

การแข่งขัน
- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม (300 x50บาท)
- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม (300 x300บาท)
- ค่าถ่ายเอกสาร (300 x50บาท)
- ค่าพาหนะเดินทาง(300 x300)บาท
ปฏิบตั ิงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการตาม
ตารางการแข่งขัน ณ จุดแข่งขัน
- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม (300 x50บาท)
- ค่าถ่ายเอกสาร (300 x50บาท)
- ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินจากภายนอก
(21x1,200 บาทx3 วัน)
- ค่าพาหนะเดินทาง(400 x300บาทx3วัน)
- ค่าอาหาร/เครื่องดื่มนักเรียน (5,,000 x120
บาท)
สรุปผลการจัดงานและจัดทาต้นฉบับรายงาน
โครงการ
- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม (30 x50บาท)
- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม (30 x300บาท)
- ค่าพาหนะเดินทาง (30 x300บาท)
1,000 เล่ม

6. การติดตามประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละ 50 ของนักเรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ได้รับการ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศเฉพาะด้าน
2.ร้อยละ 80 ของนักเรียนมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ดีขึ้น

วิธีวัด/ประเมินผล
- สังเกต สอบถาม

- สังเกต สอบถาม

เครื่องมือที่ใช้
- แบบสังเกต
- แบบสอบถาม
- แบบสังเกต
- แบบสอบถาม
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียน และเยาวชน ในจังหวัดนครสรีธรรมราช ได้แสดงออกและเข้าร่วมกิจกรรมตามศักยภาพของ
แต่ละคน
2. นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานและ
พัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ประชาชน ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4. เป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ดาเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษา
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สป.ที่ 4 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ คู่คุณธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
1. ชื่อโครงการ : ขับเคลื่อนการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
2.หลักการและเหตุผล
จากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในปัจจุบัน การสื่อสารเทคโนโลยีต่างๆ ส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ซึ่งปรากฏปัญหาให้เห็นมากมาย ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้าน
อื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด อันนามาซึ่งปัญหาครอบครัวที่เกิดความทุกข์ ความ
วิต กกัง วล ความเครียด มีการปรับ ตัวที่ ไม่เหมาะสม หรือ อื่นๆ ความส าเร็จ ที่เกิด ขึ้นจากการพั ฒ นานักเรีย น
นั ก ศึ ก ษา ให้ เป็ น คนดี มี คุ ณ ธรรมตามความคาดหวั ง นั้ น ต้ อ งอาศั ย ความร่ ว มมื อ จาก ผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งทุ ก ฝ่ า ย
โดยเฉพาะบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสถานศึกษา ซึ่งมีครู อาจารย์ เป็นหลักสาคัญในการดาเนินการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของนักเรียน นักศึกษา ให้เติบโตงดงามเป็นบุคคลที่มีคุณค่าของสังคม การพัฒนานักเรียน นักศึกษา
ให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรมจริยธรรม
ด าเนิ น วิถี ชี วิต ที่ เป็ น สุ ข ตามที่ สั งคมมุ่ งหวั ง โดยผ่ านกระบวนการทางการศึ ก ษาที่ ส ถานศึ ก ษาทุ ก แห่ ง ต้ อ ง
ดาเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการให้เยาวชน เป็นคนเก่ง คนดี ดารงตนให้
อยูใ่ นสังคมอย่างมีความสุข
การดาเนินการสถานศึกษาสีขาวสานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช การดาเนินงานเพื่อสนอง
นโยบายของรั ฐบาลในการป้ องกั น และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ดในสถานศึ กษา ได้จั ดโครงการขั บเคลื่ อนการ
ดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อดาเนินการขับเคลื่อน
กาหนดยุทธศาสตร์ แผนงานกลยุทธ์ มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปัจจัยเสี่ยงรอบ
สถานศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล อย่างเข้มแข็งต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและติดตามการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
3.2 เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขอย่างยั่งยืน
4.เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมายของของโครงการ
4.1 เชิงปริมาณ สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดนครศรีธรรมราช
4.2 เชิงคุณภาพ สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่สมัครเข้ารับการ
ประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดอบายมุข จานวน ๑๓ โรงเรียน
5.ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของโครงการ

/ ตัวชี้วัด...

192

ตัวชี้วัด
1) เชิงปริมาณ
ร้อยละของสถานศึกษาที่ดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
2) เชิงคุณภาพ
สถานศึ ก ษามี ร ะบบการด าเนิ น งานป้ อ งกั น เฝ้ า ระวั ง และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด
ในสถานศึกษา อย่างจริงจัง เข้มแข็งต่อเนื่อง และยั่งยืน

ค่าเป้าหมาย
80
80

6.ขั้นตอนการดาเนินการ
๖.๑ กิจกรรมที่ ๑ : ประชุมคณะกรรมการศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
๖.๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
๖.๑.๒ จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ในสถานศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตามปฏิทิน
ที่กาหนด
๖.๑.๓ สรุปผลการประชุมประจาเดือน
๖.๒ กิจกรรมที่ ๒ : คัดเลือกสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข รางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส.
ปีการศึกษา ๒๕๖๐
6.๒.1 ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
6.๒.2 แจ้งสถานศึกษาที่สมัครเข้ารับการประเมิน
6.๒.3 ประเมินสถานศึกษา
6.๒.4 ประชุมสรุปผลการดาเนินการโครงการ
๖.๒.๕ สรุปและรายงานผล
7.กลุ่มเป้าหมายของโครงการ
๗.๑ สถานศึกษาทุกโรงในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช
๗.๒ สถานศึ ก ษาสั งกั ด กระทรวงศึก ษาธิก ารในจั ง หวั ด นครศรีธ รรมราช ที่ ผ่ านเกณฑ์ ก ารประเมิ น
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเงิน และระดับทอง
8.พื้นที่เป้าหมาย
สถานศึกษาทุกโรงในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช
9.ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑
10.งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท ( ทั้งนี้ ขอถัวจ่ายทุกรายการ )
๑๐.๑ แหล่งที่มาของงบประมาณ
งบประจาต้นสังกัด  งบพัฒนาจังหวัด  งบกลุ่มจังหวัด  กระทรวงศึกษาธิการ
/ ๑๐.๒ รายละเอียด...
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10.2 รายละเอียดของงบประมาณ
ที่ รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ
1 กิจกรรมที่ ๑ ประชุมคณะกรรมการศูนย์
อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติดในสถานศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน
๑๐ ครั้ง
๒. กิ จ กรรมที่ ๒ คั ด เลื อ กสถานศึ ก ษาสี ข าว
ปลอดยาเสพ ติ ด และอบายมุ ข รางวั ล
เชิ ด ชู เ กี ย รติ เ สมา ป.ป.ส. ปี ก ารศึ ก ษา
๒๕๖๐
-ประชุมคณะกรรมการ ๒ ครั้ง
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ ๓๐
บาท จานวน ๑๐ คน ( ๑๐x๒x๓๐ )
-ประเมินสถานศึกษา จานวน ๑๓ โรง
๑) ค่าเบี้ยเลี้ยงกรรมการ ๑๐ คน
ประเมิน ๕ วัน ( ๑๐x๕x๑๒๐ )
๒) ค่าพาหนะกรรมการ ๑๐ คน
(๑๐x๕x๒๐๐ )
รวมงบประมาณ

งบประมาณ

รายการงบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

๓,๔๐๐.-

๓,๔๐๐.-

๖๐๐.-

๖๐๐.-

๖,๐๐๐.-

๖,๐๐๐.-

๑๐,๐๐๐.-

๑๐,๐๐๐.-

๒๐,๐๐๐.-

-

๒๐,๐๐๐.-

-

11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ความเสี่ยง
-การไม่สามารถดาเนินการตามกาหนดการและเป้าหมายของโครงการ
การบริหารความเสี่ยง
-การสร้างความตระหนักให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้มีคุณธรรม จริยธรรม เห็นความสาคัญของการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ให้ห่างไกลยาเสพติด
12. หน่วยงานรับผิดชอบ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
13.1 ผู้บริหารสถานศึกษาได้ดาเนิน การขับเคลื่อน กาหนดยุท ธศาสตร์ แผนงานกลยุทธ์ มาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปั ญ หายาเสพติด ในสถานศึกษา ปัจจัยเสี่ ยงรอบสถานศึก ษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล
13.2 สถานศึกษามีการดาเนินงานป้องกันยาเสพติดเพื่อให้เป็นสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข ที่มีความเข้มแข็งต่อเนื่องและยั่งยืน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ที่ 4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการกระจายโอกาสทางการศึกษาและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา
๑. โครงการ ค่ายครอบครัวสุขสันต์สมานฉันท์สังคมไทย
๒. หลักการและเหตุผล
จากกระแสการเปลี่ ย นแปลงในยุ ค ปั จ จุ บั น การสื่ อ สารที่ ไ ร้ พ รมแดน ขนบธรรมเนี ย ม
ประเพณี รวมถึงวัฒนธรรมตะวันตกที่ไหลบ่าเข้าสู่สังคมไทย ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ พ่อแม่ผู้ปกครองออกไป
ท่ างานตั้ ง แต่ เช้ า ถึ งค่่ า ไม่ ได้ ท่ ากิ จ กรรมร่ ว มกั น ส่ ง ผลท่ าให้ เยาวชนไทยขาดภู มิ คุ้ ม กั น ในการด่ า เนิ น ชี วิ ต
บางส่วนอยู่กับสังคมออนไลน์ และมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น ติดเกมส์ ดื่มสุรา สูบบุหรี่ ก่อเหตุทะเลาะ
วิวาท หนีเรียน เป็ นต้น ซึ่ง ส่ งผลกระทบต่อสัง คมและการพัฒ นาประเทศให้เจริญ ก้าวหน้าให้ เท่าเทียมกั บ
อารยประเทศ
ส่านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เห็นถึงความส่าคัญของการสร้างความอบอุ่น
สายใยรักภายในครอบครัว ที่เป็นส่วนหนึ่งของการหล่อหลอม และสร้างความแข็งแกร่งของเด็กหรือเยาวชนได้
ทั้งทางร่างกาย จิตใจ มีภูมิคุ้มกันที่ดี มีทักษะการท่างานร่วมกับผู้อื่น ได้รับการศึกษาให้สามารถเติบโตเป็น
พลเมื องที่ดีของสั งคม และประเทศชาติในอนาคต จึง ได้จัด ท่าโครงการ ค่ายครอบครัวสุขสั นต์สมานฉัน ท์
สังคมไทย ขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวมีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลบุตรหลาน ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมตามช่วงวัย
๓.๒ เพื่อให้นักเรียน พ่อ แม่ หรือผู้ปกครอง ได้สร้างความรัก ความเข้าใจ ความผูกพันที่ดี
ต่อกัน ผ่านการท่ากิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกัน
๓.๓ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษาได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ และเห็นถึงความส่าคัญ
ของตนเองที่เป็นพลังส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน น่าพาสังคม และประเทศชาติสู่ความเจริญ รุ่งเรือง
๔. เป้าหมาย
๔.๑ เชิงปริมาณ (Output)
- จัดกิจกรรมค่ายครอบครัวสุขสันต์สมานฉันท์ สังคมไทย จ่านวน 67 ครอบครัว
คัดเลือกนักเรียนในระดับชั้น ม.1-ม.3 โดย
1. ส่านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๑-๔ จ่านวน 4๐ ครอบครัว
2. ส่านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ จ่านวน 10 ครอบครัว
3. โรงเรียนเอกชน จ่านวน 17 ครอบครัว
4. คณะท่างาน ๔๐ คน
(ครอบครัว ประกอบด้วย พ่อ แม่ หรือผู้ปกครอง และนักเรียน) ครอบครัวละ 3 คน
๔.๒ เชิงคุณภาพ (Outcome)
- นักเรียน พ่อ แม่ หรือผู้ปกครอง บุคลากร ที่ร่วมกิจกรรมค่ายครอบครัวสุขสันต์
สมานฉันท์สังคมไทย มีความรัก ความเข้าใจ ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
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๕. ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของโครงการ
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
๑. เชิงปริมาณ
- จ่านวนนักเรียน พ่อ แม่ หรือผู้ปกครอง บุคลากร ที่เข้าร่วมกิจกรรม
67 ครอบครัว
๒. เชิงคุณภาพ
- ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียน พ่อ แม่ หรือผู้ปกครอง บุคลากร ที่เข้าร่วม
8๐
กิจกรรมค่ายครอบครัวสุขสันต์สมานฉันท์สังคมไทย
๖. วิธีการดาเนินงาน/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
ระยะเวลา
หมายเหตุ
๑ จัดท่าและขออนุมัติโครงการ
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๒ ประชาสัมพันธ์/ส่ารวจโรงเรียนแจ้งครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรม
มีนาคม ๒๕๖๑
๓ คัดเลือกครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรม
พฤษภาคม ๒๕๖๑
๔ แต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมการด่าเนินงานโครงการ
พฤษภาคม ๒๕๖๑
๕ จัดกิจกรรมค่ายครอบครัวสุขสันต์สมานฉันท์สังคมไทย มิถุนายน ๒๕๖๑
๖ สรุป รายงานผล
มิถุนายน ๒๕๖๑
๗. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ จ่านวน 67 ครอบครัว ประกอบด้วย
๘. พื้นที่เป้าหมาย
- ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล อ่าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
๙. ระยะเวลาดาเนินการ (วัน เดือน ปี) - วันที่ 16 มิถุนายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๐.00 – ๑๖.๐๐ น
๑๐. งบประมาณ 185,000 บาท พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ
๑๐.๑ แหล่งที่มาของงบประมาณ
 งบประมาณต้น สั งกัด (ส่ านั กการลู กเสื อ ยุว กาชาด และกิ จการนั กเรียน ส่านั กงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)
 งบพัฒนาจังหวัด
 งบกลุ่มจังหวัด
 อื่น ๆ (ระบุ)............
๑๐.๒ รายละเอียดของงบประมาณ
ที่

รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ

๑ กิจกรรมที่ ๑ ประชุมคณะกรรมการ
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

งบประมาณ

รายการงบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

1,200
1,200

จ่านวน 4๐ คน จ่านวน ๑ มื้อๆละ ๓๐บาท

๒ กิจกรรมที่ ๒ ค่ายครอบครัวสุขสันต์
สมานฉันท์สังคมไทย
1. ค่าดาเนินงานวันจัดกิจกรรม

116,200

วันที่ 16 มิถุนายน 2561 ณ
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล อ.พระพรหม
จ.นครศรีธรรมราช

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ่านวน
2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท (200x2x35)
- ค่าอาหารกลางวัน จ่านวน 1 มื้อ ๆ
ละ 100 บาท (200x1x100)

14,000
20,000
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- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ จ่านวน 2
มื้อ ๆ ละ 35 บาท (40x2x35)
- ค่าอาหารกลางวันคณะกรรมการและ
เจ้าหน้าที่ จ่านวน 1 มื้อ ๆ ละ 100
บาท (40x1x100)
ที่

รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ

2,800
4,000

งบประมาณ

รายการงบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
14,400

- ค่าตอบแทนวิทยากร จ่านวน 8
คน ๆ 3 ช.ม. ๆ ละ 600
- ค่าจัดท่าเสื้อยืดคอกลมพร้อม
สกรีนโลโก้งานส่าหรับเยาวชนเข้าร่วม
โครงการ จ่านวน 240 ตัว ตัวละ 100
บาท(240x100)
- ค่าพาหนะกรรมการ 40x1x200
8,000
- ค่าวัสดุ(สมุด/ปากกา/ป้ายชื่อ/
เกียรติบัตรผู้เข้าร่วม
- ค่าเช่าเครื่องเสียง
5,000
- ค่าเช่าสถานที่
20,000
2. กิจกรรมเวทีกลาง
7,600
- ค่าวัสดุ ตกแต่งสถานที่ (เช่นป้าย
ไวนิล/ดอกไม้/
3. กิจกรรมฐานการเรียนรู้
- กิจกรรมฐานการเรียนรู้
60,000
จ่านวน 4 ฐาน อุปกรณ์พร้อมของรางวัล
ฐานละ 15,000 บาท ได้แก่
1. ฐานศิลปวัฒนธรรม
2. ฐานเศรษฐกิจพอเพียง
3. ฐานบทบาทหน้าที่ของครอบครัว
4. ฐานทักษะชีวิต และการสร้าง
ภูมิคุ้มกัน
(ค่ า วั ส ดุ /อุ ป กรณ์ ส่ า หรับ ใช้ ในการจั ด
กิจกรรม โดยมีรูปแบบการจัดกิจกรรมใน
ลักษณะครอบครัวสัม พั น ธ์ เช่ น การจั ด
นิ ท รรศการ/การสาธิ ต /สถานการณ์
จ่ า ลอง/เกม/ตอบปั ญ หา/ร้ อ งเพ ลง
เป็นต้น)
3 กิจกรรมที่ 6 สรุป รายงานผล
รวมงบประมาณ
185,500
14,400 75,000
* หมายเหตุ ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ

24,000

4,000

7,600

15,000
15,000
15,000
15,000

95,600
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๑๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
๑๑.๑ ความเสี่ยง
จ่านวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
๑๑.๒ การบริหารความเสี่ยง
ประชาสัมพันธ์ ประสานงาน สถานศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม
๑๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ส่านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- นักเรียน พ่อ แม่ หรือผู้ปกครอง ที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายครอบครัวสุขสันต์สมานฉันท์สังคมไทย
มีความรัก ความเข้ าใจ ความผูกพั นที่ ดีต่อ กัน เป็น สถาบัน ครอบครัวที่ มีความอบอุ่น และเข้มแข็ง ซึ่ง เป็ น
จุดเริ่มต้นของสถาบันขนาดเล็กที่สุดของสังคมที่มีคุณภาพ ที่เป็นก่าลังส่าคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ที่ 4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการกระจายโอกาสทางการศึกษาและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์จั งหวัด ที่ 5 การพั ฒ นาระบบบริห ารจั ด การและส่ ง เสริ มให้ ทุ ก ภาคส่ วนมีส่ ว นร่ว ม
ในการจัดการศึกษา
๑. โครงการ บาเพ็ญประโยชน์ยุวกาชาด ประจาปี ๒๕๖๑
๒. หลักการและเหตุผล
ด้วยสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กาหนดดาเนินการโครงการ กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
ยุวกาชาด ประจาปี ๒๕๖๑ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
และเปิดโอกาสให้สมาชิกยุวกาชาด ได้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตอาสา เสียสละ และบาเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรในวันที่ ๒๘
กรกฎาคม ๒๕๖๑ และปลูกฝังให้สมาชิกยุวกาชาด รู้จักการเสียสละ บาเพ็ญ ตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม
และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ สถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช จึงได้จัดทาโครงการ บาเพ็ญประโยชน์ยุวกาชาด ประจาปี ๒๕๖๑ขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
๓.๒ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชา และสมาชิกยุวกาชาดได้ร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมบาเพ็ญ
ประโยชน์ เพื่อช่วยเหลือสังคมตามอุดมการณ์ของยุวกาชาด
๓.๓ เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมยุวกาชาดสู่สังคม
๔. เป้าหมาย
๔.๑ เชิงปริมาณ (Output)
- เจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชา และสมาชิกยุวกาชาด จานวน ๑๐๐ คน ปฏิบัติกิจกรรม
บาเพ็ญประโยชน์ ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๔.๒ เชิงคุณภาพ (Outcome)
- เจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชา และสมาชิกยุวกาชาดที่เข้าร่วมกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
มีความภาคภูมิใจ ศรัทธาในกิจกรรมยุวกาชาด และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์
๕. ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของโครงการ
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
๑. เชิงปริมาณ
- จานวนเจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบั ญ ชา และสมาชิกยุวกาชาด ที่เข้าร่วมกิจกรรม
๑๐๐
บาเพ็ญประโยชน์
๒. เชิงคุณภาพ
- ร้อยละของเจ้าหน้าที่ ผู้บั งคับบั ญ ชา และสมาชิก ยุวกาชาด ที่ร่วมกิ จกรรม
บาเพ็ญประโยชน์ มีความภาคภูมิใจ ศรัทธาในกิจกรรมยุวกาชาด และแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

๑๐๐
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๖. วิธีการดาเนินงาน/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
ระยะเวลา
หมายเหตุ
๑ จัดทาและขออนุมัติโครงการ
มกราคม ๒๕๖๑
๒ ประชาสัมพันธ์/สารวจโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
กุมภาพันธ์ – เมษายน ๒๕๖๑
๓ คัดเลือกโรงเรียน
มิถุนายน ๒๕๖๑
๔ แต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานโครงการ มิถุนายน ๒๕๖๑
๕ จัดกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๖ สรุป รายงานผล
สิงหาคม ๒๕๖๑
๗. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ
- เจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชา สมาชิกยุวกาชาด จานวน ๑๐๐ คน
๘. พื้นที่เป้าหมาย
- วัดชะเมา อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
๙. ระยะเวลาดาเนินการ (วัน เดือน ปี) - วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น
๑๐. งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ
๑๐.๑ แหล่งที่มาของงบประมาณ
 งบประมาณต้น สั งกัด (ส านั กการลู กเสื อ ยุว กาชาด และกิ จการนั กเรียน สานั กงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)
 งบพัฒนาจังหวัด
 งบกลุ่มจังหวัด
 อื่น ๆ (ระบุ)............
๑๐.๒ รายละเอียดของงบประมาณ
ที่

รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ

งบประมาณ

๑ กิจกรรมที่ ๑ ประชุมคณะกรรมการ
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

รายการงบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

๙๐๐
๙๐๐

จานวน ๓๐ คน จานวน ๑ มื้อๆละ ๓๐บาท

๒ กิจกรรมที่ ๒ บาเพ็ญประโยชน์
นาเจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชา สมาชิก
ยุวกาชาด จานวน ๑๐๐ คน ปฏิบัติ
กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ ณ วัดชะเมา
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ทาความ
สะอาด บริเวณวัด ห้องน้า ฯลฯ
ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
- ค่ า อาหารว่ า งและเครื่ อ งดื่ ม จ านวน
๑๐๐ คนจานวน ๑ มื้อๆ ละ ๓๐ บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จานวน ๑๐๐ คน
จานวน ๑ มื้อๆ ละ ๕๐ บาท
- ค่าอุปกรณ์ทาความสะอาด เช่น
น้ายาทาความสะอาด,แปรงขัดพื้น ฯลฯ
- ค่าจัดทาป้ายไวนิล
๓ กิจกรรมที่ ๓ สรุป รายงานผล
รวม
* หมายเหตุ ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ

๙,๑๐๐

๓,๐๐๐
๕,๐๐๐
๕๐๐
๖๐๐
๑๐,๐๐๐

๘,๙๐๐

๑,๑๐๐
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๑๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
๑๑.๑ ความเสี่ยง
(๑) จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
(๒) สภาพดินฟ้าอากาศในการปฏิบัติกิจกรรมกลางแจ้ง
๑๑.๒ การบริหารความเสี่ยง
(๑) ประชาสัมพันธ์ ประสานงาน สถานศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม
(๒) ปรับเปลี่ยนสถานที่ในการปฏิบัติกิจกรรมตามความเหมาะสม
๑๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑๓.๑ ผู้บังคับบัญชา สมาชิกยุวกาชาดกลุ่มเป้าหมาย ร่วมทากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ตามสถานที่ที่
กาหนดจนบรรลุภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
๑๓.๒ เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา สมาชิ ก ยุ ว กาชาด ที่ ร่ ว มกิ จ กรรมบ าเพ็ ญ ประโยชน์ เป็ น ผู้ ที่ มี
จิตสาธารณะ มีความเสียสละ โดยได้ปฏิบัติตน เพื่อสนองต่ออุดมการณ์ และวัตถุประสงค์ของยุวกาชาด
๑๓.๓ ประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนหน่ ว ยงานต่ าง ๆ ได้ รับ ทราบ เข้ าใจในกิ จ กรรม
ยุวกาชาด และให้การสนับสนุนด้วยการร่วมกิจกรรมบาเพ็ญ ประโยชน์ อันจะก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี และ
แสดงออกถึงความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ

201

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ที่ 4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการกระจายโอกาสทางการศึกษาและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ จั งหวั ด ที่ 5 การพั ฒ นาระบบบริห ารจั ด การและส่ ง เสริ ม ให้ ทุ ก ภาคส่ วนมี ส่ วนร่ ว ม
ในการจัดการศึกษา
๑. ชื่อโครงการ
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
๒. หลักการและเหตุผล
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่ง
หน่วยงานภายในสานักงานศึกษาธิการภาคและสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐
และกาหนดให้มีกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เป็นหน่วยงานภายในของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
มีอานาจหน้าที่ส่งเสริมการป้องกัน แก้ไข และคุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ภายในพื้นที่จังหวัด
และมีคาสั่งสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๑๒๙๘/๒๕๖๐ เรื่อง จัดตั้งศูนย์การประสานงานส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัด สั่ง ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ในฐานะมีภารกิจหน้าที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อนดังกล่าว
ข้างต้น จึงได้ตระหนักและเห็นถึงความสาคัญที่จะต้องเตรียมบุคลากรในส่วนที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความเข้าใจ
ทักษะ โดยเฉพาะทัศนคติที่ดีต่อการดาเนินงานด้านส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา เพื่อที่จะ
ร่วมกั น บู รณาการและขั บ เคลื่ อนภารกิ จหน้ า ที่ ให้ บ รรลุ ต ามวัต ถุ ป ระสงค์ ตามกฎหมายและนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงบุคลากรสามารถปฏิบัติงานในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ได้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการและมีประสิทธิภาพ และปัจจุบันศูนย์
เสมารัก ษ์ สานัก งานศึ กษาจั งหวัด ยังขาดเครือ ข่ ายพนั ก งานเจ้ าหน้าที่ ส่ ง เสริม ความประพฤติ นั ก เรีย นและ
นักศึกษา (พสน.) ที่จะแต่งตั้งให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์ สานักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อปฏิบัติงานในการ
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา จึงกาหนดจัด โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงาน
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนาความรู้ ทักษะและประสบการณ์ไปใช้ในการปฏิบัติงาน
การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
๓.๒ เพื่อเพิ่มจานวนพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในการเฝ้าระวัง
ป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนและช่วยลดปัญหาการออกกลางคัน
๓.๒ เพื่ อสร้างเครือ ข่า ยพนั ก งานเจ้ าหน้า ที่ส่ ง เสริม ความประพฤตินั ก เรีย นและนั ก ศึก ษา (พสน.)
เป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์ สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
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๔. เป้าหมาย
๔.๑ เชิงปริมาณ (Output)
ผู้บริหารสถานศึกษา, ครูฝ่ายปกครอง, บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดนครศรีธรรมราช จานวน ๕๐ คน
(๑) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (๔ เขต)
จานวน ๑๖ คน
(๒) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (๑ เขต)
จานวน ๔ คน
(๓) การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จานวน ๕ คน
(๔) อาชีวศึกษา
จานวน ๕ คน
(๕) สถานศึกษาสังกัดเทศบาล
จานวน ๕ คน
(๖) สถานศึกษาเอกชน
จานวน ๕ คน
(๗) สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
จานวน ๕ คน
(๘) ตารวจ
จานวน ๕ คน
รวม จานวน ๕๐ คน
๔.๒ เชิงคุณภาพ (Outcome)
ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจทักษะและประสบการณ์อย่างชัดเจนเกี่ยวกับภารกิจใน
หมวด ๗ การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ตามพระราชบัญ ญั ติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
มีเทคนิค วิธีการ และกระบวนการในการปฏิบัติงานการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้ง
เป็นเครือข่ายปฏิบัติงานการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในจังหวัด และประสานการปฏิบัติงาน
กับผู้เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
๕. ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของโครงการ
ตัวชี้วัด
๑. เชิงปริมาณ
ผู้บริหารสถานศึกษา, ครูฝ่ายปกครอง, บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒. เชิงคุณภาพ
๒.๑ ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์ของหลักสูตร
๒.๒ ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจ

ค่าเป้าหมาย
จานวน ๕๐ คน

ร้อยละ ๙๐
ร้อยละ ๘๐
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๖. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
๑ จัดทาโครงการ,ขออนุมัติโครงการและหลักสูตร
๒ ประชาสัมพันธ์โครงการ
๓ แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะวิทยากร
๔ ประชุมคณะกรรมการ จัดเตรียมสถานที่และสื่อ
๕ ดาเนินการฝึกอบรมตามหลักสูตร ๓ วัน
๖ ประเมินผลโครงการและสรุปรายงานผล

ระยะเวลา
มีนาคม ๒๕๖๑
มีนาคม ๒๕๖๑
มีนาคม – เมษายน ๒๕๖๑
เมษายน ๒๕๖๑
พฤษภาคม ๒๕๖๑
พฤษภาคม ๒๕๖๑

หมายเหตุ

๗. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ
ผู้บริหารสถานศึกษา, ครูฝ่ายปกครอง, บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดนครศรีธรรมราช จานวน ๕๐ คน
๘. สถานที่ดาเนินการ

ห้องประชุมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

๙. ระยะเวลาดาเนินการ

วันที่ ๙ – ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๑๐. งบประมาณ
จานวน ๕๕,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๑๐.๑ แหล่งที่มาของงบประมาณ
 งบประมาณต้นสังกัด
 งบพัฒนาจังหวัด
 งบกลุ่มจังหวัด
 งบอื่น ๆ (ระบุ).................
๑๐.๒ รายละเอียดของงบประมาณ
รายการงบประมาณ
ที่
รายการ
งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
จัดอบรมตามหลักสูตร ๓ วัน
๙,๐๐๐
๙,๐๐๐
๑ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
จานวน ๕๐ คน x ๓๐ บาท x ๖ มื้อ
๒ ค่าอาหารกลางวัน
๑๘,๐๐๐
๑๘,๐๐๐
จานวน ๕๐ คน x ๑๒๐ บาท x ๓ มื้อ
๓ -ค่าตอบแทนวิทยากรหลัก ๕ คน
๑๐,๒๐๐
๑๐,๒๐๐
จานวน ๑๗ ชม. x ๖๐๐ บาท
-ค่าตอบแทนวิทยากรกลุ่มอภิปราย
จานวน ๕ คน x ๒ ชม. x ๖๐๐ บาท
๖,๐๐๐
๖,๐๐๐
๓ ค่าจัดทาเอกสาร
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
(พรบ.คุ้มครองเด็กและคู่มือปฏิบัติงาน)
๔ ค่าวัสดุ
๖,๘๐๐
๖,๘๐๐
รวม
๕๕,๐๐๐
๑๖,๒๐๐ ๓๒,๐๐๐ ๖,๘๐๐
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
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๑๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
๑๑.๑ ความเสี่ยง
(๑) ด้านบุคลากรกลุ่มเป้าหมายมาจากหลายหน่วยงาน
(๒) ด้านการประชาสัมพันธ์โครงการให้กลุ่มเป้าหมายทราบ
๑๑.๒ การบริหารความเสี่ยง
(๑) ด้านบุคลากร มีหนังสือแจ้งตอบรับการเข้ารับการฝึกอบรม
(๒) ด้านการประชาสัมพันธ์ ทาหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประสานงานโดยตรง
๑๒. ผู้รับผิดชอบ
นางสุวคนธ์ บัวรัตนกาญจน์ นักวิชาการศึกษาชานาญการ โทร. ๐๘๗-๘๘๓๙๘๗๕
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ศูนย์เสมารักษ์ประจาสานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช สามารถขับเคลื่อนภารกิจงานใน
การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักเรียนและ
นักศึกษาได้รับการคุ้มครองความประพฤติและสิทธิอย่างทั่วถึงและทันกับเหตุการณ์
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ที่
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด
1. ชื่อโครงการ

3. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยศัย
5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

การสัมมนาพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนเอกชน

2. หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการมีแนวนโยบายจะพัฒนา
คุณภาพครูและผู้บริหารโรงเรียนเอกชนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนที่เน้นประสบการณ์
เรียนรู้ และลงมือปฏิบัติของผู้เรียน (Active Learning) และพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะด้านอาชีพ ซึ่งผู้ที่จะ
ขับเคลื่อนและผู้ที่จะต้องทาความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวเบื้องต้น คือ ผู้บริหารโรงเรียน หากผู้บริหารโรงเรียน
เข้าใจและให้ความสาคัญกับเรื่องดังกล่าวจะทาให้การปฏิรูป การเรียนการสอนเป็นไปด้วยดี มีประสิทธิภาพ
นอกนั้ น แล้ ว จะต้ อ งให้ ผู้ บ ริห ารได้ เข้ า ใจในกฎระเบี ย บตลอดจนแนวทางในการบริ ห ารตามนโยบายใหม่
ของสานักงานคระกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
3. วัตถุประสงค์
4.1. เพื่อพัฒนาผู้บริหารและครูเอกชน ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นประสบการณ์เรียนรู้ และการลงมือปฏิบัติของผู้เรียน (Active Learning)
4.2. เพื่อซักซ้อมบทบาทและศึกษาแนวทางในการบริหารงานตามระเบียบและคาสั่ง ตามนโยบาย
ใหม่ของสานักงานคระกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
4.3. เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันในการทางานทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และต่างหน่วยงาน
4. เป้าหมาย
4.1. เชิงปริมาณ
ผู้ บ ริ ห ารและครู โรงเรี ย นเอกชนตลอดจนบุ ค ลากรที่ เกี่ ย วข้ อ งด้ า นการบริ ห ารเข้ า รั บ
การสัมมนา
4.2. เชิงคุณภาพ
ผู้ บ ริ ห ารและครู โรงเรี ย นเอกชนและบุ ค ลากรที่ เกี่ ย วข้ อ งด้ า นการบริ ห ารงาน มี ค วามรู้
ความเข้ า ใจในการจั ด การเรี ย นการสอนที่ เน้ น ประสบการณ์ เรี ย นรู้แ ละลงมื อ ปฏิ บั ติ (Active Learning)
ตลอดจนได้รับทราบกฎระเบียบ และ แนวนโยบายด้านการบริหารใหม่ๆ
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5. กิจกรรม
5.1. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและครูเอกชนตลอดจนบุคคลากรที่เกี่ยวข้องด้านการบริหาร
2 วัน แยกเป็น
 ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
 กรรมการ ปสกช.
 คณะทางาน/ผู้เกี่ยวข้อง

140
10
10

คน
คน
คน

5.2. สถานที่จัดกิจกรรม
 โรงแรมรอยัล ลันตา อาเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
6. ระยะเวลาจัดอบรม ระหว่างวันที่ 8 – 9 เมษายน 2561
(ระยะเวลาจัดอบรมเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)
7. งบประมาณ
7.1 ค่าอาหารกลางวัน – เย็น จานวน 160 คนๆ ละ 3 มื้อๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน 144,000
7.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 160 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 16,000
7.3. ค่าที่พัก 1 คืนๆ ละ 600 บาท จานวน 160 คน
เป็นเงิน 96,000
7.4. ค่าตอบแทนวิทยากร 4 คน
เป็นเงิน 9,000
- ข้าราชการ 3 คน
เป็นเงิน 5,400 บาท
- บุคคลภายนอก 1 คน เป็นเงิน 3,600 บาท
7.5. ค่าใช้สอย (ค่าจัดทาเอกสาร)
เป็นเงิน 10,000

บาท
บาท
บาท
บาท

บาท

รวมทั้งสิ้น

275,000 บาท
(สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
หมายเหตุ : ขอถั่วจ่ายทุกรายการ / ส่วนเกินผู้เข้ารับการอบรมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง/เงินเหลือจ่ายส่งคืน
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1. ผู้ บ ริ ห ารและครู โ รงเรี ย นเอกชนตลอดจนบุ ค ลากรที่ เกี่ ย วข้ อ งด้ า นการบริ ห าร มี ค วามรู้
ความเข้าใจและสามารถขับเคลื่อนแนวทางและนโยบายของสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ในเรื่องการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการเรียนรู้และการลงมือปฏิบัติของผู้เรียน (Active Learning)
8.2. ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในสังกัด มีความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ วิธีการปฏิบัติในเรื่องต่างๆ
ได้ดี พร้อมนานโยบาย และกฎระเบียบใหม่ๆ มาปฏิบัติในการทางาน
8.3. ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในสังกัด สามารถทางานได้อย่างถูกต้อง
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ที่ 4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการกระจายโอกาสทางการศึกษาและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์จั งหวัด ที่ 5 การพั ฒ นาระบบบริห ารจั ด การและส่ ง เสริ มให้ ทุ ก ภาคส่ วนมีส่ ว นร่ว ม
ในการจัดการศึกษา
๑. โครงการ

ส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา

๒. หลักการและเหตุผล
ส านั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ มี ป ระกาศส านั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
เรื่ อ งการแบ่ ง หน่ ว ยงานภายในส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารภาคและส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด ณ วั น ที่
๑๒ มิ ถุนายน ๒๕๖๐ และกาหนดให้ มีกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เป็นหน่ วยงานภายในของ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด มีอานาจหน้าที่ส่งเสริมการป้องกัน แก้ไข และคุ้มครองความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา ภายในพื้นที่จังหวัด และมีคาสั่งสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๑๒๙๘/๒๕๖๐ เรื่อง จัดตั้ง
ศูนย์การประสานงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัด สั่ง ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรียกโดยย่อว่า “ศูนย์เสมารักษ์ ประจาสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ” เป็นหน่วยปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง
สถานการณ์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา โดยการรับแจ้งเหตุจากสายด่วน ๑๕๗๙
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดาเนินการแก้ไข ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานสถานศึกษาในการป้องกัน
แก้ไขปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา คุ้มครองสิทธิของนักเรียนและนักศึกษา ปฏิบัติงานส่งเสริม
และคุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิ การในจังหวัด
รวมทั้งเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามภารกิจของศูนย์เสมารักษ์ ประจาสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัด ในการส่งเสริมการป้องกัน แก้ไข และคุ้มครองความประพฤติและคุ้มครองสิทธินักเรียนและนักศึกษา
จึงได้จัดทาโครงการส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา ขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวังสถานการณ์ และปัญหาความประพฤตินักเรียน และ
นักศึกษาในจังหวัด
๓.๒ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ประสานงานกับสถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการ
ป้องกัน แก้ไขปัญหาความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา และคุ้มครองสิทธิของนักเรียนและนักศึกษา
๓.๓ เพื่อประสาน ติดตาม ประเมินผล และสรุปรายงานผลการดาเนินงานด้านการส่งเสริม
และคุ้มครองความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา ของศูนย์เสมารักษ์ ประจาสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช
๔. เป้าหมาย
๔.๑ เชิงปริมาณ (Output)
- ตรวจเฝ้าระวัง สอดส่อง ดูแล ส่งเสริมและคุ้มครองความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา
จานวน 40 ครั้ง
๔.๒ เชิงคุณภาพ (Outcome)
- นักเรียน และนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับการปกป้อง คุ้มครอง ดูแล
แก้ไข ส่งผลให้ปัญหาด้านพฤติกรรมของนักเรียน และนักศึกษาลดน้อยลง
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๕. ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของโครงการ
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

๑. เชิงปริมาณ
- จานวนครั้งในการตรวจเฝ้าระวัง สอดส่อง ดูแล ส่งเสริมและคุ้มครอง
ความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา
๒. เชิงคุณภาพ
ร้อยละของนักเรียน และนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ได้รับการ
ปกป้ อง คุ้ม ครอง ดู แล แก้ไข ส่งผลให้ปั ญ หาด้านพฤติกรรมของนั กเรียน และ
นักศึกษาลดน้อยลง

40
๗๐

๖. วิธีการดาเนินงาน/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
๑
๒
3
4
5

กิจกรรมหลัก
จัดทาและขออนุมัติโครงการ
ประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายพสน.
ตรวจ เฝ้าระวัง ตามปฏิทิน
สรุปรายงานผล

ระยะเวลา
มีนาคม ๒๕๖๐
มีนาคม /กันยายน ๒๕๖๐
มีนาคม /กันยายน ๒๕๖๐
มีนาคม – กันยายน ๒๕๖๑
มีนาคม – กันยายน ๒๕๖๑

หมายเหตุ

๗. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ
นักเรียน และนักศึกษา ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
๘. พื้นที่เป้าหมาย
- พื้นที่กลุ่มเสี่ยงในจังหวัดนครศรีธรรมราช อาทิ สวนสาธารณะ/ห้างสรรพสินค้า/สนามกีฬา/
ร้านอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
๙. ระยะเวลาดาเนินการ (วัน เดือน ปี)
มีนาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑
๑๐. งบประมาณ ๔0,๐๐๐ บาท พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ (รายละเอียดตัวคูณ)
๑๐.๑ แหล่งที่มาของงบประมาณ
 งบประมาณต้นสังกัด (สานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
 งบพัฒนาจังหวัด
 งบกลุ่มจังหวัด
 อื่น ๆ (ระบุ)............
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๑๐.๒ รายละเอียดของงบประมาณ
ที่

รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ

๑ กิ จ กรรมที่ ๑ ประชุ ม คณะกรรมการ
ส่ ง เสริ ม ความประพฤติ นั ก เรี ย นและ
นักศึกษาระดับจังหวัด
จานวน 30 คน จานวน 2 ครั้ง
- ค่ า อาหารว่ า งและเครื่ อ งดื่ ม จ านวน
2 มื้อ ๆ ละ 30 บาท (30x30x2)
- ค่าวัสดุ
๒ กิ จ กรรมที่ ๒ ประชุ ม คณะกรรมการ
เครือข่ายพสน.ระดับจังหวัด
จานวน 40 คน จานวน 2 ครั้ง
- ค่ า อาหารว่ า งและเครื่ อ งดื่ ม จ านวน
2 มื้อ ๆ ละ 30 บาท (40x30x2)
- ค่าวัสดุ
๓ กิจ กรรมที่ ๓ ตรวจ เฝ้ า ระวั ง ติ ด ตาม
โดยเครือข่ายพสน.ระดับจังหวัด
จานวน 10 คน จานวน 40 วัน
- ค่ า เบี้ ย เลี้ ย ง จ านวน 40 วั น ๆ ละ
70 บาท (10x40x70)
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
- ค่าวัสดุ
4 กิจกรรมที่ 4 สรุป รายงานผล
รวม

งบประมาณ

รายการงบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

3,4๐๐

1,8๐๐
1,600
3,6๐๐
2,4๐๐
1,200
32,0๐๐
28,0๐๐

1,000
๔0,๐๐๐

32,2๐๐

หมายเหตุ * ขอถัวจ่ายทุกรายการ
๑๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
๑๑.๑ ความเสี่ยง
(๑) ด้านบุคลากร ในช่วงระยะเวลาการออกปฏิบัติงานตามปฏิทินที่กาหนด
อันเนื่องมาจากภาระงานเร่งด่วน
(๒) ด้านยานพาหนะ รถออกตรวจปฏิบัติงาน เนื่องจากยังไม่มีรถของ
ศูนย์เสมารักษ์โดยตรง

3,000
1,000
1,000
7,800
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๑๑.๒ การบริหารความเสี่ยง
(๑) ด้านบุคลากร แต่งตั้งบุคลากรในสานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ปฏิบัติ
หน้าที่ร่วมกับบุคลากรของกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
(๒) ด้านยานพาหนะ รถส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่
๑๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียน และนักศึกษา มีพฤติกรรมเสี่ยงลดน้อยลง ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในองค์รวม
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สป.ที่ 5

พั ฒ นาระบบบริห ารงานบุ คคลของข้า ราชการ ครู และบุ ค ลากรทางการ
ศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา
1. ชื่อโครงการ
การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
2. หลักการและเหตุผล
ด้ ว ยส านั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ได้ จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ.2561 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงาน และพัฒนาด้านการศึกษาของจังหวัดในทุก ๆ ด้าน โดยมี
การวิเคราะห์ความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับร่างกรอบยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสัง คมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2562-2564) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ.2558-2564
นโยบายรัฐบาล แผนการศึ กษาแห่ งชาติ (พ.ศ. 2560-2579) เป้าหมายการพัฒ นาที่ยั่ง ยืน ยุท ธศาสตร์ ของ
กระทรวงศึ กษาธิก าร จุดเน้ น เชิงนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึก ษาธิการ ยุ ทธศาสตร์การพั ฒ นา
การศึกษาของภาค 6 ยุท ธศาสตร์การพัฒ นาจังหวัด และบริบทของพื้ นที่ เพื่ อใช้เป็ นกรอบแนวทางสาหรับ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช ซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยงานในสั ง กั ด ของส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จาเป็นที่จะต้องดาเนิน การจัดทาแผนปฏิ บัติการประจาปีง บประมาณ พ.ศ.2561
เพื่อใช้เป็นกระบวนการในการดาเนินงาน ให้นโยบาย กลยุทธ์ ทางการศึกษาทุกระดับบรรลุเป้าหมายที่กาหนด
และสามารถใช้ จ่ า ยงบประมาณที่ ได้ รั บ ให้ เกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ส่ ง ผลต่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพ การศึ ก ษา
ต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อวิเคราะห์นโยบายทางการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัดและสามารถแปลงนโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติในระดับสานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
3.2 เพื่อกาหนดกรอบทิศทางการดาเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด
ของแผนงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
3.3 เพื่อให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ใช้แผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นเครื่องมือในการติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดาเนินงาน
4. เป้าหมาย
4.1 เชิงปริมาณ
4.1.1 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช มีแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน จานวน 50 เล่ม
/4.1.2 หน่วยงาน...
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4.1.2 หน่วยงานทางการศึกษาของจังหวัด สามารถนาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 เป็นกรอบและแนวทางในการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
4.2 เชิงคุณภาพ
4.2.1 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ใช้แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 เป็นเครื่องมือในการติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์
4.2.2 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช สามารถดาเนินการขับเคลื่อนนโยบาย
ทุกระดับไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของโครงการ
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ
5.1 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช มีแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
ร้อยละ 100
พ.ศ.2561เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน
5.2 หน่วยงานทางการศึกษาของจังหวัด สามารถนาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
ร้อยละ 100
พ.ศ.2561 เป็นกรอบและแนวทางในการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
เชิงคุณภาพ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ใช้แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
ร้อยละ 100
พ.ศ.2561 เป็นเครื่องมือในการติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดาเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมาย และสามารถขับเคลื่อนนโยบายทุกระดับไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
ขั้นตอน/กิจกรรม
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วัน เดือน ปี
ธันวาคม 2560

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มนโยบาย
และแผน

2. ประชุมคณะทางานเพื่อวิเคราะห์ความสอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด
และการขับเคลื่อนกลยุทธ์ เพื่อกาหนดแนวทางการ
ดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาในแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561

มกราคม 2561

คณะทางาน

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561

มกราคม 2561

คณะกรรมการ

4. จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(ฉบับร่าง)

มกราคม 2561

กลุ่มนโยบายและแผน

/ข้อ 5...
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ที่
ขั้นตอน/กิจกรรม
5. นาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เสนอ กศจ.นครศรีธรรมราช ให้ความเห็นชอบ

วัน เดือน ปี
มกราคม 2561

ผู้รับผิดชอบ
กลุม่ นโยบาย
และแผน

6. จัดทารูปเล่มแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2561
- ส่งแผนให้หน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง
7. แจ้งเผยแพร่แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 ทางเวปไซด์สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช http://www.nstpeo.go.th

กุมภาพันธ์ 2561

คณะทางาน

กุมภาพันธ์ 2561

คณะกรรมการ

7. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ
ผู้บริหารและบุคลากรในสานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช จานวน 50 คน
8. พื้นที่เป้าหมาย
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
9. ระยะเวลาดาเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
12 ธันวาคม 2560 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2560
10. งบประมาณ 37,500.-บาท พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ (รายละเอียดตัวคูณ)
10.1 แหล่งที่มาของงบประมาณ
 งบประจาต้นสังกัด  งบพัฒนาจังหวัด  งบกลุ่มจังหวัด
 อื่นๆ (ระบุ).....................................
10.2 รายละเอียดของงบประมาณ

/งบประมาณ...
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งบประมาณ จานวน 37,500.-บาท (สามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ขอถัวจ่ายทุกรายการ
รายการ/กิจกรรม/การใช้งบประมาณ
1

ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทางานจัดทา
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2561
จานวน 48 คน 1 วัน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (50x50x2)
- ค่าอาหารกลางวัน (250x50x1)

จาแนกหมวดรายจ่าย
งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

5,000
12,500

-

5,000
12,500

-

2

ค่าจัดทารูปเล่มแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 จานวน 50 เล่มๆ ละ
300 บาท

15,000

-

-

15,000

3

ค่าวัสดุในการจัดทาต้นฉบับและติดตามผล
การดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561

5,000

-

-

5,000

37,500

-

17,500

20,000

รวม
11. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
ผลผลิต (Out puts)
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
มีแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ใช้เป็นแนวทางในการบริหารงบประมาณและการ
ดาเนินงาน
ผลลัพธ์ (Out comes)
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
มีแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เป็นเครื่องมือและกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วิธีการวัด/ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้

วิเคราะห์ผลงาน
ในแต่ละขั้นตอน

แบบประเมินโครงการ

ตรวจสอบการปฏิบัติงาน

แบบรายงานผล
การดาเนินงาน

/ผลที่คาดว่าจะได้รับ...
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12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12.1 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชมีแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 เป็นกรอบแนวทางในการบริหารงบประมาณ
12.2 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชมีแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดาเนินงาน
13. ผู้รับผิดชอบโครงการ
13.1 นางสาวรัตนาภรณ์ หนูแก้ว
13.2 นางเพ็ญนภา โชติพงศ์
13.3 นายชัยยศ อลงกตกิตติคุณ

ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

