คำนำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรีเขต 2 ได้ดำเนินกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทำงในกำรพัฒนำ กำรจัดกำร
ศึกษำภำคบังคับ ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2 ตำมภำรกิจ คือ จัดกำรศึกษำ
ให้ประชำกรวัยเรียนได้รับ กำรศึกษำภำคบังคับอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ สอดคล้องกับนโยบำยที่เกี่ยวข้อง
ทุกระดับ
จึงหวังเป็ น อย่ำงยิ่งว่ำเอกสำรฉบับนี้ จะเป็น แนวทำงสำคัญ ในกำรพัฒ นำกำรศึกษำให้ มี
ควำมชัดเจนสำมำรถนำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
ต่ อ กำรบริ ห ำรกำรจั ด กำรศึ ก ษำ สำมำรถติ ด ตำมตรวจสอบประเมิ น ผลควำมส ำเร็ จ ได้ ต ำมเป้ ำ หมำย
ตำมตัวชี้วัดที่กำหนด และขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรวิเครำะห์สภำพ ปัจจุบัน ปัญหำและแนวทำง
พัฒนำ แก้ไขปัญหำ จึงทำให้กำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 สำเร็จลุล่วง ไปด้วยดี
และมีประสิทธิภำพ

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2
เมษำยน 2561

สารบัญ
ส่วนที่ 1 สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ
สภาพทั่วไป
ภารกิจของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สภาพการจัดการศึกษา
เขตพื้นที่บริการ
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
สรุปผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานประจาปีงบประมาณ 2561
1.กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
2.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
3.แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579
4.นโยบายรัฐบาล
5.นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
6.นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระบุรี
8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสานักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี
9.นโยบายของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ส่วนที่ 3 การบริหารจัดการงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
1.ติดตามประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
2.นิเทศติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ทิศทางการพัฒนาการศึกษาประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
1.งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ปีการศึกษา 2560
2.งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2560
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.สรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบตั ิงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.ดาเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค. (2) ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชานาญการพิเศษ
3.ประชุมสัมมนาการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของผู้อานวยการสถานศึกษารุ่นใหม่
4.สรรหาบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่งครูผู้สอน
5.คัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด
6.สรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตาแหน่งครูผู้สอน
7.สรรหาบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษา
8.การฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษา

หน้า
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9.จ้างที่ปรึกษาด้านกฎหมายปฏิบัติหน้าที่นิติกร
10.ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล
11.การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
1.การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (Home School)
2.ติดตามและช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนในสังกัด ประจาปีงบประมาณ 2561
3.นิเทศ ติดตามการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และเฝ้าระวังป้องกันสารเสพติดฯ
4.ประเมินและคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี สพฐ.รุ่นที่ 6
5.ประชุมเครือข่ายการตรวจติดตามเฝ้าระวังความประพฤตินักเรียน
6.ทบทวนเขตพื้นที่บริการและสามะโนประชากรวัยเรียน
7.การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ชุมชนในพื้นที่
8.การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้สื่อ ICT, DLTV, DLIT
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา
1.แก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
2.เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านธุรการกลุ่มนโยบายและแผน
3.เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านธุรการกลุ่มบริหารงานบุคคล
4.พัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
5.จัดหาบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการดูแลทาความสะอาดและทาสวนตกแต่งอาคารสถานที่
ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2
6.ประชุมสัมมนาและพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
กลุ่มนโยบายและแผน
7.การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ
8.ประชุมสัมมนาการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
9.ประชุมผู้อานวยการสถานศึกษาในสังกัดและบุคลากรทางการศึกษา
10.ศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการบริหารจัดการฯ
11.แก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
12.ตรวจสอบการบริหารงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ โรงเรียน
13.พัฒนาสภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานที่เพื่อรองรับการให้บริการ
14.พัฒนาสภาพแวดล้อมและความปลอดภัย เพื่ออานวยความสะดวกฯ
15.เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร สืบสานประเพณีไทยฯ
16.ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของ สพป.สระบุรี เขต 2
17.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
18.อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล
19.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการ
20.สพป.สระบุรี เขต 2 พบเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา
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ส่วนที่ 4 การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ปัจจัยสู่ความสาเร็จ
กระบวนการนาแผนสู่การปฏิบัติ
ปฏิทินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
ภาคผนวก
คาสั่ง
รายชื่อโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2561
อยู่ระหว่างรอการจัดสรรรองบประมาณจาก สพฐ.
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4.3 งบพัฒนาตามยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2560 จานวน 1,935,200 บาท

ส่วนที่ 1 669,380
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สภำพทั่วไป
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420,000

419,000

426,820

300,000
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100,000
1. ที่ตั้งและอำณำเขต
สานักงานเขตพื้นที่การศึ0กษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 313 หมู่ 11 ตาบลบ้านป่า อาเภอ
ธศาสตร์ทเส้
ี่ 1นรุยุท้งที
ธศาสตร์
ที่ 2 ยุท31
ธศาสตร์
ที่ 3 43.59439
ยุทธศาสตร์ที่ ฟิ4 ลิปดาเหนือ กับเส้นแวง
แก่งคอย จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณียยุ์ ท18110
่ 14 องศา
ลิปดา
ที่ 100 องศา 54 ลิปดา 35.58478 ฟิลิปดาตะวันออกอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดสระบุรี ประมาณ 15กิโลเมตร
ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือตามเส้นทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2 ถนนมิตรภาพ ระยะทาง
ที่มา : แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2
115 กิโลเมตร ประกอบด้วย 5 อาเภอ คือ อาเภอแก่งคอย อาเภอหนองแค อาเภอวิหารแดง อาเภอมวกเหล็ก
และอาเภอวังม่วง มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

4.4 งบพัฒนาตามจุดเน้น ปีงบประมาณ 2560 จานวน 6,233,930 บาท
ทิศเหนือ
ทิศใต้

ติดต่ออาเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรี
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ทิศตะวันตก

ติดต่ออาเภอภาชี อาเภอวังน้อย
อาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และ อาเภอเมืองสระบุรี อาเภอเฉลิมพระเกียรติ
2,000,000
จังหวัดสระบุรี
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จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6

ที่มา : แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2
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านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 22

4.3 งบพัฒนาตามยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2560 จานวน 1,935,200 บาท
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จ.พระนครศรีอทียุ่มธายา: แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2
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6,000,000
5,000,000

4,824,024

 อำเภอแก่งคอย

มีพื้นที่ 801.162 ตำรำงกิโลเมตร
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มีพื้นที่ 262.867 ตำรำงกิโลเมตร
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มีพื้นที่ 438,000
338.000 ตำรำงกิโลเมตร

0

511,336

319,180

39,000 102,390
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4.3 งบพัฒนาตามยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2560 จานวน 1,935,200 บาท
2. กำรแบ่งเขตกำรปกครอง
แบ่ งเขตการปกครองออกเป็ น 5 อ าเภอ 47 ต าบล 463 หมู่ บ้ าน 12 เทศบาล 39 องค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนตาบล รายละเอียดตามตาราง 1
800,000

669,380

ตำรำงที่ 1 แสดงจานวนหมู่บ้า700,000
น ตาบล อาเภอ เทศบาล อบต. จานวนประชากร จาแนกรายอาเภอ
600,000

อาเภอ
แก่งคอย
หนองแค
วิหารแดง
มวกเหล็ก
วังม่วง
รวม

พื้นที่
(ตร.กม.)

ประชากร

420,000
ตาบล

801.162
262.867
204.501
681.439
338.000
2287.969

300,000
99,030
200,000
92,337
100,000
38,566
55,4750
19,740
305,148

14
18
6
6
ยุทธศาสตร์ที่ 1
3
47

500,000
400,000

เทศบาล
426,820 อบต.
หมู419,000
่บ้าน
เทศบาล
เมือง
ตาบล
117
2
11
181
4
15
54
2
6
80
1
6
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4
31
3
1
463
2
10
39

ระยะทาง
จากจังหวัด
ถึงอาเภอ(กม.)
14
21
28
36
65

ที่มา : แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2

3. ลักษณะภูมิประเทศ
3.1 พื้ น ที่ เป็ น เขาหย่ อมหรื อ ที่ ราบสู งและภู เขา ได้ แก่ บริเวณทางเหนื อของอาเภอแก่งคอย อาเภอ
มวกเหล็กและอาเภอวังม่วง4.4
ส่วนมากเป็
นพื้นที่ภดูเขาที
เขาลูกโดด 2560
(Monadnock)
สลับกับที่ราบสู
งบพัฒนาตามจุ
เน้น่มปีีเนิงนบประมาณ
จานวน 6,233,930
บาทง
3.2 พื้นที่ราบลุ่ม ได้แก่บริเวณพื้นที่ส่วนใหญ่ทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัด เป็นพื้นที่ราบลุ่ม ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของที่ราบลุ่มเจ้าพระยามีอาณาเขตอยู่ในพื้นที่อาเภอหนองแค อาเภอวิหารแดง
4. เศรษฐกิจ
6,000,000
ประชากรในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม อาชีพปศุสัตว์ งานฝีมือ บางส่วนมีรายได้
4,824,024
จากการใช้แรงงานอุตสาหกรรมและค้
5,000,000 าขาย
- รายได้เฉลี่ย/คน/ปี ประมาณ 34,873 บาท
4,000,000
- รายได้รวม/เฉลี่ย/ครัวเรือน/ปี ประมาณ 50,000 – 100,000 บาท
5. กำรคมนำคม 3,000,000
ทางที่สามารถใช้เดินทางติดต่อภายในจังหวัด และระหว่างจังหวัดได้สะดวกทุกฤดูกาล
2,000,000
5.1 ทางรถไฟ มีทางรถไฟสายตะวั
นออกเฉียงเหนือ และสายเหนือผ่าน โดยที่ทางรถไฟสาย
511,336
ตะวันออกเฉียงเหนือจะผ่1,000,000
าน อาเภอแก่งคอย และอาเภอมวกเหล็ก
438,000
5.2 ทางรถยนต์ มีถนนสาคัญ 2 สาย คือ319,180
39,000 102,390
1) ถนนสายพหลโยธิน0 (ทางหลวงหมายเลข 1) ระหว่างกรุงเทพฯ ถึงจังหวัดลพบุรีระยะทาง 153
จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6
กิโลเมตร ผ่านอาเภอหนองแค อาเภอเมืองสระบุรี
2) ถนนสายมิตรภาพ (ทางหลวงหมายเลข 2) ระหว่างจังหวัดสระบุรี ถึงจังหวัดนครราชสีมา
ระยะทาง 149 กิโลเมตร ผ่านอาเภอแก่
งคอย และอ
ก
ที่มา : แผนปฏิ
บัติการาเภอมวกเหล็
ประจาปีงบประมาณ
2560 สพป.สระบุรี เขต 2
5.3 ทางน้า เป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งที่สาคัญมากทางหนึ่งในอดีตแต่ปัจจุบันได้ลดความสาคัญลง
เนื่องจากความสะดวกและความคล่องตัวในการคมนาคมขนส่งทางบกมีมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน
มักจะใช้เป็นเส้นทางการท่องเที่ยว
แผนปฏิ
แผนปฏิ
ัตัตกิ ิการประจ
ารประจ
าปีงงบประมาณ
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25612561
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6. ด้ำนกำรท่4.3
องเทีงบพั
่ยว ฒนาตามยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2560 จานวน 1,935,200 บาท
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชำติ (Natural Attraction)
 ศูนย์ศึกษำธรรมชำติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคด-โป่งก้อนเส้ำ อาเภอแก่งคอย มีน้าตก ที่เกิด
ท่ามกลางป่าดิบชื้นที่สมบูรณ์800,000
ของเทือกเขาใหญ่น้าตกสูงสุดของจังหวัด669,380
สระบุรี มีเส้นทางเดินป่า มีน้าตกทีม่ ีความ
สวยงามแตกต่างกัน ได้แก่ น้700,000
าตกเจ็ดคดเหนือ น้าตกเจ็ดคดกลางน้าตกเจ็ดคดใต้ น้าตกเจ็ดคดใหญ่ น้าตกโกรกอีดก
600,000
 เขำหินปูน พระพุ
ทธบำทน้อย ตาบลสองคอน อาเภอแก่งคอย มีพื้นที่ 3,200 ไร่ ขุนเขาแห่งนี้
มีลักษณะเป็นภูเขาหินปูนสู500,000
งชันโดดเด่นสลั
บซับซ้อนเรี419,000
ยงรายด้วยยอดเขาแหลม 426,820
ไม่น้อยกว่า 14 ยอด
420,000
เป็นเทือกเขาหินปูนที่มีระบบนิ
เวศน์ที่ค่อนข้างสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่ง
400,000
 ลำธำรมวกเหล็300,000
ก อาเภอมวกเหล็ก ลาธารที่กั้นระหว่าง อาเภอมวกเหล็ก มีต้นน้าในป่าอุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งเป็นน้าผุ200,000
ดจากใต้ดิน ทาให้มีน้าไหลตลอดทั้งปี ไหลลงสู่ แม่น้าป่าสัก ผ่านดินแดนป่าดิบชื้นสลับ
ป่าเบญจพรรณที่ยังคงความสมบูรณ์ตลอดเส้นทาง
100,000
 น้ำตกป่ำลำนหินดำด หมู่ 6 ตาบลวังม่วง อาเภอวังม่วง มีน้าตกหลายชั้นสวยงาม สภาพธรรมชาติ
0
สมบูรณ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4
 น้ำตกตะพำนหิน หมู่ 5 บ้านตาพานหิน ตาบลคาพราน อาเภอวังม่วง เป็นลาน้าตกใสสะอาด
ธรรมชาติร่มรื่น
 แก่งคันนำ อยูที่ท่มี่าต:าบลแสลงพั
อาเภอวั
ม่วง เป็นเกาะแก่
งกลางลาน้
าป่า2สัก เป็นโขดหินสลับ
แผนปฏิบัติกนารประจ
าปีงงบประมาณ
2560 สพป.สระบุ
รี เขต
กับน้าใสไหลสวยงาม
 น้ำตกซับเหว หมู่ 6 ตาบลซับสนุ่น อาเภอมวกเหล็ก เป็นน้าตกแห่งใหม่ที่พบในอาเภอมวกเหล็ก
 ถ้ำดำวเขำแก้
ตั้งอยู
่ที่ตาบลลดาพญากลาง
อาเภอมวกเหล็
นถ้าที6,233,930
่มีจุดสีแดง สีบาท
ดาและ
4.4วงบพั
ฒนาตามจุ
เน้น ปีงบประมาณ
2560กจเป็
านวน
สีน้าตาลอยู่บนเพดานถ้า เมื่อถูกแสงไฟจะมีประกายระยิบระยับสวยงามและมีฝูงค้างคาวอาศัยอยู่เป็นจานวนมาก
 ถ้ำพระธำตุเจริญธรรม(ถ้าบ่อปลา) อยู่ที่บ้านบ่อโศรก ตาบลสองคอน อาเภอแก่งคอย เป็นถ้า
ที่มีหินงอกหินย้อยสวยงาม
6,000,000
 ถ้ำผำเสด็จ อยู่ที่บ้านซับบอน ตาบลทับกวาง อาเภอแก่งคอย เป็นที่ที่รัชกาลที่ 5 และสมเด็จ
4,824,024
พระบรมราชินีนาถเคยเสด็5,000,000
จและทรงจารึ
กพระปรมาภิไธยไว้
 สวนนกไผ่ต่ำ อยู่ที่ตาบลไผ่ต่าอาเภอหนองแค อยู่ในที่ดินของเอกชน เป็นที่อยู่อาศัยของฝูงนกพันธุ์
4,000,000
ต่างๆ มากมาย
กำรท่องเที่ยวทำงประวั
3,000,000ติศำสตร์/โบรำณสถำน (Historical Attraction)
 ถ้ำผำเสด็จ อยู่ที่หมู่ 5 บ้านซับบอน ตาบลทับกวาง อาเภอแก่งคอย เป็นที่รัชกาลที่ 5
และสมเด็จพระบรมราชิน2,000,000
ีนาถเคยเสด็จ และทรงจารึกพระปรมาภิไธยไว้
 ถ้ำพระโพธิ1,000,000
์สัตว์ และถ้ำธรรมทัศน์ ตั้งอยู438,000
่ที่หมู่ 10 ตาบลทับกวาง อ511,336
าเภอแก่งคอย เป็นถ้าที่มีภาพ
319,180
จาหลัก และรูปพระโพธิสัตว์ศิลปสมัยทวาราวดี และสถานที่บูชาจตุ
รพิม102,390
าน พระเจดีย์ทรงลังกาและยังมีหินงอก
39,000
0
หินย้อย บริเวณถ้ายังเป็นแหล่งธรรมชาติ
มีพันธุ์ไม้ต่างๆ นานาชนิด มีความร่มรื่น สวยงามมาก
จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6
 วัดป่ำสว่ำงบุญ ตาบลชะอม อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เป็นวัดที่มีพระมหาเจดีย์ 500 ยอด
ตรงกลางเป็นองค์ประธาน (ได้ถอดแบบยอดเจดีย์พระพุทธคยา ประเทศอินเดีย) พร้อมมีบริวาร 500 องค์
: แผนปฏิยบรจากวั
ัติการ ประจ
าปีงบประมาณ
2560 สพป.สระบุ
ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุที่มสา่วนพระเศี
ดเนปาล
ประเทศเนปาล
โดยพระซึรี ่งเขต
เป็น2ตระกูลศากยะ
รุ่นสุดท้ายมอบให้มาบรรจุ พระบรมสารีริกธาตุ จากอินเดีย ศรีลังกา และสาธุชนได้นามาร่วมบรรจุ ในพระมหา
เจดีย์ 500 ยอดทุกองค์ ในจานวนพระเจดีย์ 500 ยอด ล้วนแล้วได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุทุกองค์
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งบพัฒงเกษตร
นาตามยุไร่ทอธศาสตร์
ีงบประมาณษ ส2560
านวนองเที
1,935,200
บาท
กำรท่องเที4.3
่ยวทำงเชิ
งุ่น ไร่ผักปปลอดสารพิ
าหรับจการท่
่ยวเยี่ยมชมวิ
ถีชีวิตของ
เกษตรกร เรียนรู้ร่วมกัน รวมถึงการซื้อของฝาก
 เที่ยวฟำร์มโคนม องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อสค.) อาเภอมวกเหล็ก
ด้วยภูมิประเทศติดที่ราบสูง800,000
ขนาบเป็นแนวขนานด้วยเทือกเขาใหญ่ ท669,380
าให้อากาศรายรอบบริเวณร่องเขาแห่งนี้
700,000
เย็นสบาย เหมาะแก่การทาฟาร์
มโคนม ซึ่งเป็นอาชีพพระราชทานสาหรับชาวมวกเหล็กมายาวนาน ที่มา
600,000
แห่งการแต่งกายเลียนแบบชาวคาวบอยตะวั
นตก หรือดินแดนแห่ง “คาวบอยเมืองไทย”
 ฟำร์มม้ำปภัส500,000
รำ อาเภอวัง420,000
ม่วง โดยเป็น419,000
ฟาร์มเพาะพันธุ์ม้า แม่พันธุ426,820
์จะนาเข้ามาจากประเทศ
ออสเตรเลีย
400,000
 ฟำร์มเลี้ยงผึ้ง300,000
ฮันนี่ ฮัท อาเภอวังม่วง เที่ยวชมฟาร์มผึ้ง ที่เลี้ยงด้วยเกสรดอกทานตะวัน
 ไร่องุ่น เป็นทิ200,000
วแถวเรียงรายตลอดอาเภอมวกเหล็ก อาทิ สวนองุ่นแวงเดอเรย์ ไร่องุ่นภูอมร
ไร่องุ่นเปรมสารินทร์ ไร่องุ่นคุณมาลี อาเภอมวกเหล็ก และไร่องุ่นปภัสรา อาเภอวังม่วง
100,000
 ไร่ยำนำ อาเภอวังม่วง ชมสวนและเลือกซื้อ ผักผลไม้ปลอดสารพิษ และฟาร์มเลี้ยงแพะ
0
 ศูนย์เกษตรธรรมชำติคิวยุทเซธศาสตร์
ศึกษาวิ
เทคโนโลยี
EM ทเพืี่ 3่อการปรั
บปรุ
ที่ 1 ธีกยุทารใช้
ธศาสตร์
ที่ 2 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
ที่ 4งดิน และปลูกผักปลอด
สารพิษ
 พักฟำร์มสเตย์ เยี่ยมชมและพักกับเกษตรกรรุ่นบุกเบิก ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และมีจิตใจ
ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิบัต่งิกแวดล้
อมาปีกังบบประมาณ
กลุ่มเกษตรกรก้
าวหน้า (ฟาร์
ตาบลซับสนุ่น
ที่มา : แผนปฏิ
ารประจ
2560 สพป.สระบุ
รี เขตมโคนม)
2
อาเภอมวกเหล็ก
กำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ (Health Tourism)
4.4 งบพัฒนาตามจุดเน้น ปีงบประมาณ 2560 จานวน 6,233,930 บาท
 สปำในสถำนประกอบกำรโรงพยำบำล เช่น โรงพยาบาลมิชชั่น อาเภอมวกเหล็ก
 สปำในสถำนประกอบกำรภำคเอกชน อาทิ โรงแรมสระบุรีอินน์ อ.เมือง โรงแรมมวกเหล็กพาราไดซ์
อ.มวกเหล็ก สวนสายป่านรีสอร์ท อ.มวกเหล็ก และอนามายา สปา อ.มวกเหล็ก
6,000,000

แหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนำกำร (Recreational Attraction)
4,824,024
 พำยเรือคยั5,000,000
ค/ล่องแก่ง โดยน้าตกไร่กุสุมารีสอร์ท อาเภอมวกเหล็ก เป็นสุดยอดแห่งความท้าทาย
ด้วยกิจกรรมการโรยตัวในสายน้
าตกแห่งใหม่ของผืนป่าดงพญาเย็นที่มีความสูงกว่า 25 เมตร
4,000,000
 ปีนหน้ำผำ/โรยตัว จัดให้มีกิจกรรมปีนหน้าผา โรยตัว ในระดับความยาก 5-6A ซึ่งมีหลากหลาย
3,000,000 เขาพระพุทธฉาย อาเภอเมือง และหน้าผาในเขตน้าตกเหวน้อย อาเภอมวกเหล็ก
พื้นที่ อาทิ ปีนหน้าผา (Bouldering)
ปีนหน้าผา/โรยตัว
2,000,000
 สำรวจถ้ำ โดยผู้ประกอบการที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการจัดการการท่องเที่ยวแบบผจญภัย และ
511,336
การสารวจถ้า เป็นเส้นทางท่
องเที่ยวที่น่าตื่นเต้น และให้438,000
ความรู้เกี่ยวกับถ้าในเชิงนิเวศวิทยา อาทิ สารวจถ้าลุมพินี
1,000,000
319,180
สวนหิน อาเภอมวกเหล็ก และถ้าพระโพธิสัตว์ อาเภอแก่งคอย 39,000 102,390
0
 สนำมกอล์ฟ มีสนามกอล์
ฟมาตรฐาน เปิดให้บริการใน 3 ราย คือ สนามกอล์ฟ โรงแรมเซอร์เจมส์
จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6
อาเภอมวกเหล็ก
 มวกเหล็ ก ATVs อ าเภอมวกเหล็ ก ผู้ ป ระกอบการที่ ริ เ ริ่ ม บุ ก เบิ ก การท่ อ งเที่ ย วแบบผจญภั ย
่มา :ATVs
แผนปฏิPaint
บัติการBall
ประจ
าปีงบประมาณ
มีบริการหลากหลาย อาทิ ขับทีรถ
และยิ
งธนู 2560 สพป.สระบุรี เขต 2

แผนปฏิ
แผนปฏิ
ารประจ
าปี
บประมาณ
2561
(1)
แผนปฏิบบบัตัตัตกิ ิกิการประจ
ารประจาปี
าปีงงงบประมาณ
บประมาณ 2561
2561(17)
(5)
สสานั
ก
งานเขตพื
น
้
ที
ก
่
ารศึ
ก
ษาประถมศึ
ก
ษาสระบุ
ร
ี
เขต
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4.3 งบพัฒนาตามยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2560 จานวน 1,935,200 บาท

ภำรกิจของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

ตามพระราชบัญญั800,000
ติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
669,380
700,000 านักงานเขตพื้นที่การศึกษาพ.ศ. 2553 ข้อ 3 มาตรา 37 ในแต่ละเขตพื้นที่
เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในส
600,000 านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอานาจหน้าที่ในการกากับดูแล จัดตั้งยุบ รวม
การศึกษาให้มีคณะกรรมการและส
หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้น500,000
ฐานในเขตพื้น420,000
ที่การศึกษา 419,000
ประสาน ส่งเสริมและสนับ426,820
สนุนสถานศึกษาเอกชน ในเขต
พื้นที่การศึกษาประสาน และส่
งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้อง กับนโยบาย
400,000
และมาตรฐานการศึกษาส่ง300,000
เสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา
สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา ในรูปแบบที่หลากหลาย
200,000
ในเขตพื้นที่การศึกษาและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับอานาจหน้าที่ที่ระบุไว้ข้างต้นทั้งนี้ ตามที่กาหนดใน
100,000
กฎกระทรวง
0
มาตรา 37 ให้มีสานักงานเขตพื
้นที่การศึกษาเพื่อทาหน้าที่ในการดาเนินการให้เป็นไปตามอานาจหน้าที่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4
ของคณะกรรมการตามที่กาหนดไว้ในมาตรา36 และให้มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษาตามที่กาหนดไว้
ในกฎกระทรวงนี้หรือกฎหมายอื่นและมีอานาจหน้าที่ดังนี้
1.อานาจหน้าที่ในการบริ
หารและการจั
ดการศึ
กษาและพั2560
ฒนาสาระของหลั
กสูต2รการศึกษาให้สอดคล้อง
ที่มา : แผนปฏิ
บัติการประจ
าปีงบประมาณ
สพป.สระบุรี เขต
กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.อานาจหน้าที่ในการพัฒนางานด้านวิชาการและจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาร่วมกับ
สถานศึกษา
4.4 งบพัฒนาตามจุดเน้น ปีงบประมาณ 2560 จานวน 6,233,930 บาท
3.รับผิดชอบในการพิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
4.ปฏิบัติหน้าที่อ6,000,000
ื่นตามที่กฎหมายกาหนดและประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องแบ่งส่วนราชการภายใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพ.ศ.2553 ได้กาหนดอานาจหน้าที่ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4,824,024
5,000,000
ดังนี้
1.จัดทานโยบายแผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายมาตรฐาน
4,000,000
การศึกษาแผนการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น
2.วิเคราะห์
การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพื้นที่
3,000,000
การศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบรวมทั้งกากับตรวจสอบติดตาม
2,000,000
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่
วยงานดังกล่าว
511,336
3.ส่งเสริ1,000,000
มสนับสนุนและพัฒนาหลักสูต438,000
รร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื
้นที่การศึกษา
319,180
4.กากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั
้นพื้น102,390
ฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา
39,000
0 วิจัยและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
5.ศึกษา วิเคราะห์
จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6
6.ประสานระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆรวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดและ
พัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
ที่มา : แผนปฏิ
บัติการ ประจ
งบประมาณน2560
สพป.สระบุ
รี เขต 2 ้นที่การศึกษา
7.จัดระบบประกั
นคุณภาพการศึ
กษาาปีและประเมิ
ผลสถานศึ
กษาในเขตพื
8.ประสาน ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งบุคคลและองค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัด
การศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
แผนปฏิ
แผนปฏิ
ารประจ
าปี
บประมาณ
2561
(1)
แผนปฏิบบบัตัตัตกิ ิกิการประจ
ารประจาปี
าปีงงงบประมาณ
บประมาณ 2561
2561(17)
(6)
สสานั
ก
งานเขตพื
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้
ที
ก
่
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ก
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ก
ษาสระบุ
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ี
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ฒนาตามยุทธศาสตร์
บประมาณ
จานวน
1,935,200
9.ด4.3
าเนิงบพั
นงานและประสาน
ส่งเสริมปีงสนั
บสนุนการวิ2560
จัยและพั
ฒนาการศึ
กษา บาท
10.ประสาน ส่งเสริมการดาเนินการของคณะอนุกรรมการและคณะทางานด้านการศึกษา
11.ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กร หรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน
และองค์กรปกครองส่วนท้อ800,000
งถิ่น ในฐานะสานักงานผู้แทนกระทรวงศึ669,380
กษาธิการ
12.ปฏิบัต700,000
ิหน้าที่อื่นเกี่ยวกับภารกิจภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของหน่วยใด
โดยเฉพาะหรือปฏิบัติงานอื600,000
่นตามที่ได้รับมอบหมาย
500,000

สภำพกำรจัดกำรศึกษำ
400,000

420,000

419,000

426,820

300,000
200,000

ส านั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสระบุ รี เขต 2 เป็ น หน่ ว ยงานภายใต้ ก ารก ากั บ ดู แลของ
100,000
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการแบ่งส่วนราชการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการ
0
แบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื
้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2553 ข้อ 3 และข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4
กับภารกิจและการกระจายอานาจการบริหารจัดการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการและสานักงานคณะกรรมการ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานมี เอกภาพการบริ ห ารจั ด การพร้ อ มรับ การปรั บ เปลี่ ย น มุ่ งเน้ น ผลสั ม ฤทธิ์ ต ามภารกิ จ
เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาตามหลั
กการปฏิ
รูปการศึาปีกงษาในทศวรรษที
อง โดยแบ่รี งเขต
ส่วนราชการตามการโครงสร้
าง
ที่มา : แผนปฏิ
บัติการประจ
บประมาณ 2560 ่สสพป.สระบุ
2
บริหารงาน โดยองค์คณะบุคคลประกอบด้วย คณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา
คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วน
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669,380
700,000
600,000
500,000

419,000
426,820
420,000
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100,000 กษาร่วมกันระหว่างสถานศึกษา จานวน 15 สหวิทยศึกษา ดังนี้
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4

สพป.สบ.2 มี 139 โรงเรียน
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4.4 งบพัฒนาตามจุดเน้น ปีงบประมาณ 2560 จานวน 6,233,930 บาท
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ที่มา : แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2
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4.3 งบพัฒนาตามยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2560 จานวน 1,935,200 บาท
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ที่มา : แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2

 จานวนสถานศึกษาในสังกัดมากที่สุด คือ อาเภอแก่งคอย
 จานวนสถานศึกษานอกสังกัดมากที่สุด คือ อาเภอหนองแค

4.4 งบพัฒนาตามจุดเน้น ปีงบประมาณ 2560 จานวน 6,233,930 บาท
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ที่มา : แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2

 สถานศึกษาสังกัด สพป.สระบุรี เขต 2 จัดการเรียนการสอนระดับ อ.1-ป.6 มากที่สุด
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2560 จานวน 1,935,200 บาท
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 จานวนสถานศึกษาในสังกัด จาแนกตามขนาดโรงเรียนมากที่สุด คือ ขนาดที่ 1 (นักเรียน1 -120 คน)
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ที่มา : ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ข้อมูล ณ วันที่ 1039,000
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 จานวนนักเรียนของโรงเรียนสังกัด สพป.สบ.2 มากที่สุด คือ ระดับประถมศึกษา
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แผนปฏิ
แผนปฏิ
ารประจ
าปี
บประมาณ
2561
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แผนปฏิบบบัตัตัตกิ ิกิการประจ
ารประจาปี
าปีงงงบประมาณ
บประมาณ 2561
2561(17)
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น
้
ที
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่
ารศึ
ก
ษาประถมศึ
ก
ษาสระบุ
ร
ี
เขต
านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 22

4.3 งบพัฒนาตามยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2560 จานวน 1,935,200 บาท
ตำรำงที่ 5 จานวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จาแนกตามตาแหน่ง
800,000

ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย
คศ.1
คศ.2
คศ.3
คศ.4
รวม

ผอ.สพป. รอง ผอ. ศึกษำนิเทศก์ ผอ.รร.
669,380 รอง
700,000
สพป.
ผอ.รร.
600,000
500,000

420,000

400,000
300,000
200,000

1
1 100,000

0

4

419,000

1

2
1
4

4

1
18
85
1
105

ครู

รวม

241
399
202
413
1
1,256

241
401
220
505
4
1371

426,820

1
1

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4

ที่มา : กลุ่มบริหารงานบุคคล (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560)

ที่มา : แผนปฏิ
บัติการประจ
2560 สพป.สระบุรี เขต 2
 ตาแหน่งบุคลากรทางการศึ
กษา มากที
่สุด คือาปีตงบประมาณ
าแหน่ง คศ.3
 ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษา น้อยที่สุด คือ ตาแหน่ง คศ.4

4.4บัตงบพั
ฒนาตามจุ
ดเน้น ปีรงี บประมาณ
ตำรำงที่ 6 บุคลากรปฏิ
ิงานจริ
ง ณ สพป.สระบุ
เขต 2 2560 จานวน 6,233,930 บาท
รำยกำร
ผอ.สพป.
รอง ผอ.สพป.
กลุ่มอานวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา
กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์
กลุ่มนิเทศติดตามฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน

รวมทั้งสิ้น

บุคลำกรทำงกำร
บุคลำกรทำง
ศึกษำอื่น
6,000,000
กำรศึกษำอื่นตำม
ตำม ม.38 ค (1)
ม.38 ค (2)
ม.38 ข (3,4) 4,824,024

ลูกจ้ำง
ประจำ

รวม

6

1
4
13

5,000,000

ต่ำกว่ำ
ป.ตรี

ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก

รวม
ทั้งสิ้น

5
3
2
3
511,336

1
4
3
2
6
3

1
4
13
5
8
6

1

2

5

3
7
2
5
1 ประจาปีงบประมาณ 2560
1 สพป.สระบุรี เขต
1 2
ที่มา : แผนปฏิบัติการ
9
35
6
50
7
17 26

7
1
50

1
4
4,000,000
3,000,000
2,000,000

1,000,000
0

7
5
8
6

319,180 438,000

5

5

8
6
39,000 102,390

5

2

จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6

4

ที่มา : กลุ่มบริหารงานบุคคล (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560)
แผนปฏิ
แผนปฏิ
บบัตัตกิ ิการประจ
ารประจ
าปี
าปีงงบประมาณ
บประมาณ
2561
(1)
แผนปฏิ
บัติการประจ
าปีงบประมาณ
25612561
(12) (17)
ส
านั
ก
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้
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่
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ก
ษาประถมศึ
ก
ษาสระบุ
ร
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 2

4.3 งบพัฒนาตามยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2560 จานวน 1,935,200 บาท

4. สรุปผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
800,000

669,380
ปีงบประมาณ 2560
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ
กษาสระบุรี เขต 2 ดาเนินการตามนโยบาย
700,000
จุดเน้นและกลยุทธ์ สอดคล้องกับนโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้แผนปฏิบัติการ
600,000
ประจาปีเป็นแนวทางเน้นการบริหารงานแบบองค์รวมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
500,000
การให้บริการและพัฒนาการจั
ดการศึกษา420,000
สรุปผลการด419,000
าเนินงานที่ผ่านมา ดังนี้ 426,820
400,000
300,000

4.1 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560
200,000

ตารางที่ 7 ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
100,000
ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื
้นที่ ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ จาแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
0

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4

ระดับเขต สพป.สระบุรี2 ระดับสังกัดสพฐ.
ระดับประเทศ
mean1%
mean1%
mean2%
ภาษาไทย
45.29รี เขต 2
46.58
ที่มา : แผนปฏิบัติการประจ45.50
าปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุ
ภาษาอังกฤษ
31.42
32.73
36.34
คณิตศาสตร์
34.14
35.55
37.12
4.4 งบพัฒนาตามจุดเน้น37.79
ปีงบประมาณ 2560 จานวน
วิทยาศาสตร์
38.13 6,233,930 บาท39.12
คะแนนเฉลี่ยรวมปี กศ. 2560
37.21
37.93
39.79
คะแนนเฉลี่ยรวมปี กศ. 2559
41.04
41.42
43.19
ผลพัฒนา (+ /6,000,000
-)
-3.83
-3.49
-3.40
5,000,000

4,824,024

จากตารางที่ 7 ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2559 ระดับ4,000,000
เขตพื้นที่ ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ จาแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้พบว่า
ภาพรวมคะแนนเฉลี่ยเขตพื้นที่ต่ากว่าระดับสพฐ. และระดับประเทศ
3,000,000
2,000,000

1,000,000
0

319,180 438,000

511,336
39,000 102,390

จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6

ที่มา : แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2

แผนปฏิ
แผนปฏิบบัตัตกิ ิการประจ
ารประจาปี
าปีงงบประมาณ
บประมาณ 2561
2561(17)
(1)
แผนปฏิ
แผนปฏิ้นบบทีัตัตก่กิ ิการประจ
ารประจ
าปี
าปีงงบประมาณ
บประมาณ
2561
2561
(13)
(1)2
สานักงานเขตพื
ารศึ
กษาประถมศึ
กษาสระบุ
รี เขต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

4.3 งบพัฒนาตามยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2560 จานวน 1,935,200 บาท
800,000
ตารางที่ 8 คะแนนเฉลี
่ยร้อยละ คะแนนผลการทดสอบ O-NET
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
669,380
700,000 รี เขต 2 ปีการศึกษา 2559 และ ปีการศึกษา 2560
ระดับ สพป.สระบุ

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำไทย
ภำษำอังกฤษ
คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์
เฉลี่ย 4 วิชำ

600,000

500,000 ปีกำรศึกษำ 2559419,000
420,000
Mean2%
400,000
300,000
200,000
100,000
0

52.25
29.71
38.31
40.20
41.04ที่ 1
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ปีกำรศึกษำ 2560
ผลต่ำง
426,820
Mean1%
mean2%-mean1%
45.50
-6.75
31.42
1.71
34.14
-4.17
37.79
-2.41
37.21
-3.83
ยุทธศาสตร์
ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4

จากตาราง 8 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ คะแนนผลการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับ สพป.สระบุรทีี เขต
เมื่อเทีบัตยิกบกั
บปีการศึ
กษา 25592560
และสพป.สระบุ
ปีการศึกษา
่มา : 2แผนปฏิ
ารประจ
าปีงบประมาณ
รี เขต2560
2 พบว่า
ภาพรวมคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2560 ต่ากว่าปีการศึกษา 2559 เท่ากับ -3.83
4.4 งบพัฒนาตามจุดเน้น ปีงบประมาณ 2560 จานวน 6,233,930 บาท
ตำรำงที่ 9 ผลกำรเปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
ปีกำรศึกษำ 2560 ระดับเขตพื้นที่ ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ จำแนกตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
6,000,000

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้

5,000,000

ภำษำไทย
4,000,000
ภำษำอังกฤษ
3,000,000
คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์
2,000,000
ค่ำเฉลี่ยรวมปี กศ. 2560
1,000,000
ค่ำเฉลี่ยรวมปี กศ. 2559
ผลพัฒนำ (+ / -) 0

ระดับเขต
4,824,024

สพป.สระบุรี2 ระดับสังกัดสพฐ.
mean1%
mean1%
45.07
48.77
26.72
30.14
21.31
26.55
30.42
32.47
30.88
34.48511,336
319,180
34.90438,000 39,000 102,390
38.44
-4.02
-3.96

จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6

ระดับประเทศ
mean2%
48.29
30.45
26.30
32.28
34.33
38.29
-3.96

จากตารางที่ 9 ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ที่มปีาก:ารศึ
กษาบัต2560
ระดัาปี
บเขตพื
้นที่ ระดั2560
บ สพฐ.
และระดั
บประเทศ
แผนปฏิ
ิการ ประจ
งบประมาณ
สพป.สระบุ
รี เขต
2
จาแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้พบว่าในภาพรวมคะแนนเฉลี่ยเขตพื้นที่ต่ากว่าระดับ สพฐ.
และระดับประเทศ

แผนปฏิ
แผนปฏิ
ารประจ
าปี
บประมาณ
2561
(1)
แผนปฏิบบบัตัตัตกิ ิกิการประจ
ารประจาปี
าปีงงงบประมาณ
บประมาณ 2561
2561(17)
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สสานั
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น
้
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่
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ก
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ก
ษาสระบุ
ร
ี
เขต
านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 22

4.3 งบพัฒนาตามยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2560 จานวน 1,935,200 บาท
800,000่ย ร้อยละ คะแนนผลกำรทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
ตำรำงที่ 10 คะแนนเฉลี
669,380
700,000

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำไทย
ภำษำอังกฤษ
คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์
เฉลี่ย 4 วิชำ

600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000

ปีกำรศึกษำ 2559
ปีกำรศึกษำ 2560
ผลต่ำง
Mean1%
Mean2%
mean2%-mean1%
419,000
426,820
420,000
43.72
45.07
1.35
27.95
26.72
-1.23
23.85
21.31
-2.54
32.50
30.42
-2.08

34.90
30.88
-4.02
ยุทธศาสตร์
ที่ 2 2559
ยุทธศาสตร์
ที่ 3 กยุำรศึ
ทธศาสตร์
4
ระดับ สพป.สระบุ
รี เขตที่ 21 ปียุกทธศาสตร์
ำรศึกษำ
และปี
กษำที่2560
0

: แผนปฏิบัติการประจาปี่ยงบประมาณ
2560 สพป.สระบุรี เขต O-NET
2
จากตาราง 10 พบว่ที่มาาในภาพรวมคะแนนเฉลี
ร้อยละ คะแนนผลการทดสอบ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับ สพป.สระบุรี เขต 2 เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2559 ปรากฏว่าปีการศึกษา 2560
ต่ากว่า ปีการศึกษา 2559 เท่ากับ -4.02
4.4 งบพัฒนาตามจุดเน้น ปีงบประมาณ 2560 จานวน 6,233,930 บาท
ที่มา : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2
6,000,000
5,000,000

4,824,024

4,000,000
3,000,000
2,000,000

1,000,000
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319,180 438,000

511,336
39,000 102,390

จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6

ที่มา : แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2
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บประมาณ
2561
(1)
แผนปฏิบบบัตัตัตกิ ิกิการประจ
ารประจาปี
าปีงงงบประมาณ
บประมาณ 2561
2561(17)
(15)
สสานั
ก
งานเขตพื
น
้
ที
ก
่
ารศึ
ก
ษาประถมศึ
ก
ษาสระบุ
ร
ี
เขต
านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 22

4.3 งบพัฒนาตามยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2560 จานวน 1,935,200 บาท
4.2 การบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560
งบบุคลากร800,000งบลงทุน
700,000

งบดาเนินงาน

600,000
0, 0%
500,0000, 0%
420,000
400,000

งบเงินอุด669,380
หนุน งบรายจ่ายอื่น

8,040,543.01, 6%
419,000

งบกลาง

10,949,900.68,
8%
426,820

300,000
200,000
100,000
0

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4
49,866,432.48,
36%

68,708,031.13,
50%

รวมทั้งสิ้น 137,564,907.30 บาท
ที่มา : แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2

4.4 งบพัฒนาตามจุดเน้น ปีงบประมาณ 2560 จานวน 6,233,930 บาท
แผนงาน/งบประมาณ งบประมาณ/บาท
คิดเป็นร้อยละ
งบบุคลากร

10,949,900.68

8%

49,866,432.48

36 %

งบดาเนินงาน

68,708,031.13

50 %

งบเงินอุดหนุน

8,759,960.00

0%

6,000,000

งบลงทุน

5,000,000

4,824,024

4,000,000
3,000,000

งบรายจ่
ายอื่น
2,000,000

4,930,065.00

0%
6511,336
%

8,040,543.01

งบกลาง
1,000,000

319,180 438,000

รวมทั0้งสิ้น

39,000 102,390

137,564,907.30

100

จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6

ที่มา : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
ที่มา : แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2

แผนปฏิ
แผนปฏิบบัตัตกิ ิการประจ
ารประจาปี
าปีงงบประมาณ
บประมาณ 2561
2561(17)
(1)
แผนปฏิ
แผนปฏิ้นบบทีัตัตก่กิ ิการประจ
ารประจ
าปี
าปีงงบประมาณ
บประมาณ
2561
2561
(16)
(1)2
สานักงานเขตพื
ารศึ
กษาประถมศึ
กษาสระบุ
รี เขต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

4.3 งบพัฒนาตามยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2560 จานวน 1,935,200 บาท
4.3 งบพัฒนาตามยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2560 จานวน 1,935,200 บาท
800,000
800,000
700,000
700,000
600,000
600,000
500,000
500,000
400,000
400,000
300,000
300,000
200,000
200,000
100,000
100,000
0
0

669,380
669,380
420,000
420,000

419,000
419,000

426,820
426,820

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4

ที่มา : แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2
ที่มา : แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2

4.4 งบพัฒนาตามจุดเน้น ปีงบประมาณ 2560 จานวน 6,233,930 บาท
4.4 งบพัฒนาตามจุดเน้น ปีงบประมาณ 2560 จานวน 6,233,930 บาท
6,000,000
6,000,000
5,000,000
5,000,000

4,824,024
4,824,024

4,000,000
4,000,000
3,000,000
3,000,000
2,000,000
2,000,000

1,000,000
1,000,000
0
0

511,336
511,336

319,180 438,000
319,180 438,000 39,000 102,390
39,000 102,390
จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6
จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6

ที่มา : แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2
ที่มา : แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2

แผนปฏิ
แผนปฏิบบัตัตกิ ิการประจ
ารประจาปี
าปีงงบประมาณ
บประมาณ 2561
2561(17)
(1)
แผนปฏิ
แผนปฏิ้นบบทีัตัตก่กิ ิการประจ
ารประจ
าปี
าปีงงบประมาณ
บประมาณ
2561
2561
(17)
(1)2
สานักงานเขตพื
ารศึ
กษาประถมศึ
กษาสระบุ
รี เขต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

4.3 งบพัฒนาตามยุ
ทธศาสตร์
บประมาณำนั2560
จานวน
บาท ทธ์
4.5 รายงานผลการติดตามและประเมิ
นผลกำรบริ
หำรจัปดีงกำรของส
กงำนเขตพื
้นที่ก1,935,200
ำรศึกษำ ตำมกลยุ
จุดเน้น ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
จุดเน้น/ตัวชี้วัด
ระดับที่ได้ เฉลี่ย
ระดับ
800,000
คุณภำพ
669,380
700,000
ยุทธศำสตร์ที่ 1 หลักสูตรและกระบวนกำรเรียนกำรสอน
4.75 ดีเยี่ยม
600,000
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำมีหลักสูตรสถำนศึกษำเหมำะสมกับ
5
500,000
ผู้เรียนสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำงกำรศึ
กษำขั้นพื้นฐำน
419,000
426,820
420,000
400,000กษำกลุ่มเป้ำหมำยดำเนินกำรตำมแนวทำง
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละ 100 ของสถำนศึ
4
นโยบำยลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู300,000
้
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละ 100 ของผู200,000
้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตำมค่ำนิยมหลัก
5
ของคนไทย 12 ประกำร สอดคล้
องตำมช่วงวัย
100,000
ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละ 100 ของสถำนศึ0 กษำที่นำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
5
พอเพียงประยุกต์ใช้ในสถำนศึกษำ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำครู
4.00
ดีมำก
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละ 100 ของศึกษำนิเทศก์ที่ได้รับกำรพัฒนำมำตรฐำนวิชำชีพ
4
ที
ม
่
า
:
แผนปฏิ
บ
ต
ั
ก
ิ
ารประจ
าปี
ง
บประมาณ
2560
สพป.สระบุ
ร
ี
เขต
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละ 100 ของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำ
42
ด้วยระบบ TEPE Online
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรทดสอบ กำรประเมิน กำรประกันคุณภำพและพัฒนำ
3.00
ดี
4.4
งบพั
ฒ
นาตามจุ
ด
เน้
น
ปี
ง
บประมาณ
2560
จ
านวน
6,233,930
บาท
มำตรฐำนกำรศึกษำ
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำสังกัด สพฐ. มีระบบกำรประกัน
5
คุณภำพภำยในที่เข้มแข็งพร้อมรับกำรประเมินภำยนอก
6,000,000
ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละ 100 ของผู
้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 สำมำรถอ่ำนออก
2
เขียนได้
4,824,024
5,000,000
ตัวชี้วัดที่ 5 คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ในกำรทดสอบ
2
4,000,000
ควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (Nation Test : NT) เพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 3 ของปีกำรศึกษำที
่ผ่ำนมำ
3,000,000
ตัวชี้วัดที่ 6 จำนวนร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่
1
2,000,000
3 และ 6 ที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึ
กษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O511,336
NET) ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้นจำกปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ
1,000,000
319,180
ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำสังกัด สพฐ.
ได้ร438,000
ับกำรประเมิ
นกำรอ่ำน
5
39,000 102,390
และกำรเขียนในระดับชั้นประถมศึก0ษำปีที่ 1 - 4
ยุทธศำสตร์ที่ 5 ICT เพื่อกำรศึกษำ จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6
2.50 ปานกลาง
ตัวชี้วัดย่อยที่ 3.1 ร้อยละของสถำนศึกษำใช้รูปแบบ DLTV ได้เหมำะสมกับ
3
กำรเรียนรู้ของผู้เรียน
ที่มา : แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2
ตัวชี้วัดย่อยที่ 3.2 ร้อยละของสถำนศึกษำใช้รูปแบบ DLIT ได้เหมำะสมกับ
2
กำรเรียนรู้ของผู้เรียน
ค่ำเฉลี่ยรวม
3.56
ดีมำก
แผนปฏิ
บบัตัตกิ ิการประจ
ารประจ
าปี
าปีงงบประมาณ
บประมาณ
2561
2561(17)
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แผนปฏิแผนปฏิ
บัติการประจ
าปีงบประมาณ
2561 (18)
ส
านั
ก
งานเขตพื
น
้
ที
ก
่
ารศึ
ก
ษาประถมศึ
ก
ษาสระบุ
ร
ี
เขต
2
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

4.3 งบพั
นาตามยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ
2560
านวน 1,935,200
บาทรอบที่ 2
4.6 รำยงำนผลกำรประเมิ
นส่ฒวนรำชกำรตำมมำตรกำรปรั
บปรุงประสิ
ทธิภจำพในกำรปฏิ
บัติรำชกำร
ปีงบประมำณ 2559 KRS (KPI Report tem)
องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำนตำมภำรกิจหลักพื้นฐำน (Functional base)
1.1 ร้อยละผู้เรียนต่อประชำกรกลุ800,000
่มอำยุ (3-5 ปี/ 6-11 ปี/ 12-14 ปี/ 15-17
ปี)
669,380
700,000
1.1.1 ร้อยละผู้เรียนระดับปฐมวัย (3-5 ปี)
4.6476
ไม่ผ่าน
600,000
1. จำนวนผู้เรียนระดับปฐมวัย ปีกำรศึกษำ 2560
1597597
คน
500,000
2. จำนวนประชำกรกลุ่มอำยุ 3-5 ปี420,000
2315092
คน
419,000
426,820
400,000กษำ (6-11 ปี)
1.1.2 ร้อยละผู้เรียนระดับประถมศึ
4.4805
ไม่ผ่าน
300,000
1. จำนวนผู้เข้ำเรียนระดั
บประถมศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2560
4209919
คน
200,000
2. จำนวนประชำกรกลุ
่มอำยุ 6-11 ปี
4698033
คน
1.1.3 ร้อยละผู้เรียนระดับมัธ100,000
ยมศึกษำตอนต้น (12-14 ปี)
1.1.4 ร้อยละผู้เรียนระดับมัธยมศึก0ษำตอนปลำย (15-17 ปี) (มัธยมปลำย/ปวช.)
ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์
3 ยุทธศาสตร์ที่ 4
1.2 ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรศึยุทกธศาสตร์
ษำของประเทศจำกรำยงำน
(IMDที่ 2017)
1.2.1 อันดับตำมรำยงำนด้ำนกำรศึกษำ (Education)
1.2.2 อันดับตำมรำยงำนด้ำนที
่เกี่ยวข้องกับบทบำทภำรกิจของส่วนรำชกำร
ที่มา : แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2
1.2.3 ระดับควำมสำเร็จของโครงกำรปรับปรุงและพัฒนำแนวทำงกำรเรียน
4.1429
ไม่ผ่าน
กำรสอนสอดคล้องกับกำรประเมินผลนักเรียนระดับนำนำชำติ (PISA)
1. จำนวนโรงเรียนกลุ
เป้ำหมำยในส
ำนัดกเน้งำนเขตพื
้นที่กำรศึก2560
ษำที่กรอก
29 บาท โรง
4.4่มงบพั
ฒนาตามจุ
น ปีงบประมาณ
จานวน 6,233,930
ข้อมูลเพื่อนำมำใช้ประเมินศักยภำพควำมพร้อมในกำรช่วยเหลือได้
2. จำนวนโรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำยทั้งหมดในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
35
โรง
1.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึ
กษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
6,000,000
1.3.1 ประถมศึกษาปีที่ 6 ภาษาไทย
5.0000
ผ่าน
4,824,024
5,000,000
ประถมศึกษาปีที่ 6 ภาษาไทย
52.25
คะแนน
1.3.2 ประถมศึกษาปีที่ 6 ภาษาอั
งกฤษ
4.7750
ไม่ผ่าน
4,000,000
ประถมศึกษาปีที่ 6 ภาษาอังกฤษ
29.71
คะแนน
3,000,000
1.3.3 ประถมศึกษาปีที่ 6 คณิตศาสตร์
4.9420
ไม่ผ่าน
ประถมศึกษาปีที่ 6 คณิ2,000,000
ตศาสตร์
38.31
คะแนน
1.3.4 ประถมศึกษาปีที่ 6 วิทยาศาสตร์
4.9913
ไม่ผ่าน
511,336
ประถมศึกษาปีที่ 6 วิท1,000,000
ยาศาสตร์
40.2
คะแนน
319,180 438,000
39,000 102,390
1.3.5 ประถมศึกษาปีที่ 6 สังคมศาสตร์
4.9590
ไม่ผ่าน
0
่6
ประถมศึกษาปีที่ 6 สังคมศาสตร์ จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที44.71
คะแนน
1.3.6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาษาไทย
4.6699
ไม่ผ่าน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาษาไทย
43.72
คะแนน
ที่มา : แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต
2
1.3.7 มัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาษาอังกฤษ
4.4521
ไม่ผ่าน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาษาอังกฤษ
27.95
คะแนน
1.3.8 มัธยมศึกษาปีที่ 3 คณิตศาสตร์
4.0383
ไม่ผ่าน
แผนปฏิ
แผนปฏิ
บบัตัตกิ ิการประจ
ารประจ
าปี
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ฒนาตามยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2560 จานวน 1,935,200
มัธยมศึกษาปีที่ 34.3
คณิงบพั
ตศาสตร์
23.85 บาท คะแนน
1.3.9 มัธยมศึกษาปีที่ 3 วิทยาศาสตร์
4.6270
ไม่ผ่าน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 วิทยาศาสตร์
32.5
คะแนน
800,000
1.3.10 มัธยมศึกษาปีที่ 3 สังคมศาสตร์
4.9082
ไม่ผ่าน
669,380
700,000
มัธยมศึกษาปีที่ 3 สังคมศาสตร์
46.49
คะแนน
600,000
1.3.11 มัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาษาไทย
500,000
419,000
1.3.12 มัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาษาอั
งกฤษ 420,000
426,820
400,000
1.3.13 มัธยมศึกษาปีที่ 3 คณิตศาสตร์
300,000
1.3.14 มัธยมศึกษาปีที่ 3 วิทยาศาสตร์
200,000
1.3.15 มัธยมศึกษาปีที่ 3 สังคมศาสตร์
1.4 ระดับความสาเร็จในการประเมิ100,000
นคุณภาพสถานศึกษา
1.4.1 ระดับความสาเร็จในการประเมิ0 นคุณภาพสถานศึกษา
5.0000
ผ่าน
ยุทธศาสตร์ทนี่ ตนเอง
1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ท141
ี่ 4
1.จานวนสถานศึกษาที่รายงานผลการประเมิ
โรง
2.จานวนสถานศึกษาในสังกัดมีผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับดีขึ้นไป
141
โรง
3.จานวนสถานศึกษาทั้งทีหมด
โรง
่มา : แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2141
1.5 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาครู
1.5.1 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาครู
5.0000
ผ่าน
จานวนครูที่เข้าร่วมโครงการ
1438 บาท คน
4.4 งบพัPLC
ฒนาตามจุดเน้น ปีงบประมาณ 2560 จานวน 6,233,930
จานวนครูทั้งหมด
1438
คน
จานวนครูที่นากระบวนการ PLC ไปใช้
1438
คน
องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการด
าเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ฯ (Agenda base)
6,000,000
2.1 การสร้างความรับรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน
4,824,024
5,000,000
2.1.1 ร้อยละการดาเนินการตามแผนการสร้
างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
5.0000
ผ่าน
ดาเนินการ
1. สพท. มีการดาเนินกิ4,000,000
จกรรมการประชาสัมพันธ์ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 –
1
กรอก1 /ไม่ได้
เดือนกรกฎาคม 2560 และส่งหลักฐานครบตามที่กาหนด คือ ประชาสัมพันธ์อย่างน้อยรวม
ดาเนินการ
10 ชิ้น ผ่านสื่อต่างๆ อย่างน้อย 33,000,000
ช่องทาง
กรอก 0
2.1.2 ร้อยละการชี้แจงประเด็2,000,000
นสาคัญที่ทันต่อสถานการณ์
2.2 ระดับความสาเร็จในการดาเนินงานตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
511,336
1,000,000
ของสถานศึกษา
319,180 438,000
102,390
2.2 ระดับความสาเร็จในการดาเนิน0งานตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่ม39,000
เวลารู้
5.0000
ผ่าน
จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6
ของสถานศึกษา
1. จานวนผู้ปกครองและนักเรียนของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ
218
คน
ต่อการดาเนินโครงการ
ที่มา : แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2
2. จานวนผู้ปกครองและนักเรียนที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจทั้งหมด
218
คน
3. จานวนผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้
245
คน
4. จานวนผู้เรียนที่ตอบแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้
245
คน
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4.3าเนิงบพั
ฒนาตามยุ
ทธศาสตร์
ปีงบประมาณICU2560 จานวน 1,935,200 บาท
2.3 ระดับความสาเร็จในการด
นการแก้
ไขปัญหาโรงเรี
ยนในโครงการ
องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำนตำมหลักภำรกิจพื้นที่/ท้องถิ่นฯ (Area base)
องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำนวัตกรรมฯ (Innovation base)
800,000
4.1 ประสิทธิภำพกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ
5.0000
ผ่าน
669,380
700,000
1. เงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวมที่ส่วนรำชกำรเบิกจ่ำยตั้งแต่เดือนตุลำคม
119.12
ล้านบาท
600,000
2559 ถึงเดือนกันยำยน 2560
500,000 ่ส่วนรำชกำรได้ร419,000
2. วงเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวมที
ับ
ล้านบาท
426,820121.57
420,000
400,000
4.2 ข้อเสนอประสิทธิภำพในกำรบริ
หำรจัดกำรและพัฒนำนวัตกรรมของส่วนรำชกำร ประเด็นเรื่องกำรพัฒนำระบบ
จัดเก็บข้อมูลกำรใช้จ่ำยด้ำนกำรศึก300,000
ษำของสถำนศึกษำ
200,000 หำรจัดกำรและพัฒนำนวัตกรรมของส่วน
4.2.1 ข้อเสนอประสิทธิภำพในกำรบริ
5.0000
ผ่าน
รำชกำร ประเด็นเรื่องกำรพัฒนำระบบจั
100,000ดเก็บข้อมูลกำรใช้จ่ำยด้ำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
0
ดาเนินการครบกรอก 1
ยุทธศาสตร์
ที่ 1รณ์ยุทรธศาสตร์
ี่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 41
1. สถำนศึกษำรำยงำนข้อมูลครบถ้
วน สมบู
้อยละ ท100
ดาเนินการไม่ครบ
กรอก 0

องค์ประกอบที่ 5 ศักยภำพในกำรเป็
นส่วนรำชกำรที่มีควำมสำคัญเชิงยุทธศำสตร์ฯ (Potential base)
ที่มา : แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2
5.1 กำรจัดทำและดำเนินกำรตำมแผนกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ
ค่ำคะแนนเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก เท่ำกับ 4.93823
องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภำพในกำรด
นงำนตำมภำรกิ
กพื้นฐำนฯ2560 จานวน 6,233,930 บาท
4.4 งบพัำเนิ
ฒนาตามจุ
ดเน้น ปีจงหลับประมาณ
(Functional base) (นำหนัก 14.0003)
1.1 ร้อยละผู้เรียนต่อประชำกรกลุ่มอำยุ (3-5 ปี/ 6-11 ปี/ 12-14 ปี/ 15-17 ปี)
4.56405 0.20745
(น้ำหนัก 2)
6,000,000
1.2 ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรศึกษำของประเทศจำกรำยงำน (O-NET) 4.147290 0.12553
4,824,024
5,000,000
(น้ำหนัก 1.3333)
1.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึ
กษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
4.73628 0.28707
4,000,000
2.667
3,000,000
1.4 ระดับควำมสำเร็จในกำรประเมิ
นคุณภำพสถำนศึกษำ
5.0000
0.45452
1.5 ระดับควำมสำเร็จของกำรพั2,000,000
ฒนำครู (น้ำหนัก 4)
5.0000
0.45452
องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำนตำมหลักภำรกิจหน้ำที่/ท้องถิ่นฯ
511,336
1,000,000
(Area base) (น้ำหนัก 10.0017)
319,180 438,000
2.1 กำรสร้ำงควำมรับรู้ควำมเข้ำใจแก่ป0 ระชำชน (น้ำหนัก 3.335) 39,000 102,390
5.0000
0.37896
2.2 ระดับควำมสำเร็จในกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยลดเวลำเรี
0.75755
จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดยเน้นนทีเพิ
่ 3 ่มจุดเวลำรู
เน้นที่ 4้ ของ
จุดเน้นที่ 5 จุดเน้น5.0000
ที่ 6
สถำนศึกษำ (น้ำหนัก 6.6667)
2.3 ระดับควำมสำเร็จในกำรดำเนินกำรแก้ไขปัญหำโรงเรียนในโครงกำร ICU
ที่มา : แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2
องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำนตำมหลักภำรกิจหน้ำที่/ท้องถิ่นฯ
(Area base)
(น้ำหนัก)
-
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ไม่
ผ่าน
ไม่
ผ่าน
ไม่
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

ผ่าน
ผ่าน

-

งบพัฒนาตามยุ
ธศาสตร์ปฒีงนำนวั
บประมาณ
องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภ4.3
ำพในกำรบริ
หำรจัดทกำรและพั
ตกรรมฯ2560 จานวน 1,935,200 บาท
(Innovation base) (น้ำหนัก 20)
4.1 ประสิทธิภำพกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ (น้ำหนัก 10)
5.0000 1.13631 ผ่าน
800,000
4.2 ข้อเสนอประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำนวัตกรรมของส่669,380
วนรำชกำร 5.0000 1.13631 ผ่าน
700,000
ประเด็นเรื่องกำรพัฒนำระบบกำรจัดเก็บข้อมูลกำรใช้จ่ำยด้ำนกำรศึกษำของ
600,000
สถำนศึกษำ (น้ำหนัก 10)
500,000
องค์ประกอบที่ 5 ศักยภำพในกำรเป็
นส่วนรำชกำรที
่มีควำมส419,000
ำคัญเชิงยุทธศำสตร์ฯ 426,820
420,000
(Potential base) (น้ำหนัก 0) 400,000
300,000 บเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ (น้ำหนัก 0)
5.1 กำรจัดทำและดำเนินกำรตำมแผนกำรขั
ระดับคุณภาพ (2)
200,000
รวม
(น้ำหนัก 44.002)
4.93823 ระดับมาตรฐาน (0)
100,000
ระดับปรับปรุง (1)
0
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4

ที่มา : แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2

4.4 งบพัฒนาตามจุดเน้น ปีงบประมาณ 2560 จานวน 6,233,930 บาท

6,000,000
5,000,000

4,824,024

4,000,000
3,000,000
2,000,000

1,000,000
0

319,180 438,000

511,336
39,000 102,390

จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6

ที่มา : แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2
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ส
านั
ก
งานเขตพื
น
้
ที
ก
่
ารศึ
ก
ษาประถมศึ
ก
ษาสระบุ
ร
ี
เขต
2
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

4.3 งบพัฒนาตามยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2560 จานวน 1,935,200 บาท

5. กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม (SWOT Analysis)

800,000

669,380

700,000นศักยภาพการพัฒนาการศึกษาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒ นาในอนาคต ของ
ในส่วนนี้เป็นการประเมิ
600,000 กษาสระบุรีเขต 2 ประกอบด้วยการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและภาวะ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ
คุกคาม (SWOT Analysis)500,000
รวมทั้ งการวิ420,000
เคราะห์ บริ419,000
บ ทการการเปลี่ ยนแปลงด้426,820
านต่างๆ เช่น การเชื่อ มโยงกั บ
เศรษฐกิ จ โลกเทคโนโลยี ใ400,000
หม่ ๆ โครงสร้ างประชากรโลกที่ เข้ าสู่ สั งคมผู้ สู งอายุ และสภาวะแวดล้ อ มของโลกที่
เปลี่ยนไปฯลฯ ซึ่งจะมีผลกระทบทั
300,000 ้ งด้านบวกและลบต่อการพั ฒ นาการศึกษาของส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรีเขต 2200,000
โดยสามารถสรุปจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคเพื่อกาหนดทิศทางและเป้าหมาย
การพัฒนาได้ดังนี้ คือ 100,000
สรุปผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก
0
ผลกระทบต่อองค์กร1.ด้านพฤติกรรมของลู
กค้ทาี่ 1(Customer
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 2Behavior
ยุทธศาสตร์:ที่C)
3 ยุทธศาสตร์ที่ 4
โอกำส(Opportunities)
อุปสรรค(Threats)
1.1. ประชาชน/ผู้ปกครองส่วนใหญ่พึงพอใจที่ได้รับ 1.1. ชุมชนรอบโรงเรียนบางแห่ง มีสภาพเสื่อมโทรม
ที่มา : แผนปฏิ
ารประจาปีงบประมาณ
สพป.สระบุ
รี เขต
ข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวด้
านการศึบัตกิกษาของ
เป็นแหล่2560
งอบายมุ
ขส่งผลให้
นัก2เรียนมีพฤติกรรมไม่พึง
สถานศึกษาและ สานักงานเขตฯ เผยแพร่หลาย
ประสงค์ได้
ช่องทางรวมถึงสถานศึกษาจัดการศึกษาดีมีคุณภาพ
1.2.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติกาหนดให้รัฐ
4.4
งบพั
ฒ
นาตามจุ
ด
เน้
น
ปี
ง
บประมาณ
2560
บาท
ส่งผลให้ประชาชน/ผู้ปกครองให้การยอมรับมั่นใจ
เอกชนและท้
องถิจ่นานวน
มีสิทธิจ6,233,930
ัดการศึกษาการคมนาคม
จึงส่งเด็กเข้าเรียนในโรงเรียนสังกัด
ที่สะดวก แนวโน้มประชากรลดลงส่งผลมีโรงเรียน
1.2. สถานศึกษาในสังกัดกระจายอยู่ทุกตาบลส่งผล ขนาดเล็กเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ให้สามารถให้บริการการศึ6,000,000
กษาขั้นพื้นฐาน
1.3. โรงเรียนเอกชนส่วนใหญ่จัดการศึกษามีคุณภาพ
ให้ประชากรวัยเรียนได้อย่างทั่วถึง เท่4,824,024
าเทียม
และมีชื่อเสียงส่งผลให้ผู้ปกครองส่วนหนึ่ง ที่มีฐานะดี
5,000,000
ครอบคลุมทุกพื้นที่
นิยมส่งบุตรหลานไปเรียนที่โรงเรียนเอกชน
1.3.สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิ
นคุณภาพ ที่มีคุณภาพ
4,000,000
การศึกษาทีร่ ับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งผลให้โรงเรียน
จัดการศึกษามีคุณภาพได้3,000,000
มาตรฐาน
ผลกระทบต่อองค์กร2.ด้2,000,000
ำนกำรเมืองและกฎหมำยP : Political & Legal
โอกำส(Opportunities)
อุปสรรค(Threats)
511,336
1,000,000
2.1. นโยบายการศึกษาของรั
ฐบาลเกี่ยวกับนโยบาย
2.1.
พ.ร.บ.ข้
า
ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
319,180 438,000
102,390
39,000
เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ของรั
ฐบาลส่งผลให้
กาหนดให้
ครู ผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารการศึกษา
0
ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้และศึ
ครอบคลุม
นที่ 3กจุษานิ
ดเน้นทีเทศก์
่ 4 จุดเน้มีนวทีิท่ 5ยฐานะ
จุดเน้นที่โดยไม่
6
2.2. นโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
กลุ่มบุคลากรทางการศึกษา มาตรา38 ค (2) ส่งผลให้
เกิดความไม่เท่าเทียมกัน ขาดขวัญกาลังใจให้มี
ด้านเพิ่มโอกาสได้กาหนดเป้าหมายรวมให้คนไทย
ที
ม
่
า
:
แผนปฏิ
บ
ต
ั
ก
ิ
าร
ประจ
าปี
ง
บประมาณ 2560
สพป.สระบุ
รี เขต 2านักงานเขตพื้นที่
ผลกระทบต่
อการพั
ฒนางานของส
ทุกคนมีโอกาสและสามารถเข้าถึง การศึกษา
การศึกษาและสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพไม่น้อยกว่า15 ปี
อย่างเท่าเทียมกันส่งผลให้ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประสาน ส่งเสริม สนับสนุน
แผนปฏิ
แผนปฏิ
ารประจ
าปี
บประมาณ
2561
(1)
แผนปฏิบบบัตัตัตกิ ิกิการประจ
ารประจาปี
าปีงงงบประมาณ
บประมาณ 2561
2561(17)
(23)
สสานั
ก
งานเขตพื
น
้
ที
ก
่
ารศึ
ก
ษาประถมศึ
ก
ษาสระบุ
ร
ี
เขต
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งบพัฒนาตามยุ
ทธศาสตร์
การจัดการศึกษา ให้4.3
ประชากรวั
ยเรียนในพื
้นที่ ปีงบประมาณ 2560 จานวน 1,935,200 บาท
รับผิดชอบ ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
2.2. พ.ร.บ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กาหนดการเลื่อนให้มีวิทยฐานะไม่สอดคล้องกับสภาพ
800,000
จริง ส่งผลให้
ครูและบุคลากรทางการศึกษาบางส่วน
669,380
700,000
ขาดขวัญ กาลังใจ ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน
600,000

ผลกระทบต่อองค์กร2.ด้ำนกำรเมืองและกฎหมำยP : Political & Legal(ต่อ)
500,000
419,000
426,820
โอกำส(Opportunities) 420,000
อุปสรรค(Threats)
400,000
2.3. รัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนในการให้ความสาคัญ 2.3. การกาหนดกิจกรรมการดาเนินงานจากนโยบาย
300,000 าให้สถานศึกษา
ในด้านการศึกษา“การพัฒนาคน”ท
ส่วนกลางมากเกินไปส่งผลให้เขตพื้นที่การศึกษา
200,000
มีความพร้อมและคล่องตัวในบริ
หารจัดการ
ไม่สามารถดาเนินงานสนองความต้องการของพื้นที่
ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒ100,000
นาเต็มตามศักยภาพ
2.4. ความขัดแย้งทางการเมืองในปัจจุบัน ทาให้
2.4. พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการศึ0 กษากฎกระทรวง รัฐบาลขาดความมั่นคงและเสถียรภาพส่งผลกระทบ
ยุทธศาสตร์
1 ยุทธศาสตร์
ี่ 2 ยุทธศาสตร์
ที่ 3 ยุทธศาสตร์
4
ได้กาหนดกฎเกณฑ์ความก้าวหน้าของครู
และบุทคี่ ลากร
ต่อทความต่
อเนื่องในการปฏิ
บัตทิงี่ านตามนโยบาย
ทางการศึกษากระตุ้นให้เกิดการพัฒนาตนเอง
ซึ่งปรับเปลี่ยนนโยบายตามความเปลี่ยนแปลง
2.5. การกระจายอานาจให้หน่วยงานส่วนภูมิภาคและ ทางการเมือง
ที่มา ห: แผนปฏิ
บัติการประจาปีงบประมาณ
2560บเปลี
สพป.สระบุ
รี เขต 2
สถานศึกษาด้านวิชาการการบริ
ารงบประมาณ
2.5 การปรั
่ยนนโยบายทางการศึ
กษา
การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป ทาให้
กระทรวงศึกษาธิการ ส่งผลให้การปฏิบัติงานของ
มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการและการจัด
สถานศึกษา/หน่วยงานทางการศึกษา
4.4 งบพัฒนาตามจุดเน้น ปีงบประมาณ 2560 จานวน 6,233,930 บาท
การเรียนการสอนเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ขาดความต่อเนื่องไม่เกิดผลเป็นรูปธรรม
ในการจัดการศึกษามากยิ่งขึ้น
2.6. ระเบียบปฏิบัติที่กาหนดบทบาทหน้าที่ขององค์
6,000,000
คณะบุคคลทางการศึกษาทุ
กระดับล้วนสนับสนุน
ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการจั
ดการศึก4,824,024
ษา
5,000,000
4,000,000
ผลกระทบต่อองค์กร3.ด้ำนเศรษฐกิจE

: Economic
โอกำส(Opportunities)
อุปสรรค(Threats)
3,000,000
3.1. สภาวะทางเศรษฐกิจ 5 อาเภอในเขตบริการ
3.1. อาเภอในเขตบริการของ สพป.สบ.2 ส่วนมาก
2,000,000
ของสพป.สบ.2 ส่วนมากเป็
นเขตอุตสาหกรรม/ และ เป็นเขตอุตสาหกรรม /การเกษตร พืชสวน แนวโน้ม
เกษตรกรรม สภาวะทางเศรษฐกิจค่อนข้างดี ทาให้
เงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ยสูง511,336
ขึ้น มีประชากรพลัดถิ่น
1,000,000
319,180 438,000
ประชากรในพื้นที่มีการประกอบอาชีพ
มาหางานท
าและพาบุตรหลานมาด้วยบางครั้งมีอัตรา
39,000 102,390
การว่างงานส่งผลให้ผู้ปกครองนักเรียนบางส่วน
3.2. รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรของจั
งหวัด
0
เน้นบทีสนุ
่ 1 จุนดเน้นที่ 2 จุดเน้ไม่นม
ที่ ีง3านท
จุดเน้านทีไม่
่ 4สจุดามารถสนั
เน้นที่ 5 จุดบ
เน้สนุ
นที่ น6 การเรียนการสอน
มีแนวโน้มสูงขึ้นส่งผลดีต่อการส่งเสริมจุดสนั
ของนักเรียนได้อย่างเต็มที่ ผู้ปกครองประสบปัญหา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาราคาข้าวซึ่งเป็น
านเศรษฐกิ
จ/ ประสบภั
พืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดทีมี่มราาคาสู
งส่งผลดี
: แผนปฏิ
บัติการ ประจาปีงด้บประมาณ
2560
สพป.สระบุยรธรรมชาติ
ี เขต 2
- ด้านแรงงานผู้อพยพย้ายถิ่น ทาให้มีผลกระทบ
ต่อการสนับสนุนการจัดการศึกษา
ต่อนักเรียน ต้องย้ายตาม
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บประมาณ
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ารประจาปี
าปีงงงบประมาณ
บประมาณ 2561
2561(17)
(24)
สสานั
ก
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่
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ษาประถมศึ
ก
ษาสระบุ
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4.3 งบพัฒอนาตามยุ
ทธศาสตร์
ปีงบประมาณ
2560: Social
จานวน&1,935,200
ผลกระทบต่
องค์กร4.ด้
ำนสังคมและว
ัฒนธรรมS
Culture บาท
โอกำส(Opportunities)
อุปสรรค(Threats)
4.1 ประชากรวัยเรียนมีแนวโน้มลดลง เป็นโอกาส
4.1 ประชากรกลุ่มอายุการศึกษาขัน้ พื้นฐานลด
800,000
ให้ให้บริการการศึกษาได้ทั่วถึง
จานวนลงอย่
างต่อเนื่องทาให้มีสถานศึกษาขนาดเล็ก
669,380
700,000
4.2 ประชาชนโดยรวมให้ความสำคัญการจัดการศึกษา เพิ่มขึ้นส่งผลต่อประสิทธิภาพความคุ้มค่าในการจัด
ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมสนับ600,000
สนุน ช่วยเหลือการจัด
การศึกษา
การศึกษา
4.2 ผลกระทบของโลกาภิ
วัตน์ที่ทาให้เกิดสังคม
500,000
419,000
426,820
420,000
4.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์
ชาวบ้านที่หลากหลาย ไร้พรมแดนการถ่ายทอดวัฒนธรรมเป็นไปอย่าง
400,000
ส่งผลให้เป็นโรงเรียนสามารถให้
ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้/ รวดเร็วก่อให้เกิดค่านิยมใหม่ไม่เคารพกฎระเบียบ
300,000
เป็นครูให้ความรู้ /เป็นแบบอย่
างการเรียนรู้การ
ส่งผลต่อการพัฒนาค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมของ
200,000
ดารงชีวิตที่สอดคล้องกับท้องถิ่นและความเป็น
ผู้เรียนและการปรับตัวให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
100,000
ส่งผลให้สังคมมีปัจจัยเสี่ยงรอบด้านและใกล้ตัวเช่น
ชาติไทย
0
การถู
งละเมิทดี่ ทางเพศ
กลุท่มี่ 4เสียง ยาเสพติด
4.4 สังคมไทยโดยภาพรวมเป็นสังคมเกษตรส่
ยุทธศาสตร์งผลให้
ที่ 1 ยุทธศาสตร์
ที่ 2กล่ยุวทธศาสตร์
3 ยุทธศาสตร์
สามารถขยายแนวคิดการดารงชีวิตตามหลักปรัชญา พฤติกรรมเลียนแบบจากสื่อทางเว็ปไซด์
เศรษฐกิจพอเพียงจากโรงเรียนสู่ชุมชนให้สอดคล้อง 4.3 สถาบันครอบครัวอ่อนแอ การหย่าร้างมีสถิติ
สูงขึ้นทาให้
ขาดความอบอุ
กับวิถีการดารงชีวิต
ที่มา : แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
2560เด็กสพป.สระบุ
รี เขต 2่นไม่มีผู้ปกครองดูแล
ถูกทอดทิ้งเป็นภาระให้ผู้สูงอายุส่งผลต่อการมาเรียน
และการออกกลางคัน การเรียนไม่ต่อเนื่อง
4.4 งบพัฒนาตามจุดเน้น ปีงบประมาณ
ผลการเรีย2560
นต่ากว่จานวน
าเกณฑ์6,233,930 บาท
ผลกระทบต่อองค์กร5.ด้ำนเทคโนโลยีT : Technology
โอกำส(Opportunities)
อุปสรรค(Threats)
6,000,000
5.1 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้สามารถเป็น 5.1 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสามารถสื่อสารได้
4,824,024
สื่อการจัดกิจกรรมการเรีย5,000,000
นรู้ที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ อย่างรวดเร็วไม่สมดุลกับการพัฒนาการศึกษา ส่งผล
ด้วยตนเองได้ตามความสนใจและได้
สามารถสื่อสาร ให้นักเรียนส่วนหนึ่งเลียนแบบพฤติกรรมที่ไม่พึง
4,000,000
ประสานงานได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
ประสงค์ได้ทาให้เกิดช่องว่างระหว่างความก้าวหน้า
3,000,000 ส่งผลให้สานักงาน
5.2 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ทางเทคโนโลยีกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนและ
เขตฯและสถานศึกษานามาประยุกต์ใช้ในการบริหาร ทาให้เยาวชนก้าวสู่ความทันสมัยอย่างขาดปัญญา
2,000,000
จัดการได้สะดวกและรวดเร็ว ส่งผลให้การบริหาร
เกิดผลเสียมากกว่าผลดี
511,336
จัดการมีประสิทธิภาพมากยิ
่งขึ้น
5.2
สื
อ
่
และวั
ต
ถุ
โ
ฆษณามี
แนวโน้มยั่วยุพฤติกรรม
1,000,000
319,180 438,000
102,390
39,000 านลบมากขึ้นเช่นก่ออาชญากรรม
5.3 สพป.สบ.2 มีระบบการติดต่อสื่อสาร เทคโนโลยี ทางสังคมในด้
0
มีสัมพันธ์ทางเพศก่อนวัยอันควรจับกลุ่มเป็นแก๊ง
สารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดจุการภายใน
ดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6
มีพฤติกรรมก้าวร้าวตบตีโดยเฉพาะเพศหญิง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและติดต่อสื่อสารกับ
โรงเรียนและหน่วยงานอื่นเนื่องจากมีความเพียงพอ มีแนวโน้มเพิ่มจานวนมากขึ้น
ที่มา : แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2
ด้าน Hardware และ Software
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4.3ิเครำะห
งบพัฒ์สนาตามยุ
ทธศาสตร์
ปีงบประมาณ 2560 จานวน 1,935,200 บาท
สรุปผลกำรว
ภำพแวดล้
อมภำยใน
ผลกระทบต่อองค์กร 1. ด้านโครงสร้างและนโยบาย S1 : Structure & Policy
จุดแข็ง(Strengths)
จุดอ่อน(Weaknesses)
800,000
1.1.โครงสร้างการบริหารงานของสานักงานเขตฯ
1.1. จากการปรั
669,380บเปลี่ยนโครงสร้างและปฏิบัติตาม
700,000
เป็นระบบสามารถบริหารจัดการได้มาตรฐาน
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นผล ทาให้การจัด
600,000
เนื่องจากดาเนินงานตามระเบียบ กฎหมายกาหนด
บุคลากรตามกรอบอัตรากาลังบางส่วนไม่ตรงกับ
1.2.สานักงานเขตพื้นที่การศึ500,000
กษามีการกาหนด
ความรู้ความสามารถและความต้
419,000
426,820 องการ
420,000
บทบาทหน้าที่และโครงสร้า400,000
งการบริหารจัดการตาม
ภารกิจอย่างชัดเจนไม่ซ้าซ้อ300,000
น
1.3.สถานศึกษาในสังกัดกระจายอยู
200,000 ่ทุกพื้นที่สามารถ
จัดการศึกษาได้ทั่วถึงมีการบริ
หารจัดการในรูปแบบ
100,000
เครือข่ายการศึกษาสามารถบริหารจั
ดการได้รวดเร็ว
0
มีประสิทธิภาพและมีความเสมอภาค ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4
1.4.สานักงานเขตฯและสถานศึกษามีโครงสร้างงาน
การบริหารจัดการและขอบข่ายภารกิจที่ชัดเจนและ
: แผนปฏิ
บัติกการประจ
มีคู่มือปฏิบัติงานของสถานศึที่มกาษาที
่จัดการศึ
ษา าปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2
ขั้นพื้นฐาน
ผลกระทบต่อองค์กร 2. ด้านกลยุทธ์ของหน่วยงาน (Strategy : S2)
งบพัฒนาตามจุดเน้น ปีงบประมาณ 2560จุจดานวน
6,233,930 บาท
จุดแข็4.4
ง(Strengths)
อ่อน(Weaknesses)
2.1. สานักงานเขตฯกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
2.1. สานักงานเขตฯดาเนินการนากลยุทธ์ไปสู่
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ชัดเจน สอดคล้องกับ การปฏิบัติในระดับกลุ่ม และระดับบุคคลยัง
บริบทของหน่วยงานเนื่องจากใช้
ไม่สัมฤทธิ์ผล100% เนื่องจากบางครั้งการดาเนินงาน
6,000,000กระบวนการ
มีส่วนร่วมและดาเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้
ไม่ต่อเนื่อง
4,824,024 อม
5,000,000
ภายนอกและภายในด้วยเทคนิคSWOT ที่สอดคล้อง
กับบริบทและสภาพจริงของหน่
วยงาน
4,000,000
2.2. สานักงานเขตฯมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
3,000,000
ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้
าประสงค์และบริบท
รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้2,000,000
องเนื่องจากมีกระบวนการ
วางแผนอย่างเป็นระบบและมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
511,336
1,000,000
ส่วนเสีย
319,180 438,000
39,000 102,390
2.3. สานักงานเขตฯดาเนินการถ่0ายทอดกลยุทธ์ไปสู่
การปฏิบัติทั้งในระดับกลุ่ม และระดับจุบุดเน้คนคลได้
ที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6
อย่างทั่วถึงเนื่องจากใช้กระบวนการ วิธีการและ
ช่องทางที่หลากหลาย
ที่มา : แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2

แผนปฏิ
แผนปฏิ
ารประจ
าปี
บประมาณ
2561
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แผนปฏิบบบัตัตัตกิ ิกิการประจ
ารประจาปี
าปีงงงบประมาณ
บประมาณ 2561
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ฒนาตามยุทธศาสตร์
ปีงบประมาณ
จานวน
ผลกระทบต่อองค์กร4.33. งบพั
ด้านระบบในการด
าเนินงานของหน่
วยงาน2560
(System
: S3)1,935,200 บาท
จุดแข็ง(Strengths)
จุดอ่อน(Weaknesses)
3.1 มีกระบวนการบริหารจัดการภายในเป็นระบบ
3.1. นักเรียนส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์
800,000
มีประสิทธิภาพเนื่องจากบริหารจัดการสอดคล้อง
ทางการเรีย669,380
นในสาขาวิชาหลักน้อยกว่า ร้อยละ 50
700,000
กับระเบียบกฎหมาย มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่ 3.2 มีระบบการติดต่อสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ
600,000านาจรวมถึงคู่มือ
การศึกษาและหลักการกระจายอ
บางครั้งมีปัญหาอุปสรรคด้านการขาดแคลนบุคลากร
500,000
ที่มีความรู้ความสามารถและทั
การปฏิบัติงาน
419,000
426,820กษะได้ ICT และ
420,000
3.2 มีระบบการติดต่อสื่อสาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริการด้านการซ่อมแซมบารุงรักษาล่าช้า
400,000
ที่สนับสนุนการบริหารจัดการภายในส
ส่งผลให้การปฏิบัติงานติดขัด
300,000 านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและติดต่อสื200,000
่อสารกับโรงเรียนและ
หน่วยงานอื่นเนื่องจากมีความเพียงพอด้านHardware
100,000
และด้านSoftware
3.3 มีระบบการติดตามประเมินผลที0่เป็นยุเครื
่องมือ
ทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4
สาหรับการบริหารและมีข้อมูลสาหรับการวางแผน
เนื่องด้วยมีการกาหนดรูปแบบการกากับติดตามและ
ประเมินผลเป็นระบบสอดคล้
บตัวชี้วบัดัตและ
ที่มอางกั
: แผนปฏิ
ิการประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2
วัตถุประสงค์
ผลกระทบต่อองค์กร 4. ด้านแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารจัดการ(Style : S4)
งบพัฒนาตามจุดเน้น ปีงบประมาณ 2560จุจดานวน
6,233,930 บาท
จุดแข็4.4
ง(Strengths)
อ่อน(Weaknesses)
4.1. การบริหารจัดการสานักงานเขตฯมีประสิทธิภาพ 4.1.การบริหารจัดการสานักงานเขตฯยังคงต้อง
ได้มาตรฐานเนื่องจากผู้บริหารหน่วยงานมีคุณธรรม มีการกากับ ติดตาม การปฏิบัติงานอย่างเข้มงวด
จริยธรรม ภาวะผู้นา ความสามารถในการบริ
หาร
ในบางจุดเนื่องจากบุคลากรบางส่วนปฏิบัติงาน
6,000,000
จัดการศึกษาเชิงกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ไม่บรรลุ ตามวัตถุประสงค์/เป้าหมายและไม่เป็นไป
4,824,024
5,000,000
ตามกาหนด
4.2 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน
เนื่องจากผู้บริหารหน่วยงานได้
กระจายอานาจ
4,000,000
ตัดสินใจ ให้บุคลากรได้ใช้ศักยภาพที่มีอยู่ปฏิบัติงาน
3,000,000
อย่างเต็มความรู้ ความสามารถและสมรรถนะ
ทีก่ าหนด
2,000,000
4.3 การนาระบบเครือข่ายการบริหารสถานศึกษา
511,336
แบบบูรณาการเป็นแกนหลั
กในการบริหารงาน
1,000,000
319,180 438,000
39,000 102,390
วิชาการ การบริหารบุคคล การบริหารงบประมาณ
และการบริหารทั่วไป ลดค่าใช้จ่า0ยเวลาและขั
้นตอน
จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6
ส่งผลให้สถานศึกษามีความพึงพอใจ
4.4 การบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยเฉพาะองค์คณะ
บัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2
บุคคลของเขตพื้นที่การศึกษาที่มได้า แ: ก่แผนปฏิ
คณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษาคณะกรรมการตรวจนิเทศและ
ประเมินผลทางการศึกษาประธานสหวิทยศึกษา
เป็นต้น
แผนปฏิ
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ทธศาสตร์
บประมาณ
ผลกระทบต่อองค์ก4.3
ร 5. งบพั
ด้านบุฒคนาตามยุ
ลากร/สมาชิ
กในหน่ปวีงยงาน
(Staff:2560
S5) จานวน 1,935,200 บาท
จุดแข็ง(Strengths)
จุดอ่อน(Weaknesses)
5.1. บุคลากรทุกระดับ สานักงานเขตฯจัดการภารกิจ 5.1. บุคลากรบางส่วนในโรงเรียน ไม่สามารถจัด
800,000
ที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้
วนตามบทบาทหน้าที่
การเรียนรู669,380
้ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
700,000
ตามที่กฎหมายกาหนด มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน สูงกว่าร้อยละ 50 ในสาขาวิชาหลักได้เนื่องจาก
โรงเรียนขาดแคลนครูวิชาเอกในสาขาวิชาหลัก
เนื่องจากบุคลากรทุกระดับ600,000
มีคุณธรรม จริยธรรม
5.2. สถานศึกษาส่วนหนึ426,820
่งมีจานวนครูไม่ครบ
500,000
ความรู้ความสามารถ เหมาะสม
มีสมรรถนะ
419,000
420,000
สอดคล้องกับภาระงาน/มาตรฐานวิ
400,000 ชาชีพที่รับผิดชอบ ตามเกณฑ์และมีความขาดแคลนครูในสาขาวิชาหลัก
5.3. ครูบางส่วนยังไม่เปลี่ยนพฤติกรรมการสอน
รวมถึงได้พัฒนาตนเองอย่างต่
อเนื่อง
300,000
5.2. ครูและบุคลากรทางการศึ
กษาได้รับการพัฒนา และในขณะเดียวกันครูบางส่วนสอนไม่เต็มเวลา
200,000
โดยเฉพาะครูผู้สอนมีความสามารถตามมาตรฐาน
5.4. ครูมีหน้าที่ความรับผิดชอบและภาระงานเพิ่มขึ้น
100,000
วิชาชีพ
0

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4

ผลกระทบต่อองค์กร 6. ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถของหน่วยงาน (Skills : S6)
จุดแข็ง(Strengths)
จุดอ่อน(Weaknesses)
6.1. บุคลากรส่วนใหญ่ใน สทีานั
การ าปีงบประมาณ
6.1. สานั2560
กงานเขตพื
้นที่กรี ารศึ
่มาก: งานเขตฯจั
แผนปฏิบัติกดารประจ
สพป.สระบุ
เขต ก2ษา ขาดแคลนบุคลากร
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วนตามบทบาท ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน ICT เนื่องจาก
หน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดมีประสิทธิภาพได้
ไม่มีกรอบอัตรากาลังเฉพาะ
4.4 งบพั
ฒนาตามจุ
ดเน้น ปีงบประมาณ
2560 จานวน 6,233,930
บาท
มาตรฐานเนื่องจากบุคลากรมี
ความรู
้ ความสามารถ
6.2 ผลกระทบจากจากการปรั
บโครงสร้
าง ทาให้
และทักษะในการปฏิบัติงานตามสมรรถนะ/มาตรฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขาดแคลนบุคลากร
วิชาชีพ
ที่จะมาปฏิบัติหน้าที่เป็นจานวนมาก และภาระงาน
เพิ่มขึ้น บางประเด็นซ้าซ้อน
6.2. บุคลากรส่วนใหญ่ใน6,000,000
สานักงานเขตฯจัดการ
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วนตามบทบาท
4,824,024
5,000,000
หน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดมี
ประสิทธิภาพได้
มาตรฐานเนื่องจากบุคลากรจั
ดทาแผนพัฒนาตนเอง
4,000,000
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ผลสาเร็จสอดคล้องกับ
สมรรถนะ/มาตรฐานวิชาชี3,000,000
พ
2,000,000

ผลกระทบต่อองค์กร 7. ด้านค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในหน่วยงาน (Shared Values :S7)
511,336
จุดแข็ง(Strengths)
จุ
ด
อ่
อ
น(Weaknesses)
1,000,000
319,180 438,000
7.1. บุคลากรส่วนใหญ่ในสานักงานเขตฯมีค่านิยม
7.1. บุค39,000
ลากรมีจ102,390
านวนน้อย ภารกิจยังคงเดิม ทาให้
0
ในการทางาน“มุ่งผลสัมฤทธิ์ โปร่งใสจุดเน้ตรวจสอบได้
” การปฏิบัติงานและประสิทธิภาพไม่เต็มที่เท่าที่ควร
นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6
เนื่องจากมีกระบวนการจัดทาค่านิยมแบบมีส่วนร่วม 7.2.บุคลากรบางส่วนในสานักงานเขตฯ มีวัฒนธรรม
การทางาน ยังไม่เป็นทีม ยังยึดถืองานเฉพาะบุคคล
ที่มา : แผนปฏิบัติการ ประจาปีงและประกอบกั
บประมาณ 2560บสพป.สระบุ
รี เขต 2 งเสริมและพัฒนา
ไม่มีกระบวนการส่
ทีมงาน

แผนปฏิ
แผนปฏิ
ารประจ
าปี
บประมาณ
2561
(1)
แผนปฏิบบบัตัตัตกิ ิกิการประจ
ารประจาปี
าปีงงงบประมาณ
บประมาณ 2561
2561(17)
(28)
สสานั
ก
งานเขตพื
น
้
ที
ก
่
ารศึ
ก
ษาประถมศึ
ก
ษาสระบุ
ร
ี
เขต
านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 22

4.3 งบพัฒนาตามยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2560 จานวน 1,935,200 บาท
สรุปผลกำรประเมินสถำนภำพของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2
800,000

669,380

จากการวิ700,000
เคราะห์และประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในทั้งที่เป็นปัจจัยสนับสนุนและ
600,000าสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยภาพรวม มีปัจจัย
ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคขัดขวางพบว่
ภายนอกที่เป็นโอกาส ได้รับ500,000
การสนับสนุน420,000
และมีปัจจัย419,000
ภายในหน่วยงานมีประสิท426,820
ธิภาพมีการร่วมมือร่วมใจ
ในการทางานส่งผลให้หน่วยงานประสบผลส
าเร็จ มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป จึงสรุปได้ว่า มีสถานการณ์
400,000
แบบผู้แสวงหา (Prospector)
หรือแบบดาวรุ่ง (Star) นั่นคือเป็นสถานการณ์ที่เหมาะสาหรับการพัฒนาเชิงรุก
300,000
โดยใช้กลยุทธ์สร้างความเจริ200,000
ญเติบโต รักษาสถานการณ์ไว้อย่าให้ตกต่า พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสและกาจัด/ลด
จุดอ่อนที่มีอยู่ให้หมดไป เพื่อจะได้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพเป็นเลิศได้มาตรฐานและมีสมรรถนะสูง
100,000

0

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4

ที่มา : แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2

4.4 งบพัฒนาตามจุดเน้น ปีงบประมาณ 2560 จานวน 6,233,930 บาท

6,000,000
5,000,000

4,824,024

4,000,000
3,000,000
2,000,000

1,000,000
0

319,180 438,000

511,336
39,000 102,390

จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6

ที่มา : แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2

แผนปฏิ
แผนปฏิ
ารประจ
าปี
บประมาณ
2561
(1)
แผนปฏิบบบัตัตัตกิ ิกิการประจ
ารประจาปี
าปีงงงบประมาณ
บประมาณ 2561
2561(17)
(29)
สสานั
ก
งานเขตพื
น
้
ที
ก
่
ารศึ
ก
ษาประถมศึ
ก
ษาสระบุ
ร
ี
เขต
านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 22

4.3 งบพัฒนาตามยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2560 จานวน 1,935,200 บาท
800,000
700,000
600,000

ส่วนที่ 2

ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2561

669,380

500,000

สานักงานเขตพื้นที่การศึ420,000
กษาประถมศึ419,000
กษาสระบุรี เขต 2 นายุท426,820
ธศาสตร์ นโยบาย กลยุทธ์
400,000
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาบูรณาการให้สอดคล้องกับบริบท โดยมีการวางแผนการดาเนินงานจาก ผู้มีเกี่ยวข้อง
ทุกภาคส่วนร่วมคิดร่วมแก้ป300,000
ัญหากาหนดทิศทาง วางแผนการทางาน กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
200,000
เป้าประสงค์โดยการวางแผนการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาเป็นจุดเชื่อมประสาน
100,000 กษาในสังกัดโดยการกาหนดแนวทางการพัฒนาและการดาเนินงาน
การปฏิบัติงานของหน่วยงาน/สถานศึ
ที่เชื่อมโยง สอดคล้องกับนโยบายที
0 ่เกี่ยวข้องทุกระดับเช่นนโยบายของรัฐบาลนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ 1่มจัยุทงธศาสตร์
ที่ 2 งยุหวั
ทธศาสตร์
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืยุท้นธศาสตร์
ฐาน กลุ
หวัดและจั
ด ดังทนีี่ ้ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 134 ตอนที่ 40 ก 6 เมษำยน 2560
มาตรา 54 รัฐต้องดาเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา 12 ปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียน
: แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2
จนจบการศึกษาภาคบังคับทีอย่่มาางมี
คุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
รัฐต้องดาเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง
เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ4.4วินงบพั
ัย อารมณ์
และสติ
สมกับวัย 2560
โดยส่งเสริ
มและสนั
บสนุนให้บาท
องค์กรปกครอง
ฒนาตามจุ
ดเน้ปนัญญาให้
ปีงบประมาณ
จานวน
6,233,930
ส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดาเนินการด้วย
รัฐต้องดาเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆ รวมทั้งส่งเสริม
ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน
6,000,000
ในการจัดการศึกษาทุกระดั
บ โดยรัฐมีหน้าที่ดาเนินการ กากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าว
4,824,024
มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
5,000,000 ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการจัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติและการดาเนินการและตรวจสอบการดาเนินการให้เป็นไปตามแผน
การศึกษาแห่งชาติด้วย 4,000,000
การศึก3,000,000
ษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญ
ได้ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ในการด2,000,000
าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือให้ประชาชน ได้รับ
การศึกษาตามวรรคสาม รัฐต้องดาเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้รับการสนับ511,336
สนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา
1,000,000
438,000
ตามความถนัดของตน ให้จัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ใ319,180
นการช่วยเหลื
อผู้ข39,000
าดแคลนทุ
นทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้า
102,390
ในการศึกษาและเพื่อเสริมสร้างและพั
0 ฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยรัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุน
จุดเน้นที้งการให้
่ 1 จุดเน้นผทีู้บ่ 2ริจจุดาคทรั
เน้นที่ พ
3 ย์จุดสเน้ินนเข้
ที่ า4กองทุ
จุดเน้นทีน่ ได้
5 จุรดับเน้ประโยชน์
นที่ 6
หรือใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษี รวมทั
ในการลดหย่อน
ภาษีด้วย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องกาหนดให้การบริหารจัดการกองทุน
เป็นอิสระและกาหนดให้มีการใช้
ยเงินกองทุ
นเพืประจ
่อบรรลุ
ประสงค์ดัง2560
กล่าวสพป.สระบุรี เขต 2
ที่มาจ: ่าแผนปฏิ
บัติการ
าปีงบประมาณ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้นาร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
(พ.ศ.2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2560-2579 นโยบายรัฐบาล นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ.2558-2564 ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จุดเน้นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
แผนปฏิ
แผนปฏิ
ารประจ
าปี
บประมาณ
2561
(1)
แผนปฏิบบบัตัตัตกิ ิกิการประจ
ารประจาปี
าปีงงงบประมาณ
บประมาณ 2561
2561(17)
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น
้
ที
ก
่
ารศึ
ก
ษาประถมศึ
ก
ษาสระบุ
ร
ี
เขต
านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 22

4.3 งบพัฒนาตามยุ
ทธศาสตร์
2560 จานวน
1,935,200
บาท าปี
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึ
กษาธิ
การ ฉบับปทีีง่ บประมาณ
12 (พ.ศ.2560-2564)
แผนปฏิ
บัติราชการประจ
งบประมาณ พ.ศ.2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ และบริบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มาเชื่อมโยงกับอานาจหน้าที่
ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกาหนดเป็นกรอบแนวทางในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
800,000ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
669,380
700,000

1.กรอบยุทธศำสตร์ช600,000
ำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)+

คณะกรรมการจั
ได้ดาเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
500,000 ดทายุทธศาสตร์ชาติ419,000
426,820
420,000
(พ.ศ.2560-2579) เพื่อใช้เป็400,000
นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี โดยกาหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย
และยุทธศาสตร์ ดังนี้
300,000
วิสัยทัศน์
200,000
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี100,000
ยง” และเป็นคติพจน์ประจาชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
เป้ำหมำย 0
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4
1.ควำมมั่นคง
1.1 การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศในทุกระดัทีบ่มาทั:้งแผนปฏิ
ระดับประเทศ
สังคม
มชน ครัว2560
เรือนสพป.สระบุ
และปัจเจกบุ
บัติการประจ
าปีงชุบประมาณ
รี เขตคคล
2 และมีความมั่นคง
ในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง
1.2 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ ที่เข้มแข็
เป็นศูฒนนาตามจุ
ย์กลางและที
่ยวจิตใจของประชาชน
ความมั่นคง
4.4ง งบพั
ดเน้น่ยึดปีเหนี
งบประมาณ
2560 จานวนระบบการเมื
6,233,930องมีบาท
เป็นกลไกที่นาไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
1.3 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกาลังเพื่อพัฒนาประเทศ
ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น
6,000,000
1.4 ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดารงชีวิต
มีที่อยู่อาศัย และความปลอดภั
ยในชีว4,824,024
ิตทรัพย์สิน
5,000,000
1.5 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้า
4,000,000
2.ควำมมั่งคั่ง
2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศใน
3,000,000
กลุ่มรายได้สูง ความเหลื่อมล้าลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียม
2,000,000
2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งภายในและ
511,336่อมโยงในภูมิภาค
ภายนอกประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิ
และเป็นจุดสาคัญของการเชื
1,000,000 จและสังคมแห่งอนาคต
438,000
ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้าการลงทุ319,180
นและการทาธุรกิจ39,000
มีบทบาทส
าคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก
102,390
0
เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้
าอย่างมีพลัง
จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6
2.3 ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์
ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ที่มา : แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2
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แผนปฏิ
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2561
(1)
แผนปฏิบบบัตัตัตกิ ิกิการประจ
ารประจาปี
าปีงงงบประมาณ
บประมาณ 2561
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4.3
งบพัฒ่งนาตามยุ
3.ควำมยั
ยืน ทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2560 จานวน 1,935,200 บาท
3.1 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
ให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะ
800,000
ต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรั
บและเยียวยาของระบบนิ
เวศน์
669,380
700,000
3.2
การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของ
600,000
ประชาคมโลก ซึ่งเป็นที่ยอมรั
บร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีคุณภาพดีขึ้น
คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม
มีความเอื420,000
้ออาทร เสียสละเพื
่อผลประโยชน์ส่วนรวม
500,000
419,000
426,820
3.3
ประชาชนทุกภาคส่วนยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
400,000
วัตถุประสงค์300,000
1.เพื่อสร้
างความปรองดองสมานฉันท์
200,000
2.เพื่อเพิ่มกระจายโอกาสและคุณภาพการให้บริการของรัฐอย่างทั่วถึงเท่าเทียมเป็นธรรม
100,000
3.เพื่อลดต้นทุนให้ภาคการผลิตและบริการ
4.เพื่อเพิ่มมูล0 ค่าสิยุนทค้ธศาสตร์
าเกษตร
อุตสาหกรรม และบริการด้วยนวัตกรรม
ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4
ร่ำงกรอบยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) มี 6 ยุทธศำสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 6 ยุทธศำสตร์ ดังนี้
ยุทธศำสตร์
ที่ 1 กำรสร้
ำงควำมมั
่นคง 2560 สพป.สระบุรี เขต 2
ที่มา : แผนปฏิ
บัติการประจ
าปีงบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 การรักษาความมั่นคงภายใน และความสงบเรียบร้อยภายใน
ตลอดจนการบริการจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล
ยุท4.4
ธศำสตร์
2 กำรสร้ดำเน้
งควำมสำมำรถในกำรแข่
น 6,233,930 บาท
งบพัทฒี่ นาตามจุ
น ปีงบประมาณ 2560งจขัานวน
ยุทธศาสตร์ที่ 2.5 การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา
ยุทธศำสตร์
ที่ 3 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
6,000,000
ยุทธศาสตร์ที่ 3.1 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุน การเจริญเติบโต
4,824,024
5,000,000
ของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียม
4,000,000
และทั่วถึง
ยุทธศาสตร์ที่ 3.3 การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์
3,000,000
ยุทธศำสตร์ที่ 4 ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสบนควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมกันทำงสังคม
2,000,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4.1 การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางด้านเศรษฐกิจ
511,336
และสังคม
1,000,000
319,180 438,000
ยุทธศำสตร์ที่ 5 ด้ำนกำรสร้
ำงกำรเจริญเติ39,000
บโตบนคุ102,390
ณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
0
ยุทธศาสตร์
ที่ 5.1 การจัดระบบอนุรักษ์ฟื้นฟูและป้องกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6
ยุทธศำสตร์ที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ 6.1 การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มี
ที่มา : แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2
ขนาดที่เหมาะสม
ยุทธศาสตร์ที่ 6.4 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 6.5 การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและ
เป็นสากล
แผนปฏิ
แผนปฏิ
ารประจ
าปี
บประมาณ
2561
(1)
แผนปฏิบบบัตัตัตกิ ิกิการประจ
ารประจาปี
าปีงงงบประมาณ
บประมาณ 2561
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4.3 งบพัฒ
นาตามยุงคมแห่
ทธศาสตร์
ปีงบประมาณ
จานวน 1,935,200 บาท
2. แผนพัฒนำเศรษฐกิ
จและสั
งชำติ
ฉบับที่ 2560
12 (พ.ศ.2560-2564)

สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) สาหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปี ซึ่งเป็นการแปลง
800,000
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเตรีย669,380
มความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับ
700,000
ประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
600,000
พอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพั
ฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
มีหลักการที่สาคัญ คือ 500,000
419,000
426,820
420,000
400,000
1) ยึด “หลั
กปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติ
อย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ
และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไข
300,000
ที่จาเป็นสาหรับการพัฒนาที200,000
่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคน มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ
มีที่ยืนและเปิดโอกาสให้กับ100,000
ทุกคนในสังคมได้ดาเนินชีวิตที่ดี มีความสุข และอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์
2) ยึด “คนเป็น0ศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดีสาหรับคนไทย
พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มียุทวธศาสตร์
ินัย ใฝ่ทรี่ ู้1มีคยุทวามรู
้ มีทที่ 2ักษะ
มีความคิ
างสรรค์
ธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
ที่ 3ดสร้
ยุทธศาสตร์
ที่ 4มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบ
ต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ
รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
บัตยิกุทารประจ
าปีชงบประมาณ
รี เขต 2 สัยทัศน์ประเทศไทย
3) ยึด “วิทีส่มัยาทั:ศแผนปฏิ
น์ภายใต้
ธศาสตร์
าติ ระยะ 2560
20 ปี”สพป.สระบุ
มาเป็นกรอบของวิ
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น
ประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจาชาติว่า
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 4.4 งบพัฒนาตามจุดเน้น ปีงบประมาณ 2560 จานวน 6,233,930 บาท
4) ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2579” ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
มาเป็นกรอบในการกาหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเป้าหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่กับกรอบ
เป้าหมายที่ยั่งยืน (SDGs)6,000,000
5) ยึด “หลักการเจริ4,824,024
ญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้าและขับเคลื่อน การเจริญเติบโต
5,000,000
จากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม”
6) ยึด “หลั
กการนาไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์
4,000,000
ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว”
วัตถุประสงค์3,000,000
1.เพื่อวางรากฐานให้
คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยค่านิยมที่ดี
2,000,000
มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็
นคนเก่งที่มีทักษะ
511,336
1,000,000
ความรู้ความสามารถและพั
ฒนาตนเองได้ต่อเนื319,180
่องตลอดชี438,000
วิต
39,000
2.เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสั
งคม ได้102,390
รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง
0
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณจุดภาพ
เน้นที่ 1ผู้ดจุด้อเน้ยโอกาสได้
นที่ 2 จุดเน้นรทีับ่ 3การพั
จุดเน้นฒที่ นาศั
4 จุดเน้กนยภาพ
ที่ 5 จุดรวมทั
เน้นที่ 6้งชุมชน มีความเข้มแข็ง
พึ่งพาตนเองได้
3.เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของฐาน
ที่มา : แผนปฏิบโัตดยการใช้
ิการ ประจนาปี
บประมาณ
สพป.สระบุ
ี เขต 2 มแข็งของเศรษฐกิจ
การผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่
วัตงกรรมที
่เข้ม2560
ข้นมากขึ
้น สร้ารงความเข้
ฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้า
4.เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุน
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
แผนปฏิ
แผนปฏิ
ารประจ
าปี
บประมาณ
2561
(1)
แผนปฏิบบบัตัตัตกิ ิกิการประจ
ารประจาปี
าปีงงงบประมาณ
บประมาณ 2561
2561(17)
(33)
สสานั
ก
งานเขตพื
น
้
ที
ก
่
ารศึ
ก
ษาประถมศึ
ก
ษาสระบุ
ร
ี
เขต
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4.3่อให้
งบพั
ฒนาตามยุ
ทธศาสตร์
2560
านวน
1,935,200
บาทางาน
5.เพื
การบริ
หารราชการแผ่
นดิปนีงมีบประมาณ
ประสิทธิภาพ
โปร่จงใส
ทันสมั
ย และมีการท
เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา
6.เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่อรองรับ
800,000
การพัฒนายกระดับฐานการผลิ
ตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิ669,380
ตและบริการใหม่
7.เพื่อผลัก700,000
ดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่าง ๆ ทั้งในระดับ
600,000 ได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทย มีบทบาทนาและ
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติ
สร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริ
การ และการลงทุ
นภายใต้
กรอบความร่วมมือต่า426,820
งๆทั้งในระดับอนุภูมิภาคและโลก
500,000
419,000
420,000
เป้ำหมำยรวม400,000
เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้กาหนดเป้าหมายรวมการพัฒนาของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประกอบด้
300,000 วย
1.คนไทยมี200,000
คุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดี
ของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวอย่างได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความ
100,000
รับผิดชอบและทาประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณมีวิถีชีวิต
ที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 0 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4
2.ความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม
ที่มา : แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2
3.ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการ
และดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่เข้มแข็ง
สามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดิจิทัลในการสร้
คุณค่าสิ2560
นค้าและบริ
การ6,233,930
มีระบบการผลิ
4.4 งบพัฒนาตามจุ
ดเน้น ปีางสรรค์
งบประมาณ
จานวน
บาทตและให้บริการ
จากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพื่อลดความเหลี่อมล้า โดย
เศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ6,000,000
4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
4,824,024
5,000,000 พลังงาน และน้า
สิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับสานักงาน
4,000,000
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศำสตร์
ที่ 1 กำรสร้ำงควำมมั่นคงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ ให้ความสาคัญกับการ
3,000,000
วางรากฐาน การพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี
2,000,000
มีทักษะทางสมอง ทักษะการเรี
ยนรู้ และทักษะชีวิต เพื่อให้เติบโดอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนาคนไทย
511,336
ในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี 1,000,000
มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม
มี
ร
ะเบี
ย
บวิ
น
ย
ั
มี
จ
ต
ิ
ส
านึ
กที่ดีต่อสังคมส่วนรวม
319,180 438,000
มีทักษะความรู้ และความสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตั
วที่รวดเร็วบนพื้นฐานของการมีสถาบัน
39,000 102,390
0
ทางสังคมที่เข้มแข็งทั้งสถาบันครอบครั
ว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันชุมชน และภาคเอกชนที่ร่วมกัน
จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6
พัฒนาทุนมนุษย์ให้มีคุณภาพสูง อีกทั้งยังเป็นทุนทางสังคมที่สาคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
1. วัตถุประสงค์
่มาบ: เปลี
แผนปฏิ
บัตคิกนในสั
าร ประจ
าปีงบประมาณ
2560 สพป.สระบุ
รี เขต
1.1 เพื่อทีปรั
่ยนให้
งคมไทยมี
ค่านิยมตามบรรทั
ดฐานที
่ดีท2างสังคม
1.2 เพื่อเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการดารงชีวิตสาหรับโลกศตวรรษที่ 21

แผนปฏิ
แผนปฏิ
ารประจ
าปี
บประมาณ
2561
(1)
แผนปฏิบบบัตัตัตกิ ิกิการประจ
ารประจาปี
าปีงงงบประมาณ
บประมาณ 2561
2561(17)
(34)
สสานั
ก
งานเขตพื
น
้
ที
ก
่
ารศึ
ก
ษาประถมศึ
ก
ษาสระบุ
ร
ี
เขต
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ฒนาตามยุ
2.4.3
เป้ำงบพั
หมำยและตั
วชีวทัดธศาสตร์ปีงบประมาณ 2560 จานวน 1,935,200 บาท
2.1 เป้ำหมำยกำรพัฒนำ
2.1.1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพิ่มขึ้น
800,000คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น
2.1.2
669,380
700,000คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วย
2.1.3
600,000
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
2.2 ตั500,000
วชี้วัด
419,000
426,820
420,000
เป้400,000
ำหมำย 1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน
ตัวชี้วัด 1.1 ประชาการอายุ 13 ปีขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อน
300,000
การมีคุณธรรม จริยธรรมเพิ200,000
่มขึ้น
เป้ำหมำย 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น
100,000
2.1 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ
0
ตัวชี้วัด 1 เด็กมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4
2.2 เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 2 คะแนน IQ เฉลี่ยไม่ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
้วัด 3 เด็
ร้อยละ 702560
มีคะแนน
EQ รไม่ี เขต
ต่ากว่
ที่มา : แผนปฏิบตััตวิกชีารประจ
าปีกงบประมาณ
สพป.สระบุ
2 าเกณฑ์มาตรฐาน
เป้ำหมำย 3 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีความสามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วฒัดนาตามจุ
3.1 ผลคะแนนสอบ
PISA ในแต่
ละวิชจาไม่
ต่ากว่
า 500 บาท
4.4 งบพั
ดเน้น ปีงบประมาณ
2560
านวน
6,233,930
ตัวชี้วัด 3.2 การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการอ่านหาความรู้เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 3.3 การอ่านของคนไทยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 85
3. แนวทำงกำรพั
ฒนำ
6,000,000
3.1 ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่
4,824,024
5,000,000
พึงประสงค์
3.1.2 ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเยนการสอนทั้งในแนะนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม
4,000,000
จริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ รวมทั้งเร่งสร้างสภาพแวดล้อมภายในและโดยรอบสถานศึกษาให้ปลอดจาก
อบายมุขอย่างจริงจัง 3,000,000
3.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า
2,000,000
3.2.1
ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคม
511,336
ที่เหมาะสม
1,000,000
319,180 438,000
3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวั
ยรุ่นให้มีทัก39,000
ษะการคิ102,390
ดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
0 างานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน
มีความคิด สร้างสรรค์ มีทักษะการท
จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6
1) ปรับประบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการเรียนจากการปฏิบัติจริงสอดคล้อง
กับพัฒนาการของสมองแต่ละช่วงวัย และเน้นพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
: แผนปฏิ
ัติกลารปะประจ
าปีงาบประมาณ
สพป.สระบุรี เขต 2
ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านคณิที่มตาศาสตร์
ด้าบนศิ
และด้
นภาษาต่า2560
งประเทศ
2) สนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะ
ชีวิตและทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง อาทิ การอ่าน การบาเพ็ญประโยชน์ทางสังคม การดูแล สุขภาพ
การทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม การวางแผนชีวิต
แผนปฏิ
แผนปฏิ
ารประจ
าปี
บประมาณ
2561
(1)
แผนปฏิบบบัตัตัตกิ ิกิการประจ
ารประจาปี
าปีงงงบประมาณ
บประมาณ 2561
2561(17)
(35)
สสานั
ก
งานเขตพื
น
้
ที
ก
่
ารศึ
ก
ษาประถมศึ
ก
ษาสระบุ
ร
ี
เขต
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4.3 งบพั3)
ฒนาตามยุ
ทธศาสตร์
ีงบประมาณ
2560 จานวนภาคี
1,935,200
สร้างแรงจู
งใจให้เด็ปกเข้
าสู่การศึกษาในระบบทวิ
และสหกิจบาท
ศึกษาที่มุ่ง
การฝึกทักษะอาชีพให้พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน
3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3.3.1800,000
ปรับหลักสูตรการผลิตครูที่เน้นสมรรถนะ
มีจิตวิญญาณความเป็นครูเป็นผู้แนะนา
669,380
และสามารถกระตุ้นการเรีย700,000
นรู้ของผู้เรียน สร้างมาตรการจูงใจให้ผู้มีศักยภาพสูงเข้ามาเป็นครู ปรับระบบประเมิน
วิทยฐานะทางวิชาชีพให้เชื่อ600,000
มโยงกับพัฒนาการของผู้เรียน และสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียน
การสอนที่เป็นการพัฒนาสมรรถนะของครู
อย่างต่อเนื่อ419,000
ง
500,000
426,820
420,000
3.3.2400,000
ส่งเสริมมาตรการสร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการขนาดกลางที่มีศักยภาพ เข้าร่วม
ระบบทวิภาคี หรือสหกิจศึก300,000
ษา สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ ครูฝึกหรือครูพี่เลี้ยงให้ร่วมวางแผน
การจัดการเรียนการสอน การฝึ
กปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลผู้เรียน
200,000
3.3.3 จัดทาสื่อการเรียนรู้ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้งานผ่านระบบอุปกรณ์
100,000
สื่อสารเคลื่อนที่ให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก ทั่วถึง ไม่จากัดเวลาและสถานที่ และใช้มาตรการ
จูงใจให้ภาคเอกชนชนผลิตหนังสือ0 สื่อยุการอ่
านและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและราคาถูก
ทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4
3.3.4 ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต อาทิ
พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด โบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร์ โรงเรียนผู้สูงอายุ รวมทั้งส่งเสริมให้มีระบบการจัดการ
ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ
ที่ม่นา : แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2
3.4 ผลักดันให้สถานบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง
3.4.1 ส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการที่ทุกคนสามารถ
เข้าถึงได้ รวมทั้งสนับสนุ4.4
นให้งบพั
มีการท
าวิจัยร่วมกั
หาและตอบโจทย์
การพัฒนาในพื
ฒนาตามจุ
ดเน้บนชุมปีชนในการแก้
งบประมาณปัญ2560
จานวน 6,233,930
บาท ้นที่
2. ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมลดควำมเหลื่อมล้ำในสังคม ให้ความสาคัญกับการ
ดาเนินการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให้ทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาและสาธารณสุขรวมทั้ง
การปิดช่องว่างการคุ้มครองทางสั
งคมในประเทศไทย ซึ่งเป็นการดาเนินงานต่อเนื่องจากที่ได้ขับเคลื่อนและผลักดัน
6,000,000
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และมุ่งเน้นมากขึ้นในเรื่องการเพิ่มทักษะแรงงานและการใช้นโยบายแรงงาน
4,824,024
5,000,000
ที่สนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและเสริ
มสร้างรายได้สูงขึ้น และการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนในเรื่องการสร้างอาชีพ รายได้ และให้ความช่วยเหลือที่เชื่อมโยงการเพิ่มผลิตภาพ
4,000,000
สาหรับประชากรกลุ่มร้อยละ 40 รายได้ต่าสุด ผู้ด้อยโอกาสสตรี และผู้สูงอายุ อาทิ การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก
ขนาดกลาง และขนาดย่อ3,000,000
ม วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพื่อสังคม การพัฒนาองค์กรการเงิน ฐานรากและ
การเข้าถึงเงินทุนเพื่อสร้างอาชีพ และการสนับสนุนการเข้าถึงปัจจัยการผลิตคุณภาพดีที่ราคาเป็นธรรม เป็นต้น
และในขณะเดียวกันก็ต้อ2,000,000
งเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเชิงพื้นที่และบูรณาการเพื่อลดความเหลื่อมล้า
511,336
1. วัตถุ1,000,000
ประสงค์
438,000
1.2 เพื่อให้คนไทยทุกคนเข้319,180
าถึงบริการทางสั39,000
งคมที่มีค102,390
ุณภาพได้อย่างทั่วถึง
0 วชี้วัด
2. เป้ำหมำยและตั
จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6
เป้ำหมำยที่ 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ
ตัวชี้วัด 2.1 อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (ที่ปรับปรุง) ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่ากับ
ที่มา งระหว่
: แผนปฏิ
บัติก่มารนักประจ
าปีงบประมาณ
สพป.สระบุ
รี เขต 2
ร้อยละ 90 โดยไม่มีความแตกต่
างกลุ
เรียน/นั
กศึกษาที่ค2560
รอบครั
วมีฐานะทางเศรษฐกิ
จสังคมและ
ระหว่างพื้นที่
ตัวชี้วัด 2.2 สัดส่วนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับชั้นผ่านเกณฑ์
คะแนน ร้อยละ 50 มีจานวนเพิ่มขึ้น และความแตกต่างของคะกนนผลสัมฤทธิ์ระหว่างพื้นที่ และภูมิภาคลดลง
แผนปฏิ
แผนปฏิ
ารประจ
าปี
บประมาณ
2561
(1)
แผนปฏิบบบัตัตัตกิ ิกิการประจ
ารประจาปี
าปีงงงบประมาณ
บประมาณ 2561
2561(17)
(36)
สสานั
ก
งานเขตพื
น
้
ที
ก
่
ารศึ
ก
ษาประถมศึ
ก
ษาสระบุ
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ี
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4.3 งบพัฒนาตามยุ
3. แนวทำงกำรพั
ฒนำ ทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2560 จานวน 1,935,200 บาท
3.1 เพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่าสุดให้สามารถเข้าถึงบริการ
ที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ ทั้งในด้านการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น การได้รับการขยายการคุ้มครองทางสังคม
800,000
(Social Protection) และสวั
สดิการ (Welfare) ที่เหมาะสมอย่างทั669,380
่วถึงและเป็นธรรม และการพัฒนาทักษะฝีมือ
700,000
เพื่อประกอบอาชีพและยกระดั
บรายได้
3.1.1600,000
ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทาง
การศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยไม่
ถูกจากัดศั420,000
กยภาพจากสภาพครอบครั
ว พื้นที่ และสภาพร่
างกาย การดูแลนักเรียน
500,000
419,000
426,820
ยากจนที่อาศัยในพื้นที่ห่างไกลที
่ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างรายได้ของครัวเรือน การสนับสนุนค่าเดินทางไปยัง
400,000
สถานศึกษา การปรับปรุงระบบคั
300,000ดกรองและการให้เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนของ สพฐ. ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และการให้
ทุนการศึกษาระดับสูงบ เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กนักเรียนออกจากโรงเรียนกลางคัน
200,000
3.2 กำรกระจำยกำรให้บริกำรภำครัฐทั้งด้ำนกำรศึกษำ สำธำรณสุข และสวัสดิกำร ที่มี
100,000
คุณภำพให้ครอบคลุมและทั่วถึง
0
3.2.1 ส่งเสริ
มให้ยุทมธศาสตร์
ีการกระจายการบริ
การการศึกษาที่มีคุณภาพให้มีความเท่าเทียมกันมาก
ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4
ขึ้นระหว่างพื้นที่โดย 1) กาหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรครูมีการกระจายตัวอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ทั้งมาตรการที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน อาทิ สวัสดิการบ้านพักครู เส้นทางความก้าวหน้าทางอาชีพที่ชัดเจน
เพิ่มโอกาสในการพัฒนาครูที2)่มา สร้
างระบบความรั
บผิาปีดงชอบ
Accountability)
ของการจั
: แผนปฏิ
บัติการประจ
บประมาณ
2560 สพป.สระบุ
รี เขต 2ดการศึกษา โดยนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษามาประกอบการประเมินครูและโรงเรียน 3) ขยายการจัดการศึกษาทางไกลโดยใช้
โครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลและขาดแคลนครูผู้สอน
3.2.2
ส่งเสริ
ให้ประชากรกลุ
าง ๆ โดยเฉพาะกลุ
เด็ก เยาวชน
สตรี บาท
ผู้พิการ ผู้สูงอายุ
4.4 งบพั
ฒมนาตามจุ
ดเน้น ปี่มงต่บประมาณ
2560 จ่มานวน
6,233,930
และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม สามารถเข้าถึงบริการของรัฐ และโอกาสทางสังคมได้อย่างเท่าเทียมพร้อมทั้งส่งเสริม
บทบาทของกลุ่มข้างต้นในระดับการบริหารและการตัดสินใจทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นเพื่อสนับสนุน
การพัฒนาประเทศ 6,000,000
3. ยุทธศำสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประเด็น
4,824,024
5,000,000
ท้าทายที่ต้องเร่งดาเนินการในช่
วงแผนพั
ฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้แก่ การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของ
4,000,000
ประชาชน เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมเพื่อลดมลพิษที่เกิดจากการผลิต และการบริโภคพัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่โปร่งในเป็นธรรม3,000,000
ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรและสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างมากขึ้น ต้องเร่ง
เตรียมความพร้อมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
2,000,000
สภาพภูมิอากาศ รวมทั้งบริ
หารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ
511,336
1. วัตถุ1,000,000
ประสงค์
438,000
1.1 บริหารจัดการสิ่งแวดล้319,180
อม และลดมลพิษ39,000
ให้มีคุณ102,390
ภาพดีขึ้น
0 วชี้วัด
2. เป้ำหมำยและตั
จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6
เป้ำหมำย 3 สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนและระบบนิเวศ โดยให้ความสาคัญเป็นลาดับแรกและการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายฟื้นฟู
ที่มา : แผนปฏิ
บัตไิกขปั
าร ญประจ
งบประมาณ 2560
คุณภาพแหล่งน้าสาคัญของประเทศ
และแก้
หาวิาปีกฤตหมอกควั
น สพป.สระบุรี เขต 2
ตัวชี้วัด 3.1 สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและนาไปใช้
ประโยชน์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ75 สัดส่วนของเสียอันตรายชุมชนที่ได้รับการกาจัดอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ30
และกากอุตสาหกรรมอันตรายทั้งหมดเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง
แผนปฏิ
แผนปฏิ
ารประจ
าปี
บประมาณ
2561
(1)
แผนปฏิบบบัตัตัตกิ ิกิการประจ
ารประจาปี
าปีงงงบประมาณ
บประมาณ 2561
2561(17)
(37)
สสานั
ก
งานเขตพื
น
้
ที
ก
่
ารศึ
ก
ษาประถมศึ
ก
ษาสระบุ
ร
ี
เขต
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งบพัฒนาตามยุ
3. 4.3
แนวทำงกำรพั
ฒนำ ทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2560 จานวน 1,935,200 บาท
3.3 แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ น้าเสีย
และของเสียอันตรายที่เกิดจากการผลิตและบริโภค สร้างเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือเมืองสีเขียวเพื่อสร้าง
คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ก800,000
ับประชาชน โดยมีแนวทางดาเนินงาน ดั669,380
งนี้
3.3.1700,000
เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะตกค้างสะสมในพื้นที่วิกฤต ผลักดันกฎหมายและ
600,000
กลไกเพื่อการยัดแยกขยะ สนั
บสนุนการแปรรูปเป็นพลังงาน ใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพื่อให้เกิด การลด
ปริมาณขยะ รวมทั้งสร้างวิน500,000
ัยคนในชาติเ420,000
พื่อการจัดการขยะอย่
างยั่งยืน
419,000
426,820
4. ยุทธศำสตร์
ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและ
400,000
ยั่งยืน ให้ความสาคัญต่อการฟื
้นฟูพื้นฐานด้านความมั่นคงที่เป็นปัจจัยสาคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม
300,000
ของประเทศ โดยเฉพาะการอยู
่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์บน
200,000
พื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและการเตรียมการรับมือกับภัย
100,000
คุกคามข้ามชาติซึ่งจะส่งผลกระทบสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ 20 ปี ข้างหน้า
1. วัตถุประสงค์0 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4
1.1 เพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความมั่นคงภายใน รวมทั้งป้องกัน
ปัญหาภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ
1.2 เพืที่อ่มสร้
งความพร้
มและผนึ
กาลังของทุ2560
กภาคส่
วน ให้มรี ีขเขต
ีดความสามารถในการบริ
หาร
า : าแผนปฏิ
บัติกอารประจ
าปีงกบประมาณ
สพป.สระบุ
2
จัดการด้านความมั่นคง และมีศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดจากภัยคุกคาม ทั้งภัยทางทหาร
และภัยคุกคามอื่น ๆ
1.34.4
เพื่องบพั
เสริมฒสร้นาตามจุ
างความร่
นความมั่นคงกั
บมิจตานวน
รประเทศในการสนั
สนุน การรักษา
ดเน้วมมื
น อปีด้งาบประมาณ
2560
6,233,930 บบาท
ความสงบสุขและผลประโยชน์ของชาติ
2. เป้ำหมำยและตัวชี้วัด
เป้ำ6,000,000
หมำยรวม คือผลประโยชน์ของชำติว่ำด้วยควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เป้ำหมำย 1 ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ
5,000,000
ตัวชี้วัด 4,824,024
1.1 จานวนกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถานบันพระมหากษัตริย์
คุณธรรม จริยธรรมเพิ่มขึ้น
4,000,000
ตัวชี้วัด 1.2 จานวนกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการพระราชดาริเพิ่มขึ้น
เป้ำหมำย 3 ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3,000,000
มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพิ่มขึ้น
2,000,000
ตัวชี้วัด 3.2 รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อคนและจานวนปีการศึกษาเฉลี่ยในพื้นที่3 จังหวัด
511,336
ชายแดนภาคใต้เพิ่มขึ้น 1,000,000
319,180 438,000
102,390
เป้ำหมำย 4 ประเทศไทยมี
ความสัมพัน39,000
ธ์และความร่
วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่ม
0
ประเทศ สมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ
และนานาประเทศในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ ควบคู่ไปกับ
จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6
การรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ตัวชี้วัด 4.4 จานวนคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดลดลง
ที่มาฒ: นำ
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2
3. แนวทำงกำรพั
3.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐให้มีความโปร่งใส
ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า

แผนปฏิ
แผนปฏิ
ารประจ
าปี
บประมาณ
2561
(1)
แผนปฏิบบบัตัตัตกิ ิกิการประจ
ารประจาปี
าปีงงงบประมาณ
บประมาณ 2561
2561(17)
(38)
สสานั
ก
งานเขตพื
น
้
ที
ก
่
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ก
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ก
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4.33.1.1
งบพักฒาหนดภารกิ
นาตามยุทธศาสตร์
ปีงบประมาณ
จานวน ห1,935,200
บาท
จ ขอบเขตอ
านาจหน้าที2560
่ของราชการบริ
ารส่วนกลางส่
วนภูมิภาค
และท้องถิ่นให้ชัดเจนและไม่ซ้าซ้อน
3.5 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3.5.1800,000
ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง
669,380
1)700,000
ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมุ่งสร้างจิตสานึกในการรักษาประโยชน์สาธารณะ
ทัศนคติเชิงบวก รวมทั้งคุณ600,000
ธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับทุกกลุ่มในสังคม
ผ่านกลไกครอบครัว สถาบัน500,000
การศึกษา สถาบั
นศาสนา419,000
สื่อมวลชน และเครือข่ายทางสั
งคม ควบคู่กับกรปลูกฝัง
426,820
420,000
จิตสานึกความชื่อสัตย์สุจริต400,000
ค่านิยมที่ถูกต้อง สร้างความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริตและการรู้เท่าทัน
การทุจริตของสังคมไทย โดยอาศั
300,000ยกลไกทางสังคมเป็นมาตรการในการลงโทษผู้กระทาผิดหรือผู้กระทาการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
200,000
2) พัฒนากลไกและระบบการดาเนินงานที่ทาให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ดารงตาแหน่ง
100,000
ทางการเมืองปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและมาตรฐานจริยธรรมอย่างเคร่งครัด โดยการรณรงค์ประชาสัมพันธ์
0
ให้ประชาชน ภาคเอกชนและสื่อมวลชนมี
ส่วนร่วมในการเผ้าระวังพฤติกรรมของข้าราชการ และผู้ดารงตาแหน่ง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4
ทางการเมืองในการใช้ตาแหน่งหน้าที่ในทางมิชอบ และกาหนดขั้นตอนการลงโทษ ผู้ไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืน
ประมวลจริยธรรมตามความร้ายแรงแห่งการกระทาอย่างจริงจัง
7)
นาสร้าบงเครื
อข่ายและคุ
้มครองการแจ้
เบาะแสการทุ
ที่มพัา ฒ
: แผนปฏิ
ัติการประจ
าปีงบประมาณ
2560 งสพป.สระบุ
รี เขตจ2ริตและประพฤติมิชอบ
ในกลุ่มประชาชน
3.5.2 ป้องกันการทุจริต
เร่งรัฒดนาตามจุ
หน่วยงานภาครั
มีการดาเนิน2560
งานในการก
4.43)งบพั
ดเน้น ปีฐให้
งบประมาณ
จานวนาหนดมาตรการป้
6,233,930 บาทองกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤตมิชอบอย่างเคร่งครัด โดยติดตามผลการดาเนินงานตามมาตรการป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกหน่วยงานของรัฐอย่างต่อเนื่อง
4) เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
6,000,000
ให้สามารถ เป็นหน่วยงานหลักของภาครัฐในการเฝ้าระวัง ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ที่บูรณาการการทางานร่ว5,000,000
มกันอย่างมี4,824,024
กลยุทธ์
7. ยุทธศำสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให้ความสาคัญกับการใช้
4,000,000
องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัยและพัฒนา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์ อย่างเข้มข้นทั3,000,000
้งในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม รวมทั้งให้ความสาคัญกับการพัฒนาสภาวะ
แวดล้อมหรือปัจจัยพื้นฐานที่เอื้ออานวยทั้งการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากรวิจัย โครงสร้าง
2,000,000
พื้นฐานทางวิยาสาสตร์และเทคโนโลยี
และการบริหารจัดการ เพื่อช่วยขับเคลื่อน การพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่
511,336
เป้าหมายดังกล่าว
1,000,000
319,180 438,000
1. วัตถุประสงค์
39,000 102,390
1.1 เพื่อสร้0างความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6
ขั้นก้าวหน้า ให้สนับสนุนการสร้างมูลค่าของสาขาการผลิตและบริการเป้าหมาย
2. เป้ำหมำยและตัวชี้วัด
่มา : แผนปฏิ
ัติการ ประจ
2560 สพป.สระบุ
รี เขตข2องประเทศ
เป้ำทีหมำย
1 เพิ่มบความเข้
มแข็าปีงงด้บประมาณ
านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
ตัวชี้วัด 1.3 สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และ
เป้าหมายของประเทศ : งานวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ : ระบบโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และ
ระบบมาตรฐาน
แผนปฏิ
แผนปฏิ
ารประจ
าปี
บประมาณ
2561
(1)
แผนปฏิบบบัตัตัตกิ ิกิการประจ
ารประจาปี
าปีงงงบประมาณ
บประมาณ 2561
2561(17)
(39)
สสานั
ก
งานเขตพื
น
้
ที
ก
่
ารศึ
ก
ษาประถมศึ
ก
ษาสระบุ
ร
ี
เขต
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10,000 คน

4.3 งบพัตัฒวนาตามยุ
ีงบประมาณ
จานวน
บาทอประชากร
ชี้วัด 1.4 ทจธศาสตร์
านวนบุคปลากรด้
านการวิ2560
จัยและพั
ฒนาเพิ1,935,200
่มเป็น 25 คนต่

800,000
3. แนวทำงกำรพั
ฒนำ
669,380
3.1 เร่งส่ง700,000
เสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนา ผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม
3.1.3600,000
ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้าและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ารศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื
่อสาร เทคโนโลยี
500,000 อาทิ เทคโนโลยีก419,000
426,820
420,000
เพื่อผู้พิการ เทคโนโลยีเพื่อผู400,000
้สูงอายุ เทคโนโลยีทางการแพทย์ (ยาและวัคซีน) โดยอาศัยกลไก การดาเนินงาน
อย่างเป็นเครือข่ายระหว่างสถาบั
300,000นการศึกษา สถาบันการวิจัย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน หรือชุมชน
3.3 พัฒนาสภาวะแวดล้
อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
200,000
3.3.1 ด้านบุคลากรวิจัย
100,000
1) เร่งการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับ
ความต้องการโดยเฉพาะในสาขา 0STEM
(วิทยาศาสตร์ Science : S) เทคโนโลยี (Technology : T)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4
วิศวกรรมศาสตร์ (Engineer : E) และคณิตศาสตร์ (Mathematics : M) เร่งสร้างนักวิจัยมืออาชีพ
3) พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีทั้งความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี

3. แผนพัฒนำกำรศึกทีษำแห่
งชำติ
พ.ศ.2560-2579
่มา : แผนปฏิ
บัติการประจ
าปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2

สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579
เพื่อใช้เป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวสาหรรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ ได้นาไปใช้เป็นกรอบ
4.4 งบพั
ฒนาตามจุ
เน้นบปีพลเมื
งบประมาณ
2560
จานวน
และแนวทางการพัฒนาการศึ
กษาและเรี
ยนรู้สดาหรั
องทุกช่วงวั
ยตั้งแต่
แรกเกิ6,233,930
ดจนตลอดชีบาท
วิต โดยจุดมิ่งหมาย
ที่สาคัญของแผน คือ การมุ่งเน้นการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและการศึกษาเพื่อการมีงาน
ทาและสร้างงานได้ ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยจนวัตกรรมและ
ความคิดสร้างสรรค์ รวมทั6,000,000
้งความเป็นพลวัตร เพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปาน
กลาง ไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้
กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ได้กาหนดสาระสาคัญ
4,824,024
5,000,000
สาหรับบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access)
ความเท่าเทียมทางการศึก4,000,000
ษา (Equity) คุณภาพการศึกษา (Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทย์
บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 15 ปีข้างหน้า ดังนี้
วิสัยทัศ3,000,000
น์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดารงชีวิต
อย่างเป็นสุข สอดคล้องกั2,000,000
บหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21
วัตถุประสงค์
511,336
1,000,000
1. เพื
่อพัฒนาระบบและกระบวนการจั
ด
การศึ
ก
ษาที
ม
่
ี
ค
ณ
ุ
ภาพและมี
ประสิทธิภาพ
319,180 438,000
102,390
2. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณ39,000
ลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
0
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจั
จุดเน้นทีก่ 1รไทย
จุดเน้นพระราชบั
ที่ 2 จุดเน้นทีญ่ 3ญัจุดตเน้ิกนารศึ
ที่ 4กจุดษาแห่
เน้นที่ 5งชาติ
จุดเน้นและยุ
ที่ 6 ทธศาสตร์ชาติ
3. เพื่ อพั ฒ นาสั งคมไทยให้ เป็นสั งคมแห่ งการเรียนรู้ และคุณ ธรรมจริยธรรม รู้จักสามัคคี
และร่วมมือผนึกกาลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ที่มา : แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2

แผนปฏิ
แผนปฏิ
ารประจ
าปี
บประมาณ
2561
(1)
แผนปฏิบบบัตัตัตกิ ิกิการประจ
ารประจาปี
าปีงงงบประมาณ
บประมาณ 2561
2561(17)
(40)
สสานั
ก
งานเขตพื
น
้
ที
ก
่
ารศึ
ก
ษาประถมศึ
ก
ษาสระบุ
ร
ี
เขต
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งบพัฒ่อนาตามยุ
ทธศาสตร์
ปัจ4.3
จัยและเงื
นไขควำมส
ำเร็จ ปีงบประมาณ 2560 จานวน 1,935,200 บาท
การดาเนินการตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายของแต่ละยุทธศาสตร์ตามที่กาหนดไว้
ในแผนการศึกษาแห่งชาติจะประสบผลสาเร็จตามที่ระบุไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาหน่วยงาน
ทั้งระดับนโยบายและระดับ800,000
ปฏิบัติการ ทั้งในสวนกลาง ส่วนภูมิภาค669,380
จังหวัด เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
700,000
ต้องยึดถือเป็นแนวทางในการด
าเนินงานและมีการทบทวน ปรับปรุงมาตรการ เป้าหมายความสาเร็จให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดข้นในแต่600,000
ละพื้นที่เพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในทุกช่วงวัยต้องดาเนินการ ดังนี้
1. การสร้500,000
างการรับรู้ ความเข้
าใจและการยอมรั
บจากผู้มีส่วนได้426,820
ส่วนเสียและประชาสังคม ในการ
419,000
420,000
สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาการศึ
400,000กษาในลักษณะต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง มุ่งเน้นที่การจัดระบบการศึกษามี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
300,000 และมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในทุกระดับ
2. การสร้200,000
างความเข้าใจในเป้าหมายและยุทธศาสตร์การดาเนินงานของแผนฯ ของผู้ปฏิบัติทุก
หน่วยงานทุกระดับ เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ มีการบริหารจัดการและการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
100,000
และแนวทางการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของการจัดการศึกษา มีคณะกรรมการกากับดูแลแต่ละ
ยุทธศาสตร์ให้เกิดการนาไปปฏิบัต0 ิ โดยมี
ระบบงบประมาณเป็นกลไกสนับสนุนให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4
3. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการจัดการศึกษา จากการเป็นผู้จัดการศึกษา โดยรัฐมาเป็น
จัดการศึกษาโดยทุกภาคส่วนของสังคม ที่มุ่งการจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive
Education) ตลอดจนการส่ทีง่มเสริ
มการเรีบยัตนรู
้ตลอดชีาปีวิตงบประมาณ
สาหรับทุก2560
คน ซึสพป.สระบุ
่งสอดคล้อรงกั
า : แผนปฏิ
ิการประจ
ี เขตบเป้
2 าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals)
4. การจัดให้แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นเสมือนแผนงบประมาณด้านการจัดการศึกษาของรัฐ
ระบบการจัดสรรงบประมาณประจ
ให้ยึดแผนงาน
าหมายการพั
นาที่กาหนดไว้
ในยุทธศาสตร์
4.4 งบพัฒาปี
นาตามจุ
ดเน้น ปีงโครงกรและเป้
บประมาณ 2560
จานวนฒ6,233,930
บาท
และแนวทางการพัฒนาของแผนฯ เป็นหลักในการพิจารณา เพื่อให้การดาเนินงานพัฒนาการศึกษาเป็นไปใน
ทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนแต่ละช่วงวัย และการพัฒนากาลังความต้องการของตลาดงานและประเทศ
เพื่อการจัดการศึกษาบรรลุ
ผลตามยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดในช่วงเวลาที่กาหนด
6,000,000
5. การปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพโดยปรับโครงสร้างการ
4,824,024
5,000,000านบทบาท หน้าที่และการกระจายอานาจและการตัดสินใจจากส่วนกลาง
บริหารงานให้มีความชัดเจนในด้
สู่ระดับภูมิภาคและสถานศึกษา รวมทั้งการปรับระบบการบริหารจัดการและการบริหารงานบุคคลในแต่ละระดับ
4,000,000
ให้ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ ผู้เรียนได้รับการบริการการศึกษาที่มี
มาตรฐานอย่างเสมอภาคและเท่
3,000,000าเทียม
6. การสร้างระบบข้อมูลและสารสนเทศที่บูรณาการและเชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพ
ภายในและการประเมินคุ2,000,000
ณภาพภายนอกผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรายงานต่อสาธารณชน
511,336
จะเป็นกลไกในการสร้างการรั
บรู้ของผู้จัดการศึกษาและผู
เ
้
รี
ย
น
เพื
อ
่
การปรั
บ
ประสิ
ท
ธิภาพ การบริหารจัดการ และ
1,000,000
319,180 438,000
ความรับผิดชอบต่อผู้เรียน ผ่านระบบการกากับ ตรวจสอบ ติดตามและประเมิ
นผล
39,000 102,390
0
7. การปฏิรูประบบทรั
พยากรและการเงินเพื่อการศึกษา เพื่อให้รัฐสามารถใช้เครื่องมือทาง
จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6
การเงินในการกากับการดาเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติและนโยบายรัฐบาล
ที่มา : แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2
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4.3 งบพัฒนาตามยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2560 จานวน 1,935,200 บาท
4.นโยบำยรัฐบำล

ตามที่นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ต่อสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 ทั้งนี้ นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ได้แก่
800,000
ข้อ1 ข้อ3 (3.5,3.6) ข้อ4 (4.1-4.10) ข้อ5(5.5) ข้อ 6(6.1,6.2) และข้669,380
อ 10 (10.1,10.3,10.4,10.5) สาระสาคัญ
700,000
ดังนี้
600,000
ข้อ 1 กำรปกป้
องและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์
500,000ตริย์เป็นองค์ประกอบส
สถาบันพระมหากษั
าคัญของการปกครองในระบอบประชาธิ
ปไตย
419,000
426,820
420,000
400,000 รัฐบาลจึงถือเป็นหน้าที่สาคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชูสถาบันนี้ไว้
ตามประเพณีการปกครองของไทย
ด้วยความจงรักภักดีและปกป้
องรักษาพระบรมเดชานุภาพ โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสังคม
300,000
จิตวิทยาและมาตรการทางระบบสื
200,000 ่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการดาเนินการกับผู้คะนองปาก ย่ามใจหรือ
ประสงค์ร้าย มุ่งสั่นคลอนสถาบั
นหลักของชาติโดยไม่คานึงถึงความรู้สานึกและความผูกพันภักดีของคนอีก
100,000
เป็นจานวนมากตลอดจนเผยแพร่0ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และ
พระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน ทั้งจะสนั
บสนุทนี่ โครงการทั
นเนื่องมาจากพระราชด
ยุทธศาสตร์
1 ยุทธศาสตร์้งทหลายอั
ี่ 2 ยุทธศาสตร์
ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 าริ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่
สถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทั้งหลายของรัฐเรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน สามารถนาหลักดังกล่าวมาประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนา ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้
ที่มา :ดแผนปฏิ
บัติกใารประจ
2560
สพป.สระบุรรณ์
ี เขต
แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์และเกิ
ประโยชน์
นวงกว้าปี
างงอับประมาณ
นจะช่วยสร้
างความสมบู
พูน2สุขแก่ประชาชนในที่สุด
ข้อ 3 กำรลดควำมเหลื่อมล้ำของสังคม และกำรสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรของรัฐ
3.5 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลายเนื่องจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
4.4 งบพัฒนาตามจุ
ดเน้น ปีงบประมาณ
2560 จานวน 6,233,930
โดยสร้างความเข้มแข็งและความพร้
อมแก่แรงงานไทยและร่
วมพัฒนาระบบความคุ
้มครองทางสับาท
งคมของแรงงาน
อาเซียน
3.6 จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ให้แก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐและประชาชนทั่วไป
โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ได้
6,000,000
ประกาศไว้แล้ว
4,824,024
ข้อ 4 กำรศึ5,000,000
กษำและเรียนรู้ กำรทะนุบำรุงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม
4.1 จัด4,000,000
ให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสาคัญทั้งการศึกษาในระบบ
และการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ
ประกอบอาชีพและดารงชี3,000,000
วิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพ
การเรียนรู้ โดยเน้นการเรี2,000,000
ยนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้าและพัฒนากาลังคนให้เป็นที่ต้องการ
เหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ
511,336
1,000,000
4.2 ในระยะเฉพาะหน้
า จะปรั
บ
เปลี
ย
่
นการจั
ด
สรรงบประมาณสนั
บสนุนการศึกษาให้สอดคล้อง
319,180 438,000
102,390
39,000
กับความจาเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา และปรั
บปรุงและบูรณาการระบบการกู้ยืมเงิน
0
เพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพื่อเพิจุด่มเน้โอกาสแก่
นที่ 1 จุดเน้นผทีู้ย่ 2ากจนหรื
จุดเน้นที่ 3อด้จุดอเน้ยโอกาส
นที่ 4 จุดเน้จันดทีระบบการสนั
่ 5 จุดเน้นที่ 6 บสนุนให้เยาวชน
และประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะพิจารณาจัดให้มี
คูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง
ที่มา : แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2
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นาตามยุทธศาสตร์
ปีงบประมาณ
จานวนวนท้
1,935,200
บาท
4.34.3ให้งบพั
องค์กฒรภาคประชาสั
งคม ภาคเอกชน
องค์2560
กรปกครองส่
องถิ่นและประชาชน
ทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ กระจาย
อานาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามศักยภาพ
800,000
และความพร้อม โดยให้สถานศึ
กษาสามารถเป็นนิติบุคคลและบริหารจั
ดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น
669,380
700,000กช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่
4.4 พัฒนาคนทุ
ที่สามารถประกอบอาชีพได้600,000
หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคตปรับกระบวนการเรียนรู้และหลักสูตร
ให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบู
รณาการความรู
้และคุณ419,000
ธรรมเข้าด้วยกันเพื่อให้เอื้อ426,820
ต่อการพัฒนาผู้เรียนทั้งใน
500,000
420,000
ด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรี400,000
ยนรู้ การแก้ปัญหาการรับฟังความเห็นผู้อื่น การมีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็น
พลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมื
อระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน
300,000
4.5 ส่งเสริ200,000
มอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะ
โดยเฉพาะในท้องถิ่นที่มีความต้องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับมาตรฐาน
100,000
วิชาชีพ
0
4.6 พัฒนาระบบการผลิ
ตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4
เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นาเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสัมมาใช้ในการเรียน
การสอนเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองเช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั
บระบบการประเมิ
นสมรรถนะที
่สะท้อสพป.สระบุ
นประสิทธิรีภเขต
าพการจั
ที่ม้งาปรั
: แผนปฏิ
บัติการประจาปี
งบประมาณ 2560
2 ดการเรียนการสอน
และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสาคัญ
4.7 ทะนุบารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนา
มีบทบาทสาคัญในการปลู4.4กฝังบพั
งคุณฒธรรม
จริยธรรม
ฒนาคุ2560
ณภาพชี
วิตสร้า6,233,930
งสันติสุขและความปรองดอง
นาตามจุ
ดเน้นตลอดจนพั
ปีงบประมาณ
จานวน
บาท
สมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม
4.8 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น
รวมทั้งความหลากหลายของศิ
ลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการเรียนรู้สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และ
6,000,000
ความเป็นไทย น้าไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ
5,000,000
ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิ
จให้แ4,824,024
ก่ประเทศ
4.9 สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและ
4,000,000
วัฒนธรรมสากล และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพื่อเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรม
ของประชาคมอาเซียนและเพื
่อการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก
3,000,000
4.10 ปลูกฝังค่านิยมและจิตสานึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพเพื่อเปิดพื้นที่
2,000,000
สาธารณะให้เยาวชนและประชาชนได้
มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
511,336
ข้อ 5 กำรยกระดั
ข
และสุ
ข
ภำพของประชำชน
1,000,000บคุณภำพบริกำรด้ำนสำธำรณสุ
319,180 438,000
5.5 ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ
ใช้กีฬาเป็นสื่อ39,000
ในการพั102,390
ฒนาลักษณะนิสัยเยาวชน ให้มีน้าใจ
นักกีฬา มีวินัย ปฏิบัติตามกฎกติ0กามารยาท และมีความสามัคคี อีกทั้งพัฒนานักกีฬาให้มีศักยภาพสามารถแข่งขัน
จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6
ในระดับนานาชาติจนสร้างชื่อเสียงแก่ประเทศชาติ
ข้อ 6 กำรเพิ่มศักยภำพทำงเศรษฐกิจของประเทศ
ที่มาง:ด่แผนปฏิ
าร ประจนาปีของปี
งบประมาณ
2560 สพป.สระบุ
รี เขต
6.1 ในระยะเร่
วน เร่งบจ่ัตาิกยงบลงทุ
งบประมาณ
พ.ศ. 2557ที
่ยังค้2 างอยู่ก่อนที่จะพ้น
กาหนดภายในสิ้นปีนี้ และสานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ได้จัดทาไว้ โดยติดตามให้มีการเบิกจ่ายอย่างคล่องตัวตั้งแต่ระดับกระทรวงจนถึงระดับท้องถิ่น รวมทั้งจะดูแลไม่ให้
มีการใช้จ่ายที่สูญเปล่า เพื่อช่วยสร้างงานและกระตุ้นการบริโภค
แผนปฏิ
แผนปฏิ
ารประจ
าปี
บประมาณ
2561
(1)
แผนปฏิบบบัตัตัตกิ ิกิการประจ
ารประจาปี
าปีงงงบประมาณ
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2561(17)
(43)
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งบพัอฒ
นาตามยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ
านวนกษาความสงบแห่
1,935,200 บาท
6.24.3สานต่
นโยบายงบประมาณกระตุ
้นเศรษฐกิจ2560
ตามที่คจณะรั
งชาติได้
จัดทาไว้ โดยนาหลักการสาคัญของการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2558 ที่ให้
ความสาคัญในการบูรณาการงบประมาณและความพร้อมในการดาเนินงานรวมทั้งนาแหล่งเงินอื่นมาประกอบ
800,000
การพิจารณาด้วย เพื่อขับเคลื
่อนนโยบายให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมประหยั
ด ไม่ซ้าซ้อน และมีประสิทธิภาพ
669,380
700,000
ทบทวนภารกิจที่มีลักษณะไม่
ยั่งยืนหรือสร้างภาระหนี้สาธารณะของประเทศเกินความจาเป็น และแสดงรายการ
600,000
ลงทุนในระดับจังหวัดเพื่อแสดงความโปร่
งใส เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพ
ข้อ 10 กำรส่500,000
งเสริมกำรบริ420,000
หำรรำชกำรแผ่
นดินที่มีธรรมำภิบำลและกำรป้
องกันปรำบปรำม
419,000
426,820
กำรทุจริตและประพฤติมิช400,000
อบในภำครัฐ
10.1 ปรับ300,000
ปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศภูมิภาค
และท้องถิ่น ทบทวนการจัด200,000
โครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอานาจหน้าที่ซ้าซ้อนหรือลักลั่นกันหรือมีเส้นทาง
การปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัยโดยนาเทคโนโลยีมาใช้แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส
100,000
ชัดเจน สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตรากาลังและปรับปรุงค่าตอบแทน
0
บุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็
นธรรม
ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4
ใหม่การตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะที่เป็นศูนย์กลางและการอานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ ลดต้นทุนดาเนินการของภาคธุรกิจเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันกับ
นานาประเทศ และการรักษาบุ
ที่มีประสิ
ธิภาพ ไว้ใ2560
นระบบราชการ
ที่มา ค: ลากรภาครั
แผนปฏิบัติกฐารประจ
าปีงทบประมาณ
สพป.สระบุรี โดยจะด
เขต 2 าเนินการตั้งแต่ระยะ
เฉพาะหน้าไปตามลาดับความจาเป็นและตามที่กฎหมายเอื้อให้สามารถดาเนินการได้
10.3 ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเชิงรุก
ทั้งในรูปแบบการเพิ่มศูน4.4
ย์รับงบพั
เรื่องราวร้
องทุกดข์เน้
จากประชาชนในต่
งหวัดจโดยไม่
้องเดินทางเข้บาท
ามายังส่วนกลาง
ฒนาตามจุ
น ปีงบประมาณางจั
2560
านวนต6,233,930
ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการหลากหลายซึ่งจะจัดตั้งตามที่ชุมชนต่าง ๆ เพื่อให้
ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวกการให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการร่วม
ณ จุดเดียว (One Stop 6,000,000
Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ที่สมบูรณ์แบบ พัฒนาหน่วยงานของรัฐ ให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้มีการสร้างนวัตกรรมในการทางานอย่างประหยัดมีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ
4,824,024
5,000,000
10.4 เสริ
มสร้างระบบคุ
ณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐวางมาตรการป้องกัน
การแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการน้าระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของ
4,000,000
เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ
10.5 ใช้3,000,000
มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสานึกในการ
รักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
2,000,000
เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุ
จริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือ
แก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้1,000,000
อบังคับต่างๆที่ไม่จาเป็น สร้า438,000
งภาระแก่ประชาชนเกินควร511,336
หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต
319,180
102,390
เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับ39,000
บริการจากรั
ฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว ใช้เวลานาน
0
ซ้าซ้อนและเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครั
ฐและประชาชน
จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6

ที่มา : แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2
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4.3 งบพักฒษำธิ
นาตามยุ
5. นโยบำยกระทรวงศึ
กำรทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2560 จานวน 1,935,200 บาท
วิสัยทัศน์
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม
800,000
700,000

พันธกิจ

669,380

1. ยกระดับคุณ600,000
ภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล

500,000
2. เสริมสร้างโอกาสการเข้
าถึ420,000
งบริการทางการศึ
กษาของประชาชนอย่426,820
างทั่วถึง เท่าเทียม
419,000
400,000
3. พัฒนาระบบบริ
หารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมมาภิบาล
300,000

ยุทธศำสตร์
1. พัฒนาหลักสู100,000
ตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
2. ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา
0
3. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒยุทนาก
าลัทงคน
จัยททีี่ ่ส2 อดคล้
องกัทบี่ 3ความต้
องการของการพั
ฒนาประเทศ
ธศาสตร์
ี่ 1 ยุงานวิ
ทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
ที่ 4
4. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
: แผนปฏิบัตหิการประจ
าปีงบประมาณ
6. ยุทธศาสตร์พที่มัฒานาระบบบริ
ารจัดการและส่
งเสริม2560
ให้ทุกสพป.สระบุ
ภาคส่วนมีรีสเขต
่วนร่2วมในการจัดการศึกษา
200,000

เป้ำหมำยหลัก
4.4
งบพั
ฒ
นาตามจุ
ด
เน้
น
ปีงบประมาณ
บาท่ยนแปลงและ
1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมี
คุณธรรมจริ2560
ยธรรมจานวน
มีภูมิค6,233,930
ุ้มกันต่อการเปลี
พัฒนาประเทศในอนาคต
2. กาลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
3. มีองค์ความรู
้เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
6,000,000
4. คนไทยได้รับโอกาสในการเรี
ยนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
4,824,024
5,000,000
5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน
4,000,000
3,000,000

กลยุทธ์
ยนการสอนที่มีคุณภาพ และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนาผู้เรียน
1. พัฒนากระบวนการเรี
2,000,000
ในรูปแบบที่หลากหลายสอดคล้องกับทักษะที่จาเป็นในทศวรรษที่ 21
511,336
1,000,000
บปรุงหลักสูตร การวั
ด
และประเมิ
น
ผลการศึ
ก
ษาทุ
ก
ระดั
บ/ประเภท การศึกษา
2. พัฒนาและปรั
319,180 438,000
102,390
ให้ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปลี่ย39,000
นแปลงของสังคมโลก
0
3. ส่งเสริมการพัฒนาเนืจุ้อดหาสาระที
เน้นที่ 1 จุดเน้่ทนันทีสมั
่ 2 จุยดในทุ
เน้นทีก่ 3ระดั
จุดเน้บน/ประเภทการศึ
ที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดกเน้ษา
นที่ 6เพื่อการผลิตสื่อ การเรียน
การสอน ตาราเรียนที่มีคุณภาพ รวมทั้งตาราเรียนอิเล็กทรอนิกส์
4. ปรับปรุงระบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติให้สอดคล้องกับหลักสูตรและกระบวนการจัดการ
ที่มา : แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2
เรียนการสอน
5. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองและพลโลก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น
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แผนปฏิบบบัตัตัตกิ ิกิการประจ
ารประจาปี
าปีงงงบประมาณ
บประมาณ 2561
2561(17)
(45)
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ก
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4.3 งบพัฒตนาตามยุ
ธศาสตร์
ปีงบประมาณ
จานวน
1,935,200
บาทองการ
6. วางแผนการผลิ
และพัฒทนาครู
คณาจารย์
อย่างเป็2560
นระบบให้
สอดคล้
องกับความต้
ในการจัดการศึกษาทุกระดับ/ประเภท
7. ปรับกระบวนการผลิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
800,000
8. เร่งรัดพัฒนาผู
้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งครูประจาการที
่สอนไม่ตรงวุฒิครูที่สอนคละชั้นและครู
669,380
ในสาขาวิชาที่ขาดแคลน 700,000
9. สร้างขวัญก600,000
าลังใจ สร้างแรงจูงใจให้กับครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
10. พัฒนาระบบบริ
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึ
กษาให้มีประสิทธิภาพ
500,000หารงานบุคคลของครู419,000
426,820
420,000
11. เร่งผลิตและพั
ฒนากาลังคนสาขาที่จาเป็นต่อการพัฒนาประเทศ อาทิ ด้านวิทยาศาสตร์
400,000
เทคโนโลยี แพทย์ และพยาบาล
300,000
12. ส่งเสริมภาพลั
กษณ์การอาชีวศึกษา เร่งปรับค่านิยม และวางรากฐานทักษะอาชีพ ให้แก่ผู้เรียน
200,000
ตั้งแต่วัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน
100,000
13. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่องทุกระดับ
0
14. เสริมสร้างความเข้
มแข็
งของกระบวนการผลิตและพัฒนากาลังคน โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4
รูปแบบประชารัฐ ทั้งระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ
15. ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
16. ประกันโอกาสการเข้
าถึบงัตบริ
การของทางการศึ
บการศึกษาขั
ที่มา : แผนปฏิ
ิการประจ
าปีงบประมาณกษาระดั
2560 สพป.สระบุ
รี เขต้นพื2้นฐานให้แก่ผู้เรียน
ในทุกพื้นที่ครอบคลุมถึงคนพิการ ผู้ด้วยโอกาส และผู้มีความต้องการพิเศษ
17. เร่งสร้างความเข้มแข็งของระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
อย่างกว้างขวาง
4.4 งบพัฒนาตามจุดเน้น ปีงบประมาณ 2560 จานวน 6,233,930 บาท
18. จัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา
19. เร่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
มีความหลากหลายและสามารถให้
บริการได้อย่างทั่วถึง
6,000,000
20. พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการบริหารจัดการที่ทันสมัยและ
4,824,024
5,000,000 าถึงได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
ไม่ซ้าซ้อน ให้ผู้รับบริการสามารถเข้
21. พัฒนากระบวนการจัดทาระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศระบบการรายงานผล
4,000,000
ของฐานข้อมูลโดยเชื่อมโยงข้อมูลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษาให้เป็นเอกภาพเป็นปัจจุบันและมี
มาตรฐานเดียวกัน
3,000,000
22. ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ หรือสื่อสารการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้เรียนสถานศึกษา
และหน่วยงานทางการศึก2,000,000
ษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา นามาใช้เพิ่มคุณภาพการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
511,336
23. จัดหาอุ1,000,000
ปกรณ์/ทรัพยากรพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
ส
ารสนเทศให้
ก
บ
ั
ผู้เรียนอย่างเพียงพอทั่วถึง
319,180 438,000
และเหมาะสมกับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 39,000 102,390
0
24. ปรับปรุงกลไกการบริ
หารจัดการการศึกษาให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้น
จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6
ด้านคุณธรรม ความโปร่งใส ทั้งในระดับส่วนกลาง และในพื้นที่ระดับภาค/จังหวัด
25. พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ/การเงินให้มีประสิทธิภาพ
่มา : แผนปฏิกบษาตอบสนองการสร้
ัติการ ประจาปีงบประมาณ
สพป.สระบุ
รี เขต ว2ิต ลดความเหลื่อมล้า
26. ยกระดับคุณทีภาพการศึ
างอาชี2560
พและเพิ
่มคุณภาพชี
สร้างความสมานฉันท์ และเสริมสร้างความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
27. เร่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนรับผิดชอบในการจัดการศึกษารวมทั้งสนับสนุนทรัพยากร
เพื่อการศึกษา
แผนปฏิ
แผนปฏิ
ารประจ
าปี
บประมาณ
2561
(1)
แผนปฏิบบบัตัตัตกิ ิกิการประจ
ารประจาปี
าปีงงงบประมาณ
บประมาณ 2561
2561(17)
(46)
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ก
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ฒนาตามยุ
จานวน
บาทนภาคีหุ้นส่วน
28. เสริ4.3
มสร้งบพั
างภาพลั
กษณ์หทน่ธศาสตร์
วยงานให้ปเีงกิบประมาณ
ดความร่วมมื2560
อ และสร้
างเครื1,935,200
อข่าย/ความเป็
กับองค์กร ทั้งภายในและต่างประเทศ
29. ส่งเสริมและขยายผลให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความพร้อมพัฒนา
800,000
เป็นสถานศึกษานิติบุคคลในก
ากับ
669,380
700,000

600,000
6.นโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึ
กษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

สานักงานคณะกรรมการการศึ
กษาขั้นพื้นฐาน
มีภารกิจหลักในการจัดและส่
งเสริมการศึกษา
500,000
419,000
426,820
420,000
ขัน้ พื้นฐาน ได้กาหนดนโยบายเพื
400,000่อพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไปในทิศทางที่สอดคล้องกั บ ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
300,000แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 การเปลี่ยนแปลงของประเทศ และ
ของโลกโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศ
ึกษาขัน้ พื้นฐานประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ดังนี้
200,000
วิสัยทัศน์
0
การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย
มีคุณภาพและมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย
100,000

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4

พันธกิจ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
2. ส่งเสริมให้ผทีู้เ่มรีายนมี
คุณธรรม
จริยธรรม
มีคุณลักษณะอั
พึงประสงค์
ตามหลั
: แผนปฏิ
บัติการประจ
าปีงบประมาณ
2560นสพป.สระบุ
รี เขต
2 กสูตรและค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบ ต่อคุณภาพ
การศึกษาและบูรณาการจั
กษา
4.4ดการศึ
งบพัฒ
นาตามจุดเน้น ปีงบประมาณ 2560 จานวน 6,233,930 บาท
เป้ำประสงค์
เพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลบนพื้นฐาน
ของความเป็นไทย สานัก6,000,000
งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกาหนดเป้าหมาย ดังนี้
1. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึ
กษา และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย
4,824,024
5,000,000
มีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2. ประชากรวัย4,000,000
เรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและ เสมอภาค
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีการทางานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
3,000,000
้นที่การศึกษา สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพและ
4. สานักงานเขตพื
เป็นกลไกขับเคลื่อนการศึ2,000,000
กษาขั้นพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
5. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐานเน้นการทำงานแบบบ
ูรณาการ มีเครือข่าย
511,336
1,000,000
438,000
การบริหารจัดการ บริ ห ารแบบมี ส่ ว นร่ ว มจากท
ุ ก ภาคส
่ ว นในการจั ด การศึ ก ษา กระจายอานาจและ
319,180
39,000 102,390
ความรับผิดชอบสู่สานักงานเขตพื0 ้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
นที่ 1ุ ณ
จุดภาพการศ
เน้นที่ 2 จุดเน้นึ กทีษาและพ
่ 3 จุดเน้นที่ 4ั ฒจุนาร
ดเน้นทีู ป่ 5แบบการจ
จุดเน้นที่ 6 ั ดการศึกษา
6. พื้น ที่ พิ เศษได้ รั บ การพจุดั ฒเน้นาค
ทีเ่ หมาะสมตามบริบทของพื้นที่
7. หน่วยงานทุกระดั
นาสื่อบัตเทคโนโลยี
มูลสารสนเทศเพื
การบริ
ที่มบา พั: ฒ
แผนปฏิ
ิการ ประจาปีและระบบข้
งบประมาณอ2560
สพป.สระบุรี ่อเขต
2 หารจัดการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ
8. หน่วยงานทุกระดับ มีงานวิจัยที่สามารถนาผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
โดยมียุทธศาสตร์ในการดาเนินงาน ดังนี้
แผนปฏิ
แผนปฏิ
ารประจ
าปี
บประมาณ
2561
(1)
แผนปฏิบบบัตัตัตกิ ิกิการประจ
ารประจาปี
าปีงงงบประมาณ
บประมาณ 2561
2561(17)
(47)
สสานั
ก
งานเขตพื
น
้
ที
ก
่
ารศึ
ก
ษาประถมศึ
ก
ษาสระบุ
ร
ี
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งบพัดกำรศึ
ฒนาตามยุ
บประมาณ 2560 จานวน 1,935,200 บาท
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำ4.3
นกำรจั
กษำเพืทธศาสตร์
่อควำมมัป่นีงคง
1. เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลัก และกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย
อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.1 น้อ800,000
มนาแนวพระราชดาริ สืบสานพระราชปณิ
ธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
669,380
700,000
หรือ “ศาสตร์พระราชา”มาใช้
ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
1.2 ปลู600,000
กฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้าน
การทุจริตคอรัปชั่น และยึด500,000
มั่นในการปกครองระบอบประชาธิ
ปไตยอันมีพระมหากษั
ตริย์ทรงเป็นประมุข
419,000
426,820
420,000
1.3 เสริ400,000
มสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ผ่านหลักสูตรและกระบวนการเรี
300,000ยนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง
2. ปลูกฝัง200,000
ผู้เรียนด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์
2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม
100,000
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
2.2 เสริมสร้0างความรู
้ความเข้าใจ เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น อาชญากรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4
และความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ ฯลฯ
3. พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนในเขตพื้นที่พิเศษให้เหมำะสมตำมบริบทของพื้นที่
3.1 พัทีฒ่มนาการจั
ดการศึ
กษาโรงเรี
นในเขตพื2560
้นที่พสพป.สระบุ
ิเศษให้เหมาะสมตามบริ
บทของพื้นที่
า : แผนปฏิ
บัติการประจ
าปีงยบประมาณ
รี เขต 2
เช่น เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้เขตระเบียงเศรษฐกิจ เขตสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เขตพื้นที่ชายแดน เขตเศรษฐกิจพิเศษ
4.4 งบพัฒนาตามจุดเน้น ปีงบประมาณ 2560 จานวน 6,233,930 บาท
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน และส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขัน
1. เสริม6,000,000
สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรพัฒนำผู้เรียนอย่ำงมีคุณภำพด้วยกำรปรับหลักสูตร กำรวัด
และประเมินผลที่เหมำะสม
4,824,024
1.15,000,000
ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
นาหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร ตามความจาเป็นและ
4,000,000
ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม
1.3,000,000
2 ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ภาษาประเทศคู่ค้า และภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา
2,000,000
1.3 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับให้มีคุณภาพและมาตรฐานนาไปสู่
511,336
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็
มตามศักยภาพ
1,000,000
319,180 438,000
39,000 102,390
2. พัฒนำคุณภำพกระบวนกำรเรียนรู้
2.1 พัฒนาผู0 ้เรียจุนระดั
บก่อนประถมศึกษา ให้มีพัฒนาการทางด้านร่ างกาย อารมณ์จิตใจ
ดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6
สังคม และสติปัญญา ให้มีความพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น
2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย
ที่มามสนั
: แผนปฏิ
ัติกผารู้เรีประจ
2.3 ส่งเสริ
บสนุนบให้
ยนมีนาปีิสงัยบประมาณ
รักการอ่า2560
น สพป.สระบุรี เขต 2
2.4 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active
Learning) เน้นทักษะกระบวนการ ให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ในทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน
แผนปฏิ
แผนปฏิ
ารประจ
าปี
บประมาณ
2561
(1)
แผนปฏิบบบัตัตัตกิ ิกิการประจ
ารประจาปี
าปีงงงบประมาณ
บประมาณ 2561
2561(17)
(48)
สสานั
ก
งานเขตพื
น
้
ที
ก
่
ารศึ
ก
ษาประถมศึ
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ษาสระบุ
ร
ี
เขต
านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 22

4.3
ฒนาตามยุ
ปีงบประมาณ
2560 จ่ 21
านวน 1,935,200 บาท
2.5งบพั
ส่งเสริ
มให้ผู้เรียทนมีธศาสตร์
ทักษะการเรี
ยนรู้ในศตวรรษที
2.6 ปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับ
ก่อนประถมศึกษาตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
2.7 สนั800,000
บสนุนการผลิต จัดหาและใช้สื่อการเรีย669,380
นการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และ
700,000
สิ่งอานวยความสะดวกที่หลากหลายรวมทั
้งการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาในการจัดการ
600,000 องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็ม
เรียนรู้ได้ทั้งในห้องเรียน และนอกห้
2.8 ส่ง500,000
เสริมการจัดหลั
กสูตรทักษะอาชี
พ ควบคู่ไปกับวิชาสามั
ญเช่น ทวิศึกษา
419,000
426,820
420,000
(Dual Education), หลักสู400,000
ตรระยะสั้น
2.9 ส่ง300,000
เสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
และผู้มีความสามารถพิเศษ)200,000
ให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม
2.10 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
100,000
อย่างเข้มแข็งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม
0
3. สร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่
งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4
3.1 ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA (Programmed
for International Student Assessment)
3.2 ส่ทีงเสริ
การพัฒบนาศั
กยภาพผู
รียนสู่ความเป็
เลิศในด้านต่
างๆ2
่มา :มแผนปฏิ
ัติการประจ
าปีง้เบประมาณ
2560นสพป.สระบุ
รี เขต
3.3 ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา (Science
Technology Engineering and Mathematics Education: STEM Education)เพื่อพัฒนากระบวน การคิด
4.4 งบพั่อฒ
ดเน้่ม นสอดคล้
ปีงบประมาณ
2560 จานวน 6,233,930 บาท
และการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื
สร้นาตามจุ
างมูลค่าเพิ
องกับประเทศไทย4.0
4. ส่งเสริมสนับสนุนกำรทำวิจัยและนำผลกำรวิจัยไปใช้พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
4.1 ส่งเสริมการทาวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา
4.2 6,000,000
ส่งเสริมการทาวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
โดยเน้นให้มีการวิจัยในชั้นเรียน
5,000,000

4,824,024

ยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรส่
งเสริม พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
4,000,000
1. พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้สำมำรถจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ
ในรูปแบบที่หลำกหลำย3,000,000
1.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
2,000,000
ในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น TEPE Online (Teachers and Educational Personals Enhancement
511,336
Based on Mission and
Functional Areas as Majors)
ชุ
ม
ชนแห่
ง
การเรี
ย
นรู
้ทางวิชาชีพ (Professional
1,000,000
319,180 438,000
Learning Community : PLC) การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิ39,000
บัติจริง 102,390
(Active Learning)ฯลฯ
0
2. พัฒนำระบบกำรบริ
หำรงำนบุคคลให้มีประสิทธิภำพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงำน
จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6
ที่เกี่ยวข้อง
2.1 พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงาน
ที่มา :าหนดแผนอั
แผนปฏิบัติกตารราก
ประจ
งบประมาณ 2560แสพป.สระบุ
รี เขต 2 นและการพัฒนา
ที่เกี่ยวข้องในการกาหนด การก
าลัาปี
ง การสรรหาบรรจุ
ต่งตั้ง การประเมิ
การสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกาลังใจในการทางาน

แผนปฏิ
แผนปฏิ
ารประจ
าปี
บประมาณ
2561
(1)
แผนปฏิบบบัตัตัตกิ ิกิการประจ
ารประจาปี
าปีงงงบประมาณ
บประมาณ 2561
2561(17)
(49)
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ก
งานเขตพื
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4.3 งบพัฒ
นาตามยุทธศาสตร์
ปีงบประมาณ
ยุทธศำสตร์ที่ 4 ด้ำนโอกำส
ควำมเสมอภำค
และควำมเท่
ำเทียม2560
กำรเข้จำานวน
ถึงบริก1,935,200
ำรทำงกำรศึบาท
กษำ
1. เพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ
1.1 ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่าง
800,000
ทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค
669,380
1.2 สร้700,000
างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริม ความประพฤติ
600,000
นักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรี
ยน และการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
2. ลดควำมเหลื
500,000่อมล้ำทำงกำรศึกษำ419,000
426,820
420,000
2.1ประสานหน่
400,000 วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาที่เหมาะสม สาหรับเด็กด้อยโอกาส
ที่ไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร เช่300,000
น เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทยที่ไม่มีเลขประจาตัวประชาชน
เป็นต้น
200,000
2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
100,000
อย่างทั่วถึงเช่น การพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance learning information
0
technology : DLIT) ,การพัฒนาคุ
ณภาพการศึ
กษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผ่านดาวเทียม (Distance
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4
Learning Television : DLTV) ฯลฯ
ยุทธศำสตร์ที่ 5 ด้ำนกำรจัทีด่มกำรศึ
กษำเพื
ำงเสริาปีมงคุบประมาณ
ณภำพชีว2560
ิตที่เป็สพป.สระบุ
นมิตรกับรสิี เขต
่งแวดล้
า : แผนปฏิ
บัต่อิกสร้
ารประจ
2 อม
1. จัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิต
1.1 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมนา
แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิ
ยงสู่กดารปฏิ
ิในการดาเนิน2560
ชีวิต จานวน 6,233,930 บาท
4.4 งบพัจฒพอเพี
นาตามจุ
เน้น บปีัตงบประมาณ
1.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้
และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1.36,000,000
สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
4,824,024
นโยบำยที่ 6 ด้ำนกำรพัฒ5,000,000
นำระบบบริ
หำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ
1. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ
4,000,000
1.1 พัฒนาระบบการวางแผน การนาแผนไปสู่การปฏิบัติการกากับ ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผล เพื่อการบริ
หารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
3,000,000
1.2 พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.32,000,000
พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษาที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้
511,336
1.41,000,000
สร้างความเข้มแข็ง และยกระดั
บ
คุ
ณ
ภาพสถานศึ
ก
ษาตามบริ
บทของพื้นที่ เช่น โรงเรียน
319,180 438,000
ที่ประสบปัญหาวิกฤตทางการศึกษา (ICU), โรงเรียนประชารัฐ (ดี39,000
ใกล้บ้าน)102,390
, โรงเรียนคุณธรรม, โรงเรียนห้องเรียน
0
กีฬา, โรงเรียนมาตรฐานสากล ฯลฯ
จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6
1.5 ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง
1.6 ยกย่องเชิดชูเกียรติสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
่มา :ทีแผนปฏิ
บัติการ
ประจกาปีษ์งบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2
สถานศึกษา และองค์คณะบุคทีคล
่มีผลงานเชิ
งประจั
2. สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วม
2.1 ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน (Area-base
Management), รูปแบบการบริหารแบบกระจายอานาจ “CLUSTERs”เป็นต้น
แผนปฏิ
แผนปฏิ
ารประจ
าปี
บประมาณ
2561
(1)
แผนปฏิบบบัตัตัตกิ ิกิการประจ
ารประจาปี
าปีงงงบประมาณ
บประมาณ 2561
2561(17)
(50)
สสานั
ก
งานเขตพื
น
้
ที
ก
่
ารศึ
ก
ษาประถมศึ
ก
ษาสระบุ
ร
ี
เขต
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4.32.2งบพั
ฒนาตามยุ
ปีงบประมาณ
จานวน
บาทกษาธิการ
เขตพื
้นที่การศึทกธศาสตร์
ษาจัดทาแผนบู
รณาการจั2560
ดการศึ
กษาร่ว1,935,200
มกับสานักงานศึ
จังหวัดและสานักงานศึกษาธิการภาค
2.3 สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัด800,000
การศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรีย669,380
นรู้ สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียนฯลฯ
2.4 ส่700,000
งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้วยพลังประชารัฐอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
3. ส่งเสริ600,000
มกำรมีส่วนร่วมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
3.1 ส่500,000
งเสริม สนับ420,000
สนุนผู้ปกครองชุ
มชน สังคม และสาธารณชน
ให้มีความรู้
419,000
426,820
ความเข้าใจ สร้างความตระหนั
กในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การกากับดูแล ตลอดจนการส่วนร่วมรับผิดชอบ
400,000
ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน300,000
3.2 ประสานสถาบั
นหรือหน่วยงานทางการศึกษาให้คัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อ
200,000
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
100,000

0

7.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัยุทดธศาสตร์
สระบุที่ 1รี ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4

วิสัยทัศน์ : เมืองการค้าการลงทุนในอุตสาหกรรมสีเขียวระดับนานาชาติ สังคมแห่งความสุข
ที่มา : แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2
พันธกิจ :
1. นาภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
2. ดูแลให้4.4
มีการปฏิ
ัติและบังคัดบเน้การให้
ป็นไปตามกฎหมาย
เพื่อให้เ6,233,930
กิดความสงบเรี
งบพัฒบนาตามจุ
น ปีงเบประมาณ
2560 จานวน
บาทยบร้อยและ
เป็นธรรมในสังคม
3. จัดให้มีการคุ้มครอง ป้องกัน ส่งเสริมและช่วยเหลือประชาชนและชุมชนที่ด้อยโอกาส
เพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในการดารงชีวิตอย่างพอเพียง
4. จัดให้มีก6,000,000
ารบริการภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอภาค รวดเร็วและมีคุณภาพ
4,824,024
5. ปฏิบัติห5,000,000
น้าที่อื่นตามที
่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรมหรือหน่วยงานอื่นของรัฐมอบหมาย
หรือที่มีกฎหมายกาหนด
4,000,000
เป้ำประสงค์ในภำพรวมของจั
งหวัดสระบุรี :
เพื่อให้บ3,000,000
รรลุประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระบุรี มีเป้าประสงค์ที่สาคัญ ดังนี้
1. ประชาชนอยู่ดีมีสุขมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการผลิตอาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2,000,000
2. ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
511,336
3. ประชาชนมี
สุขภาวะที่ดี ภายใต้สังคมแวดล้อมที่มีคุณภาพ
1,000,000
438,000 ่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน
4. ประชาชนอยู่ดีมีสุขจากการพั319,180
ฒนาอุตสาหกรรมที
39,000 102,390
ประเด็นยุทธศำสตร์ : 0 จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6
1. ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมที่ไม่ส่งผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
า : แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ
สพป.สระบุ
2
2. เสริมสร้างขีทีด่มความสามารถในกระบวนการผลิ
ตสิน2560
ค้าและบริ
การให้รี ไเขต
ด้มาตรฐานสากลและ
เชื่อมโยงนานาชาติ
3. เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย
4. เสริมสร้างระบบบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ

แผนปฏิ
แผนปฏิ
ารประจ
าปี
บประมาณ
2561
(1)
แผนปฏิบบบัตัตัตกิ ิกิการประจ
ารประจาปี
าปีงงงบประมาณ
บประมาณ 2561
2561(17)
(51)
สสานั
ก
งานเขตพื
น
้
ที
ก
่
ารศึ
ก
ษาประถมศึ
ก
ษาสระบุ
ร
ี
เขต
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วิสัยทัศน์

4.3 งบพัฒนาตามยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2560 จานวน 1,935,200 บาท

“การศึกษาจังหวัดสระบุรีมีคุณภาพในระดับสากล สร้างสรรค์นวัตกรรม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
สู่เป้าหมายชี
วิตที่ดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
800,000
669,380

700,000

พันธกิจ

600,000

สร้างคุณภาพการศึ500,000
กษาระดับสากล
ส่งเสริมการมี
นวัตกรรรมในกระบวนการศึ
กษา
419,000
426,820
420,000
สร้างสานึกการรักษ์400,000
สิ่งแวดล้อม มีแบบแผนชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
300,000
ประเด็นยุทธศำสตร์
200,000มฤทธิ์ทางการเรียนให้ได้มาตรฐานสากล
1. ยกระดับคุณภาพผลสั
2. ผลักดันความสร้100,000
างสรรค์นวัตกรรมในกระบวนการจัดการเรียนการสอน
3 .เสริมสร้างการรักษ์สิ่ง0แวดล้อมสู่สถานศึกษา ภาคีเครือข่ายและชุมชน
ยุทธศาสตร์
ที่ 1 ยุทธศาสตร์ทอี่ 2มนยุาปรั
ทธศาสตร์
ที่ 3 ยุทธศาสตร์ทจี่ พอเพี
4 ยง
4. ผลักดันการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมโดยการน้
ชญาของเศรษฐกิ
5. ยกระดับการบริหารจัดการศึกษามุ่งผลสัมฤทธิ์

่มา : แผนปฏิ
บัติการประจ
าปีงกบประมาณ
สพป.สระบุ
8.ยุทธศำสตร์กำรพัฒทีนำส
ำนักงำนศึ
กษำธิ
ำรจังหวั2560
ดสระบุ
รี รี เขต 2

 วิสัยทัศน์

4.4 งบพัฒนาตามจุดเน้น ปีงบประมาณ 2560 จานวน 6,233,930 บาท
“การศึกษาจังหวัดสระบุรีมีคุณภาพในระดับสากล สร้างสรรค์นวัตกรรม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
สู่เป้าหมายชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

 พันธกิจ

6,000,000
5,000,000

4,824,024

สร้างคุณภาพการศึกษาระดับสากล ส่งเสริมการมีนวัตกรรรมในกระบวนการศึกษา
สร้างสานึกการรักษ์สิ่งแวดล้
อม มีแบบแผนชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4,000,000
 ประเด็นยุทธศำสตร์3,000,000
1. ยกระดั
บคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสากล และพัฒนากาลังคนให้สอดคล้องกับศักยภาพ
2,000,000
ของพื้นที่ด้วยความเสมอภาค
511,336
1,000,000
2. ส่งเสริ
ม สนับสนุนการสร้า319,180
งและพัฒ438,000
นานวัตกรรมในการจัดการศึกษา
3. เสริมสร้างการรักษ์สิ่งแวดล้อมสู่สถานศึกษา39,000
ภาคีเครื102,390
อข่าย และชุมชน
0
4. ผลักดันการปลูกจุฝัดงเน้คุนณที่ ธรรม
คงนทีโดยการน้
1 จุดเน้นจริ
ที่ ย2ธรรม
จุดเน้นทีสร้
่ 3 าจุงความมั
ดเน้นที่ 4 จุ่นดเน้
่ 5 จุดเน้นทีอ่ 6มนาปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
ที่มา : แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2

แผนปฏิ
แผนปฏิ
ารประจ
าปี
บประมาณ
2561
(1)
แผนปฏิบบบัตัตัตกิ ิกิการประจ
ารประจาปี
าปีงงงบประมาณ
บประมาณ 2561
2561(17)
(52)
สสานั
ก
งานเขตพื
น
้
ที
ก
่
ารศึ
ก
ษาประถมศึ
ก
ษาสระบุ
ร
ี
เขต
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 เป้ำประสงค์ 4.3 งบพัฒนาตามยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2560 จานวน 1,935,200 บาท
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. มีนวัตกรรมในกระบวนการจัดการเรียนการสอน
3. สานึกรั800,000
กษ์สิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นที่สถานศึกษา เครื669,380
อข่ายการศึกษาและชุมชน
700,000
4. สถาบันการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมและน้อมนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
600,000 หารจัดการการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. มีระบบการบริ
 ประเด็นยุทธศำสตร์ท500,000
ี่ 1 ยกระดับ420,000
คุณภาพการศึ419,000
กษาตามมาตรฐานสากล และพั
426,820ฒนากาลังคนให้
400,000
สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ด้วยความเสมอภาค
เป้ำประสงค์ที่ 1 ผลสัมฤทธิ300,000
์ทางการเรียนได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
200,000
1. ร้อยละของคะแนนเฉลี
่ยผลการทดสอบทางการเรียนระดับชาติสูงขึ้น
100,000
(การศึกษาขั้นพื้นฐาน O - Net) 0
2. ร้อยละของคะแนนเฉลี
่ยผลการทดสอบทางการศึ
กษาระดั
สูงทขึี่ ้น4
ยุทธศาสตร์
ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์
ที่ 3 ยุบทชาติ
ธศาสตร์
(การอาชีวศึกษา V - Net)
3. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติสูงขึ้น
ที่มา : แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2
(การศึกษานอกระบบ N - Net)
4. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลประเมินการประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับดีขึ้นไป
5. จานวนที่เพิ่มขึ้นของสถานศึกษาที่ขอรับการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)
4.4 งบพัฒกนาตามจุ
น ปีงบประมาณ
2560 จานวน
บาท
6. จานวนสถานศึ
ษาที่ขอรัดบเน้การประเมิ
นมาตรฐานและรั
บรองคุ6,233,930
ณภาพสถานศึ
กษาด้าน
อาชีวศึกษาระดับภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค (APACC)
7. จานวนสถานศึกษาที่เพิ่มขึ้นในการส่งนักเรียนเข้าแข่งขันด้านภาษาต่างประเทศในระดับชาติ
8. จานวนที
่เพิ่มขึ้นของสถานศึกษาที่สามารถเปิดห้องเรียนสองภาษา หรือ International
6,000,000
Program ได้
4,824,024
5,000,000ลด้านสะเต็มศึกษาของสถานศึกษาที่ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันและได้รับรางวัล
9. จานวนรางวั
ระดับชาติ
4,000,000
10.ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออกเขียนได้
3,000,000
11.จานวนที
่เพิ่มขึ้นของครูที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ
12.จานวนนั
กเรียนที่เรียนจบแล้วได้เข้าทางานในสถานประกอบการในพื้นที่สระบุรี
2,000,000
13.จานวนสถานศึกษาที่จัดการศึกษา เพื่อพัฒนากาลังคนตามความต้
องการของตลาดแรงงาน
511,336
1,000,000
ของพื้นที่
319,180 438,000
14.ร้อยละของสถานศึกษาเรียนรวมมีการจัดกิจ39,000
กรรมเพื102,390
่อพัฒนาศักยภาพแก่เด็กพิการและเด็ก
0
ด้อยโอกาส
จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6
15.สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษากับผู้เรียนสามัญศึกษา
16.ร้อยละของศูนย์เด็กเล็ก/สถานศึกษาระดับปฐมวัยที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้คุณภาพและ
ที่มา : แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2
มาตรฐาน
17.ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนา
ตามมาตรฐานวิชาชีพ
แผนปฏิ
แผนปฏิ
ารประจ
าปี
บประมาณ
2561
(1)
แผนปฏิบบบัตัตัตกิ ิกิการประจ
ารประจาปี
าปีงงงบประมาณ
บประมาณ 2561
2561(17)
(53)
สสานั
ก
งานเขตพื
น
้
ที
ก
่
ารศึ
ก
ษาประถมศึ
ก
ษาสระบุ
ร
ี
เขต
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ทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2560 จานวน 1,935,200 บาท
กลยุทธ์ มีจานวน 64.3
กลยุงบพั
ทธ์ ฒดังนาตามยุ
นี้
1. พัฒนาหลักสูตรและยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะของเด็กในศตวรรษที่ 21
2. ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
800,000
3. ปรับการวั
ดผลและประเมินผลให้สอดคล้องกับสภาพจริ
ง
669,380
4. ส่งเสริม700,000
สนับสนุน เพิ่มโอกาสให้ เด็กพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสูง
ได้รับการพัฒนาเต็มตามศัก600,000
ยภาพ
5. ปรับปรุ500,000
งระบบการเรี420,000
ยนการสอนให้
มีประสิทธิภาพเอื้อต่อการเรี
ยนรู้
419,000
426,820
6. การผลิ400,000
ตและพัฒนาคนตามความต้องการของตลาดแรงงาน
 ประเด็นยุทธศำสตร์ท300,000
ี่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างและพัฒนานวัตกรรมในการจัดการศึกษา
เป้ำประสงค์ที่ 2 มีนวัตกรรมในกระบวนการจั
ดการเรียนการสอน
200,000
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
100,000
1. จานวนสถานศึกษาที่มีนวัตกรรมในกระบวนการจัดการศึกษา
0
2. ร้อยละของจานวนครู
ที่มีสทื่อี่ 1นวัยุตทธศาสตร์
กรรม ทการเรี
นการสอน
ยุทธศาสตร์
ี่ 2 ยุทยธศาสตร์
ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4
3. จานวนผลงานนวัตกรรมของนักเรียนที่ส่งเข้าประกวดและได้รับรางวัลระดับชาติหรือ
นานาชาติ
กลยุทธ์ มีจานวน 6 กลยุททีธ์่มาดัง: นีแผนปฏิ
้ บัติการประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2
1. ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้นอกห้องเรียน สร้างสรรค์ความคิดเด็ก
2. เปิดพื้นที่การแสดงออกเชิงสร้างสรรค์นวัตกรรมของผู้เรียน
4.4มให้
งบพั
นาตามจุดเน้าผลงานมาต่
น ปีงบประมาณ
6,233,930
3. ส่งเสริ
มีกฒระบวนการน
อยอดให้2560
เป็นรูจปานวน
ธรรม และเกิ
ดการพับาท
ฒนาอย่างต่อเนื่อง
4. ผลักดันการวิจัยและพัฒนาในการเรียนการสอน
5. ส่งเสริมให้ภาครัฐและเอกชนพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรม
6. ค้นหาต้
นแบบตัวอย่างที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียน
6,000,000
 ประเด็นยุทธศำสตร์5,000,000
ที่ 3 เสริม4,824,024
สร้างการรักษ์สิ่งแวดล้อมสู่สถานศึกษา ภาคีเครือข่าย และชุมชน
เป้ำประสงค์ที่ 3 สานึกรักษ์สิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นที่สถานศึกษา เครือข่ายการศึกษาและชุมชน
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ 4,000,000
1. ร้อยละของสถานศึ
กษาที่มีกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน
3,000,000
2. ร้อยละของหน่วยงาน/สถานศึกษาที่จัดหลักสูตร/กิจกรรมที่เกี่ยวกับการสร้างความตระหนักรู้
2,000,000
ในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
511,336
3. ร้อยละของผู
กสูตร ที่เกี่ยวกับการสร้
างความตระหนักรู้ในเรื่อง
1,000,000 ้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม/หลั
438,000
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม319,180
39,000 102,390
กลยุทธ์ มีจานวน 4 กลยุทธ์ ดัง0นี้
จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6
1. พัฒนาหลักสูตรการเรี
ยนการสอนมุ่งเน้นโดยเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อม
2. ปลูกฝังค่านิยมจิตสานึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชีวิตประจาวัน สถานศึกษาและชุมชน
3. ส่งเสริมความร่
วมมือกับบัติกภาคี
เครือาปี
ข่างยในการอนุ
รักษ์ สพป.สระบุ
ฟื้นฟู สิ่งแวดล้
ที่มา : แผนปฏิ
าร ประจ
บประมาณ 2560
รี เขตอ2มให้เอื้อต่อการดารงชีวิต
ของชุมชน
4. พัฒนาระบบติดตามประเมินผลการรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาและชุมชน

แผนปฏิ
แผนปฏิ
ารประจ
าปี
บประมาณ
2561
(1)
แผนปฏิบบบัตัตัตกิ ิกิการประจ
ารประจาปี
าปีงงงบประมาณ
บประมาณ 2561
2561(17)
(54)
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ก
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้
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4.3 งบพั
ทธศาสตร์
2560สร้จาานวน
บาทอมนา
 ประเด็นยุทธศำสตร์
ที่ 4ฒนาตามยุ
ผลักดันการปลู
กฝังคุปณีงบประมาณ
ธรรม จริยธรรม
งความมั1,935,200
่นคง โดยการน้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป้ำประสงค์ที่ 4 สถาบันการศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรมและน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
800,000
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
669,380
700,000
1. ร้อยละของสถานศึ
กษาที่มีการการพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม
600,000จกรรมที่สืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่น
2. ร้อยละของกิ
500,000
3. ร้อยละของสถานศึ
ก420,000
ษาที่จัดกิจกรรมตามหลั
419,000 กปรัชญาของเศรษฐกิ
426,820จพอเพียงอย่างยั่งยืน
4. ร้อยละของกิ
400,000จกรรมในการสร้างเครือข่ายร่วมกันในการจัดการศึกษาที่น้อมนาปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอพียง
300,000
5. ร้อยละของสถานศึ
กษาที่ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด
200,000
6. ร้อยละของสถานศึ
กษาที่จัดกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี
100,000
7. ร้อยละผู้เรียนในสถานศึกษาที่มีคดีทะเลาะวิวาทลดลง
0
8. ร้อยละของสถานศึยุทกธศาสตร์
ษาที่จทัดี่ กิ1 จยุกรรมส่
ทธศาสตร์งเสริ
ที่ 2 มยุประชาธิ
ทธศาสตร์ทปี่ ไตย
3 ยุทธศาสตร์ที่ 4
9. ร้อยละของสถานศึกษาที่เข้าร่วมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
กลยุทธ์ มีจานวน 3 กลยุททีธ์่มาดัง: นีแผนปฏิ
้ บัติการประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2
1. ส่งเสริมผู้เรียน ให้ประพฤติ ปฏิบัติบนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย
2. สนับสนุนผู้เรียนและผลักดันสถานศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม โดยน้อมนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
4.4 งบพัฒนาตามจุดเน้น ปีงบประมาณ 2560 จานวน 6,233,930 บาท
3. บูรณาการภาคีเครือข่ายในการสร้างวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดารงชีวิต
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
6,000,000
เป้ำประสงค์ที่ 5 มีระบบการบริหารจัดการการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ 5,000,000 4,824,024
1. มีระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษาของจังหวัดที่เป็นปัจจุบัน
4,000,000
2. จานวนที
่เพิ่มขึ้นของหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ/เอกชน ที่มีจัดการศึกษาแบบประชารัฐเพิ่มขึ้น
3. ร้อยละของสถานศึ
กษาที่จัดการศึกษาสาหรับเด็กพิเศษให้มีความรู้ในการคัดกรองเด็กพิเศษ
3,000,000
และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับศักยภาพของเด็กได้
2,000,000
4. ร้อยละของสถานศึ
กษาที่มีครูเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น
511,336
กลยุทธ์ มีจานวน 7 กลยุ
ทธ์ ดังนี้
1,000,000
438,000
1. พัฒนาระบบการบริหารจัด319,180
การศึกษาตามหลั39,000
กธรรมาภิ
บาล
102,390
0
2. ส่งเสริมการประสานเครื
อข่ายการมีส่วนร่วมบูรณาการศึกษาเชิงพื้นที่
จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6
3. เสริมสร้างระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
4. จัดระบบสิ
้อต่อการศึ2560
กษาพิสพป.สระบุ
เศษ รี เขต 2
ที่ม่งาอ:านวยความสะดวกเพื
แผนปฏิบัติการ ประจาปี่องเอืบประมาณ
5. ส่งเสริมบทบาทของประชารัฐในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6. เสริมสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
7. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
แผนปฏิ
แผนปฏิ
ารประจ
าปี
บประมาณ
2561
(1)
แผนปฏิบบบัตัตัตกิ ิกิการประจ
ารประจาปี
าปีงงงบประมาณ
บประมาณ 2561
2561(17)
(55)
สสานั
ก
งานเขตพื
น
้
ที
ก
่
ารศึ
ก
ษาประถมศึ
ก
ษาสระบุ
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ี
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ฒนาตามยุ้นททีธศาสตร์
บประมาณ 2560
จานวน ร1,935,200
9.นโยบำยของส4.3ำนังบพั
กงำนเขตพื
่กำรศึปกีงษำประถมศึ
กษำสระบุ
ี เขต 2 บาท
ปณิธาน

800,000

สระบุรี 2 ต้องเป็นหนึ่ง
ความเชื่อ องค์กรมีชีวิต

669,380

700,000

ทั้งคุณภาพและคุณธรรม

600,000
500,000
400,000

420,000

ที่ท419,000
ุกคนมีคุณภาพและคุณธรรม426,820

สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข โดยการ..ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมพัฒนาและร่วมแก้ปัญหา
300,000
200,000
100,000

วัฒนธรรมองค์กร

0

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์
ที่ 2 กยุารอย่
ทธศาสตร์
ทธศาสตร์
S = Service mind
การบริ
างมิที่ ต3 รยุรวดเร็
ว ทใส่ี่ 4ใจ
R = Responsible & Result Based Management รับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์ ที่คุณภาพผู้เรียน
I = Integration
การบูรณาการด้านการบริหารจัดการและการศึกษา
ที่มา : แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2
2= Double to the best
ผลงานเป็นแบบอย่าง ทั้งคุณภาพและคุณธรรม

4.4 งบพัฒนาตามจุดเน้น ปีงบประมาณ 2560 จานวน 6,233,930 บาท
วิสัยทัศน์ (Vision)
“สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2 จัดกำรศึกษำตำมศำสตร์พระรำชำที่มีคุณภำพและ
6,000,000
คุณธรรมอย่
ำงยั่งยืน สู่มำตรฐำนระดับสำกล บนพื้นฐำนของควำมเป็นไทย”
5,000,000
4,000,000

4,824,024

พันธกิจ (Mission)

3,000,000
2,000,000
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาตามศาสตร์พระราชาอย่างทั่วถึง
511,336
และมีคุณภาพ
1,000,000
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณ319,180
ลักษณะอั438,000
นพึงประสงค์
ตามหลักสูตรและค่านิยมหลัก
39,000 102,390
ของคนไทย 12 ประการ 0
จุดเน้นสที่ว่ 1นร่
จุดวเน้มเพื
นที่ ่อ2 เสริ
จุดเน้มนสร้
ที่ 3างความรั
จุดเน้นที่ 4บจุผิ
ดเน้
ที่ 5 จุดอเน้คุนณทีภาพการศึ
่6
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมี
ดนชอบต่
กษา
และบูรณาการการจัดการศึกษา

ที่มา : แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2
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2561
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แผนปฏิบบบัตัตัตกิ ิกิการประจ
ารประจาปี
าปีงงงบประมาณ
บประมาณ 2561
2561(17)
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4.3 งบพัฒนาตามยุ
ธศาสตร์(Goal)
ปีงบประมาณ 2560 จานวน 1,935,200 บาท
เป้ำทประสงค์
800,000
1. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้
รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่า669,380
งทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค
700,000
2. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม
จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมของความเป็นไทย
3. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู600,000
และบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะที่เหมาะสม และมีวัฒนธรรม
การทางานที่เน้นผลสัม500,000
ฤทธิ์
419,000
426,820
420,000
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึ400,000
กษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อน
การศึกษาภาคบังคับสู่ค300,000
ุณภาพมาตรฐานสากล
5. สานักงานเขตพื้นที่การศึ200,000
กษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 บูรณาการทางานตามศาสตร์พระราชา
เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม กระจายอานาจและความรับผิดชอบสู่สถานศึกษา
100,000

0

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ธศาสตร์ที่ 1(Strategy)
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุยุททธศำสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4

ด้านการจัดการศึกษาเพื
ระราชา 2560 สพป.สระบุรี เขต 2
ที่ม่อาความมั
: แผนปฏิ่นคงตามศาสตร์
บัติการประจาปีงพบประมาณ
ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ด้านโอกาส ความเสมอภาค
าเทีนยปีมงการเข้
าถึงบริ2560
การทางการศึ
ษา
4.4 งบพัฒและความเท่
นาตามจุดเน้
บประมาณ
จานวนก6,233,930
บาท
ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
6,000,000
5,000,000

4,824,024

4,000,000
3,000,000
2,000,000

1,000,000
0

319,180 438,000

511,336
39,000 102,390

จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6

ที่มา : แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2

แผนปฏิ
แผนปฏิ
ารประจ
าปี
บประมาณ
2561
(1)
แผนปฏิบบบัตัตัตกิ ิกิการประจ
ารประจาปี
าปีงงงบประมาณ
บประมาณ 2561
2561(17)
(57)
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4.3 งบพัฒนาตามยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2560 จานวน 1,935,200 บาท
ยุทธศำสตร์ และ ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

800,000

นโยบำยที่ 1 ด้ำนกำรจัด700,000
กำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง

669,380

600,000
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึ
กษำเพื่อควำมมั่นคง
500,000

กลยุทธ์
1.เสริมสร้างความมั่นคง
ของสถาบันหลักและการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข

420,000

419,000

426,820

แนวทำง
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
1.1 น้อมนาแนวพระราชดาริ สืบสาน 1.ร้อยละ 100 ของสถานศึกษานา
300,000
พระราชปณิธานและพระบรม
“ศาสตร์พระราชา”มาใช้ในการจัด
200,000
ราโชบายด้านการศึกษา หรือ
กระบวนการเรียนรู้
100,000
“ศาสตร์พระราชา”มาใช้ในการ
0
จัดกระบวนการเรี
างยั่งทยืี่ น2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์ทยี่ 1นรูยุ้อทย่ธศาสตร์
2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถี
ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถี
ประชาธิปไตย ความสามัคคี
ปไตย
คคี
นท์บสััติกนารประจ
ติวิธี ต่อาปีต้งำบประมาณ
นกำร 2560ประชาธิ
ที่มสมานฉั
า : แผนปฏิ
สพป.สระบุ
รี เขตความสามั
2
สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการทุจริต
ทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี คอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครอง
4.4 งบพั
ฒนาตามจุ
น ปีนงประมุ
บประมาณ
จานวน 6,233,930
ระบอบประชาธิ
ปไตยอันมีบาท
พระมหากษั
ตริยด์ทเน้รงเป็
ข 2560
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ 3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีความรู้
ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบัน
6,000,000
พระมหากษั
ตริย์ ผ่านหลักสูตรและ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผ่าน
4,824,024
5,000,000
กระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
และความเป็นพลเมือง
ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง
4,000,000
2. ปลูกฝังผู้เรียนด้าน
2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม 4. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน มี
3,000,000
คุณธรรม จริยธรรม และ ทั้งในและนอกห้องเรียน ที่เอื้อต่อการ คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอัน
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยมที่พึงประสงค์ 2,000,000
พึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักของคนไทย
12 ประการ
511,336
1,000,000
หลักสูตรและค่านิ319,180
ยมหลัก438,000
ของคนไทย
39,000 102,390
12 ประการ
0
2.2 เฝ้าจุระวั
ดเน้นงทีและแก้
่ 1 จุดเน้นไทีขปั
่ 2ญ
จุดหายาเสพ
เน้นที่ 3 จุดเน้นที5.ร้
่ 4 จุดอเน้ยละ100
นที่ 5 จุดเน้ของนั
นที่ 6 กเรียนได้รับการ
ติดในสถานศึกษา
สร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
400,000

ที่มา : แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2

แผนปฏิ
แผนปฏิ
ารประจ
าปี
บประมาณ
2561
(1)
แผนปฏิบบบัตัตัตกิ ิกิการประจ
ารประจาปี
าปีงงงบประมาณ
บประมาณ 2561
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4.3 งบพัฒนาตามยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2560 จานวน 1,935,200 บาท
นโยบำยที่ 2 ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน และส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขัน
ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำคุณ800,000
ภำพผู้เรียน และส่งเสริมกำรจัดกำรศึก669,380
ษำเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
700,000
กลยุทธ์
แนวทำง
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
1.1 ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัย 1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
1. เสริมสร้างความเข้มแข็ง 600,000
และหลักสูต420,000
รแกนกลางการศึ
กษาขั้น นาหลักสูตรระดั
ในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมี500,000
บปฐมวัยและหลักสูตร
419,000
426,820
พื้นฐาน และนาหลักสูตรไปสู่การ
คุณภาพด้วยการปรับ 400,000
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ และ
หลักสูตร การวัดและ
ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ
300,000
จัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
ประเมินผลที่เหมาะสม 200,000
2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
หลักสูตร ตามความจาเป็นและความ จัดการเรียนรู้สอดคล้องกับหลักสูตร
100,000
ต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น
ตามความจาเป็นและความต้องการ
0
และสังคมยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์
ของผู
้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม
ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4
1.2 ส่งเสริมการเรียนการสอนให้
3. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนผ่านเกณฑ์
การประเมินความสามารถด้านการใช้
ผู้เรียนมีความมั่นใจในการสื่อสาร
งกฤษ
งกฤษ
่ค้า 2560ภาษาอั
ที่มภาษาอั
า : แผนปฏิ
บัติกภาษาประเทศคู
ารประจาปีงบประมาณ
สพป.สระบุ
รี เขต 2
และภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา 4. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาจัดการ
เรียนการสอนภาษาอาเซียนอย่าง
4.4 งบพัฒนาตามจุดเน้น ปีงบประมาณ 2560
น้อยจานวน
1 ภาษา6,233,930 บาท
1.3 พัฒนาระบบการวัดและ
5. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
ประเมินผลทุกระดับให้มีคุณภาพและ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
มาตรฐานนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพ สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้
6,000,000
ผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ
ตัวชี้วัด เกณฑ์การจบการศึกษาและ
4,824,024
5,000,000
การบริหารจัดการหลักสูตร ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2560
4,000,000
6. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนระดับก่อน
2. พัฒนาคุณภาพ
2.1พัฒนาผู้เรียนระดับก่อน
ประถมศึกษา มีพัฒนาการทางด้าน
กระบวนการเรียนรู้ 3,000,000
ประถมศึกษา ให้มีพัฒนาการ
ร่ างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม
ทางด้านร่ างกาย อารมณ์จิตใจ
2,000,000
สติปัญญา และพร้อมเข้าสู่การเรียน
สังคม และสติปัญญา ให้มีความ
511,336
พร้อมเข้าสู่การเรียนในระดั438,000
บที่สูงขึ้น ในระดับที่สูงขึ้น(ร้อยละของเด็ก
1,000,000
319,180
102,390
39,000ปฐมวั
ยมีพัฒนาการสมวัย
0
2.2 ส่งเสริ
จุดเน้มนสน
ที่ 1ับจุดสนุ
เน้นนทีให้
่ 2 ผจุดู้เรีเน้ยนนที่ 3 จุดเน้นที7.
่ 4 จุร้ดอเน้ยละ
นที่ 5 100
จุดเน้นของผู
ที่ 6 ้เรียนมีทักษะ
สามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย การอ่าน การเขียน ผ่านเกณฑ์ตาม
ช่วงวัย (ตามเกณฑ์ที่ สพฐ.กาหนด)
ที่มา : แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560
เขต 2ที่ 1 อ่านออก
- ชั้นสพป.สระบุ
ประถมศึกรี ษาปี
เขียนได้
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 6 อ่าน
คล่อง เขียนคล่อง
แผนปฏิ
แผนปฏิ
ารประจ
าปี
บประมาณ
2561
(1)
แผนปฏิบบบัตัตัตกิ ิกิการประจ
ารประจาปี
าปีงงงบประมาณ
บประมาณ 2561
2561(17)
(59)
สสานั
ก
งานเขตพื
น
้
ที
ก
่
ารศึ
ก
ษาประถมศึ
ก
ษาสระบุ
ร
ี
เขต
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บาท
กลยุทธ์ 4.3 งบพัฒนาตามยุทธศาสตร์
แนวทำงปีงบประมาณ 2560 จานวน
ตัวชี1,935,200
้วัดควำมสำเร็
จ
2. พัฒนาคุณภาพ
2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน
8. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
กระบวนการเรียนรู้(ต่อ) มีนิสัยรักการอ่าน
จัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน
800,000
9. ร้อยละผู้เรียนชั้นประถมศึกษา
2.4 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ 669,380
700,000
ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการ
ปีที่ 3 มีผลการทดสอบคะแนน
600,000
ปฏิบัติจริง (Active Learning)
ความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT)
เน้นทักษะกระบวนการ
ให้เกิดทักษะ ด้านภาษา 426,820
ด้านคานวณ และด้าน
500,000
419,000
420,000
การคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และ เหตุผลตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป
400,000
คิดสร้างสรรค์ในทุกกลุ่มสาระการ
มีจานวนเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา
300,000
เรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน
ที่ผ่านมา
200,000
10. ร้อยละนักเรียน มีคะแนนการ
100,000
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
0
O-NET
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์
ที่ 3 ยุมากกว่
ทธศาสตร์าร้ทอี่ 4ยละ 50
เปรียบเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา
11.ร้อยละ 70 ของผู้เรียนมีทักษะ
ดวิเคราะห์
ที่มา : แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560การคิ
สพป.สระบุ
รี เขต 2คิดแก้ปัญหา
และคิดสร้างสรรค์จากการเรียนรู้
ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง
4.4 งบพัฒนาตามจุดเน้น ปีงบประมาณ 2560
จานวน
6,233,930 บาท
(Active
Learning)
2.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการ
12.ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีมีทักษะ
เรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21
แห่งศตวรรษที่ 21 จากการเรียนรู้ใน
การปฏิบัติจนจริงตามสภาพ ความ
6,000,000
ต้องการและบริบทของแต่ละเขตพื้นที่
4,824,024
5,000,000
2.6ปลูกฝังทักษะกระบวนการ
13.ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
วิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
4,000,000
ให้กับนักเรียนระดับก่อนประถม
ประเทศไทยปลูกฝังทักษะ
3,000,000
ศึกษาตามโครงการบ้านกวิทยาศาสตร์ กระบวนการวิทยาศาสตร์และ
น้อยประเทศไทย
จิตวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน
2,000,000
2.7 สนับสนุนการผลิต จัดหาและ
14. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
511,336
1,000,000
ใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี
ผลิ
ต
จั
ด
หาและใช้
สื่อการเรียนการ
319,180 438,000
102,390
นวัตกรรม และสิ่งอานวยความ 39,000สอน เทคโนโลยี นวัตกรรมห้องสมุด
0
สะดวกที
นรูนที้ ่ 6
จุด่หเน้ลากหลายรวมทั
นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุด้งเน้การ
นที่ 3 จุดเน้นทีและแหล่
่ 4 จุดเน้นที่ ง5เรีจุยดเน้
พัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษาในการจัดการ
ทีเรี่มายนรู
: แผนปฏิ
บัติกอารงเรีประจ
งบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2
้ได้ทั้งในห้
ยน าปี
และนอก
ห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่าง
เต็มศักยภาพ
แผนปฏิ
แผนปฏิ
ารประจ
าปี
บประมาณ
2561
(1)
แผนปฏิบบบัตัตัตกิ ิกิการประจ
ารประจาปี
าปีงงงบประมาณ
บประมาณ 2561
2561(17)
(60)
สสานั
ก
งานเขตพื
น
้
ที
ก
่
ารศึ
ก
ษาประถมศึ
ก
ษาสระบุ
ร
ี
เขต
านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 22

บาท
กลยุทธ์ 4.3 งบพัฒนาตามยุทธศาสตร์
แนวทำงปีงบประมาณ 2560 จานวน
ตัวชี1,935,200
้วัดควำมสำเร็
จ
2. พัฒนาคุณภาพ
2.8 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะ 15. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
กระบวนการเรียนรู้(ต่อ) อาชีพ ควบคู่ไปกับวิชาสามัญเช่น
มีหลักสูตรทักษะอาชีพอย่างน้อย
800,000
ทวิศึกษา(Dual Education)
1 หลักสูตร
669,380
700,000
หลักสูตรระยะสั้น
600,000
2.9 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา
16. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีที่มี
500,000
ผู้เรียนที่มีค420,000
วามต้องการจ419,000
าเป็นพิเศษ ความต้องการจ
าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ
426,820
(ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มี
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถ
400,000
ความสามารถพิเศษ) ให้เต็มตาม
พิเศษ)ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน
300,000
ศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม
และพัฒนาเต็มตามศักยภาพด้วย
200,000
รูปแบบที่เหมาะสม
100,000
2.10 ส่งเสริมสนับสนุนการจัด
17. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
0
จัดกิทจี่ 3กรรมแนะแนว
กิจกรรมแนะแนว
กษาต่
ยุทธศาสตร์ที่ เพื
1 ่อยุการศึ
ทธศาสตร์
ที่ 2 อยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพื่อการศึกษา
และการประกอบอาชีพอย่างเข้มแข็ง ต่อและการประกอบอาชีพ
ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม
3. สร้ า งขี ด ความสามารถที่ม3.1
ยกระดับบัติกผลการประเมิ
นระดับ 256018.
ร้อยละของสถานศึ
า : แผนปฏิ
ารประจาปีงบประมาณ
สพป.สระบุ
รี เขต 2 กษาที่สอน
นานาชาติตามโครงการ PISA
นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ในการแข่งขัน
(Programme for International
ตอนต้นได้รับการเตรียมความพร้อม
4.4 งบพั
ฒนาตามจุ
ดเน้น ปีงบประมาณ 2560
จานวน 6,233,930
บาท ตาม
Student
Assessment)
ในการประเมิ
นระดับนานาชาติ
โครงการ PISA (Programme for
International Student
Assessment)
6,000,000
3.2 ส่ง4,824,024
เสริมการพัฒนาศักยภาพ
19. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
5,000,000
ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ
4,000,000
3.3 ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการ 20. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
3,000,000
แบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา ที่จัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็ม
(Science Technology
ศึกษา (STEM Education)
2,000,000
Engineering and Mathematics มีนวัตกรรม 511,336
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
1,000,000
Education: STEM
Education)เพื่อ สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0
319,180 438,000
พัฒนากระบวนการคิด และการ 39,000 102,390
0
สร้างสรรค์
จุดเน้นนทีวั่ ต1กรรมเพื
จุดเน้นที่ 2่อจุสร้
ดเน้านงที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6
มูลค่าเพิ่ม สอดคล้องกับประเทศไทย
4.0
ที่มา : แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2

แผนปฏิ
แผนปฏิ
ารประจ
าปี
บประมาณ
2561
(1)
แผนปฏิบบบัตัตัตกิ ิกิการประจ
ารประจาปี
าปีงงงบประมาณ
บประมาณ 2561
2561(17)
(61)
สสานั
ก
งานเขตพื
น
้
ที
ก
่
ารศึ
ก
ษาประถมศึ
ก
ษาสระบุ
ร
ี
เขต
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บาท
กลยุทธ์ 4.3 งบพัฒนาตามยุทธศาสตร์
แนวทางปีงบประมาณ 2560 จานวน
ตัวชี1,935,200
้วัดความสาเร็
จ
4. ส่งเสริมสนับสนุนการ 4.1 ส่งเสริมการทาวิจัยเพื่อ
21. ร้อยละ 80 ของหน่วยงานทุก
ทาวิจัยและนาผลการวิจัย พัฒนาการบริหารจัดการศึกษา
ระดับมีผลงานวิจัยและนาผลการวิจัย
800,000
ไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัด
ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัด
669,380
700,000
การศึกษา
การศึกษา
600,000
22. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากร
4.2 ส่งเสริมการทาวิจัยเพื่อพัฒนา
500,000
ษา มีวิจัยในชั้นเรียนและ
หลักสูตร กระบวนการเรี
ยนรู้ การวัด ทางการศึก426,820
419,000
420,000
และประเมินผลโดยเน้นให้มีการวิจัย นาผลการวิจัยไปใช้พัฒนาหลักสูตร
400,000
กระบวนการเรียนรู้ การวัดและ
ในชั้นเรียน
300,000
ประเมินผล
200,000
100,000

นโยบายที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
0
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุน พัยุฒทธศาสตร์
นาครูทแี่ ละบุ
ลากรทางการศึ
กษาที่ 3
1 ยุทคธศาสตร์
ที่ 2 ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 4

กลยุทธ์
แนวทาง
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
า : แผนปฏิ
บัติกแารประจ
าปีงบประมาณ 25601.ร้
สพป.สระบุ
รี เขต
2 และบุคลากร
1. พัฒนาครูและบุคลากร ที่ม1.1
พัฒนาครู
ละบุคลากรทางการ
อยละ 80
ของครู
ทางการศึกษา ให้สามารถ ศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่าง ทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาผ่าน
จัดการเรียนรู้อย่างมี
มีคุณภาพ ในรูปแบบที่หลากหลาย สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
4.4
งบพั
นาตามจุ
ดเน้น(Teachers
ปีงบประมาณ
จานวน
6,233,930
บาท
คุณภาพ ในรูปแบบที่
เช่นฒTEPE
Online
and 2560
สื่อสารที
่ทันสมั
ย
หลากหลาย
Educational Personnel
2 .ร้อยละ ของครูและบุคลากร
Enhancement Based on
ทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาตาม
Mission and Functional Areas มาตรฐานวิชาชีพ
6,000,000
as Majors)ชุ
มชนแห่งการเรียนรู้ทาง 3. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากร
4,824,024
5,000,000
วิชาชีพ (Professional Learning
ทางการศึกษาได้รับการพัฒนาการ
Community : PLC) การเรียนรู้ผ่าน จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ใน
4,000,000
กิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active
รูปแบบที่หลากหลาย
3,000,000
Learning)
2.1 พัฒนาระบบการบริหารงาน
2. พัฒนาระบบการ 2,000,000
4. ร้อยละ100 ของสานักงานเขต
บุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดย
บริหารงานบุคคลให้มี
พื้นที่การศึก511,336
ษามีแผนอัตรากาลัง
1,000,000
เชื่อมโยงกับหน่ว319,180
ยงานที่เกี438,000
่ยวข้องใน เพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประสิทธิภาพ
39,0005. ร้102,390
อยละ 100 ของสานักงานเขต
โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงาน การกาหนด การกาหนดแผน
0
อัตรากจุาลัดเน้ง นทีการสรรหา
น
ที่เกี่ยวข้อง
่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุการบรรจุ
ดเน้นที่ 3 จุดเน้นทีพื
่ 4้นจุดทีเน้่กนารศึ
ที่ 5 กจุษามี
ดเน้นทีร่ะบบการประเมิ
6
แต่งตั้ง การประเมินและการพัฒนา และการพัฒนาครูผู้ช่วย
การสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากร 6. ร้อยละ 100 ของสานักงานเขต
ทีทางการศึ
่มา : แผนปฏิ
บัติกขารวัญประจ
าปีาลั
งบประมาณ
รี เขต
2
กษามี
และก
งใจใน 2560
พื้นทีสพป.สระบุ
่การศึกษามี
ระบบการ
การทางาน
บริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ

แผนปฏิ
แผนปฏิบบบัตัตัติกกิ ิการประจ
ารประจาปีาปีงบประมาณ
งบประมาณ 2561
2561(62)
(17)
(1)
แผนปฏิ
ส
านั
ก
งานเขตพื
น
้
ที
ก
่
ารศึ
ก
ษาประถมศึ
ก
ษาสระบุ
ร
ี
เขต
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4.3 งบพั
ฒนาตามยุทธศาสตร์
ปีงบประมาณ
2560าถึจงานวน
1,935,200กษา
บาท
นโยบายที่ 4 ด้านโอกาส
ความเสมอภาค
และความเท่
าเทียม การเข้
บริการทางการศึ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์
1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพ

แนวทาง
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.1 ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคน 669,380
1.ร้อยละ 100 ของประชากรวัยเรียน
700,000
ให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการ ได้รับโอกาสในการเข้ารับการศึกษา
600,000
ทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ ภาคบังคับอย่างทั่วถึง
500,000
419,000
426,820
420,000
และเสมอภาค
2.ร้อยละ 90
ของนักเรียนที่จบ
400,000
การศึกษาภาคบังคับ
300,000
ได้รับโอกาสในการศึกษาต่อขั้น
200,000
พื้นฐานทั่วถึง
100,000
1.2 สร้างความเข้มแข็งของระบบการ 3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการ
ดูแลช่
0 วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริม พัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบการ
ยุทธศาสตร์
ธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์
ที่ 3วยเหลื
ยุทธศาสตร์
ความประพฤติ
นักทเรีี่ 1ยนยุทระบบ
ดูแลช่
อนักทเรีี่ 4ยน
คุ้มครองนักเรียน และการสร้าง
4. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการ
ภูมิคุ้มกันทางสังคม
พัฒนาเต็มตามศักยภาพใน ระบบ
ที่มา : แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการ
พัฒจนาเต็
มตามศั
กยภาพในบาท
ระบบ
4.4 งบพัฒนาตามจุดเน้น ปีงบประมาณ 2560
านวน
6,233,930
คุ้มครองนักเรียน
6. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพในการสร้าง
6,000,000
ภูมิคุ้มกันทางสังคม
4,824,024
7.ร้อยละอัตราการออกกลางคันของ
5,000,000
ผู้เรียนลดลง
4,000,000
2. ลดความเหลื่อมล้า
2 1 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 8. ร้อยละ100 ของผู้เรียนได้รับการ
ทางการศึกษา
ในการจัดการศึกษาที่เหมาะสม
สนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษา
3,000,000
สาหรับเด็กด้อยโอกาส ที่ไม่อยู่ใน
ที่เหมาะสม เต็มตามศักยภาพ
2,000,000
ทะเบียนราษฎร เช่น เด็กไร้สัญชาติ
511,336
เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทยที่
1,000,000
438,000
ไม่มีเลขประจาตัว319,180
ประชาชน
เป็นต้น39,000 102,390
2.20 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้
9. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการ
จุดเน้ในนการจั
ที่ 1 จุดเน้ดนการศึ
ที่ 2 จุกดเน้
นที่ 3 จุดเน้นทีสนั
่ 4 จุบ
ดเน้สนุ
นทีน่ 5การใช้
จุดเน้นเทีทคโนโลยี
่6
เทคโนโลยี
ษาให้
ในการ
ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง เช่น จัดการศึกษาอย่างทั่วถึง
ฒนาคุบณัตภาพศึ
กษาทางไกล
ทีการพั
่มา : แผนปฏิ
ิการ ประจ
าปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
800,000

แผนปฏิ
แผนปฏิบบบัตัตัติกกิ ิการประจ
ารประจาปีาปีงบประมาณ
งบประมาณ 2561
2561(63)
(17)
(1)
แผนปฏิ
ส
านั
ก
งานเขตพื
น
้
ที
ก
่
ารศึ
ก
ษาประถมศึ
ก
ษาสระบุ
ร
ี
เขต
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บาท
กลยุทธ์ 4.3 งบพัฒนาตามยุทธศาสตร์
แนวทำงปีงบประมาณ 2560 จานวน
ตัวชี1,935,200
้วัดควำมสำเร็
จ
(Distance learning information
technology : DLIT) , การพัฒนา
800,000
คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี 669,380
700,000
การศึกษาทางไกลผ่าน
600,000
ดาวเทียม (Distance Learning
Television420,000
: DLTV)ฯลฯ419,000
500,000
426,820
400,000

นโยบำยที่ 5 ด้ำนกำรจัดกำรศึ
กษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
300,000
ยุทธศำสตร์ที่ 5 จัดกำรศึก200,000
ษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์
1. จัดการศึกษาเพื่อสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิต

100,000

แนวทำง
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
1. ร้ทอี่ 3ยละยุทธศาสตร์
100 ของหน่
1.1ส่งเสริยุทมธศาสตร์
สนับสนุ
างที่ 2 ยุทธศาสตร์
ที่ 1 นยุการสร้
ทธศาสตร์
ที่ 4 วยงานทุก
จิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม ระดับจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน
จริยธรรม และน้อมนาแนวคิดตาม การสร้างจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
กปรัชญาเศรษฐกิ
พอเพี
ยงสู่การ2560มีสพป.สระบุ
คุณธรรม รีจริ
ที่มหลั
า : แผนปฏิ
บัติการประจจาปี
งบประมาณ
เขตยธรรม
2 และน้อมนา
ปฏิบัติในการดาเนินชีวิต
แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
4.4 งบพั
6,233,930
บาท ก
1.2 ฒส่งนาตามจุ
เสริม สนัดบเน้สนุน นปีให้งบประมาณ
สถานศึกษา2560
2. ร้จอานวน
ยละ 100
ของหน่วยงานทุ
พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ ระดับมีหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพ กับสิ่งแวดล้อม
6,000,000
ชีวิตที่เป็4,824,024
นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5,000,000
1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ 3. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุก
ภาคส่วนต่างๆ ในการอนุรักษ์
ระดับมีเครือข่ายความร่วมมือกับภาค
4,000,000
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่วนต่างๆ ในการอนุรักษ์
3,000,000
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างน้อย 1 เครือข่ายขึ้นไป
2,000,000
0

1,000,000
0

319,180 438,000

511,336
39,000 102,390

จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6

ที่มา : แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2

แผนปฏิ
แผนปฏิ
ารประจ
าปี
บประมาณ
2561
(1)
แผนปฏิบบบัตัตัตกิ ิกิการประจ
ารประจาปี
าปีงงงบประมาณ
บประมาณ 2561
2561(17)
(64)
สสานั
ก
งานเขตพื
น
้
ที
ก
่
ารศึ
ก
ษาประถมศึ
ก
ษาสระบุ
ร
ี
เขต
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4.3 งบพั
ฒนาตามยุหำรจั
ทธศาสตร์
ปีงบประมาณ
บาทดกำรศึกษำ
นโยบำยที่ 6 ด้ำนกำรพั
ฒนำระบบบริ
ดกำรและส่
งเสริมให้ท2560
ุกภำคส่จานวน
วนมีส่ว1,935,200
นร่วมในกำรจั
ยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ
กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ

800,000

แนวทำง
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
669,380
700,000
1.1พัฒนาระบบการวางแผน การนา 1. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุก
600,000
แผนไปสู่การปฏิบัติการกากับ ติดตาม ระดับใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการ
ตรวจสอบ 420,000
และประเมินผล
เพื่อการ บริหารจัดการที
่มีประสิทธิภาพมีการ
500,000
419,000
426,820
กากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
400,000
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ประเมินผล โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
300,000
1.2 พัฒนาระบบงบประมาณและ
2. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุก
200,000
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา ระดับจัดทาแผนการใช้จ่าย
100,000
ขั้นพื้นฐาน
งบประมาณสอดคล้องแนวทางการ
0
ดาเนิที่ น3 งานโครงการสนั
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
้นฐาน รี เขต 2
ที่มา : แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560พืสพป.สระบุ
3.ร้อยละโรงเรียนการพัฒนา
ประสิทธิภาพด้านงบประมาณ
4.4 งบพั
ดเน้น ปีงบประมาณ
6,233,930
บาท
1.3 ฒพันาตามจุ
ฒนาระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัล 2560
4. ร้จอานวน
ยละ 100
ของหน่วยงาน
เพื่อการจัดการศึกษาที่มีมาตรฐาน ทุกระดับได้รับการพัฒนาระบบ
เชื่อมโยงและเข้าถึงได้
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการ
จัดการศึกษา
6,000,000
1.4 สร้4,824,024
างความเข้มแข็ง และยกระดับ 5. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาในเขต
5,000,000
คุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของ แต่ละประเภท มีการพัฒนาการจัด
พื้นที่ เช่น โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้ การศึกษาตามบริบทของพื้นที่
4,000,000
บ้าน) , โรงเรียนคุณธรรม, โรงเรียน 6.ร้อยละจานวนโรงเรียนขนาดเล็ก
3,000,000
ห้องเรียนกีฬา
ลดลง
1.5 ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพ
7. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษามี
2,000,000
ภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง
ระบบประกัน511,336
คุณภาพภายในที่มี
1,000,000
ประสิทธิผล
319,180 438,000
39,0008. ร้102,390
1.6 ยกย่องเชิดชูเกียรติสานักงานเขต
อยละ 100 ของหน่วยงานทุก
0
พื้นที่การศึ
จุดเน้กนษา
ที่ 1 จุดเน้สถานศึ
นที่ 2 จุดกเน้ษา
นทีและ
่ 3 จุดเน้นทีระดั
่ 4 จุดบ
เน้มีนทีก่ ารยกย่
5 จุดเน้นอทีงเชิ
่ 6 ดชูเกียรติ
องค์คณะบุคคล ที่มีผลงานเชิง
หน่วยงาน องค์คณะบุคคลและ
ประจักษ์
บุคลากรที่มีผลงานเชิงประจักษ์
ที1.7
่มา :ส่แผนปฏิ
บ
ต
ั
ก
ิ
าร
ประจ
าปี
ง
บประมาณ
2560
รี เขต านั
2 กงานเขตพื้นที่
งเสริมและพัฒนากระบวนการ 9.ร้อสพป.สระบุ
ยละ 80 ของส
งานสู่มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับดี
มากขึ้นไป
แผนปฏิ
แผนปฏิ
ารประจ
าปี
บประมาณ
2561
(1)
แผนปฏิบบบัตัตัตกิ ิกิการประจ
ารประจาปี
าปีงงงบประมาณ
บประมาณ 2561
2561(17)
(65)
สสานั
ก
งานเขตพื
น
้
ที
ก
่
ารศึ
ก
ษาประถมศึ
ก
ษาสระบุ
ร
ี
เขต
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บาท
กลยุทธ์ 4.3 งบพัฒนาตามยุทธศาสตร์
แนวทำงปีงบประมาณ 2560 จานวน
ตัวชี1,935,200
้วัดควำมสำเร็
จ
2. สร้างความเข้มแข็ง
2.1 ส่งเสริมการบริหารจัดการเขต
1. ร้อยละ 100 ของเขตพื้นที่
ในการบริหารจัดการ
พื้นที่การศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน การศึกษามีการบริหารจัดการแบบ
800,000
แบบมีส่วนร่วม
(Area-base Management),
มีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง
669,380
700,000
รูปแบบการบริหารแบบกระจาย
600,000
อานาจ “CLUSTERs”
500,000
2.2 เขตพื้น420,000
ที่การศึกษาจั419,000
ดทาแผน
2. ร้อยละ 426,820
100 ของเขตพื้นที่
บูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับ
การศึกษามีแผนบูรณาการ
400,000
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดและ
จัดการศึกษา
300,000
สานักงานศึกษาธิการภาค
200,000
2.3 สร้างความเข้มแข็งในการ
3. ร้อยละ 100 ของหน่วยงาน
100,000
ยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบ ทุกระดับมีเครือข่ายสร้างความ
0
เครือข่ายยุทธศาสตร์
เช่น เครื
งเสริทมี่ 2 ยุทธศาสตร์
เข้มทแข็
ที่ 1อข่ยุาทยส่
ธศาสตร์
ี่ 3 งในการยกระดั
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บคุณภาพ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
การศึกษาอย่างน้อย 1 เครือข่าย
ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
ขึ้นไป
ทยาเขต
่มโรงเรี
ที่มสหวิ
า : แผนปฏิ
บัติกกลุ
ารประจ
าปียงนฯลฯ
บประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 3.1 ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง
1. ร้อยละของหน่วยงานทุกระดับ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มี ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครองชุมชน
4.4 งบพั
ฒนาตามจุ
บประมาณ 2560
จานวน
6,233,930มีบาท
ความรู
้ ความเข้ดาเน้
ใจนสร้ปีางงความ
สังคม
และสาธารณชน
ส่วนร่วม
ตระหนักในการจัดการศึกษาขั้น
ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
พื้นฐาน การกากับดูแล ตลอดจนการ
ส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
6,000,000
3.2 ประสานสถาบั
น หรือหน่ วยงาน 2. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุก
4,824,024
5,000,000
ทางการศึ ก ษาให้ คั ด เลื อ กผู้ เ รี ย น ระดับมีการประสานข้อมูลการกับ
เข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการที่หลากหลาย สถาบันหรือหน่วยงานทางการศึกษา
4,000,000
ในการคัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อ
3,000,000
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
3.3 สร้ างเครือข่ ายความร่ว มมื อ กั บ 3.พัฒนาการสื่อสาร เครือข่าย
2,000,000
ทุกภาคส่วน
เพื่อการประชาสั
มพันธ์ทั้งภายในและ
511,336
1,000,000
ภายนอกหน่วยงาน
319,180 438,000
0

39,000 102,390

จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6

ที่มา : แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2

แผนปฏิ
แผนปฏิ
ารประจ
าปี
บประมาณ
2561
(1)
แผนปฏิบบบัตัตัตกิ ิกิการประจ
ารประจาปี
าปีงงงบประมาณ
บประมาณ 2561
2561(17)
(66)
สสานั
ก
งานเขตพื
น
้
ที
ก
่
ารศึ
ก
ษาประถมศึ
ก
ษาสระบุ
ร
ี
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4.3 งบพัฒนาตามยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2560 จานวน 1,935,200 บาท
800,000

669,380

700,000
600,000
500,000
400,000

420,000

419,000

ส่วนที่ 3

กำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ
ประจำปี426,820
งบประมำณ พ.ศ.2561

300,000

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2 ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจาปี
200,000
งบประมาณ 2561 จากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งสิ้น 4,500,000 บาท
บริหารจัดการงบประมาณ 100,000
ดังนี้
0 จำนวน 3,000,000 บำท
ครั้งที่ 1 งบประมำณ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4
1.1 กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาก่อนประถมศึกษา จานวน 300,000 บาท
1.2 กิจกรรมการศึกษาประถมศึกษาสาหรับโรงเรียนปกติ จานวน 2,000,000 บาท
1.3 กิจกรรมการศึ
ษาประถมศึ
กษาสาปีาหรั
บโรงเรียนปกติ
จานวน ร400,000
ที่มา : กแผนปฏิ
บัติการประจ
งบประมาณ
2560 สพป.สระบุ
ี เขต 2 บาท
1.4 กิจกรรมการศึกษาประถมศึกษาตอนต้นสาหรับโรงเรียนปกติ จานวน 300,000 บาท
ครั้งที่ 2 งบประมำณ 1,500,000 บำท
แผนงานพื4.4
้นฐานด้
ฒนาและเสริ
งศักยภาพคน2560
งบดจาเนิ
นงาน6,233,930
ทั้งนี้ ได้เสนอขอความเห็
นชอบ
งบพัานพั
ฒนาตามจุ
ดเน้นมสร้
ปีงาบประมาณ
านวน
บาท
จากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี และแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาบริหารจัดการงบประมาณโดยบริหาร
จัดการ นาแผนสู่การปฏิบัติ ดังนี้
(1) การบริหารงบประมาณ ดาเนินการตามยุทธศาสตร์ จุดเน้น โครงการ กิจกรรม มอบหมาย
6,000,000
ทุกกลุ่ม /กลุ่มงานและมีผู้รับผิดชอบชัดเจน ตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
4,824,024
ครั้งที่ 1 งบประมำณ
จำนวน
3,000,000 บำท
5,000,000
1.1 งำนประจำตำมควำมจำเป็นพื้นฐำน จำนวน 1,000,000 บำท
ส4,000,000
านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 แต่งตั้งคณะทางานพิจารณา และ
บริหารจัดการ ตามเงื่อนไขการใช้
3,000,000 จ่ายและตามความจาเป็นพื้นฐาน
1.2 จัดทำโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ จำนวน 2,000,000 บำท
2,000,000
สานั
กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 แต่งตั้งคณะทางานพิจารณา และ
บริหารจัดการงบประมาณโดยการจั
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ511,336
ยกระดับคุณภาพการศึกษา
1,000,000 ดทาโครงการ/กิจกรรม
438,000
ตามบริบท โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่319,180
วนและการบูรณาการทรั
ยากรร่วมกัน
39,000 พ102,390
0

ครั้งที่ 2 งบประมำณ 1,500,000
จุดเน้นที่ 1 บำท
จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6
2.1 งำนประจำตำมควำมจำเป็นพื้นฐำน จำนวน 500,000 บำท
2.2 จัดทำโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ จำนวน 1,000,000 บำท
ที่มา : แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2

แผนปฏิ
แผนปฏิ
ารประจ
าปี
บประมาณ
2561
(1)
แผนปฏิบบบัตัตัตกิ ิกิการประจ
ารประจาปี
าปีงงงบประมาณ
บประมาณ 2561
2561(17)
(67)
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ก
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4.3 งบพัำตำมควำมจ
ฒนาตามยุทำเป็
ธศาสตร์
ปีงบประมาณ
จานวน
1,935,200
1.1 งำนประจ
นพื้นฐำน
งบประมำณ2560
จำนวน
1,500,000
บำท บาท
ดังนี้
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

รำยละเอียด
800,000ปโภค
ค่าสาธารณู
ค่าเบี700,000
ย้ เลี้ยง
600,000
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา
ค่าถ่า500,000
ยเอกสาร 420,000
419,000
400,000
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ค่าวัส300,000
ดุสานักงาน
ค่าซ่200,000
อมครุภัณฑ์สานักงาน
ค่าซ่100,000
อมแซมยานพาหนะฯ
ค่าซ่อมเครื0่องปรับอากาศ
ธศาสตร์
ค่าซ่อมแซมสิ่งก่ยุอทสร้
างที่ชที่ารุ1 ดยุทธศาสตร์ที่ 2
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จาเป็น
รวม

รวม
669,380

426,820

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4

ที่มา : แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2

600,000
100,000
40,000
30,000
120,000
320,000
50,000
110,000
70,000
30,000
30,000
1,500,000

บัญชีรำยชื่อโครงกำรที่อนุมัติแล้วปีงบประมำณ 2561
4.4 งบพัฒนาตามจุดเน้น ปีงบประมาณ 2560 จานวน 6,233,930 บาท
ที่
โครงกำร/กิจกรรม
งบฯที่อนุมัติ
ยุทธศำสตร์ ที่ 1 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
1 ติดตามประเมินคุณ6,000,000
15,000
ธรรมความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
2 นิเทศ ติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาคุณภาพ กศ.
50,000
4,824,024
5,000,000
รวม 65,000
ยุทธศำสตร์ที่ 2 พั4,000,000
ฒนำผู้เรียน และส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
1 งานศิลปหัตถกรรมนั3,000,000
กเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออกปีการศึกษา2560 180,000
2

ศิลปหัตถกรรมนักเรี2,000,000
ยนระดับชาติครั้งที่ 67 ปี พ.ศ.2560
1,000,000

319,180 438,000

60,000

511,336240,000
รวม

39,000
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริมกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึ
กษำ

1
2
3
4
5

0

ผู้รับผิดชอบ
นายนนทิศักดิ์
นายดุสิต

นางธัญพร
นางธัญพร

102,390

เน้นที่ 1สพป.
จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6 2,900
การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัตจุิงดานใน
ดาเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาใน
11,210
มาตรา 38 ค (2) ตาแหน่ที่มงานัก: ทรั
พยากรบุ
คคลระดั
บชงบประมาณ
านาญการพิ2560
เศษ สพป.สระบุรี เขต 2
แผนปฏิ
บัติการ
ประจาปี
ประชุมสัมมนาการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของ ผอ.ร.ร.รุ่นใหม่
45,100
สรรหาบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (5100 )
9,100
คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว พนักงานพิมพ์ดีด
5,000

นางอาทิตยา
นางวราภรณ์
นางวัชรากร
นางอาทิตยา
นางอาทิตยา

แผนปฏิ
แผนปฏิ
ิ ิการประจ
ารประจ
าปี
งงบประมาณ
บประมาณ2561
2561
2561
(1)
แผนปฏิ
บบัตบัติกัตการประจ
าปีาปี
งบประมาณ
(68)(17)
ส
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ารศึ
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ษาประถมศึ
ก
ษาสระบุ
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เขต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 2

1

4.3 งบพัฒนาตามยุ
ทธศาสตร์
ปีงบประมาณ 2560 จานวน 1,935,200
โครงกำร/กิ
จกรรม
งบฯที่อนุบาท
มัติ ผู้รับผิดชอบ
สรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ(ครูผู้สอน)
9,200 นางอาทิตยา
สรรหาบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษาฯ
32,000 นางอาทิตยา
800,000
การฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษา
63,800 น.ส.วงเดือน
669,380
700,000
จ้างที่ปรึกษาด้านกฎหมายปฏิบัติหน้าที่นิติกร
90,000 นางวราภรณ์
600,000
32,000 นางวราภรณ์
ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล
500,000
419,000
426,820 62,000
420,000
พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
นส.วงเดือน
400,000
รวม 362,310
300,000
ยุทธศำสตร์ที่ 4 ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำ
และกำรเรียนรู้อย่ำงมีค200,000
ุณภำพ
การจัดการศึกษาขั้นพื้น100,000
ฐานโดยครอบครัว (Home School)
10,000 นางกชพร

2

ติดตามและช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียุยทธศาสตร์
นในสังทกัี่ ด1 ประจ
าปี ท2561
ยุทธศาสตร์
ี่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3

ที่
6
7
8
9
10
11

0

ยุทธศาสตร์ที่ 20,000
4

นางรุจิกร

3

นิเทศ ติดตามการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและเฝ้าระวังป้องกัน
20,000 นางรุจิกร
สารเสพติดในสถานศึกษา
ที่มา : แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2
4 ประเมินและคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี สพฐ.รุ่นที่6
10,000 นางกรกนก
5 ประชุมเครือข่ายการตรวจติดตามความประพฤตินักเรียน
33,600 นางการะเกต
6 ทบทวนเขตพื้นที่บริ4.4
การและส
น
10,000บาท นางกชพร
งบพัฒามะโนประชากรวั
นาตามจุดเน้น ยปีเรีงยบประมาณ
2560 จานวน 6,233,930
7 การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ชุมชนในพื้นที่
14,000 นางกชพร
8 การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สื่อ ICT, DLTV, DLIT
70,000 นายดุสิต
รวม 187,600
6,000,000
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
4,824,024
5,000,000
สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพั
ฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน
4,000,000
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
3,000,000
1 จ้างลูกจ้างชั่วคราว กลุ
378,000 นางอรสา
่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
2 จ้างลูกจ้างชั่วคราว กลุ
189,000 นางพิระตา
่มนโยบายและแผน
2,000,000
3 จ้างลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางวราภรณ์
511,336189,000
1,000,000
4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ
6,500 นางธัญพร
่มส่งเสริมการจัด319,180
การศึกษา438,000
39,000 102,390
5 จัดหาบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริ0การดูแลทาความสะอาดและทาสวนฯ
216,000 น.ส.วรรณา
นที่ 1คจุลากรเพื
ดเน้นที่ 2 ่อจุเพิ
ดเน้่มนประสิ
ที่ 3 จุดทเน้ธินผทีล่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที115,500
่6
6 ประชุมสัมมนาและพัฒนาประสิทจุธิดภเน้าพบุ
นางพิระตา
7 การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ
93,400 นางอรสา
8 ประชุมสัมมนาการจัดทาแผนปฏิ
บัติการประจ
าปี พ.ศ.2561
นางพิระตา
ที่มา : แผนปฏิ
บัติการ ประจ
าปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต290,000
2
9 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
127,500 นางกฤตวรรณ
10 ศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการบริหารจัดการฯ
7,500 นางวัชรากร
11 แก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินฯ
100,800 นางอรสา
แผนปฏิ
แผนปฏิ
ัตัตกิ ิการประจ
ารประจ
าปีงงบประมาณ
บประมาณ
2561
(1)
แผนปฏิ
บัตบิกบารประจ
าปีงาปี
บประมาณ
25612561
(69) (17)
ส
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 2

ที่
12
13
14
15
16
17
18
19
20

4.3 งบพัฒนาตามยุ
ทธศาสตร์
ปีงบประมาณ 2560 จานวน 1,935,200
โครงกำร/กิ
จกรรม
งบฯที่อนุบาท
มัติ
39,480
ตรวจสอบการบริหารงบประมาณ การเงิน บัญชีและพัสดุโรงเรียน
47,880
พัฒนาสภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานที่เพื่อรองรับการให้บริการ
800,000
25,000
พัฒนาสภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานที่เพื่ออานวยความสะดวกฯ669,380
700,000
20,000
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร สืบสานประเพณีไทยฯ
600,000
ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของ สพป.สระบุรี เขต 2
36,750
500,000
419,000
426,820 40,000
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรี
ยนขนาดเล็
ก
420,000
400,000
อบรมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล
24,000
300,000
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฯ
24,000
200,000
สพป.สระบุรี เขต 2พบเพื
่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา
65,300
100,000
สาหรับการบริหารจัดการเร่งด่วน 109,480
0
รวม 2,145,090
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4
รวมทุกยุทธศำสตร์ 3,000,000

ผู้รับผิดชอบ
น.ส.นิรมล
น.ส.วรรณา
น.ส.วรรณา
น.ส.วรรณา
นางสมปอง
นางพิระตา
น.ส.สุพรรณี
น.ส.สุพรรณี
นส.ณิชาภา

ที่มา : แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2

4.4 งบพัฒนาตามจุดเน้น ปีงบประมาณ 2560 จานวน 6,233,930 บาท

6,000,000
5,000,000

4,824,024

4,000,000
3,000,000
2,000,000

1,000,000
0

319,180 438,000

511,336
39,000 102,390

จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6

ที่มา : แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2

แผนปฏิ
แผนปฏิ
ัตกิ ิการประจ
ารประจ
าปี
งงบประมาณ
บประมาณ
2561
(1)
แผนปฏิ
บัตบิกบัตารประจ
าปีงาปี
บประมาณ
25612561
(70)(17)
ส
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ษาสระบุ
ร
ี
เขต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 2

4.3ยุท
งบพั
ฒนาตามยุ
ปีงบประมาณ
1,935,200
ธศาสตร์
ที่ ท1ธศาสตร์
ด้านการจั
ดการศึก2560
ษาเพืจานวน
่อความมั
่นคง บาท
โครงการ
สนองนโยบาย
แผนงาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
ลักษณะของโครงการ
ระยะเวลาเนินการ
1. หลักการและเหตุผล

ติดตามประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
800,000
ยุทธศาสตร์ข้อ 1
669,380
700,000
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
600,000
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
500,000
419,000
426,820
420,000
นายนนทิศักดิ์ ผาผาย
400,000
โครงการต่
อเนื่อง
300,000
พฤศจิ
กายน 2560
200,000
100,000
0

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดาเนินโครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โครงการเขตสุจริต” ปีการศึกษา 2560 เพื่อสนับสนุนให้เขตพื้นที่การศึกษาดาเนิน
ที่มาานิ:ยแผนปฏิ
ิการประจ
าปีงจริ
บประมาณ
รี เขต
2 จริตให้กับบุคลากรและ
กิจกรรมด้านการเสริมสร้างค่
ม ยึดมับ่นัตในคุ
ณธรรม
ยธรรมที2560
่ถูกต้อสพป.สระบุ
งและป้องกั
นการทุ
เจ้าหน้าที่ของสานักงาน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีกาหนดติดตามประเมินคุณธรรมความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
4.4 งบพัฒนาตามจุดเน้น ปีงบประมาณ 2560 จานวน 6,233,930 บาท
ในสถานศึกษา“โครงการเขตสุจริต”ภายในเดือนพฤศจิกายน 2560
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จึงจัดทาโครงการติดตามประเมินคุณธรรม
ความโปร่งใสในการดาเนิ6,000,000
นงานของหน่วยงานภาครัฐโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา“โครงการเขตสุ
จริต” 4,824,024
5,000,000
2. วัตถุประสงค์
4,000,000
เพื่อติดตามประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐโครงการเสริมสร้าง
3,000,000บาลในสถานศึกษา “โครงการเขตสุจริต”
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิ
2,000,000
3. เป้าหมาย
511,336
บุคลากรและเจ้า1,000,000
หน้าที่ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุ
รี จานวน 50 คน
319,180 438,000

0

39,000 102,390

จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6

ที่มา : แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2

แผนปฏิ
แผนปฏิบบบัตัตัติกกิ ิการประจ
ารประจาปีาปีงบประมาณ
งบประมาณ 2561
2561(71)
(17)
(1)
แผนปฏิ
ส
านั
ก
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น
้
ที
ก
่
ารศึ
ก
ษาประถมศึ
ก
ษาสระบุ
ร
ี
เขต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 22

4.3นงาน/กิ
งบพัฒจนาตามยุ
4. ขั้นตอนการดาเนิ
กรรม ทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2560 จานวน 1,935,200 บาท
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินงาน
800,000
669,380
1 เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุ700,000
มัติ
ตุลาคม 2560
นายนนทิศักดิ์ ผาผาย
600,000
2 ติดตามประเมินคุณธรรมความโปร่
งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
พฤศจิกายน
บุคลากรและเจ้าหน้าที่
ภาครัฐโครงการเสริมสร้างคุณ500,000
ธรรม จริยธรรมและธรรมาภิ
บาล
2560 426,820 ของสพป.สบ.2
419,000
420,000
ในสถานศึกษา “โครงการเขตสุ400,000
จริต” จาก สพฐ.
3 สรุปรายงานผลติดตามประเมิน300,000
คุณธรรมความโปร่งใสในการดาเนินงาน พฤศจิกายน
นายนนทิศักดิ์ ผาผาย
200,000
ของหน่วยงานภาครัฐโครงการเสริ
มสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิ 2560
100,000จริต” จาก สพฐ.
บาลในสถานศึกษา “โครงการเขตสุ
0 านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนจานวน 15,000 บาท
5. งบประมาณ แผนงานพื้นฐานด้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4
(หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ
งบประมาณที่ใช้จาแนกตามหมวดรายจ่าย
กิจกรรมและคาชี้แจงในการใช้งบประมาณ
ที่มา : แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุ
รี เขต 2 ค่าใช้สอย
ค่าตอบแทน
ค่าวัสดุ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม คนละ 2 มื้อ ๆ ละ 30 บาท (50X2X30)
3,000
- ค่าอาหารกลางวัน คนละ
1 มื้อฒๆนาตามจุ
ละ 90 บาท
4,500
4.4 งบพั
ดเน้น(50X1X90)
ปีงบประมาณ 2560 จานวน 6,233,930 บาท
- ค่าจัดเอกสาร
5,000
- ค่าวัสดุ
2,500
รวม
15,000
6,000,000

ที่

โครงการ/กิจกรรม

6. การประเมินผล

5,000,000

4,824,024

ตัวชี้วัด
4,000,000

วิธีการ
เครื่องมือ
ผลสาเร็จของติดตามประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการ ประชุมนาเสนอ
เครื่องติดตาม ITA ของ
3,000,000
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐโครงการเสริมสร้าง
สพฐ.
2,000,000บาล ในสถานศึกษา
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิ
511,336
“โครงการเขตสุจริต”จาก1,000,000
สพฐ.
319,180 438,000
39,000 102,390
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผลสาเร็จของการติดตามประเมินคุณธรรมความโปร่
งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
0
ภาครัฐโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จุจริ
ดเน้ยนธรรมและธรรมาภิ
ที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นบทีาล
่ 3 จุในสถานศึ
ดเน้นที่ 4 จุดกเน้ษา
นที่“โครงการเขตสุ
5 จุดเน้นที่ 6 จริต” จาก สพฐ.
ผลสาเร็จของการติดตามประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิ
บาล ในสถานศึกษา “โครงการเขตสุจริต” จาก สพฐ.
ที่มา : แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2

แผนปฏิ
บัตบบิกัตัตารประจ
าปีาปี
งาปี
บประมาณ
2561
(72)(17)
แผนปฏิ
แผนปฏิ
กิ ิการประจ
ารประจ
งงบประมาณ
บประมาณ
2561
2561
(1)
สานั
กงานเขตพื
่การศึ
กษาประถมศึ
กษาสระบุ
สานั
กงานเขตพื
้นที้น่กทีารศึ
กษาประถมศึ
กษาสระบุ
รี เขตรี เขต
2 2

4.3 งบพัฒนินาตามยุ
ทธศาสตร์ปีงบประมาณ
2560
จานวน
เทศ ติดตามการยกระดั
บผลสัมฤทธิ
์ทางการเรี
ยน 1,935,200 บาท
และพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
800,000
669,380 กษาทุกระดับ
สนองกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึ
700,000
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 600,000
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ 500,000
นายดุสิต จันทร์ศรี และคณะ
419,000
426,820
420,000
ลักษณะงาน/โครงการ 400,000
โครงการใหม่
ระยะเวลาดาเนินการ 300,000
พฤศจิกายน 2560 – ตุลาคม 2561
.……………………………………………………………………………………….........................................................……………………
200,000
1. หลักการและเหตุผล 100,000
กระทรวงศึกษาธิการ0 ได้ดาเนินการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) ซึ่งเน้น
ธศาสตร์ทกลยุ
ี่ 1 ยุททธ์ธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4
ในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เต็มศัยุกทยภาพ
ที่ 1 พัที่ฒ2 นาคุ
ณภาพและมาตรฐานการศึ
กษาทุกระดับ
ตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ คณะกรรมการนโยบาย
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที
กาหนด
เป้าหมายให้
ผลสัมฤทธิ
์ทางการเรี
ยนในวิ
ที่ม่สา องได้
: แผนปฏิ
บัติการประจ
าปีงบประมาณ
2560
สพป.สระบุ
รี เขตชาหลั
2 กจากการทดสอบ
ระดับชาติ มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่า ร้อยละ 50 และจุดเน้นที่ 3 ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน 4 กลุ่มสาระวิชาหลัก เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5 และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฒนาตามจุ
ดเน้
น ปีงบประมาณ
6,233,930
ประถมศึกษาสระบุรี เขต4.42 กงบพั
าหนดผลสั
มฤทธิ
์ทางการเรี
ยน 4 กลุ่ม2560
สาระวิจชานวน
าหลักให้
เพิ่มขึ้นอย่าบาท
งน้อยร้อยละ 3
ซึ่งจากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน มีผล
การประเมินต่า 61 โรงเรียน ที่จะต้องได้รับการให้กาลังใจ การให้ความรู้ตลอดจนได้รับการนิเทศอย่างเป็นระบบ
6,000,000
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ตระหนังถึงการพัฒนาคุณการทาง
การศึกษาและการยกระดั5,000,000
บผลสัมฤทธิ4,824,024
์ทางการเรียนให้สูงขึ้น จึงได้จัดทาโครงการนิเทศ ติดตามการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพั
ฒนาคุณภาพการศึกษา ขึ้น
4,000,000

โครงการ

2. วัตถุประสงค์
3,000,000
2.1 เพื่อนิเทศติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น ป. 3 ป. 6 และม.3
2,000,000
ทุกโรงเรียนให้สูงขึ้น ร้อยละ 3 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
511,336
1,000,000
2.2 เพื่อให้โรงเรียนมีแนวทางในการยกระดั
บผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการพัฒนาคุณภาพ
319,180 438,000
39,000 102,390
การศึกษา
0
จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6

3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
: แผนปฏิ
ิการ ประจ
าปีงากว่
บประมาณ
สพป.สระบุ
3.1.1 โรงเรียนทีที่ม่มีผาลสั
มฤทธิบ์ทัตางการเรี
ยนต่
าระดับ2560
ประเทศ
จานวนรี เขต
61 2โรงเรียน
ได้รับการนิเทศกากับติดตามการพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อย่างน้อยโรงเรียนละ 3 ครั้ง

แผนปฏิ
แผนปฏิ
แผนปฏิบบบัตัตัติกิ ิการประจ
ารประจาปีาปีงบประมาณ
งบประมาณ 2561
2561
2561(73)
(17)
(1)
งานเขตพื้น้นทีที่ก่การศึ
ารศึกกษาประถมศึ
ษาประถมศึกกษาสระบุ
ษาสระบุรรี เขต
ี เขต22
สสานัานักกงานเขตพื

4.3 งบพั
นาตามยุ
ทธศาสตร์
จานวน
1,935,200บผลสั
บาทมฤทธิ์ทาง
3.1.2 โรงเรี
ยน จฒานวน
61 โรงเรี
ยน มีปวีงิธบประมาณ
ีการปฏิบัติท2560
ี่ดีในการจั
ดกิจกรรมยกระดั
การเรียนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3.1.3 โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จานวน 139 โรงเรียน
800,000
669,380
ได้รับการนิเทศกากับติดตามการพั
ฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี
ยน อย่างน้อยโรงเรียนละ 3 ครั้ง
700,000
3.2 เชิงคุณภาพ600,000
3.2.1 โรงเรียนที
่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ากว่าระดับประเทศ จานวน 61 โรงเรียน
500,000
419,000
426,820
420,000
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4400,000
กลุ่มสาระวิชาหลัก เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3
3.2.2 โรงเรียนที
่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่า จานวน 61 โรงเรียน มีวิธีการปฏิบัติที่ดีในการจัด
300,000
กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ200,000
์ทางการเรียนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ยั่งยืน
3.2.3 โรงเรียนในสั
งกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จานวน 139 โรงเรียน
100,000
มีกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี
ยนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ยั่งยืน
0
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4

4. วิธีดาเนินงานและปฏิทินปฏิบัติงาน
ที่มา : แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

6,233,930
1. เสนอโครงการฯ 4.4 งบพัฒนาตามจุดเน้น ปีงบประมาณ 2560 จานวน
พฤศจิ
กายน บาท
กลุ่มงานนิเทศฯ
2560
2. แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฯ
พฤศจิกายน
กลุ่มงานนิเทศฯ
6,000,000
2560
4,824,024
3. นิเทศโรงเรียนกลุ่มเป้5,000,000
าหมาย จานวน
61 โรงเรียน ๆ ละ 2 ครั้ง
พฤศจิกายน
กลุ่มงานนิเทศฯ
เป็นอย่างน้อย
2560
4,000,000
4. สะท้อนคิดการนิเทศครั้งที่ 1, 2 และ 3 เพื่อนาผลมาปรับปรุง
พฤศจิกายน
กลุ่มงานนิเทศฯ
3,000,000
และพัฒนาระบบการนิเทศอย่างเป็นระบบ
2560
5. การรายงานผลการด2,000,000
าเนินงาน
มีนาคม
กลุ่มงานนิเทศฯ
511,336
2561
1,000,000

319,180 438,000

39,000 102,390

0 านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน จานวนเงิน 50,000 บาท
5. งบประมาณ แผนงานพื้นฐานด้
จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6
(ห้าหมื่นบาทถ้วน) ขอถัวจ่ายทุกรายการ รายละเอียดดังนี้

ที่มา : แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2

แผนปฏิ
แผนปฏิ
แผนปฏิบบบัตัตัติกิ ิการประจ
ารประจาปีาปีงบประมาณ
งบประมาณ 2561
2561
2561(74)
(17)
(1)
งานเขตพื้น้นทีที่ก่การศึ
ารศึกกษาประถมศึ
ษาประถมศึกกษาสระบุ
ษาสระบุรรี เขต
ี เขต22
สสานัานักกงานเขตพื

4.3 งบพัฒนาตามยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2560งบด
จานวน
1,935,200 บาท
าเนินงาน
กิจกรรม

ค่าตอบ
แทน

800,000

1.

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

669,380

700,000
นิเทศติดตามโครงการฯ
ดังนี้

กลุ่มงาน
นิเทศฯ

600,000

6.1 5.1 ค่าพาหนะ/ค่าชดเชยน้
ามัน ในการนิเทศ
500,000
420,000
โรงเรียน จานวน 61 โรงเรี
ยน จานวน 8 คน
400,000
เป็นเงิน
300,000
2. การประชุดถอดประสบการณ์
200,000 ของคณะกรรมการ
นิเทศฯ
100,000
0

3.

419,000

ธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2
จัดทาเอกสารสรุปผลการดาเนินยุทงานโครงการฯ

ผู้รับผิดชอบ

426,820

30,000

กลุ่มงาน
นิเทศฯ

10,000
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4

10,000

กลุ่มงาน
นิเทศฯ

่มา : แผนปฏิ
รี เขต 2 10,000
รวม ที50,000
บาทบัติการประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุ
40,000

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัด 4.4 งบพัฒนาตามจุดเน้น ปีวิงธบประมาณ
ีการประเมิน2560 จานวน 6,233,930
เครื่อบาท
งมือที่ใช้
1) ร้อยละของโรงเรียนที่ได้รับการ
- ประเมินการนิเทศโรงเรียน
- แบบทดสอบ
นิเทศ
- ทดสอบความรู้งานในหน้าที่
- แบบประเมินสมรรถนะ
6,000,000
- ประเมินสมรรถนะ
- แบบสัมภาษณ์
4,824,024
- แบบประเมินผลงาน
5,000,000
สอบถาม/สัมภาษณ์ ครู ผู้บริหาร - แบบสอบถาม
2) ศึกษานิเทศก์แลกเปลี่ยนเรียนรู้
4,000,000
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และ
- แบบสัมภาษณ์
กระบวนการปฏิบัติงานที3,000,000
่เหมาะสม
สอดคล้องกับครูและผู้บริหาร
2,000,000
สถานศึกษา
1,000,000

511,336

319,180 438,000
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
39,000 102,390
7.1 มีโรงเรียนที่มีผ0ลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ากว่าระดับประเทศ จานวน 61 โรงเรียน มีผลสัมฤทธิ์
จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6
ทางการเรียน 4 กลุ่มสาระวิชาหลัก เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3
7.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีวิธีการปฏิบัติที่ดีในการจัดกิจกรรม
า : แผนปฏิบฒ
ัติกนาคุ
าร ประจ
าปีงบประมาณ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรีทีย่มนและการพั
ณภาพการศึ
กษาที2560
่ยั่งยืนสพป.สระบุรี เขต 2
7.3 โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จานวน 139 โรงเรียน
มีกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ยั่งยืน
แผนปฏิ
แผนปฏิ
แผนปฏิบบบัตัตัติกิ ิการประจ
ารประจาปีาปีงบประมาณ
งบประมาณ 2561
2561
2561(75)
(17)
(1)
งานเขตพื้น้นทีที่ก่การศึ
ารศึกกษาประถมศึ
ษาประถมศึกกษาสระบุ
ษาสระบุรรี เขต
ี เขต22
สสานัานักกงานเขตพื

ฒนาตามยุ
ทธศาสตร์
ปีงบประมาณ
บาทางขีด
ยุทธศาสตร์ที่ 24.3พัฒงบพั
นาคุ
ณภาพผู
้เรียน และส่
งเสริม2560
การจัจดานวน
การศึ1,935,200
กษาเพื่อสร้
ความสามารถในการแข่งขัน
800,000

669,380
งานศิ
ลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวั
นออก ปีการศึกษา 2560
700,000
พื600,000
้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ขยายโอกาสทางการศึ
กษาให้
ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้426,820
ได้รับโอกาสในการ
500,000
419,000
420,000
พั400,000
ฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ
300,000
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ
่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
200,000
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางธั
ญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี และ นางรุจิกร วุฒิศาสตร์
ระยะเวลาดาเนินการ ธั100,000
นวาคม 2560 – มกราคม 2561
0
หลักการและเหตุผล
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายในการจัดการแข่งขันทางวิชาการของ
นักเรียน เพื่อกระตุ้นให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้เกิดพลังและกาลังใจในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน ซึ่งให้มีการ
า : ้งแผนปฏิ
ิการประจ
งบประมาณ
2560 บสพป.สระบุ
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรีทีย่มนทั
ในระดับบัตเขตพื
้นที่กาปีารศึ
กษา และระดั
ภูมิภาค ปีรี กเขต
ารศึ2กษา 2560 กาหนดจัดงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ระหว่างวันที่ 4 – 6 มกราคม 2561 ณ
จังหวัดนครนายก เพื่อเปิ4.4ดโอกาสให้
นักเรียนและครู
แสดงออกซึ่ง2560
ศักยภาพ
และสุ6,233,930
นทรียภาพจากการจั
งบพัฒนาตามจุ
ดเน้น ปีไงด้บประมาณ
จานวน
บาท ดการ
เรียนการสอนผ่านกิจกรรมอย่างหลากหลาย ครอบคลุม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ การแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ การแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในด้านต่าง ๆ โดยเน้นการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน
6,000,000

โครงการ
แผนงาน
สนองยุทธศาสตร์ที่ 2

สานักงานเขตพื
้นที4,824,024
่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ได้จัดการประกวด/แข่งขัน
5,000,000
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรม
4,000,000
นักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวั
นออก ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ อันจะส่งผลให้พัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึ
กษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมความสามารถ ด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็น
3,000,000
เครื่องมือในการเรียนรู้ ปลู2,000,000
กฝังคุณธรรม และก้าวนาสู่สากล
วัตถุประสงค์
ของนักเรียน

1,000,000

511,336

438,000
1. เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสร่319,180
วมการประกวด/แข่
งขัน อั102,390
นจะเป็นการแสดงออกซึ่งความสามารถ
39,000
0

จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6

2. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียน ครู ในระดับภูมิภาค
เป้าหมาย

ที่มา : แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2

เชิงปริมาณ
ตัวแทนนักเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จานวน 213
รายการ นักเรียน 759 คน ครู 376 คน จากสถานศึกษาในสังกัดที่เป็นตัวแทน จานวน 66 แห่ง
แผนปฏิ
แผนปฏิ
แผนปฏิบบบัตัตัติกิ ิการประจ
ารประจาปีาปีงบประมาณ
งบประมาณ 2561
2561
2561(76)
(17)
(1)
งานเขตพื้น้นทีที่ก่การศึ
ารศึกกษาประถมศึ
ษาประถมศึกกษาสระบุ
ษาสระบุรรี เขต
ี เขต22
สสานัานักกงานเขตพื

เชิ4.3
งคุณงบพั
ภาพฒนาตามยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2560 จานวน 1,935,200 บาท
1. ตัวแทนนักเรียนได้เข้าร่วมประกวด/แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและ
ภาคตะวันออก

800,000

669,380บภูมิภาค
2. นักเรีย700,000
นและครู ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดั
600,000

วิธีดาเนินงานและปฏิทินปฏิ
บัติงาน
500,000
กิจกรรม400,000

420,000

419,000

ระยะเวลา

426,820

ผู้รับผิดชอบ

300,000

ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมประกวด/แข่งขันงาน 4 -6 มกราคม 2561 นางธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี
200,000
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและ
และบุคลากรกลุ่มส่งเสริม
100,000
ภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
การจัดการศึกษา
0
งบประมาณ แผนงานพื้นฐานด้านการพั
กยภาพคน
ผลผลิทตี่ 4ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
ยุทธศาสตร์ฒทนาและเสริ
ี่ 1 ยุทธศาสตร์มทสร้
ี่ 2 ายุงศั
ทธศาสตร์
ที่ 3 ยุทธศาสตร์
งบดาเนินงาน จานวน 180,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ขอถัวจ่ายทุกรายการ
รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ
ที่มา : แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2

ที่

1
2

3
4
5

งบดาเนินงาน (บาท)
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
4.4
งบพั
ฒ
นาตามจุ
ด
เน้
น
ปี
ง
บประมาณ
2560
จ
านวน
6,233,930
บาท
ค่ า ใช้ จ่ า ยส าหรั บ การเข้ า ร่ ว มการประกวดและ
แข่ งขั น ทางวิ ช าการ งานศิ ล ปหั ต ถกรรมนั ก เรี ย น
ระดั บ ภาคกลางและภาคตะวั น ออก ปี ก ารศึ ก ษา
6,000,000
2560
ค่าอาหาร สาหรับ5,000,000
นักเรียนตัว4,824,024
แทนประกวด/แข่งขัน
151,800
จานวน 759 คน จ4,000,000
านวน 1 วัน ๆ ละ 200 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสาหรับบุคลากร
ที่เกี่ยวข้อง 10 คน3,000,000
2,000,000
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 10 คน
ๆ ละ 240 บาท 3 วัน
7,200
511,336
- ค่าพาหนะ (น้ามัน1,000,000
เชื้อเพลิง) 2 คัน
3,000
438,000
319,180
ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ
39,000 102,390 10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งจุดบริ0 การจุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุด2,000
เน้นที่ 6
ค่าวัสดุ
6,000
รายการ

- สพป.สระบุ174,000
ที่มรวม
า : แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560
รี เขต 2

6,000

แผนปฏิ
แผนปฏิ
แผนปฏิบบบัตัตัติกิ ิการประจ
ารประจาปีาปีงบประมาณ
งบประมาณ 2561
2561
2561(77)
(17)
(1)
งานเขตพื้น้นทีที่ก่การศึ
ารศึกกษาประถมศึ
ษาประถมศึกกษาสระบุ
ษาสระบุรรี เขต
ี เขต22
สสานัานักกงานเขตพื

4.3นผล
งบพัฒนาตามยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2560 จานวน 1,935,200 บาท
การติดตามและประเมิ
ตัวบ่งชี้สภาพความสาเร็จ

เครื่องมือที่ใช้วัด
และประเมินผล

วิธีการประเมิน

800,000

1. นักเรียนตัวแทนได้รับรางวั700,000
ลจากการเข้าร่วมประกวด/

669,380

1. การเข้าร่วมการประกวด/ 1. หลักเกณฑ์ของแต่ละ
แข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลาง
แข่งขัน
กิจกรรม
500,000
419,0002. การรายงาน
426,820 2. เอกสารรายงาน
และภาคตะวันออก ปีการศึกษา 2560 420,000
400,000
2. ครูและบุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรมในงานศิลปหัตถกรรม
300,000
นักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
200,000
ปีการศึกษา 2560
600,000

100,000

0

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4

ที่มา : แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2

4.4 งบพัฒนาตามจุดเน้น ปีงบประมาณ 2560 จานวน 6,233,930 บาท

6,000,000
5,000,000

4,824,024

4,000,000
3,000,000
2,000,000

1,000,000
0

319,180 438,000

511,336
39,000 102,390

จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6

ที่มา : แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2

แผนปฏิ
บัตบิกบารประจ
าปีงาปี
บประมาณ
2561
(78)(17)
แผนปฏิ
แผนปฏิ
ัตัตกิ ิการประจ
ารประจ
าปีงงบประมาณ
บประมาณ
2561
2561
(1)
กงานเขตพื
ที่การศึ
กษาประถมศึ
กษาสระบุ
สานัสกานั
งานเขตพื
้นที่ก้นารศึ
กษาประถมศึ
กษาสระบุ
รี เขตรี เขต
2 2

4.3 งบพั
ฒนาตามยุ
ทธศาสตร์
1,935,200 บาท
โครงการ
งานศิ
ลปหัตถกรรมนั
กเรีปยีงนบประมาณ
ระดับชาติ2560
ปีการศึจกานวน
ษา 2560
แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
สนองยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 2
800,000
669,380
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ
่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
700,000
ผู้รับผิดชอบ
นางธั
ญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี และ นางรุจิกร วุฒิศาสตร์
600,000
ระยะเวลาดาเนินการ มกราคม
- กุมภาพันธ์ 2561
500,000
419,000
426,820
420,000
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------400,000
ความเป็นมา
300,000
200,000
ส านั กงานคณะกรรมการการศึ
กษาขั้นพื้ นฐานกาหนดจั ดงานศิ ลปหั ตถกรรมนั กเรียน ครั้งที่ 67
100,000
ปีการศึกษา 2560 ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับชาติ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนและครูได้แสดงออกซึ่งศักยภาพ
0
และสุ น ทรี ย ภาพจากการจั ด การเรี
ยยุนการสอนผ่
านกิ จกรรมอย่างหลากหลาย ได้ แก่ กิ จกรรมแข่งขัน ในการ
ทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4
จัดการศึกษาปฐมวัย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ, การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี, กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการแข่งขันสาหรับการจัดการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) โดยเน้น
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่ทีว่มนา : แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2
สานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ได้รับการคัดเลื อกตัว แทนนักเรียน
เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนั
กเรียฒนระดั
บชาติดเน้จานวน
16 รายการ2560
ดังนั้นจจึานวน
งจาเป็6,233,930
นที่จะต้องจัดบาท
ทาโครงการรองรับ
4.4 งบพั
นาตามจุ
น ปีงบประมาณ
การจัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2560 ขึ้น

วัตถุประสงค์
ของนักเรียน

1. เพื่อ6,000,000
ให้นักเรียนได้มีโอกาสร่วมการประกวด/แข่งขัน อันจะเป็นการแสดงออกซึ่งความสามารถ
5,000,000

4,824,024

2. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียน ครู ในระดับชาติ
เป้าหมาย

4,000,000

เชิงปริม3,000,000
าณ
สานั กงานเขตพื
2,000,000 ้ น ที่ การศึ กษาประถมศึ กษาสระบุ รี เขต 2 ได้ รั บ การคั ดเลื อ กตั ว แทนนั กเรี ย น
72 คน ครู 30 คน จานวนกิจกรรม 16 รายการ เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรีย511,336
น ระดับชาติ ปีการศึกษา 2560
1,000,000
319,180 438,000
เชิงคุณภาพ
39,000 102,390
0 ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มี ตัวแทนนักเรียนได้เข้าร่วมประกวด/
1. สานักงานเขตพื
จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
2. นักเรียนและครู ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมการประกวดและแข่งขันทักษะทาง
ที่มา : แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2
วิชาการในระดับชาติ

แผนปฏิ
แผนปฏิ
แผนปฏิบบบัตัตัติกิ ิการประจ
ารประจาปีาปีงบประมาณ
งบประมาณ 2561
2561
2561(79)
(17)
(1)
งานเขตพื้น้นทีที่ก่การศึ
ารศึกกษาประถมศึ
ษาประถมศึกกษาสระบุ
ษาสระบุรรี เขต
ี เขต22
สสานัานักกงานเขตพื

4.3ทินงบพั
วิธีดาเนินงานและปฏิ
ปฏิบฒัตนาตามยุ
ิงาน ทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2560 จานวน 1,935,200 บาท
กิจกรรม
1. เสนอขออนุมัติโครงการ 800,000
2. แจ้งสถานศึกษาที่มีนักเรี700,000
ยนตัวแทนเข้าร่วมการ
ประกวดและแข่งขันงานศิล600,000
ปหัตถกรรมนักเรียน
500,000
ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ระดับชาติ420,000
3. สรุปรายงานผลการดาเนิ400,000
นงาน

ระยะเวลา
มกราคม 2561
กุมภาพัน669,380
ธ์ 2561
419,000

กุมภาพันธ์ 2561

ผู้รับผิดชอบ
นางธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี
นางรุจิกร วุฒิศาสตร์
และบุคลากรกลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา
426,820

300,000
200,000
งบประมาณ แผนงานพื้นฐานด้
านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
100,000
งบดาเนินงาน จานวน 60,000
บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ
0

ที่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4

รายการ

งบดาเนินงาน (บาท)
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

ที่มา : แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2

1 ค่าใช้จ่ายสาหรับการเข้าร่วมการประกวดและแข่งขันทางวิชาการ
งานศิลปหัตถกรรมนั
เรียฒ
น นาตามจุ
ระดับชาติดเน้น ปีงบประมาณ 2560 จานวน 6,233,930 บาท
4.4 กงบพั
- ค่าอาหารสาหรับนักเรียนตัวแทนประกวดและแข่งขัน
17,280
จานวน 72 คน ๆ ละ 240 บาท
- ค่าเบี้ยเลี้ยงสาหรั
บครูผู้สอนตัวแทนประกวดและแข่งขัน
7,200
6,000,000
จานวน 30 คน ๆ ละ 240 บาท
21,700
4,824,024
5,000,000
- ค่าจ้างเหมารถ
ค่าใช้จ่ายในการเดิ4,000,000
นทางไปราชการ สาหรับเจ้าหน้าที่
810
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 13,000,000
คน จานวน 3 วัน ๆ ละ 270 บาท
2,400
2
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 10 คน จานวน 1 วัน ๆ ละ 240 บาท
960
2,000,000
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 2 คน จานวน 2 วัน ๆ ละ 240 บาท
1,200
511,336
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 51,000,000
คน จานวน 1 วัน ๆ 319,180
ละ 240 438,000
บาท
3,000
102,390
39,000
- ค่าน้ามันรถยนต์ส่วนกลาง
2 คัน
0
จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6
3 ค่าวัสดุ
รวม

-

ที่มา : แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2

5,450

54,550 5,450

แผนปฏิ
แผนปฏิ
แผนปฏิบบบัตัตัติกิ ิการประจ
ารประจาปีาปีงบประมาณ
งบประมาณ 2561
2561
2561(80)
(17)
(1)
งานเขตพื้น้นทีที่ก่การศึ
ารศึกกษาประถมศึ
ษาประถมศึกกษาสระบุ
ษาสระบุรรี เขต
ี เขต22
สสานัานักกงานเขตพื

4.3 งบพัฒนาตามยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2560 จานวน 1,935,200 บาท
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1.นักเรียนและครูได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
2.นักเรียนและครูสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สูงขึ้น
800,000
669,380
การติดตามและประเมินผล700,000
600,000

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล
419,000
426,820
420,000
400,000
1. นักเรียนตัวแทนได้รับรางวั
ลจากการเข้าร่วมประกวด และ การเข้าร่วมประกวด/ ผลการประกวด/
300,000
แข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2559 ระดับชาติ
แข่งขัน
แข่งขัน
200,000
2. ครูและนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมในงานศิลปหัตถกรรม
100,000
นักเรียน ปี 2559 ระดับชาติ
ตัวบ่งชี500,000
้สภาพความสาเร็จ

0

วิธีการประเมิน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4

ที่มา : แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2

4.4 งบพัฒนาตามจุดเน้น ปีงบประมาณ 2560 จานวน 6,233,930 บาท

6,000,000
5,000,000

4,824,024

4,000,000
3,000,000
2,000,000

1,000,000
0

319,180 438,000

511,336
39,000 102,390

จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6

ที่มา : แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2

แผนปฏิ
แผนปฏิ
แผนปฏิบบบัตัตัติกิ ิการประจ
ารประจาปีาปีงบประมาณ
งบประมาณ 2561
2561
2561(81)
(17)
(1)
งานเขตพื้น้นทีที่ก่การศึ
ารศึกกษาประถมศึ
ษาประถมศึกกษาสระบุ
ษาสระบุรรี เขต
ี เขต22
สสานัานักกงานเขตพื

4.3 งบพัฒทนาตามยุ
ทธศาสตร์
ปีงบประมาณ
2560คจลากรทางการศึ
านวน 1,935,200กบาท
ยุทธศาสตร์
ี่ 3 ส่งเสริ
มการพั
ฒนาครูและบุ
ษา
โครงการ
สรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงาน สพป.สระบุรี เขต 2
800,000
แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศัก669,380
ยภาพคน
700,000
สนองกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 3
600,000
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
500,000
419,000
426,820
ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 2560420,000
400,000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------300,000
1. หลักการและเหตุผล 200,000
สานักงานเขตพื
้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ดาเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้าง
100,000
เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งยาม0จานวน 2 ตาแหน่ง และแม่บ้าน จานวน 1 ตาแหน่ง ปฏิบัติงานในสานักงาน
ธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4
เขตพื้นที่การศึกษา แทนตาแหน่งเดิมทียุ่วทธศาสตร์
่างลง ทดัี่ 1งนัยุ้นทธศาสตร์
เพื่อให้ทกี่ 2ารดยุทาเนิ
นการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานใน
สานักงานเขต เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นระบบ มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการและเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อราชการ สานักงานเขตพืที้น่มทีา ่ก: ารศึ
กษาประถมศึ
ษาสระบุ
รี เขต2560
2 จึงสพป.สระบุ
จัดทาโครงการสรรหาลู
กจ้างชั่วคราว
แผนปฏิ
บัติการประจกาปี
งบประมาณ
รี เขต 2
ปฏิบัติงานในสานักงานเขต
2. วัตถุประสงค์
4.4 งบพัฒนาตามจุดเน้น ปีงบประมาณ 2560 จานวน 6,233,930 บาท
1. เพื่อให้การดาเนินการด้านอาคารสถานที่ ด้านความปลอดภัยในอาคาร ทรัพย์สินของทางราชการ
และของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาและในสถานศึกษา ตลอดจนด้านความ
สะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
6,000,000
2. เพื่อให้มีลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาครบตามจานวนที่ว่างลงและครบ
4,824,024
5,000,000
ตามจานวนที่ได้รับจัดสรรจากส
านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. เป้าหมาย
4,000,000
3.1 เชิงปริมาณ
3,000,000
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 สามารถคัดเลือกบุคลากร(ยาม,แม่บ้าน)
2,000,000
เพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานได้
ครบตามจานวนที่ต้องการ ตาแหน่งยาม จานวน 1 ตาแหน่ง และตาแหน่งแม่บ้าน
511,336
จานวน 1 ตาแหน่ง 1,000,000
319,180 438,000
3.2 เชิงคุณภาพ
39,000 102,390
0
- สานักงานเขตพื้นที่การศึ
กษาประถมศึ
บุคนทีลากร(ยาม,แม่
จุดเน้
นที่ 1 จุดเน้นที่ ก2 ษาสระบุ
จุดเน้นที่ 3รจุี ดเขต
เน้นที2่ 4 จุมีดเน้
่ 5 จุดเน้นที่ 6 บ้าน) ที่มีคุณสมบัติ
ตามมาตรฐานตาแหน่ง และเป็นไปตามความต้องการของหน่วยงาน
- สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีบุคลากรที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของ
ที่มา : แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2
หน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนปฏิ
แผนปฏิ
แผนปฏิบบบัตัตัติกิ ิการประจ
ารประจาปีาปีงบประมาณ
งบประมาณ 2561
2561
2561(82)
(17)
(1)
งานเขตพื้น้นทีที่ก่การศึ
ารศึกกษาประถมศึ
ษาประถมศึกกษาสระบุ
ษาสระบุรรี เขต
ี เขต22
สสานัานักกงานเขตพื

4.3 งบพั
นาตามยุ
4. วิธีดาเนินงานและปฏิ
ทินดฒาเนิ
นการ ทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2560 จานวน 1,935,200 บาท
กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

800,000
1. ขออนุมัติโครงการ
ตุลาคม 2560
นางอาทิตยา นาคมาลี
669,380
700,000
2. ประชุมคณะกรรมการดาเนิ
นการ
ตุลาคม 2560
คณะทางานฯ
600,000
3. ดาเนินการคัดเลือก
ตุลาคม 2560
คณะทางานฯ
500,000
426,820กลุ่มอานวยการ
420,000
4. ดาเนินการอบรมปฐมนิเทศ
ตุลาคม 419,000
2560
400,000
5. มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่
ตุลาคม 2560
กลุ่มอานวยการ
300,000
5. ระยะเวลาและสถานที่ เดือนตุลาคม 2560 ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
200,000
6. งบประมาณ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
100,000
งบดาเนินงาน (งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา) จานวน 2,900 บาท ( สองพันเก้าร้อยบาทถ้วน )
0
รายละเอี
าใช้จท่าี่ 2ยโครงการ
ยุทธศาสตร์
ที่ 1 ยยุทดค่
ธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4
งบดาเนินงาน (บาท)
ที่
รายการ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
รวม
ที่มา : แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2
1
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มกรรมการ จานวน
900
900
30 คน ๆ ละ 30 บาท
4.4 งบพัฒนาตามจุดเน้น ปีงบประมาณ 2560 จานวน 6,233,930 บาท
6
2,000 2,000
ค่าวัสดุ
รวมทั้งสิ้น
900
2,000 2,900
6,000,000

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
4,824,024
5,000,000
สานักงานเขตพื
้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ยามและแม่บ้าน
ในสานักงานครบ และบุค4,000,000
ลากรดังกล่าวสามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้การ
ปฏิบัติงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นระบบ
3,000,000
มีระเบียบ อาคารสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ ตลอดจนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2,000,000
ในสานักงานเขตพื้นที่การศึ
กษา มีความปลอดภัย และมีขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน
511,336
8. การติดตามและประเมิ1,000,000
นผล
319,180 438,000
39,000
ตัวบ่งชี้สภาพความสาเร็จ
วิธีการประเมิ
น 102,390 เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล
0
1. การดาเนินการคัดเลือกเป็นไปด้วยจุดเน้นที่-1กจุากั
ดเน้บนทีติ่ 2ดจุตาม
ดเน้นทีตรวจสอบ
่ 3 จุดเน้นที่ 4สัจุงดเกต
เน้นที่ 5 -จุดแบบสอบถาม
เน้นที่ 6
ความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม
- แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
- การสังเกต
2. ทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดทีเลื่มาอ:กได้
- สัญญาจ้าง
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2
ร้อยละ 100 ของจานวนอัตราว่าง

แผนปฏิ
แผนปฏิ
แผนปฏิบบบัตัตัติกิ ิการประจ
ารประจาปีาปีงบประมาณ
งบประมาณ 2561
2561
2561(83)
(17)
(1)
งานเขตพื้น้นทีที่ก่การศึ
ารศึกกษาประถมศึ
ษาประถมศึกกษาสระบุ
ษาสระบุรรี เขต
ี เขต22
สสานัานักกงานเขตพื

4.3 งบพั
ฒนาตามยุ
ทธศาสตร์
ปีงบประมาณ
จานวน
บาทกษาอื่นตาม
ดาเนิ
นการคัดเลื
อกบุคคลเพื
่อแต่งตั้งให้ด2560
ารงตาแหน่
งบุค1,935,200
ลากรทางการศึ
มาตรา 38 ค. (2) ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชานาญการพิเศษ
แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
800,000
669,380
สนองกลยุทธ์
กลยุ
ทธ์ที่ 4
700,000
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ
่มงานสรรหา และบรรจุแต่งตั้ง กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.สระบุรี เขต 2
600,000
ระยะเวลาดาเนินการ เดื500,000
อนพฤศจิกายน 2560 – กันยายน 2561
419,000
426,820
420,000
.............................................................................................................................
...............................................
400,000
โครงการ

1.หลักการและเหตุผล 300,000
200,000
ด้วย กลุ่มบริหารงานบุ
คคล สพป.สระบุรี เขต 2 มีบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2)
ลาออกจากราชการ ตาแหน่100,000
งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชานาญการพิเศษ ทาให้ขาดแคลนบุคลากรในการ
ปฏิบัติงานที่มีความยุ่งยากซับซ้อน0 หรือต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก โดย อนุมัติของ กศจ.สระบุรี
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4
ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ให้ดาเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งประเภทวิชาการ ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชานาญการพิเศษ จานวน 1 ตาแหน่ง ระหว่าง
่มา : แผนปฏิ
บัติกาเนิ
ารประจ
าปีดงบประมาณ
ี เขต 22560
วันที่ 1 - 17 พฤศจิกายน ที2560
โดยจะด
นการคั
เลือกในวัน2560
ที่ 15สพป.สระบุ
พฤศจิกรายน
2.วัตถุประสงค์
1. เพื่อสรรหาบุ4.4
คคลต
าแหน่
งบุคลากรทางการศึ
กษาอื่นตามมาตรา
38 ค(2)
ให้ดารงตาแหน่
งบพั
ฒนาตามจุ
ดเน้น ปีงบประมาณ
2560 จานวน
6,233,930
บาท งสูงขึ้น
2. เพื่อเลื่อนตาแหน่งบุคลากร เป็นระดับชานาญการพิเศษ
3.เป้าหมาย

6,000,000

ด้านผลผลิต – ผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับการแต่งตั้งในระดับที่สูงขึ้น
4,824,024
ด้านคุณภาพ – 5,000,000
ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม
4.วิธีดาเนินงานและปฏิท4,000,000
ินดาเนินการ
3,000,000
การดาเนินการสอบคั
ดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38
ค.(2) ตาแหน่งนักทรัพยากรบุ
คคล ระดับชานาญการพิเศษ โดยจะรับสมัครระหว่างวันที่ 1 - 7 พฤศจิกายน
2,000,000
2560 และดาเนินการคัดเลือกในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 โดยการสอบข้อเขี511,336
ยน ประเมินผลงาน และสอบ
1,000,000
438,000
สัมภาษณ์ และประกาศผลการคัดเลือกในวันที319,180
่ 17 พฤศจิ
กายน 2560 102,390

5. งบประมาณ

0

39,000

จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน จานวนเงิน 11,210 บาท
(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสิบบาทถ้วน) (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
ที่มา : แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2

แผนปฏิ
แผนปฏิ
แผนปฏิบบบัตัตัติกิ ิการประจ
ารประจาปีาปีงบประมาณ
งบประมาณ 2561
2561
2561(84)
(17)
(1)
งานเขตพื้น้นทีที่ก่การศึ
ารศึกกษาประถมศึ
ษาประถมศึกกษาสระบุ
ษาสระบุรรี เขต
ี เขต22
สสานัานักกงานเขตพื

4.3จ่างบพั
ฒนาตามยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2560 จานวน 1,935,200 บาท
รายละเอียดการใช้
ยโครงการ
ค่าใช้จ่าย
ที่
รายการ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
800,000
669,380
1 ค่าอาหารเช้ากรรมการ+จนท.เตรี
ยมสอบ 16 คนๆละ
960
700,000
60 บาท
600,000
2 ค่าอาหารกลางวันคณะกรรมการ
35 คนๆละ 90
บาท
3,150
500,000
419,000
426,820
420,000
ค่าอาหารว่างและเครื400,000
่องดื่มกรรมการ 35 คน2 มื้อๆ
3
2,100
300,000
30บาท
200,000
4 ค่าวัสดุ
5,000
100,000

รวมเงิน
0

6,210

รวม
960
3,150
2,100
5,000

5,000 11,210

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4

6. การติดตามและประเมิลผล
ที่มา : แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2

ตัวบ่งชี้สภาพความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล
1. การดาเนินการสอบคัดเลือก
กากับ ติดตาม ตรวจสอบ คาสั่ง
- การสังเกต
4.4
งบพั
ฒ
นาตามจุ
ด
เน้
น
ปี
ง
บประมาณ
2560
จ
านวน
บาท
เป็นไป อย่างเรียบร้อย บริสุทธิ์ การแต่งตั้งคณะกรรมการคณะต่างๆ - 6,233,930
แบบสอบถาม
โปร่งใส ยุติธรรม
การสังเกต เป็นต้น
2. ได้บุคลากรทางการศึกษาอื่น
6,000,000
ตามมาตร 38ค(2) ตาแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคล ที่มีค5,000,000
วามรู้ 4,824,024
ความสามารถในการปฏิบ4,000,000
ัติงานที่มี
มีความยากมาก ความยุ่งยาก
3,000,000
ซับซ้อน หรือต้องตัดสินใจหรื
อ
แก้ปัญหาที่ยากมาก 2,000,000
1,000,000

319,180 438,000

511,336

39,000 102,390
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
0
กลุ่มบริหารงานบุคคล จุดสเน้านั
นทีก่ 1งานเขตพื
จุดเน้นที่ 2 ้นจุดทีเน้่กนารศึ
ที่ 3 กจุดษาประถมศึ
เน้นที่ 4 จุดเน้นกทีษาสระบุ
่ 5 จุดเน้นทีร่ ี 6เขต 2

ที่มา : แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2

แผนปฏิ
แผนปฏิ
แผนปฏิบบบัตัตัติกิ ิการประจ
ารประจาปีาปีงบประมาณ
งบประมาณ 2561
2561
2561(85)
(17)
(1)
งานเขตพื้น้นทีที่ก่การศึ
ารศึกกษาประถมศึ
ษาประถมศึกกษาสระบุ
ษาสระบุรรี เขต
ี เขต22
สสานัานักกงานเขตพื

4.3 งบพั
ฒนาตามยุ
ทธศาสตร์ปนีงผลสั
บประมาณ
2560บัตจิงานวน
1,935,200
บาท กษารุ่นใหม่
โครงการ
ประชุ
มสัมมนาการประเมิ
มฤทธิ์การปฏิ
านของผู
้อานวยการสถานศึ
แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
สนองยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
800,000
669,380
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ
่มบริหารงานบุคคล
700,000
ระยะเวลาดาเนินการ ธั600,000
นวาคม 2559 – กันยายน – ธันวาคม 2560
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------500,000
หลักการและเหตุผล

400,000

420,000

419,000

426,820

ตามที่ประชุม 300,000
คณะกรรมการที่ปรึกษา(พี่เลี้ยง)และคณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน
200,000
ในหน้าที่ ตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา และผู้อานวยการสถานศึกษา กรณีพิเศษ เมื่อครั้งที่1/2560
100,000
วันที่ 28 กันยายน 2560 มีมติให้มีการนิเทศและตรวจประเมินผลงาน การนาเสนอผลงานดีเด่นของผู้อานวยการ
0
สถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างได้เป็นกรณียุทพธศาสตร์
ิเศษ ที่โดยก
เพื่อชีท้แี่ 4จงทาความเข้าใจแนว
1 ยุทาหนดให้
ธศาสตร์ที่ 2มีกยุารประชุ
ทธศาสตร์ทมี่ พิ
3 เศษ
ยุทธศาสตร์
ปฏิบัติและคัดเลือกผู้อานวยการสถานศึกษาที่มีผลงานเป็นตัวแทนของแต่ละกลุ่ม นาเสนอผลงานตามตัวชี้วัดที่
รับผิดชอบ
ที่มา : แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2

เพื่อให้การนิเทศและตรวจประเมินผลงาน การนาเสนอผลงานดีเด่นของผู้อานวยการสถานศึกษาที่เป็น
แบบอย่างที่ดี ประสบผลสาเร็จ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงจัดทาโครงการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน
ฒนาตามจุ
ปีงบประมาณ
2560ณจอาคารวิ
านวน 6,233,930
ของผู้อานวยการสถานศึ4.4
กษารุงบพั
่นใหม่
ในวันทีด่ เน้
17น พฤศจิ
กายน 2560
ทยบริการ สบาท
านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยมีผู้ร่วมการประชุมสัมมนา ประกอบด้วย คณะกรรมการประเมิน
จานวน 9 คน คณะกรรมการพี่เลี้ยง 9 คน, ผอ.รร. 27 คนและคณะครูใน รร. รวม 148 คน, เจ้าหน้าที่ 20 คน
6,000,000
รวม 186 คน
4,824,024

5,000,000
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒ4,000,000
นาสมรรถนะ ผู้อานวยการสถานศึกษารุ่นใหม่
2. เพื่อประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อานวยการสถานศึกษา
3,000,000
3. เพื่อส่งเสริมเครือข่ายผู้บริหารสถานศึกษารุ่นใหม่
2,000,000
เป้าหมาย

ด้านผลผลิ1,000,000
ต

319,180 438,000

511,336

39,000 102,390

- ผู้อานวยการสถานศึ
กษารุ่นใหม่ 27 คนและคณะครู ในโรงเรียนรวม 148 คน ,
0
จุดเน้นคณะกรรมการประเมิ
ที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3นจุสัดมเน้ฤทธิ
นที่ 4์ผจุลการปฏิ
ดเน้นที่ 5 จุบดเน้
ที่ 6 9 คน
คณะกรรมการที่ปรึกษา (พี่เลี้ยง) 9 คน,
ัติงนาน
และเจ้าหน้าที่ 20 คน รวม 186 คน
ด้านคุณภาพ ที่มา : แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2
- ผู้อานวยการสถานศึกษารุ่นใหม่ มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ผ่านการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ทุกคน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงขึ้น
แผนปฏิ
แผนปฏิ
แผนปฏิบบบัตัตัติกิ ิการประจ
ารประจาปีาปีงบประมาณ
งบประมาณ 2561
2561
2561(86)
(17)
(1)
งานเขตพื้น้นทีที่ก่การศึ
ารศึกกษาประถมศึ
ษาประถมศึกกษาสระบุ
ษาสระบุรรี เขต
ี เขต22
สสานัานักกงานเขตพื

นาตามยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2560 จานวน 1,935,200 บาท
วิธีดาเนินงานและปฏิ4.3
ทินดงบพั
าเนินฒการ
กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ

1. จัดทาโครงการ/ขออนุมัติโ800,000
ครงการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนิ700,000
นงาน
600,000
3. ดาเนินการจัดประชุมสัมมนา,จัดนิทรรศการแสดง
ผลงาน และตัวแทน ผอ.รร.น500,000
าเสนอผลงาน420,000
400,000
4. ประชุมหลัง coaching,ประเมิน,พัฒนา
300,000
5. สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ
200,000

ผู้รับผิดชอบ

พฤศจิกายน
2560
669,380
พฤศจิกายน 2560
17 พฤศจิกายน 2560
419,000

วัชรากร
วัชรากร
คณะกรรมการ

426,820

พฤศจิกายน 2560
พฤศจิกายน 2560

คณะกรรมการ
คณะกรรมการ

ระยะเวลาดาเนินโครงการ จ100,000
านวน 1 ปี (พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560)
0
งบประมาณ แผนงานพื้นฐานด้านการพั
ฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน งบดาเนินงาน จานวน 45,100 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

รายการ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
วัสดุ
ที่มา : แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ 186 x 60
11,160

รวม
11,160

ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ 186x90
16,740
4.4 งบพัฒนาตามจุดเน้น ปีงบประมาณ 2560 จานวน 6,233,930 บาท
ค่าชดเชยน้ามันกรรมการฯ 18x300
5,400

16,740

ค่าวัสดุโครงการ
ค่าถ่ายเอกสาร

6,000,000
4,824,024

5,400

5,000

5,000

2,000

2,000

5,000,00020คน/2ครั้ง
2.ประชุมย่อยของคณะกรรมการ

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม4,000,000
1 มื้อ 20x30

1,200

1,200

3,000,000
ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ 20/90

3,600

3,600

2,000,000
รวมทั
้งสิ้น

38,100

การติดตามและประเมินผล1,000,000

319,180 438,000

ตัวบ่งชี้สภาพความส0าเร็จ

7,000

45,100

511,336
39,000 102,390

วิธีการประเมิน

เครื่องมือและประเมินผล

จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6

ผู้อานวยการสถานศึกษารุ่นใหม่ มีสมรรถนะในการ - ประเมินตามตัวชี้วัด
- แบบประเมิน
- สัมภาษณ์/สอบถาม
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิ
แบบสอบถาม
ที่มา : แผนปฏิทบธิัตผิกลาร ประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุร-ี เขต
2
สั
ง
เกต
ผ่านการประเมิน 100%
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.สระบุรี เขต 2
แผนปฏิ
บัติการประจ
าปีงบประมาณ
2561 (87)
แผนปฏิ
แผนปฏิ
บบัตัตกิ ิการประจ
ารประจ
าปี
าปีงงบประมาณ
บประมาณ
2561
2561(17)
(1)
สานักงานเขตพื
้นทีก่กษาประถมศึ
ารศึกษาประถมศึ
กษาสระบุ
สานักงานเขตพื
้นที่การศึ
กษาสระบุ
รี เขต 2รี เขต 2

4.3 งบพัฒสรรหาบุ
นาตามยุคทคลเพื
ธศาสตร์
2560 จานวน่วไป1,935,200
บาท
โครงการ
่อจัดปจ้ีงาบประมาณ
งเป็นพนักงานราชการทั
ตาแหน่งครู
ผู้สอน
แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
สนองยุทธศาสตร์
ที่ 3
800,000
669,380
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 700,000
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ผู้รับผิดชอบ
นางอาทิตยา นาคมาลี นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
600,000
ระยะเวลาดาเนินการ 500,000
ธันวาคม 2560
419,000
426,820
420,000
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------400,000
หลักการ/เหตุผล(ความเป็น300,000
มา)
200,000
สานักงานเขตพื
้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จะดาเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้าง
100,000
เป็นพนักงานราชการ จานวน
1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนที่มีตาแหน่งว่าง ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการ
ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อ0ย รวดเร็ว ถูกต้องตามหลักการบริหารงานบุคคล หลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4
และหลักธรรมาภิบาล และเป็นไปตามแนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากาลังพนักงานราชการและลูกจ้าง
ชั่วคราว สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2560 ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการ
ที่มา : กแผนปฏิ
ารประจ
าปีงบประมาณ 2560
รี เขต
จัดการเรียนการสอนของสถานศึ
ษา จึงบจััตดิกให้
มีโครงการสรรหาบุ
คคลเพืสพป.สระบุ
่อจัดจ้างเป็
นพนั2 กงานราชการทั่วไป
ตาแหน่งครูผู้สอน
วัตถุประสงค์
4.4 งบพัฒนาตามจุดเน้น ปีงบประมาณ 2560 จานวน 6,233,930 บาท
1. เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คล่องตัว เกิดผลดี
ต่อผู้เรียนและการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนของสถานศึกษา
2. เพื่อให้6,000,000
มีจานวนพนักงานราชการที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาครบทุกโรงเรียนและครบตาม
จานวนได้รับจัดสรรจากสานักงานคณะกรรมการการศึ
กษาขั้นพื้นฐาน
4,824,024
5,000,000
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
(Output)
4,000,000
พนักงานราชการที
่สมัครเข้ารับการคัดเลือกทั้งหมดผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
3,000,000
เชิงคุณภาพ (Outcome)
2,000,000
มีบุคลากรที
่ทาหน้าที่ผู้สอนครบชั้น และปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มเวลาและเต็มความสามารถ
511,336
ทาให้นักเรียนได้รับความรู1,000,000
้อย่างเต็มที่ ทาให้คุณภาพการศึ
ก
ษาอยู
ใ
่
นระดั
บ
ที
ส
่
ู
ง
ขึ
น
้
ส่งผลดีต่อการจัดการเรียน
319,180 438,000
39,000 102,390
การสอนโดยรวมของสถานศึกษา
0

จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6

ที่มา : แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2

แผนปฏิ
แผนปฏิ
แผนปฏิบบบัตัตัติกิ ิการประจ
ารประจาปีาปีงบประมาณ
งบประมาณ 2561
2561
2561(88)
(17)
(1)
งานเขตพื้น้นทีที่ก่การศึ
ารศึกกษาประถมศึ
ษาประถมศึกกษาสระบุ
ษาสระบุรรี เขต
ี เขต22
สสานัานักกงานเขตพื

4.3ทงบพั
ฒนาตามยุ
วิธีดาเนินงาน /และปฏิ
ินดาเนิ
นการ ทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2560 จานวน 1,935,200 บาท
ระยะเวลาดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
1. ประกาศรับสมัคร

800,000

ภายในวันที่ 17 ธันวาคม
นางอาทิตยา นาคมาลี
669,380
2560
700,000
2. ดาเนินการรับสมัคร 600,000
วันที่ 18 – 24 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตามคาสั่ง
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิท500,000
ธิเข้ารับการคั420,000
ดเลือก ภายใน
26 ธันวาคม 2560 426,820
นางอาทิตยา นาคมาลี
419,000
4. ดาเนินการคัดเลือก 400,000
วันที่ 28 ธันวาคม 2560
คณะกรรมการตามคาสั่ง
5. ประกาศผลการคัดเลือ300,000
ก
ภายใน 29 ธันวาคม 2560
นางอาทิตยา นาคมาลี
6. จัดทาสัญญาจ้าง 200,000
วันที่ 3 มกราคม 2561
นางอาทิตยา นาคมาลี
100,000
งบประมาณ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
0
งบดาเนินงาน(งบพัฒนาคุณภาพการศึ
กยุษา)
จานวน 9,100 บาท (เก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
ทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4
ขอถัวจ่ายทุกรายการ
รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ
ที่

งบดรีาเนิ
ที่มรายการ
า : แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุ
เขตน2งาน (บาท)
ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

1 ค่าวัสดุ
4.4 งบพัฒานาตามจุ
ปีงบบประมาณ 2560 จานวน 6,233,930
2 ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่
ง เครื่องดืด่มเน้สนาหรั
5,600 บาท
กรรมการดาเนินการคัดเลือก จานวน 56 คน
คนละ 100 บาท
6,000,000
3 ค่าสถานที่สอบ
1,500
5,000,000

4,824,024

รวม
4,000,000
รวมทั้งสิ้น

7,100
9,100

ค่าวัสดุ
2,000

2,000

3,000,000

การติดตามและประเมินผล

2,000,000

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
1,000,000
ประเมินผล
319,180 438,000
102,390
1.กระบวนการดาเนินการ
- การสังเกต 39,000
- แบบสารวจ
0
จุดเน้นที่ 1 จุดเน้-นที่ 2ผลการด
จุดเน้นที่ 3าเนิ
จุดเน้
ที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที-่ 6 คาสั่ง/ประกาศ
คัดเลือกเป็นตามหลักเกณฑ์
นนงาน
2. ผู้ผ่านการคัดเลือก เป็นผู้ผ่าน
- การรายงาน
เกณฑ์การคัดเลือกตาม ที่มา : แผนปฏิบัติการ ประจ
- าปี
การสั
งเกต 2560 สพป.สระบุรี เขต- 2 แบบสารวจ
งบประมาณ
หลักเกณฑ์ที่ สพป.สระบุรี
- ผลการดาเนินงาน
- คาสั่ง/ประกาศ
เขต 2 กาหนด
- การรายงาน
ตัวบ่งชี้สภาพความสาเร็จ

วิธีการประเมิน

511,336

แผนปฏิ
บัติกบบารประจ
าปีงบประมาณ
25612561
(89) (17)
แผนปฏิ
แผนปฏิ
ัตัตกิ ิการประจ
ารประจ
าปี
าปีงงบประมาณ
บประมาณ
2561
(1)
กงานเขตพื
ที่กการศึ
กษาประถมศึ
กษาสระบุ
สานัสกานั
งานเขตพื
้นที่ก้นารศึ
ษาประถมศึ
กษาสระบุ
รี เขตร2ี เขต 2

4.3 งบพัฒคัดนาตามยุ
ธศาสตร์
จานวน
1,935,200
บาทมพ์ดีด
โครงการ
เลือกบุคทคลเพื
่อคัดปเลืีงอบประมาณ
กเป็นลูกจ้า2560
งชั่วคราว
ตาแหน่
งพนักงานพิ
แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
สนองยุทธศาสตร์
ที่ 3
800,000
669,380
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 700,000
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ผู้รับผิดชอบ
นางอาทิตยา นาคมาลี นักทรัพยากรบุคคล ชานาญการ
600,000
ระยะเวลาดาเนินการ
มกราคม – กุมภาพันธ์ 2561
500,000
400,000

420,000

419,000

426,820

หลักการ/เหตุผล(ความเป็น300,000
มา)
200,000
สานักงานเขตพื
้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จะดาเนินการคัดเลือกบุคคล
100,000
เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตาแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี
เขต 2 ดังนั้นเพื่อให้ดาเนินการเป็น0ไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว มีความถูกต้องตามหลักการบริหารงานบุคคล
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4
หลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และหลักธรรมาภิบาล เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภารกิจด้านการศึกษาของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จึงจัดให้มีโครงการดาเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราว ตาแหน่งพนักงานพิทีม่มพ์าด:ีดแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้4.4
การดงบพั
าเนิฒนการงานด้
นการพิ
พ์เอกสารราชการของส
านัก6,233,930
งานเขตพื้นทีบาท
่การศึกษา
นาตามจุดาเน้
น ปีงมบประมาณ
2560 จานวน
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เกิดความรวดเร็ว คล่องตัว เกิดผลดีต่อการบริหารจัดการงานราชการของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
2. เพื่อให้ม6,000,000
ีลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งพนักงานพิมพ์ดีดครบตามจานวนที่ได้รับจัดสรร
เป้าหมาย ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกทั4,824,024
้งหมดผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
5,000,000

วิธีดาเนินงาน /และปฏิทิน4,000,000
ดาเนินการ
3,000,000

ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินงาน
511,336
ประกาศรับสมัคร 1,000,000
6
12
มกราคม
2561
นางอาทิตยา นาคมาลี
319,180 438,000
102,390
39,000
ดาเนินการรับสมัคร
13 – 19 มกราคม
2561
นางอาทิตยา นาคมาลีและคณะ
0
จุดเน้
นทีอ่ 1กจุดเน้นภายในวั
ที่ 2 จุดเน้นนทีที่ 323จุดมกราคม
เน้นที่ 4 จุดเน้2561
นที่ 5 จุดเน้นางอาทิ
นที่ 6 ตยา นาคมาลี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคั
ดเลื
ดาเนินการคัดเลือก
25 มกราคม 2561
นางอาทิตยา นาคมาลีและคณะ
ประกาศผลการคัดเลือกที่มา : แผนปฏิบัติการ ประจ
ภายในวั
นที่ 26 มกราคม
2561 รนางอาทิ
าปีงบประมาณ
2560 สพป.สระบุ
ี เขต 2 ตยา นาคมาลี
จัดทาสัญญาจ้าง
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
นางอาทิตยา นาคมาลี
กิจ2,000,000
กรรม

แผนปฏิ
บัติกบารประจ
าปีงบประมาณ
25612561
(90) (17)
แผนปฏิ
แผนปฏิ
บัตัตกิ ิการประจ
ารประจ
าปี
าปีงงบประมาณ
บประมาณ
2561
(1)
านักงานเขตพื
้นที่การศึ
กษาประถมศึ
กษาสระบุ
สานักสงานเขตพื
้นที่การศึ
ษาประถมศึ
กษาสระบุ
รี เขต ร2ี เขต 2

4.3 งบพั
ฒนาตามยุ
ทธศาสตร์
ปีงบประมาณ
จานวน
1,935,200
งบประมาณ แผนงานพื
้นฐานด้
านการพั
ฒนาและเสริ
มสร้างศัก2560
ยภาพคน
ผลผลิ
ตผู้จบการศึบาท
กษาภาคบังคับ
งบดาเนินงาน (งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา) จานวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ขอถัวจ่ายทุกรายการ
800,000

รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ

669,380

700,000

ที่

600,000
รายการ
500,000

420,000

419,000

งบดาเนินงาน (บาท)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย

1 ค่าวัสดุ
400,000
2 ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่
300,000 างและเครื่องดื่ม
คณะกรรมการดาเนิน200,000
งาน จานวน 30 คน ๆ ละ
100 บาท
100,000
รวม0
รวมทั้งสิ้น ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2

426,820

ค่าวัสดุ
2,000

3,000

ยุทธศาสตร์ที่ 3

3,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4
5,000

2,000

การติดตามและประเมินผล

ที่มา : แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2

ตัวบ่งชี้สภาพความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล
1. กระบวนการดาเนินการ
งเกต 2560 จานวน 6,233,930
- แบบสบาท
ารวจ
4.4 งบพัฒนาตามจุดเน้น- ปีงการสั
บประมาณ
คัดเลือกเป็นตามหลักเกณฑ์
- ผลการดาเนินงาน
- คาสั่ง/ประกาศ
ที่กาหนด
- การายงาน
2. ผู้ผ่านการคัดเลือก เป็น6,000,000
ผู้ผ่าน
- การสังเกต
- แบบสารวจ
เกณฑ์การคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ 4,824,024 - ผลการดาเนินงาน
- คาสั่ง/ประกาศ
5,000,000
ที่ สพป.สระบุรี เขต 2 กาหนด
- การายงาน
4,000,000
3,000,000
2,000,000

1,000,000
0

319,180 438,000

511,336
39,000 102,390

จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6

ที่มา : แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2

แผนปฏิ
แผนปฏิ
แผนปฏิบบบัตัตัติกิ ิการประจ
ารประจาปีาปีงบประมาณ
งบประมาณ 2561
2561
2561(91)
(17)
(1)
งานเขตพื้น้นทีที่ก่การศึ
ารศึกกษาประถมศึ
ษาประถมศึกกษาสระบุ
ษาสระบุรรี เขต
ี เขต22
สสานัานักกงานเขตพื

4.3 งบพัฒสรรหาและเลื
นาตามยุทธศาสตร์
ปีงบประมาณ
านวน
1,935,200ตบาท
โครงการ
อกสรรบุ
คคลเพื่อจัดจ้2560
างเป็นจพนั
กงานราชการ
าแหน่งครูผู้สอน
แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
สนองกลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
800,000
669,380
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 700,000
กลุ่มบริหารงานบุคคล สานักงานเขตพื
้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ผู้รับผิดชอบ
นางอาทิตยา นาคมาลี นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
600,000
ระยะเวลาดาเนินการ 500,000
มกราคม – กุมภาพันธ์ 2561
400,000

420,000

419,000

426,820

300,000

หลักการ/เหตุผล(ความเป็นมา)
200,000
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จะดาเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้าง
100,000
เป็นพนักงานราชการ จานวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนที่มีตาแหน่งว่าง ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการ
0
ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็
ว ถูกทต้ี่ อ1 งตามหลั
หารงานบุ
หลักทประสิ
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์กทการบริ
ี่ 2 ยุทธศาสตร์
ที่ 3 คยุคล
ทธศาสตร์
ี่ 4 ทธิภาพ ประสิทธิผล
และหลักธรรมาภิบาล และเป็นไปตามแนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากาลังพนักงานราชการและลูกจ้าง
ชั่วคราว สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2560 ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการ
ที่มา : แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2
จัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา จึงจัดให้มีโครงการสรรหาบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตาแหน่งครูผู้สอน
วัตถุประสงค์
4.4 งบพัฒนาตามจุดเน้น ปีงบประมาณ 2560 จานวน 6,233,930 บาท
1. เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คล่องตัว เกิดผลดี
ต่อผู้เรียนและการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนของสถานศึกษา
2. เพื่อให้6,000,000
มีจานวนพนักงานราชการที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาครบทุกโรงเรียนและครบตาม
จานวนได้รับจัดสรรจากส5,000,000
านักงานคณะกรรมการการศึ
กษาขั้นพื้นฐาน
4,824,024
เป้าหมาย
4,000,000
เชิงปริมาณ
(Output)
พนักงานราชการที
3,000,000 ่สมัครเข้ารับการคัดเลือกทั้งหมดผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
เชิงคุณภาพ
(Outcome)
2,000,000
มีบุคลากรที่ทาหน้าที่ผู้สอนครบชั้น และปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มเวลาและเต็
มความสามารถ ทา
511,336
ให้นักเรียนได้รับความรู้อ1,000,000
ย่างเต็มที่ ทาให้คุณภาพการศึ
ษาอยู่ในระดับที่สูงขึ้น ส่งผลดีต่อการจัดการเรียนการสอน
319,180 ก438,000
39,000 102,390
โดยรวมของสถานศึกษา
0
จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6

ที่มา : แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2

แผนปฏิ
แผนปฏิ
แผนปฏิบบบัตัตัติกิ ิการประจ
ารประจาปีาปีงบประมาณ
งบประมาณ 2561
2561
2561(92)
(17)
(1)
งานเขตพื้น้นทีที่ก่การศึ
ารศึกกษาประถมศึ
ษาประถมศึกกษาสระบุ
ษาสระบุรรี เขต
ี เขต22
สสานัานักกงานเขตพื

4.3ทินงบพั
วิธีดาเนินงาน /และปฏิ
ดาเนิฒนนาตามยุ
การ ทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2560 จานวน 1,935,200 บาท
ระยะเวลา
ที่
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
ด
าเนิ
น
งาน
800,000
1. ประกาศรับสมัคร 700,000
ภายในวันที่ 28669,380
มกราคม 2561
นางอาทิตยา นาคมาลี
2. ดาเนินการรับสมัคร (ณ600,000
โรงเรียนวัดหนอง
วันที่ 29 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ คณะกรรมการตามคาสั่ง
ปลาหมอ)
2561
500,000
419,000
426,820
420,000
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ400,000
เข้ารับการสรรหาฯ
ภายใน 6 กุมภาพันธ์ 2561
นางอาทิตยา นาคมาลี
4. ดาเนินการคัดเลือก 300,000
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
คณะกรรมการตามคาสั่ง
5. ประกาศผลการคัดเลือ200,000
ก
ภายใน 15 กุมภาพันธ์ 2561
นางอาทิตยา นาคมาลี
6. จัดทาสัญญาจ้าง 100,000
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561
นางอาทิตยา นาคมาลี
0
งบประมาณ แผนงานพื้นฐานด้านการพั
ฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4
งบดาเนินงาน (งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา) จานวน 9,200 บาท (เก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)
ขอถัวจ่ายทุกรายการ
รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ
ที่มา : แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2

งบดาเนินงาน (บาท)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
4.4 งบพัฒนาตามจุดเน้น ปีงบประมาณ 2560 จานวน 6,233,930 บาท 2,000
1 ค่าวัสดุ
2 ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ประชุมกรรมการ 20 คน ๆ ละ
600
30 บาท 1 มื้อ
2,100
3 ค่าอาหารว่างและเครื6,000,000
่องดื่ม กรรมการ 70 คนๆ ละ 30
4,824,024
บาท 1 มื้อ
4,500
5,000,000
4 ค่าอาหารกลางวัน กรรมการ 50 คน ๆ ละ 90 บาท
4,000,000
รวม
7,200
2,000
3,000,000
รวมทั้งสิ้น
9,200
การติดตามและประเมินผล2,000,000
ที่

รายการ

511,336

1,000,000
ตัวบ่งชี้สภาพความส
าเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล
319,180 438,000
102,390
1.กระบวนการดาเนินการ
- การสังเกต 39,000
- แบบสารวจ
0
จุดเน้นที่ 1 -จุดเน้ผลการด
นที่ 2 จุดเน้าเนิ
นที่ น3งาน
จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุ-ดเน้นคที่าสั
6 ่ง/ประกาศ
สรรหาเป็นตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนด
- การรายงาน
2. ผู้ผ่านการสรรหา เป็นผู้ผ่านที่มา : แผนปฏิบัติก-าร ประจ
การสัาปีงเกต
แบบส
งบประมาณ 2560 สพป.สระบุ- รี เขต
2 ารวจ
เกณฑ์การสรรหาตามหลักเกณฑ์
- ผลการดาเนินงาน
- คาสั่ง/ประกาศ
ที่ สพป.สระบุรี เขต 2 กาหนด
- การรายงาน

แผนปฏิ
บัติการประจ
าปีงบประมาณ
2561 (93)
แผนปฏิ
แผนปฏิ
บบัตัตกิ ิการประจ
ารประจ
าปี
าปีงงบประมาณ
บประมาณ
2561
2561(17)
(1)
สานักงานเขตพื
้นทีก่กษาประถมศึ
ารศึกษาประถมศึ
กษาสระบุ
สานักงานเขตพื
้นที่การศึ
กษาสระบุ
รี เขต 2รี เขต 2

4.3 งบพัฒนาตามยุ
ธศาสตร์
จานวน
1,935,200
บาท2
โครงการ
สรรหาบุคทคลเพื
่อจัดปจ้ีงบประมาณ
างเป็นลูกจ้า2560
งชั่วคราว
สพป.สระบุ
รี เขต
แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
สนองกลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
800,000
669,380
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 700,000
กลุ่มบริหารงานบุคคล สานักงานเขตพื
้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ผู้รับผิดชอบ
นางอาทิตยา นาคมาลี นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
600,000
ระยะเวลาดาเนินการ 500,000
กุมภาพันธ์ – ธันวาคม 2561
400,000

หลักการ/เหตุผล

420,000

419,000

426,820

300,000
200,000

เนื่องจากสานั100,000
กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ได้รับจัดสรรอัตราลูกจ้าง
ชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาและในส
านักงานเขตพื้นที่การศึกษา จานวนหลายประเภท และหลายอัตรา
0
ยุทธศาสตร์่บที่ ่อ1ยครั
ยุทธศาสตร์
ที่ 2การลาออก
ยุทธศาสตร์ที่ เช่
3 นยุทประกอบอาชี
ธศาสตร์ที่ 4 พอื่น หรือได้รับการ
ซึ่งลูกจ้างชั่วคราวดังกล่าวนี้จะมีการลาออกอยู
้ง สาเหตุ
บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ฯลฯ ทาให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ต้องดาเนินการสรรหา
บุคคลมาดารงตาแหน่งทดแทนต
ดังนั้น าปี
เพืง่อบประมาณ
ให้ดาเนินการด
นการสรรหาลู
ที่มา : าแหน่
แผนปฏิงบว่าัตงิการประจ
2560 าเนิ
สพป.สระบุ
รี เขต 2 กจ้างชั่วคราวดังกล่าว
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว มีความถูกต้องตามหลักการบริหารงานบุคคล หลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และหลักธรรมาภิบาล เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา และมาตรฐานประสิทธิภาพ
งบพัฒ้นนาตามจุ
น ปีงบประมาณงพอใจของผู
2560 จานวน
การปฏิบัติงานของสานัก4.4
งานเขตพื
ที่การศึกดษาเน้ตลอดจนความพึ
้รับบริ6,233,930
การสูงขึ้น จึบาท
งจัดให้มีโครงการ
สรรหาบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
วัตถุประสงค์

6,000,000

1. เพื่อให้การดาเนินการสรรหาพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ครูผู้สอน ธุรการโรงเรียน
4,824,024
5,000,000ครูขาดแคลนวิกฤต ลูกจ้างชั่วคราวพนักงานพิมพ์ดีด ธุรการ งานการเงิน
ครูวิทยาศาสตร์ ครูคณิตศาสตร์
ยาม แม่บ้าน
4,000,000
2. เพื่อให้มีลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาและในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3,000,000
ครบตามจานวนที่ว่างลง และครบตามจานวนที่ได้รับจัดสรรจาก สพฐ.
เป้าหมาย

2,000,000

เชิงปริมาณ (Output)
511,336
ลูกจ้า1,000,000
งชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในสถานศึ
ก
ษาและส
านั
ก
งานเขตพื
น
้
ที่การศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การ
319,180 438,000
102,390
คัดเลือก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 0ของจานวนผู้สมัครเข้ารับการคัด39,000
เลือกทั้งหมด
จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6
เชิงคุณภาพ (Outcome)
ลดภาระงานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไม่กระทบต่อการ
จัดการเรียนการสอนของครู ทีครู่มามีเ:วลาสอนนั
เรียประจ
นได้เาปี
ต็มงบประมาณ
ที่ เต็มเวลา2560
มีขวัสพป.สระบุ
ญและกาลัรีงเขต
ใจในการปฏิ
บัติการสอน
แผนปฏิบัตกิ าร
2
ส่งผลดีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยรวมของสถานศึกษา และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น

แผนปฏิ
แผนปฏิ
แผนปฏิบบบัตัตัติกิ ิการประจ
ารประจาปีาปีงบประมาณ
งบประมาณ 2561
2561
2561(94)
(17)
(1)
งานเขตพื้น้นทีที่ก่การศึ
ารศึกกษาประถมศึ
ษาประถมศึกกษาสระบุ
ษาสระบุรรี เขต
ี เขต22
สสานัานักกงานเขตพื

4.3 ทงบพั
ฒนาตามยุ
วิธีดาเนินงาน /และปฏิ
ินดาเนิ
นการ ทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2560 จานวน 1,935,200 บาท
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
1. สรรหาธุรการโรงเรียน800,000
14 ก.พ. – 5 มี.ค.2561
นางอาทิตยา นาคมาลีและคณะ
2. สรรหาลูกจ้างชั่วคราวงานการเงิ
นฯ
26 ก.พ. – 21 มี669,380
.ค.2561
นางอาทิตยา นาคมาลีและคณะ
700,000
3. สรรหาบุคลากรวิทยาศาสตร์
26 ก.พ. – 26 มี.ค.2561
นางอาทิตยา นาคมาลีและคณะ
600,000
งบประมาณ แผนงานพื้น500,000
ฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
419,000
426,820
420,000
งบดาเนินงาน
(งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา) จานวน 32,000 บาท (สามหมื่นสองพันบาทถ้วน)
400,000
ขอถัวจ่ายทุกรายการ 300,000 รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย
200,000

ที่

100,000

รายการ
0

งบดาเนินงาน (บาท)
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4

1. สรรหาธุรการโรงเรียน
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 20 คนx30 บาท 1 มื้อ
600
2 ค่าอาหารว่างและเครืที่อ่มงดืา ่ม: แผนปฏิ
จานวนบัต40
คน Xาปี2งมืบประมาณ
้อ
ิการประจ
2560 สพป.สระบุรี เขต2,400
2
X 30 บาท
3 ค่าอาหารกลางวัน จานวน 40 คน X 1 มื้อ X 90 บาท
3,600
4.4 งบพัฒนาตามจุดเน้น ปีงบประมาณ 2560 จานวน 6,233,930 บาท
รวม
2. สรรหาลูก6,000,000
จ้างชั่วคราวใน สพป.สระบุรี เขต 2
1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 60 คน X 2 มื้อ
4,824,024
5,000,000
X 30 บาท
4,000,000รวม

6,600
3,600
3,600

3. สรรหาบุค3,000,000
ลากรวิทยาศาสตร์
1,500
1 ค่าสถานที่
2,000,000
1,200
2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 40 คนx 30 บาท
511,336
1 มื้อ
1,000,000
438,000
319,180
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 60 คน
X 2 มื้อ
3,600
39,000 102,390
3 X 30 บาท
0
จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6
ค่าอาหารกลางวัน จานวน 60 คน
x 90 บาท 1 มื้อ
5,400
รวม
11,700
ค่าวัสดุทั้ง 3 กิจกรรม ที่มา : แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2
รวมทั้งสิ้น
21,900

10,100
10,100

แผนปฏิ
แผนปฏิ
แผนปฏิบบบัตัตัติกิ ิการประจ
ารประจาปีาปีงบประมาณ
งบประมาณ 2561
2561
2561(95)
(17)
(1)
งานเขตพื้น้นทีที่ก่การศึ
ารศึกกษาประถมศึ
ษาประถมศึกกษาสระบุ
ษาสระบุรรี เขต
ี เขต22
สสานัานักกงานเขตพื

4.3 งบพั
ฒนาตามยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2560 จานวน 1,935,200 บาท
การติดตามและประเมิ
นผล
ตัวบ่งชี้สภาพความส
าเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล
800,000
669,380
1.กระบวนการดาเนินการ
- การสังเกต
- แบบสารวจ
700,000
คัดเลือกเป็นตามหลัก600,000
เกณฑ์
- ผลการดาเนินงาน
- คาสั่ง/ประกาศ
500,000
ที่กาหนด
419,000
426,820
420,000- การรายงาน
400,000
2. ผู้ผ่านการคัดเลือก เป็นผู้ผ่าน
300,000
เกณฑ์การคัดเลือกตาม
200,000
หลักเกณฑ์ที่ สพป.สระบุ
รี
เขต 2 กาหนด 100,000
3. สถานศึกษามีอัตรากาลัง 0
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4
พนักงานราชการ ครูผู้สอน
ลูกจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่อื่น
่มา : แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2
สถานศึกษาจัดการเรียทีนการสอน
มีคุณภาพมากขึ้น
4.4 งบพัฒนาตามจุดเน้น ปีงบประมาณ 2560 จานวน 6,233,930 บาท

6,000,000
5,000,000

4,824,024

4,000,000
3,000,000
2,000,000

1,000,000
0

319,180 438,000

511,336
39,000 102,390

จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6

ที่มา : แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2

แผนปฏิ
แผนปฏิ
แผนปฏิบบบัตัตัติกิ ิการประจ
ารประจาปีาปีงบประมาณ
งบประมาณ 2561
2561
2561(96)
(17)
(1)
งานเขตพื้น้นทีที่ก่การศึ
ารศึกกษาประถมศึ
ษาประถมศึกกษาสระบุ
ษาสระบุรรี เขต
ี เขต22
สสานัานักกงานเขตพื

4.3 งบพัฒการฝึ
นาตามยุ
ทธศาสตร์ปกีงารนิ
บประมาณ
โครงการ
กประสบการณ์
เทศการศึ2560
กษา จานวน 1,935,200 บาท
แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
สนองกลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
800,000
669,380
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึ
กษา
700,000
ระยะเวลาดาเนินการ 600,000
28 มีนาคม - 16 เมษายน 2561 (จานวน 20 วัน)

……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………

500,000

420,000

419,000

426,820

1. หลักการและเหตุผล 400,000
ด้วย สานัก300,000
งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่า200,000
นการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งศึกษานิเทศก์ จานวน 1,001 คน
100,000ได้แก่ ระยะที่ 1 การเสริมสร้างสมรรถนะของศึกษานิเทศก์จานวน 8 วัน ระหว่าง
โดยแบ่งการพัฒนาเป็น 3 ระยะ
วันที่ 19 – 26 มีนาคม 2561 ณ 0โรงแรมเอวาน่า บางนา กรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 การฝึกประสบการณ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4
การนิเทศการศึกษาจานวน 20 วัน ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม - 16 เมษายน 2561 ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ต้นแบบ ระยะที่ 3 การจัดทาและนาเสนอผลงานจานวน 4 วัน ระหว่างวันที่ 19 - 22 เมษายน 2561 ณ ชลพฤกษ์
รีสอร์ท จังหวัดนครนายก ซึที่งมสาานั
กงานเขตพื
้นที่การศึ
ษาประถมศึ2560
กษาสระบุ
รี เขต
2 ได้
: แผนปฏิ
บัติการประจ
าปีกงบประมาณ
สพป.สระบุ
รี เขต
2 รับมอบหมายให้เป็น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา-ต้นแบบ และฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษา ดังนั้น เพื่อสนองตามนโยบายให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ จึงได้จัดทาโครงการฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษาให้กับข้าราชการครูและ
4.4 งบพัฒนาตามจุดเน้น ปีงบประมาณ 2560 จานวน 6,233,930 บาท
บุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งศึกษานิเทศก์ต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1. เพื6,000,000
่อให้มีความตระหนักในความสาคัญและการมีเจตคติต่อวิชาศึกษานิเทศก์
2. เพื่อเสริมสร้างคุ
ณลักษณะและสมรรถนะของศึกษานิเทศก์
4,824,024
5,000,000
3. เพื่อพัฒนากระบวนการวางแผนงานการนิเทศการศึกษา การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และการติดตาม ประเมิน4,000,000
ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามสภาพจริง
4.3,000,000
เพื่อพัฒนาความสามารถในการจัดทาแผนการนิเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
การแก้ปัญหาการสอนของครูได้
3. เป้าหมาย

2,000,000

3.1 เชิงปริมาณ
511,336
1,000,000
438,000
319,180
- ข้ าราชการครู แ ละบุ
ค ลากรทางการศึ
ก ษาผู้ ผ่ านการคั ด เลื อ กเพื่ อ บรรจุ แ ละแต่ งตั้ ง
39,000 102,390
0
ให้ดารงตาแหน่งศึกษานิเทศก์ จานวน
10 คน
จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6
3.2 เชิงคุณภาพ
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้
แผนปฏิบัติการจริประจ
าปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุเรทศการศึ
ี เขต 2 กษา การพัฒนา
ดารงตาแหน่งศึกษานิเทศก์ ได้ที่มราับ:ประสบการณ์
ง และสามารถวางแผนงานการนิ
คุณภาพการศึกษา และการติดตาม ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนปฏิ
แผนปฏิ
แผนปฏิบบบัตัตัติกิ ิการประจ
ารประจาปีาปีงบประมาณ
งบประมาณ 2561
2561
2561(97)
(17)
(1)
งานเขตพื้น้นทีที่ก่การศึ
ารศึกกษาประถมศึ
ษาประถมศึกกษาสระบุ
ษาสระบุรรี เขต
ี เขต22
สสานัานักกงานเขตพื

4. วิธีการดาเนินงาน4.3 งบพัฒนาตามยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2560 จานวน 1,935,200 บาท
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

800,000
1. ประชุมหารือและวางแนวทางในการด
าเนินงาน
28 มี669,380
นาคม - 16
นางสาววงเดือน หนชัย
700,000
2. กาหนดปฎิทินการฝึกประสบการณ์
การนิเทศการศึกษา เมษายน 2561
และคณะ ฯ
3. การฝึกประสบการณ์ก600,000
ารนิเทศการศึกษาในสานักงาน (จานวน 20 วัน)
500,000
419,000
426,820
420,000
เขตพื้นที่การศึกษา
400,000
- การศึกษาข้อมูลสารสนเทศในการปฏิบัติกิจกรรม
300,000
- ศึกษางานและจัดทารายงานการศึกษา
200,000
- จัดทาแผนการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
100,000
- จัดทาเครื่องมือ นวัตกรรม การนิเทศสถานศึกษา
0
4. การฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึยุทกธศาสตร์
ษาในสถานศึ
กษา ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4
ที่ 1 ยุทธศาสตร์
5. พบคณะกรรมการประเมินผลเพื่อรับฟังการสะท้อน
ข้อมูลและรับฟังคาแนะนา
ที่มา : แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2
6. การค้นคว้าอิสระ
7. การจัดทารายงานผลการศึกษา
8. การประเมินผลการฝึก4.4
ประสบการณ์
การนิเดทศการศึ
ษา
งบพัฒนาตามจุ
เน้น ปีงกบประมาณ
2560 จานวน 6,233,930 บาท
9. การสรุปผลการฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษา

5. ระยะเวลาและสถานที6,000,000
่ดาเนินการ
28 มีนาคม- 16 เมษายน
2561 ณ4,824,024
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 และ
5,000,000
สถานศึกษาในสังกัด
4,000,000

6. งบประมาณ
3,000,000
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
2,000,000
งบดาเนินงาน(งบพัฒนาคุ
ณภาพ จานวน 63,800 บาท (หกหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)
1,000,000
0

319,180 438,000

511,336
39,000 102,390

จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6

ที่มา : แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2

แผนปฏิ
แผนปฏิ
แผนปฏิบบบัตัตัติกิ ิการประจ
ารประจาปีาปีงบประมาณ
งบประมาณ 2561
2561
2561(98)
(17)
(1)
งานเขตพื้น้นทีที่ก่การศึ
ารศึกกษาประถมศึ
ษาประถมศึกกษาสระบุ
ษาสระบุรรี เขต
ี เขต22
สสานัานักกงานเขตพื

4.3 งบพั
ฒนาตามยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2560 จานวน 1,935,200
บาท(บาท)
รายการ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
ค่าใช้จ่ายสาหรับผู้เข้ารับ800,000
การพัฒนา/กรรมการ/

400,000

1,800
419,000

300,000
การฝึกประสบการณ์
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื200,000
่ม 40 มื้อ/20 คน/ 30 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน 20 มื้อ100,000
ๆละ 90 บาท/20 คน

ค่าจัดจ้างการถ่ายเอกสาร

0

รวม

669,380

700,000

การประชุมคณะกรรมการ จ600,000
านวน 3 ครั้ง/20 คน
-ค่าอาหารว่างและเครื่อ500,000
งดื่มรายละ 30420,000
บาท

ค่าวัสดุ

1,800

426,820

24,000

24,000

36,000

36,000

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์2,000
ที่ 4

61,800
2,000
รวมเงิน
่มา : แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกทีรายการ

2,000
63,800

4.4นผล
งบพัฒนาตามจุดเน้น ปีงบประมาณ 2560 จานวน 6,233,930 บาท
7. การติดตามและประเมิ
ตัวบ่งชี้สภาพความสาเร็จ
6,000,000

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล
แบบประเมิน ปศน.2.1 ,
ปศน.2.2 ,ปศน.2.3 ,
ปศน.2.4

4,824,024
- คุณลักษณะที่พึงประสงค์
5,000,000
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ
กษา
ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งให้
- หลักฐานการฝึกประสบการณ์
4,000,000
ดารงตาแหน่งศึกษานิเทศก์ สามารถวางแผน
นิเทศการศึกษา
3,000,000
งานการนิเทศการศึกษา การพัฒนาคุณภาพ - รายงานผลการนิเทศการศึกษา
การศึกษา และการติดตาม
ประเมินผลการ - รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ
2,000,000
511,336
พัฒนาคุณภาพการศึกษาได้
อย่างมี
- การสังเกต
1,000,000
319,180 438,000
ประสิทธิภาพ
39,000 102,390
0

จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6

ที่มา : แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2

แผนปฏิ
แผนปฏิ
แผนปฏิบบบัตัตัติกิ ิการประจ
ารประจาปีาปีงบประมาณ
งบประมาณ 2561
2561
2561(99)
(17)
(1)
งานเขตพื้น้นทีที่ก่การศึ
ารศึกกษาประถมศึ
ษาประถมศึกกษาสระบุ
ษาสระบุรรี เขต
ี เขต22
สสานัานักกงานเขตพื

โครงการ
แผนงาน

4.3 งบพัฒจ้นาตามยุ
ธศาสตร์
ปีงบประมาณ
างที่ปรึกทษาด้
านกฎหมายปฏิ
บัติหน้2560
าที่นิตจิกานวน
ร 1,935,200 บาท
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

สนองกลยุทธ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลาดาเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
800,000

669,380
กลุ่มบริหารงานบุคคล สานักงานเขตพื
้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
700,000

นางวราภรณ์
600,000

ศรีภานุมาต
เมษายน420,000
2561 – กัน419,000
ยายน 2561
500,000
400,000

426,820

300,000

1. หลักการและเหตุผล

200,000
100,000

กลุ่มบริหารงานบุ0 คคล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีงานเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์ทอี่ งทุ
1 ก
ยุทข์ธศาสตร์
ี่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3คลากรทางการศึ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 กษา เร่งด่วนเข้ามา
การดาเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้
ของข้าทราชการและบุ
จานวนมาก ประกอบกับปัจจุบันไม่มีบุคลากรตาแหน่งนิติกรปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งคนเดิมได้ขอโอนไปสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ทีปั่มจาจุ:บแผนปฏิ
ันกลุ่มบบริัติกหารประจ
ารงานบุาปีคงคลมี
บุคลากรปฏิ
บัติหน้าที่เรพีี เขต
ยง 62 คน ไม่มีผู้มีคุณวุฒิ
บประมาณ
2560 สพป.สระบุ
ในสาขาวิชานิติศาสตร์ ไม่สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดาเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ของ
ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความจาเป็นต้องจัดจ้างที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
ปฏิบัติหน้าที่นิติกร 4.4 งบพัฒนาตามจุดเน้น ปีงบประมาณ 2560 จานวน 6,233,930 บาท
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้
การดาเนินการบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวงานวินัยและนิติการ เป็นไปอย่างถูกต้องตาม
6,000,000
ระเบียบกฎหมาย รวดเร็ว อย่างมีประสิ
ทธิภาพ เกิดประสิทธิผล
4,824,024
5,000,000
2. เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานให้
4,000,000
เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย
3. เป้าหมาย
3,000,000
3.1 เชิงปริมาณ
2,000,000
จัดจ้างที่ปรึกษาด้านกฎหมายปฏิบัติหน้าที่นิติกร จานวน 1 คน ปฏิ
บัติงานกลุ่มงานวินัยและ
511,336
นิติการ กลุ่มบริหารงานบุ1,000,000
คคล สพป.สระบุรี เขต319,180
2 438,000
39,000 102,390
3.2 เชิงคุณภาพ
0
จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6

สามารถปฏิบัติงานวินัยและนิติการ เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย รวดเร็ว
และให้คาปรึกษาด้านกฎหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดผลดีต่อทางราชการ
ที่มา : แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2

แผนปฏิ
แผนปฏิ
แผนปฏิบบบัตัตัติกิ ิการประจ
ารประจาปีาปีงบประมาณ
งบประมาณ 2561
2561
2561(100)
(17)
(1)
งานเขตพื้น้นทีที่ก่การศึ
ารศึกกษาประถมศึ
ษาประถมศึกกษาสระบุ
ษาสระบุรรี เขต
ี เขต22
สสานัานักกงานเขตพื

4. วิธีดาเนินงาน 4.3 งบพัฒนาตามยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2560 จานวน 1,935,200 บาท
ที่

กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินงาน

800,000

1

จัดทาโครงการ/ขออนุมัติโครงการ

เมษายน
2561
669,380

2

ดาเนินการจัดจ้าง600,000
/ทาสัญญาจ้างเหมา
500,000
บริการ
420,000

700,000

400,000

3

การจ่ายค่าจ้างเป็300,000
นรายเดือน

4

ส่งมอบงานจ้าง

ผู้รับผิดชอบ
นางวราภรณ์ ศรีภานุมาต

เมษายน – กันยายน 2561
นางอรสา เรืองรองธรรม
419,000 จานวน 6 เดือน 426,820
ทุกเดือนๆละ 1 ครั้ง

200,000

นางอรสา เรืองรองธรรม

ภายใน 30 กันยายน 2561

100,000

ผู้รับจ้าง

0 ระยะเวลา 6 เดือน ปฏิบัติงานที่ สพป.สระบุรี เขต 2 สัปดาห์ละ 2 วัน
5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4
ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน – 30 กันยายน 2561

6. งบประมาณ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
ที่มา : แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2
งบดาเนินงาน จานวน
90,000 บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย
ที่

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
รายการ
4.4 งบพั
ฒนาตามจุดเน้น ปีงบประมาณ 2560 จานวน 6,233,930 บาท
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

1 ค่าจ้างเหมาบริการ ที่ปรึกษากฎหมาย ปฏิบัติหน้าที่
นิติกร จ่ายค่าจ้างเป็น6,000,000
รายเดือนๆละ 15,000บาท
จานวน 6 เดือน(2 เมษายน – 304,824,024
กันยายน 2561)

รวม

90,000

90,000

90,000

90,000

5,000,000

รวมทุกรายการ
4,000,000

7. การติดตามประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
-การดาเนินงานเกี่ยวกับ
งานวินัยและนิติการ
ของ สพป.สระบุรี เขต 2

3,000,000

เป้าหมาย

วิธีการประเมิน

ร้อยละ 100

-บันทึกผลการปฏิบัติงาน 511,336
-บัญชีลงเวลา

2,000,000

1,000,000

0

319,180 438,000

-การรายงาน
39,000

เครื่องมือที่ใช้
102,390

-เอกสารการรายงาน/บันทึก

จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
งานด้านวินัยและนิติการ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.สระบุรี เขต 2 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ที่มา : แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2

แผนปฏิ
บัติกบารประจ
าปีงบประมาณ
25612561
(101)(17)
แผนปฏิ
แผนปฏิ
บัตัตกิ ิการประจ
ารประจ
าปี
าปีงงบประมาณ
บประมาณ
2561
(1)
านักงานเขตพื
้นที่การศึ
กษาประถมศึ
กษาสระบุ
สานักสงานเขตพื
้นที่การศึ
ษาประถมศึ
กษาสระบุ
รี เขต ร2ี เขต 2

4.3 งบพัฒส่นาตามยุ
ทธศาสตร์
ปีงบประมาณ
2560
โครงการ
งเสริมประสิ
ทธิภาพการบริ
หารงานบุ
คคลจานวน 1,935,200 บาท
แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
สนองยุทธศาสตร์
ที่ 3
800,000
669,380
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 700,000
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ผู้รับผิดชอบ
นางวราภรณ์ ศรีภานุมาต และคณะ
600,000
ระยะเวลาดาเนินการ 500,000
ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
419,000
426,820
420,000
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------400,000
1. หลักการและเหตุผล 300,000
การบริหารงานบุ
200,000 คคลในเขตพื้นที่การศึกษา เป็นการดาเนินงานบริหารของหน่วยงานให้บรรลุ
เป้าหมายในการส่งเสริมการจั
ดการศึกษา โดยคานึงถึงหลักการบริหารงานบุคคล คือ หลักความเสมอภาค
100,000
หลักประสิทธิภาพ หลักประสิทธิผ0 ล ตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งมีขอบข่ายภารกิจ ในด้านการวางแผนอัตรากาลัง
ทธศาสตร์
ี่ 1 ยุทดธศาสตร์
ที่ 2 ยุงทธศาสตร์
ที่ 3่ยอัยุตทราก
ธศาสตร์
และกาหนดตาแหน่ง โดยการกาหนดตยุาแหน่
ง ทการตั
โอนตาแหน่
การเกลี
าลัทงี่ 4วิทยฐานะ การสรรหา
และบรรจุแต่งตั้ง พิจารณาย้ายครูและผู้บริหารที่ยื่นความประสงค์ขอย้ายประจาปี หรือย้ายกรณีพิเศษ บาเหน็จ
ความชอบและทะเบียนประวั
จารณาเลื
่อนขัาปี
้นเงิงบประมาณ
นเดือนให้แ2560
ก่ข้าราชการครู
ละบุ2คลากรทางการศึกษา
ที่มตาิ :โดยพิ
แผนปฏิ
บัติการประจ
สพป.สระบุรแี เขต
จานวน 2 ครั้งใน 1 ปีงบประมาณโดย การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ข้าราชการและมีความ
เสียสละในการปฏิบัติงานการจัดทาทะเบียนประวัติข้าราชการและลูกจ้างประจา โดยระบบอิเล็กทรอนิคส์ เพื่อให้
งบพัองตั
ฒนาตามจุ
เน้น าปีหมายของหน่
งบประมาณว2560
จานวน
6,233,930
การบริหารงานบุคคลมีค4.4
วามคล่
ว บรรลุตดามเป้
ยงาน เป็
นไปตามหลั
กการบริบาท
หารงานบุคคล
และหลักธรรมาภิบาล เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานสถานศึกษา จึงจัดให้มีโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ
การบริหารงานบุคคล
6,000,000
2. วัตถุประสงค์
5,000,000
1. เพื่อให้การดาเนินการบริ
หารงานบุ4,824,024
คคลถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล สนองตอบความต้องการ
ของหน่วยงานการศึกษาในการจั
ดการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล
4,000,000
2. เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน
3,000,000
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ 2,000,000
ดาเนินการประชุ
มคณะกรรมการบริหารอัตรากาลังในสถานศึกษา511,336
จัดทาแผนอัตรากาลัง
1,000,000
438,000
319,180มคณะกรรมการประเมิน, การย้าย, การคัดเลือก,
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, การประชุ
39,000 102,390
คณะกรรมการกลั่นกรองการเลื่อ0นขั้นจุ,ดเน้คณะกรรมการด
าเนินการทางวินัยและนิติการ หรือส่งเสริมคุณธรรม
นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6
จริยธรรม,คณะกรรมการจัดทามาตรการป้องกันภัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง , การปฐมนิเทศและจัดทาแฟ้มประวัติครูผู้ช่วย, คณะทางานประชุมเชิงปฏิบัติการบันทึกข้อมูลการเลื่อน
ที่มา : แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2
ขั้นเงินเดือนและการเปลี่ยนแปลงในทะเบียนประวัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. และสพฐ. กาหนด และ
คณะทางานที่เกี่ยวข้องกันงานด้านการบริหารงานบุคคล

แผนปฏิ
แผนปฏิ
แผนปฏิบบบัตัตัติกิ ิการประจ
ารประจาปีาปีงบประมาณ
งบประมาณ 2561
2561
2561(102)
(17)
(1)
งานเขตพื้น้นทีที่ก่การศึ
ารศึกกษาประถมศึ
ษาประถมศึกกษาสระบุ
ษาสระบุรรี เขต
ี เขต22
สสานัานักกงานเขตพื

3.2 เชิงคุณภาพ 4.3 งบพัฒนาตามยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2560 จานวน 1,935,200 บาท
3.2.1 การดาเนินการบริหารงานบุคคลถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล สนองตอบ
ความต้องการของหน่วยงานทางการศึกษาในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล
800,000
3.2.2 ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษามีขวัญ669,380
และกาลังใจในการปฏิบัติงาน
700,000
4. วิธีดาเนินงาน
600,000
ที่
กิจ500,000
กรรม
ระยะเวลาดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
419,000
426,820
420,000
1 จัดทาโครงการ/ขออนุ400,000
มัติโครงการ
เมษายน 2561
นางวราภรณ์ ศรีภานุมาต
2 ประชุมคณะกรรมการบริ
หารอัตรากาลังใน
ตุลาคม 2560 – กันยายน
นางวราภรณ์ ศรีภานุมาต
300,000
สถานศึกษา และจัดทาแผนอั
2561
และคณะ
200,000 ตรากาลังครูและ
บุคลากรทางการศึกษา100,000
จานวน 2 ครั้ง
3 ประชุมคณะกรรมการบริหารอั
ตุลาคม 2560 – กันยายน
นางวราภรณ์ ศรีภานุมาต
0 ตราใน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4
สถานศึกษา จัดสรรและเกลี่ยอัตราก
าลัง
2561
และคณะ
ข้าราชการครูฯ พนักงานราชการ,ลูกจ้าง
จานวน 6 ครั้ง
ชั่วคราว
ที่มา : แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2
4 ประชุมคณะทางาน/กรรมการจัดทาและ
ตุลาคม 2560 – กันยายน
นางอาทิตยา นาคมาลี
รับผิดชอบระบบออนไลน์(HumanResource 2561 จานวน 3 ครั้ง
และคณะ
4.4 งบพัฒนาตามจุดเน้น ปีงบประมาณ 2560 จานวน 6,233,930 บาท
Management System :HRMS)
5 ประชุมคณะกรรมการด้านงานวินัยและนิติการ ตุลาคม 2560 – กันยายน
นางวราภรณ์ ศรีภานุมาต
คุ้มครองคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการครูและ 2561
และคณะ
6,000,000
บุคลากรทางการศึกษา
จานวน 8 ครั้ง
4,824,024
5,000,000
6 ประชุมคณะกรรมการพิ
จารณาจัดสรร
ตุลาคม 2560 – กันยายน
นางอาทิตยา นาคมาลี
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ประจาปี
2561
และคณะ
4,000,000
จานวน 2 ครั้ง
3,000,000
7 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง/พิจารณา
ตุลาคม 2560 – กันยายน
น.ส.อุมาพร โพธิ์ไหม
2,000,000
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
และ ลูกจ้างประจา, 2561
นางอาทิตยา นาคมาลี
511,336
พนักงานราชการ 1,000,000
จานวน 7 ครั้ง
และคณะ
319,180 438,000
39,000– กั102,390
8 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทะเบียน
ตุลาคม 2560
นยายน
นางณัฏฐพัชร อิงโชติศักดิ์
0
ประวัติและ ก.พ.7
จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุ2561
ดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นทีและคณะ
่6
จานวน 1ครั้ง/ปี/(10วัน)
5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนิทีน่มาการ
: แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2
เดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 สถานที่ของทางราชการ หรือตามความเหมาะสม

แผนปฏิ
บัติกบารประจ
าปีงบประมาณ
25612561
(103)(17)
แผนปฏิ
แผนปฏิ
บัตัตกิ ิการประจ
ารประจ
าปี
าปีงงบประมาณ
บประมาณ
2561
(1)
านักงานเขตพื
้นที่การศึ
กษาประถมศึ
กษาสระบุ
สานักสงานเขตพื
้นที่การศึ
ษาประถมศึ
กษาสระบุ
รี เขต ร2ี เขต 2

4.3 งบพั้นฒฐานด้
นาตามยุ
ทธศาสตร์
ปีงบประมาณ
2560 จานวน
6. งบประมาณ แผนงานพื
านการพั
ฒนาและเสริ
มสร้างศักยภาพคน
ผลผลิ1,935,200
ตผูจ้ บการศึกบาท
ษาภาคบังคับ
งบดาเนินงาน จานวน 32,000 บาท ขอถัวจ่ายทุกรายการ รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
800,000
ที่ รายการ
669,380
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม
700,000
1 ประชุมคณะกรรมการบริ600,000
หารอัตรากาลังในสถานศึกษา และ
จัดทาแผนอัตรากาลังครูแ500,000
ละบุคลากรทางการศึกษา
419,000
426,820
420,000
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื
่ม 9*2*30*2
1,080
1,080
400,000
- ค่าอาหารกลางวัน 9*2*90
1,620
1,620
300,000
2 ประชุมคณะกรรมการบริ200,000
หารอัตรากาลังในสถานศึกษา
( 9 คน)- ค่าอาหารว่างและเครื
3,240
3,240
100,000่องดื่ม 9*6*30*2
- ค่าอาหารกลางวัน 9*6*90
4,860
4,860
0
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4
3 ประชุมคณะทางาน/กรรมการจัดทาและรั
บผิดชอบระบบ
ออนไลน์(Human Resource Management
System :HRMS)
ที่มา : แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 7*6*30
1,260
1,260
4 ประชุมคณะกรรมการด้านงานวินัยและนิติการ คุ้มครอง
4.4 งบพัฒนาตามจุดเน้น ปีงบประมาณ 2560 จานวน 6,233,930 บาท
คุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 14*3*30*2
2,520
2,520
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 6*12*30*2
4,320
4,320
6,000,000
5 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเครื่องราช4,824,024
อิสริยาภรณ์ ประจาปี 5,000,000
- ค่าอาหารว่างและเครื4,000,000
่องดื่ม 8*2*30*2
960
960
6 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง/พิจารณาเลื่อนเงินเดือน
3,000,000
ข้าราชการ และ ลูกจ้างประจา, พนักงานราชการ
2,000,000
ประจาปี
511,336
7.1 ค่าอาหารกลางวัน1,000,000
/ว่างและเครื่องดื่ม 22*150
3,300
3,300
319,180 438,000
39,000 102,3902,400
7.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 10*4*30*2
2,400
0
7 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทะเบี
จุดเน้ยนนประวั
ที่ 1 จุดเน้ตนิแทีละก.พ.7
่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 9*10*30
2,700
2,700
8 ค่าวัสดุ
3,740
ที่มา : แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2 3,740
รวมทุกรายการ
28,260
3,740 32,000

แผนปฏิ
บัติกบารประจ
าปีงบประมาณ
25612561
(104)(17)
แผนปฏิ
แผนปฏิ
บัตัตกิ ิการประจ
ารประจ
าปี
าปีงงบประมาณ
บประมาณ
2561
(1)
านักงานเขตพื
้นที่การศึ
กษาประถมศึ
กษาสระบุ
สานักสงานเขตพื
้นที่การศึ
ษาประถมศึ
กษาสระบุ
รี เขต ร2ี เขต 2

งบพัฒนาตามยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2560 จานวน 1,935,200 บาท
7. การติดตามประเมิ4.3นผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เป้าหมาย
วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้
800,000
669,380
-การดาเนินการ
ร้อยละ 90
-การสังเกต
-แบบสารวจ
700,000
บริหารงานบุคคล ถูกต้อง 600,000
-ผลการปฏิบัติงาน
-คาสั่ง
รวดเร็ว ครบถ้วน เป็นไป 500,000
-การรายงาน
419,000
426,820
420,000
ตามหลักธรรมาภิบาล 400,000
- รายงานสรุปผลการ 300,000
ดาเนินการ
200,000
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 100,000
1. ข้าราชการครู0 และบุคลากรทางการศึกษา หน่วยงานสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
ที่ 1 จยุารณาคุ
ทธศาสตร์ณ
ที่ สมบั
2 ยุทตธศาสตร์
ที่ 3กเกณฑ์
ยุทธศาสตร์
4 งพอใจ มีขวัญ
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ยุทได้ธศาสตร์
รับการพิ
ิตามหลั
มีคที่ วามพึ
และกาลังใจในการปฏิบัติงาน
2. การดาเนิ
กงานเขตพื
้นที่การศึก2560
ษาประถมศึ
กษาสระบุ
ที่มาน:งานของส
แผนปฏิบานั
ัติการประจ
าปีงบประมาณ
สพป.สระบุ
รี เขต 2รี เขต 2 สาเร็จลุล่วง
ได้ผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดในแผนปฏิบัติการ
4.4 งบพัฒนาตามจุดเน้น ปีงบประมาณ 2560 จานวน 6,233,930 บาท

6,000,000
5,000,000

4,824,024

4,000,000
3,000,000
2,000,000

1,000,000
0

319,180 438,000

511,336
39,000 102,390

จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6

ที่มา : แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2

แผนปฏิ
แผนปฏิ
แผนปฏิบบบัตัตัติกิ ิการประจ
ารประจาปีาปีงบประมาณ
งบประมาณ 2561
2561
2561(105)
(17)
(1)
งานเขตพื้น้นทีที่ก่การศึ
ารศึกกษาประถมศึ
ษาประถมศึกกษาสระบุ
ษาสระบุรรี เขต
ี เขต22
สสานัานักกงานเขตพื

4.3 งบพั
นาตามยุทธิทภธศาสตร์
ปีงบบประมาณ
โครงการ
พัฒฒนาประสิ
าพการปฏิ
ัติราชการ 2560 จานวน 1,935,200 บาท
แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
สนองยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
800,000
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึ669,380
กษา สพป.สระบุรี เขต 2
700,000
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวั
ชรากร เคยบรรจง/นางสาววงเดือน หนชัย
600,000
ระยะเวลาดาเนินการ มี500,000
นาคม – กันยายน 2561
400,000

420,000

419,000

426,820

หลักการและเหตุผล
300,000
ด้วย พระราชบั
ญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวง
200,000
แบ่ ง ส่วนราชการ ตามมาตรา 34 ให้ ร ะบุ อ านาจหน้ า ที่ ข องส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา และพระราชบั ญ ญั ติ
100,000และที่ แก้ ไขเพิ่ ม เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ตามมาตรา 39 ให้ก ระทรวงกระจาย
การศึกษา-แห่งชาติ พ.ศ. 2542
อานาจการบริหารและการจัดการศึ
0 ก ษา ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการ
ธศาสตร์ที่ 1 ้ นยุทีท่กธศาสตร์
ี่ 2 ยุและสถานศึ
ทธศาสตร์ที่ 3 กยุษาในเขตพื
ทธศาสตร์ที่ 4 ้ นที่การศึ กษา สานัก งาน
บริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการสานัยุกทงานเขตพื
ารศึกทษา
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้นพื้ นฐาน จึงได้จัดท ามาตรฐานสานัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา เพื่ อ เป็ นข้อ ก าหนดและ
แนวทางในการบริ หารและจัดการศึ ก ษาของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา เพื่ อ ให้ม าตรฐานสานัก งานเขตพื้ น ที่
ที่มา : แผนปฏิ
บัติการประจ
าปีงบประมาณ
2560 สพป.สระบุรี เขต 2
การศึกษามีความชัดเจน ครอบคลุ
ม สอดคล้
องกับภารกิ
จ นโยบายและแนวทางการกระจายอ
านาจ ในการบริหาร
และการจัดการศึกษาที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 รวมทั้งสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ในการปฏิรูปการศึกษา
ดเน้น้นปีทีง่กบประมาณ
จานวนานัก6,233,930
ของกระทรวงศึกษาธิการ4.4พร้งบพั
อมให้ฒสนาตามจุ
านักงานเขตพื
ารศึกษาได้ใช้2560
มาตรฐานส
งานเขตพื้นทีบาท
่การศึกษาประเมิน
ตนเองเพื่อพัฒนางานการบริหารและการจัดการศึกษา และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ใช้เป็น
เครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาสู่เป้าหมายการพัฒ นาที่ยั่งยืน ดังนั้น เพื่อให้มี
ข้อมูลเชิงรุก และโดดเด่น6,000,000
มีความพร้อมในการรอรับการประเมินผลดาเนินงาน อีกทั้งสามารถเผยแพร่สู่สาธารณชน
ได้ สานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึ
กษา-สระบุรี เขต 2 จึงมีค วามประสงค์ จัดทาโครงการกลั่นกรองข้อมู ล
4,824,024
5,000,000
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการดาเนินงานตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ต่อไป
วัตถุประสงค์

4,000,000

3,000,000
1. เพื่อรวบรวม
วิเคราะห์ กลั่นกรองข้อมูลการบริหารจัดการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน
สานักงาน-เขตพื้นที่การศึ2,000,000
กษา
2. เพื่อปรับปรุง แก้ไข พัฒนา และขับเคลื่อนกระบวนการบริหารจัด511,336
การศึกษาตามมาตรฐาน
สานักงาน-เขตพื้นที่การศึ1,000,000
กษาให้มีประสิทธิภาพ319,180 438,000
39,000 102,390
3. เพื่อให้ได้ข้อมูล0ที่สอดคล้องกับภารกิจ นโยบาย มีความชัดเจน โดดเด่น ครอบคลุม ตามมาตรฐาน
จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นทีส่ 2ู่สจุาธารณชนได้
ดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสามารถเผยแพร่
4. เพื่อให้มีความพร้อมสาหรับการรอรับการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานจากสานักงาน
า : แผนปฏิ
บัตวิกยงานต่
าร ประจาาปี
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืที้น่มฐาน
และหน่
งๆงทีบประมาณ
่เกี่ยวข้อง2560 สพป.สระบุรี เขต 2

แผนปฏิ
แผนปฏิ
แผนปฏิบบบัตัตัติกิ ิการประจ
ารประจาปีาปีงบประมาณ
งบประมาณ 2561
2561
2561(106)
(17)
(1)
งานเขตพื้น้นทีที่ก่การศึ
ารศึกกษาประถมศึ
ษาประถมศึกกษาสระบุ
ษาสระบุรรี เขต
ี เขต22
สสานัานักกงานเขตพื

1 เชิง4.3
ปริมงบพั
าณ ฒนาตามยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2560 จานวน 1,935,200 บาท
- ข้อมูลการบริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จานวน 15 เล่ม
- บุคลากรในสังกัด สพป.สระบุรี เขต 2 จานวน 55 คน
800,000
669,380
2 เชิงคุณภาพ
700,000
- สพป.สระบุ600,000
รี เขต 2 มีข้อมูลการบริหารจัดการศึกษาที่มีความชัดเจน โดดเด่น ครอบคลุม
สอดคล้องกับภารกิจ นโยบายของกระทรวงศึ
กษาธิการ
500,000
419,000
426,820
420,000
- บุคลากรในสั
งกัด สพป.สระบุรี เขต 2 สามารถวางแผน ปรับปรุง แก้ไข พัฒนา และ
400,000
ขับเคลื่อนกระบวนการบริหารจั
ดการศึกษาตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
300,000
เป้าหมาย

วิธีการดาเนินงาน

200,000
100,000

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
0

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2มีนยุาคม
ทธศาสตร์
3 ยุทธศาสตร์
1. กาหนดปฎิทินการดาเนินงาน
– กัทนี่ ยายน
2561ที่ 4 นางสาววงเดือน หนชัย
2. การแต่งตั้งคณะทางาน
และคณะ ฯ
3. การจัดประชุมคณะทางาน เพื่อรวบรวมข้
อมูลตามมาตรฐาน
ที่มา : แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมทั้งวิเคราะห์ กลั่นกรองข้อมูล
เสนอแนะการแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารจัด
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 4.4 งบพัฒนาตามจุดเน้น ปีงบประมาณ 2560 จานวน 6,233,930 บาท
4. รวบรวมปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะให้กลุ่มต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อนาไป ปรับปรุง แก้ไขและพัฒนางาน
5. สรุปผลการกลั่นกรอง และจัด6,000,000
ทาข้อมูลเป็นรูปเล่ม
4,824,024
6. เผยแพร่ข้อมูลเชิงรุกและข้อมูล5,000,000
ที่มีความโดดเด่
น สู่สาธารณชน
7. จัดส่งข้อมูลให้กลุ่มอานวยการเพื่อใช้ประกอบการรอรับการ
4,000,000
ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานจากสานักงานคณะกรรมการ
3,000,000
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานต่
างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2,000,000

งบประมาณ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน งบดาเนินงาน จานวน 62,000 บาท
511,336
1,000,000
ขอถัวจ่ายทุกรายการ รายละเอี
ยดการใช้งบประมาณ
319,180 438,000
0

39,000 102,390

จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6

ที่มา : แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2

แผนปฏิแผนปฏิ
บัติการประจ
าปีงบประมาณ
2561 (107)
แผนปฏิ
บบัตัตกิ ิการประจ
ารประจ
าปี
าปีงงบประมาณ
บประมาณ
2561
2561(17)
(1)
สานักงานเขตพื
่การศึกษาประถมศึ
สานักงานเขตพื
้นที่การศึ้นกทีษาประถมศึ
กษาสระบุกรษาสระบุ
ี เขต 2 รี เขต 2

ที่
1
1.1
1.2
2
3

4.3 งบพัฒนาตามยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2560 จานวนงบด1,935,200
บาท
าเนินงาน (บาท)
รายการ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
ประชุมคณะทางาน 6 800,000
ครั้ง ๆ ละ 30 คน

669,380

700,000

ค่าอาหารว่างและเครื่อ600,000
งดื่ม 12 มื้อๆละ 30 บาท
ค่าอาหารกลางวัน 6 มื500,000
้อๆละ 90 บาท420,000
400,000

419,000

ค่าจัดทาวีดีทัศน์และสื่อ300,000
ประชาสัมพันธ์
ค่าวัสดุ/ค่าจัดจ้างการถ่200,000
ายเอกสาร
รวมทั
100,000้งสิ้น
0

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

รวม

10,800

10,800

16,200
426,820

16,200

27,000

15,000

15,000

20,000
35,000

20,000
62,000

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4

สพป.สระบุรี เขต 2 มีข้อมูลในการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานจากสานักงานคณะกรรมการที่มา : แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดทั้งมีกระบวนการบริหารจัดการศึกษาตาม
มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับของบุคคลและหน่วยงานอื่น
4.4 งบพัฒนาตามจุดเน้น ปีงบประมาณ 2560 จานวน 6,233,930 บาท

6,000,000
5,000,000

4,824,024

4,000,000
3,000,000
2,000,000

1,000,000
0

319,180 438,000

511,336
39,000 102,390

จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6

ที่มา : แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2

แผนปฏิ
บบัตบัติกัตการประจ
าปีาปี
งบประมาณ
(108)
แผนปฏิ
แผนปฏิ
ิ ิการประจ
ารประจ
าปี
งงบประมาณ
บประมาณ2561
2561
2561
(17)
(1)
สานักงานเขตพื
กงานเขตพื
่การศึ
กษาประถมศึ
กษาสระบุ
รี เขต
สานั
้นที้น่กทีารศึ
กษาประถมศึ
กษาสระบุ
รี เขต
2 2

4.3 งบพัฒนาตามยุทาธศาสตร์
ปีงบประมาณก2560
จานวน 1,935,200
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้
ถึงบริการทางการศึ
ษาและการเรี
ยนรู้อย่างมีบาท
คุณภาพ
โครงการ
แผนงาน
สนองยุทธศาสตร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

การจั
ดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (Home School)
800,000
พื700,000
้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศั669,380
กยภาพคน
ยุ600,000
ทธศาสตร์ที่ 4
กลุ
่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
500,000
419,000
426,820
420,000
นางธั
ญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี และนางกชพร ศิริปรุ
400,000
พฤศจิ
300,000กายน 2560 – กันยายน 2561
200,000

หลักการและเหตุผล

100,000
0

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งยุชาติ
พ.ศ.2542
และทีที่่แ2ก้ไยุขเพิ
่มเติมที่ 3(ฉบัยุทบธศาสตร์
ที่ 2) ทพ.ศ.2545
มาตรา 12
ทธศาสตร์
ที่ 1 ยุทธศาสตร์
ทธศาสตร์
ี่ 4
กาหนดให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างกว้างขวาง โดยเปิดโอกาสให้บุคคล ครอบครัว
องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น ๆ มีสิทธิในการจัดการศึกษา
า : แผนปฏิ
บัติการประจาปีงบประมาณ
สพป.สระบุ
เขต 2้นพื้นฐานโดยครอบครัว
ขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิทีก่มารจึ
งได้ออกกฎกระทรวงว่
าด้วยสิทธิ2560
ในการจั
ดการศึกรี ษาขั
พ.ศ.2547 โดยให้สิทธิแก่ครอบครัว ได้แก่ บิดา มารดา หรือ บิดา หรือมารดา จัดการศึกษาให้แก่บุตรของตน
นาตามจุดเน้กษาสระบุ
น ปีงบประมาณ
2560
านวนพล.ท.พู
6,233,930
สานักงานเขตพื4.4
้นที่กงบพั
ารศึฒ
กษาประถมศึ
รี เขต 2 ได้
อนุญจาตให้
นศักดิ์ บาท
คัมภีร์พันธุ์
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวให้แก่บุตร คือ ด.ช.วชิรวิทย์ คัมภีรพันธุ์ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 –6
ณ อาคารเรียนของศูนย์ปฏิบัติธรรมอริยะ ตาบลทับกวาง อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จึงจาเป็นต้องมีการ
6,000,000
ติดตามและประเมินผลการด
าเนินการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ ความสามารถ
4,824,024
และคุณลักษณะตามมาตรฐานการเรี
5,000,000 ยนรู้ ตามกรอบแนวทางของแผนการจัดการศึกษาของครอบครัวและหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
4,000,000

วัตถุประสงค์
3,000,000
1. เพื่อติดตามผลการดาเนินงานและรับทราบปัญหาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน2,000,000
การมีส่วนร่วมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
3. เพื่อเผยแพร่รูปแบบการจั
ดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (Home School)511,336
1,000,000
เป้าหมาย

319,180 438,000

0

39,000 102,390

จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6
เชิงปริมาณ
ส่งเสริม สนับสนุน ผู้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
่มา : แผนปฏิ
บัติการวประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จทีานวน
1 ครอบครั

เชิงคุณภาพ
ครอบครัวจัดการศึกษาให้บุตรได้อย่างเหมาะสม ร้อยละ 80
แผนปฏิ
แผนปฏิ
แผนปฏิบบบัตัตัติกิ ิการประจ
ารประจาปีาปีงบประมาณ
งบประมาณ 2561
2561
2561(109)
(17)
(1)
งานเขตพื้น้นทีที่ก่การศึ
ารศึกกษาประถมศึ
ษาประถมศึกกษาสระบุ
ษาสระบุรรี เขต
ี เขต22
สสานัานักกงานเขตพื

4.3 งบพั
วิธีการดาเนินงานและปฏิ
ทินฒปฏินาตามยุ
บัติงานทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2560 จานวน 1,935,200 บาท
กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุ800,000
มัติ
พฤศจิกายน 2560
669,380
700,000
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนิ
นการ
ธันวาคม 2560
600,000
3. ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาวางแผนการดาเนินงาน
426,820
420,000นผล 419,000
และวางแผนออกนิเทศ 500,000
ติดตาม และประเมิ
400,000
4. ออกนิเทศ ติดตาม วัดผลและประเมินผล ครั้งที่ 1
มกราคม 2561
300,000
6. ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณารายงานการจัดการศึกษา
กุมภาพันธ์ 2561
200,000
5. ออกนิเทศ ติดตาม วัดผลและประเมินผล ครั้งที่ 2
มีนาคม 2561
100,000
6. ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณารายงานการจัดการศึกษา
มีนาคม 2561
0
ประเมินผลการจัดการศึกษา ตัดสินยุอนุ
มัติผลการเรี
น ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4
ทธศาสตร์
ที่ 1 ยุทยธศาสตร์
พฤษภาคม 2561
7. ออกนิเทศ ติดตาม วัดผลและประเมินผล ครั้งที่ 3
กรกฎาคม 2561
8. ออกนิเทศ ติดตาม วัดผลและประเมินผล ครั้งที่ 4
ที่มา : แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุ
2
กันยายนรี เขต
2561
9. สรุปรายงานผลการดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
นางธัญพร
สมบูรณศักดิ์ศรี/
นางกชพร
ศิริปรุ

งบประมาณ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
4.4 งบพัฒนาตามจุดเน้น ปีงบประมาณ 2560 จานวน 6,233,930 บาท
งบดาเนินงาน (งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา) จานวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)ขออนุมัติถัวจ่ายเท่าที่จ่าย
จริงทุกรายการ
6,000,000

ที่
1.
2.
3.
4.
5.

5,000,000

รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ
4,824,024

งบดาเนินงาน (บาท)
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
600

รายการ
ค่าตอบแทน
4,000,000
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะกรรมการ
ดาเนินการจัดการศึก3,000,000
ษาโดยครอบครัว จานวน
10 คน คน x 30 บาท
x 2 ครั้ง
2,000,000
ค่าวัสดุสื่อการเรียนการสอน/ค่าวัสดุจัดทา
511,336 3,800
1,000,000
เครื่องมือทดสอบ/เอกสารประกอบการประชุ
ม 438,000
2,400
319,180
39,000 102,390
วัสดุออกเอกสารหลักฐานการศึ
2,000
1,200
0 กษา
จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6
ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการออกติดตามและ
ประเมินผล จานวน 5 คน x 120 บาท x 4 ครั้ง
ที่มาส่ว: นกลาง)
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2
ค่าน้ามันเชื้อเพลิง (รถยนต์
รวม

-

5,000

5,000

รวม
600

3,800
1,200
2,400
2,000
10,000

แผนปฏิ
แผนปฏิ
แผนปฏิบบบัตัตัติกิ ิการประจ
ารประจาปีาปีงบประมาณ
งบประมาณ 2561
2561
2561(110)
(17)
(1)
งานเขตพื้น้นทีที่ก่การศึ
ารศึกกษาประถมศึ
ษาประถมศึกกษาสระบุ
ษาสระบุรรี เขต
ี เขต22
สสานัานักกงานเขตพื

4.3 งบพั
ฒนาตามยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2560 จานวน 1,935,200 บาท
การติดตามและการประเมิ
นผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

วิธีการวัดและประเมินผล
669,380

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล

- ครอบครัวจัดการศึกษาอย่600,000
างมีประสิทธิภาพ - ออกติดตาม ประเมินผล
และผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ 500,000
ความสามารถ420,000 - การสรุ
ปรายงานผล
419,000
400,000
คุณลักษณะตามมาตรฐานการเรี
ยนรู้และ
300,000
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- เอกสารการออกนิเทศ
ติดตาม
426,820
- เอกสารการประเมินผล
และการทดสอบ

800,000
700,000

200,000
100,000
0

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4

ที่มา : แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2

4.4 งบพัฒนาตามจุดเน้น ปีงบประมาณ 2560 จานวน 6,233,930 บาท

6,000,000
5,000,000

4,824,024

4,000,000
3,000,000
2,000,000

1,000,000
0

319,180 438,000

511,336
39,000 102,390

จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6

ที่มา : แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2

แผนปฏิ
แผนปฏิ
แผนปฏิบบบัตัตัติกิ ิการประจ
ารประจาปีาปีงบประมาณ
งบประมาณ 2561
2561
2561(111)
(17)
(1)
งานเขตพื้น้นทีที่ก่การศึ
ารศึกกษาประถมศึ
ษาประถมศึกกษาสระบุ
ษาสระบุรรี เขต
ี เขต22
สสานัานักกงานเขตพื

4.3 งบพั
นาตามยุวทยเหลื
ธศาสตร์
2560งกัจดานวน
บาท2561
โครงการ
ติดฒตามและช่
อนักปเรีีงบประมาณ
ยนโรงเรียนในสั
ประจ1,935,200
าปีงบประมาณ
แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
สนองยุทธศาสตร์ที่
ยุทธศาสตร์ที่ 4
800,000
669,380
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ
่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
700,000
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางธั
ญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี และ นางรุจิกร วุฒิศาสตร์
600,000
ระยะเวลาดาเนินการ พฤศจิ
กายน – ธันวาคม 2560
500,000
400,000

420,000

419,000

426,820

หลักการและเหตุผล
300,000
ในปีการศึ200,000
กษา 2559 – 2560 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดให้เป็นปีแห่ง
การรักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู
100,000 ้อื่นเน้นให้สถานศึกษาดาเนินการตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่าง
มีประสิทธิภาพ ตามกระบวนการ0 5 ขั้นตอน เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือจากครูประจาชั้น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4
ครูที่ปรึกษา อย่างทั่วถึง โดยมีผู้ปกครอง
ชุมชน หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการบูรณาการทักษะชีวิตใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เฝ้าระวัง
ป้องกันความประพฤตินักเรีทีย่มนา :คุแผนปฏิ
้มครองช่บัตวิกยเหลื
อนัาปี
กเรีงบประมาณ
ยนที่เผชิญ2560
เหตุพสพป.สระบุ
ิเศษ โดยมุรี่งเขต
ที่จะพั
ารประจ
2 ฒนานักเรียนทุกระดับ
ให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามเจตนารมณ์และความมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช พ.ศ. 2551
4.4 งบพัฒนาตามจุดเน้น ปีงบประมาณ 2560 จานวน 6,233,930 บาท
การติดตามและช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนในสังกัด เป็นกิจกรรมที่มีความสาคัญจาเป็นอย่างยิ่ง
ในการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จึงได้
จัดทาโครงการติดตามและช่
วยเหลือนักเรียนโรงเรียนในสังกัด ประจาปีงบประมาณ 2561 เพื่อให้ความช่วยเหลือ
6,000,000
นักเรียนที่มีฐานะยากจน อยู่ในสภาวะยากล
4,824,024าบาก ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน ได้รับการดูแลช่ว ยเหลือย่าง
5,000,000
เหมาะสมต่อไป
วัตถุประสงค์

4,000,000

เพื่อให้ค3,000,000
วามช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 2 ที่มีฐานะยากจนอยู
2,000,000 ่ในสภาวะยากลาบาก ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนได้ตรงตามสภาพ
511,336
ปัญหาอย่างแท้จริง
1,000,000

เป้าหมาย

0

319,180 438,000

39,000 102,390

จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6
เชิงปริมาณ
นักเรียนโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
า : แผนปฏิ
จานวน 5 อาเภอ ๆ ละ 1 คนที่มรวม
5 คนบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2
เชิงคุณภาพ
นักเรียนได้รับการช่วยเหลือตรงตามความต้องการและมีคุณภาพชีวิตทีดีขึ้น

แผนปฏิ
แผนปฏิ
แผนปฏิบบบัตัตัติกิ ิการประจ
ารประจาปีาปีงบประมาณ
งบประมาณ 2561
2561
2561(112)
(17)
(1)
งานเขตพื้น้นทีที่ก่การศึ
ารศึกกษาประถมศึ
ษาประถมศึกกษาสระบุ
ษาสระบุรรี เขต
ี เขต22
สสานัานักกงานเขตพื

4.3 งบพั
นาตามยุ
วิธีการดาเนินงานและปฏิ
ทินฒปฏิ
บัติงานทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2560 จานวน 1,935,200 บาท
ที่
1
2
3
4

กิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
พฤศจิ
กายน –
นางธัญพร สมบูรณศักดิ์ศรี
669,380
700,000
พิจารณาคัดเลือกนักเรียน
ธันวาคม 2560
นางรุจิกร วุฒิศาสตร์
600,000
แจ้งสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องทราบ
500,000
426,820
420,000
เตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องอุปโภคบริ
โภค 419,000
400,000
ในการช่วยเหลือนักเรียน
300,000
5 ดาเนินการเยี่ยมบ้า200,000
นนักเรียน
6 สรุปรายงานผลการด
าเนินงาน
100,000
งบประมาณ แผนงานพื้นฐานด้
0 านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
ที่ 1 ยุท20,000
ธศาสตร์ที่ บาท
2 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
ี่ 4 มัติถัวจ่ายเท่าที่จ่าย
งบดาเนินงาน (งบพัฒนาคุณภาพการศึยุทกธศาสตร์
ษา) จานวน
(สองหมืที่ ่น3 บาทถ้
วน) ทขออนุ
จริงทุกรายการ
รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ
งบดาเนินงาน (บาท)
ที่มา : แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2
ที่
รายการ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
รวม
1

800,000

4.4วยเหลื
งบพัอฒนันาตามจุ
ดเน้ยนน ปีงบประมาณ 2560 จานวน 6,233,930 บาท
การติดตามและช่
กเรียนโรงเรี
ในสังกัด สพป.สระบุรี เขต 2 จานวน 5 อาเภอ ๆ
ละ 1 คน รวม 5 คน ดังนี้
17,500 17,500
- ค่าวัสดุอุปกรณ์6,000,000
การเรียน/เครื่องอุปโภคบริโภค
5 ชุด ๆ ละ 3,500
บาท 4,824,024
5,000,000
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
2,000
2,000
4,000,000
- ป้ายไวนิลในการเยี่ยมบ้าน
500
500
3,000,000

-

รวม

2,000,000

การติดตามและการประเมิ
นผล
1,000,000

319,180 438,000

2,500

17,500

20,000

511,336
39,000 102,390

0 าเร็จ
ตัวชี้วัดความส
วิธีการวัดและระเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล
จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6
1. ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนร่วม ในการ สอบถาม การติดตาม
แบบสอบถาม
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และสรุปรายงานผล
แบบติดตามและรายงานผล
ที
ม
่
า
:
แผนปฏิ
บ
ต
ั
ก
ิ
าร
ประจ
าปี
ง
บประมาณ
2560
สพป.สระบุ
ร
ี
เขต
2
2. สพป.สระบุรี เขต 2 มีการติดตาม ประเมินผล
การดูแลให้ความช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนในสังกัด

แผนปฏิ
าปีาปี
งบประมาณ
แผนปฏิ
แผนปฏิบบัตบัติกัตกิ ารประจ
ิการประจ
ารประจ
าปี
งงบประมาณ
บประมาณ2561
2561
2561(113)
(17)
(1)
สานักงานเขตพื
กงานเขตพื้นที้น่กทีารศึ
่การศึ
กษาประถมศึ
กษาสระบุ
รี เขต2 2
สานั
กษาประถมศึ
กษาสระบุ
รี เขต

4.3 งบพั
ฒนาตามยุ
ทธศาสตร์
ีงบประมาณแลช่
2560
จานวน
นิเทศ
ติดตามการด
าเนินปงานระบบดู
วยเหลื
อนักเรี1,935,200
ยน และเฝ้าบาท
ระวัง
ป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษา
แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
800,000
669,380
สนองยุทธศาสตร์ที่ 2 ขยายโอกาสทางการศึ
กษาให้ทั่งถึงครอบคลุ
มผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนา
700,000
เต็600,000
มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ
่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
500,000
419,000
426,820
420,000
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางธั
ญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี และ นางรุจิกร วุฒิศาสตร์
400,000
ระยะเวลาดาเนินการ พฤศจิ
300,000กายน 2560 – กันยายน 2561
หลักการและเหตุผล
200,000
โครงการ

100,000

เนื่องจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ทั้งด้านการสื่อสารเทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งนอกจาก
0
จะส่งผลกระทบต่อผู้คนในเชิงบวก ในเชิ
ลบก็มทีปี่ 1รากฏการณ์
เป็นทต้ี่ น3 ว่ายุทปัธศาสตร์
ญหาทางเศรษฐกิ
จ ปัญหาการ
ยุทงธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ทเี่ 2ช่นยุกัทนธศาสตร์
ที่ 4
แพร่ระบาดของยาเสพติด ปัญหาการแข่งขันในรูปแบบต่างๆ ปัญหาครอบครัวที่เกิดความทุกข์ ความวิตกกังวล
ความเครียด มีการปรับตัวที่ไม่เหมาะสม หรืออื่นๆ ภาพความสาเร็จที่เกิดขึ้นจากการพัฒนานักเรียนให้เป็นไปตาม
ที่มา : แผนปฏิ
บัติการประจ
าปีองบประมาณ
รี เขต
2
ความมุ่งหวังนั้น ต้องอาศัยความร่
วมมือจากผู
้ที่เกี่ยวข้
งทุกฝ่าย ทุ2560
กคน สพป.สระบุ
โดยเฉพาะบุ
คลากรทางการศึ
กษาทุกคนใน
สถานศึกษา ซึ่งมีครู อาจารย์เป็นหลักสาคัญในการดาเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้เติบโตงดงามและ
เป็นบุคคลที่มีคุณค่าของสั4.4งคมงบพัฒนาตามจุดเน้น ปีงบประมาณ 2560 จานวน 6,233,930 บาท
การพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา มีความรู้
ความสามารถและมีคุณธรรม จริยธรรม ดาเนินวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการ ทาง
การศึกษาที่สถานศึกษาทุ6,000,000
กแห่งต้องดาเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการให้เป็น
คนเก่ง คนดี มีความสุข 5,000,000
นอกจากดาเนิ
นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้รับกระบวนการเรียนรู้แล้ว การ
4,824,024
ป้องกันและการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษาที่มีพฤติกรรมไปเกี่ยวข้องกับ
4,000,000
ยาเสพติด ร้านเกมส์ การพนั
น หนีเรียน ทะเลาะวิวาทก่ออาชญากรรม เป็นปัญหาสังคมที่ผู้ปกครอง ครู อาจารย์
ต้องเข้าไปช่วยเหลือและแก้
ไขไม่ให้มีพฤติกรรมเสี่ยง ดังนั้น การรู้ข้อมูลพื้นฐานทุกด้านที่จาเป็นของนักเรียนจะช่วย
3,000,000
ให้ครูประจาชั้นหรือครูที่ปรึกษาเข้าใจนักเรียนมากขึ้น สามารถช่วยให้การคัดกรองนักเรียนเป็นไปอย่างถูกต้องซึ่ง
2,000,000
นับเป็นกระบวนการสาคัญที่จะนาไปสู่การวิเคราะห์และจาแนกนักเรียนเป็นกลุ่มตามเกณฑ์
การคัดกรอง ได้แก่
511,336
1,000,000
กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ
่มที่มีปัญหา ทาให้ส319,180
ามารถช่438,000
วยส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน ช่วยเหลือ และแก้ไขให้นักเรียน
39,000 102,390
ได้อย่างทันเหตุการณ์
0
นที่ 1 จุดเน้นอทีงกั
่ 2นจุดทีเน้่เข้นมที่ แข็
3 จุงดและยั
เน้นที่ 4่งจุยืดนเน้นสทีานั
่ 5 กจุดงานเขตพื
เน้นที่ 6 ้นที่การศึกษา
เพื่อให้สถานศึกษามีจุดรเน้ะบบการป้
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จึงได้จัดทาโครงการส่งเสริมกิจกรรมป้องกัน และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด
วัตถุประสงค์

ที่มา : แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2

1. เพื่อติดตามการดาเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด

แผนปฏิ
แผนปฏิ
แผนปฏิบบบัตัตัติกิ ิการประจ
ารประจาปีาปีงบประมาณ
งบประมาณ 2561
2561
2561(114)
(17)
(1)
งานเขตพื้น้นทีที่ก่การศึ
ารศึกกษาประถมศึ
ษาประถมศึกกษาสระบุ
ษาสระบุรรี เขต
ี เขต22
สสานัานักกงานเขตพื

ฒนาตามยุทธศาสตร์
ปีงยบประมาณ
1,935,200
บาท งกัดสานักงาน
2.4.3
เพื่องบพั
ตรวจหาสารเสพติ
ดในนักเรี
นระดับชั้นมั2560
ธยมศึจกานวน
ษาตอนต้
น โรงเรียนในสั
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
3. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและ
800,000
669,380
อบายมุขในสถานศึกษาให้ม700,000
ีกระบวนการที่เข้มแข็ง
เป้าหมาย

600,000

500,000
เชิงปริมาณ
419,000
426,820
420,000
400,000
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
300,000
เชิงคุณภาพ
1. โรงเรีย200,000
นในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีการดาเนินงาน
100,000
ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ
2. นักเรียนโรงเรี0 ยนขยายโอกาสทางการศึ
กษาในสังกัด ห่างไกลจากยาเสพติด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4
3. ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน การดาเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด เพื่อดาเนินงานให้มีห้องเรียนสีขาว
ที่มา : แผนปฏิ
ัติการประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2
วิธีดาเนินการ/ระยะเวลาในการด
าเนินบงาน

ขั้นตอนการดาเนินงาน
ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
4.4 งบพัฒนาตามจุดเน้น ปีงบประมาณ 2560 จานวน 6,233,930 บาท
1. จัดทาโครงการเสนอเพื่อขออนุมัติ
พฤศจิกายน 2560
นางธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี
2. การดาเนินงาน
พฤศจิกายน 2560 – สิงหาคม 2561
นางรุจิกร วุฒิศาสตร์
2.1 กิจ กรรมการติ ด6,000,000
ตามการดาเนิ น งาน
ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4,824,024
5,000,000
2.2 กิจกรรมการออกสุ่มตรวจสารเสพติด
ในปัสสาวะนักเรียน 4,000,000
2.3 กิจ กรรมการติ ด3,000,000
ตามการดาเนิ น งาน
ห้ อ งเรี ย นสี ข าว ตามโครงการสถานศึ ก ษา
2,000,000
สีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
511,336
1,000,000
3. วางแผน เตรียมความพร้อม
พฤศจิก438,000
ายน 2560 – สิงหาคม 2561
319,180
39,000 102,390
4. ดาเนินงานตามโครงการ 0
พฤศจิกายน 2560 – สิงหาคม 2561
จุดเน้นที่ 1 จุดเน้กันนทียายน
่ 2 จุดเน้2561
นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6
5. รายงานผลการดาเนินงาน
งบประมาณ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
ที่มา : แผนปฏิ
บัติกจารานวน
ประจ20,000
าปีงบประมาณ
2560 สพป.สระบุ
ี เขต 2
งบดาเนินงาน (งบพัฒนาคุณภาพการศึ
กษา)
บาท (สองหมื
่นบาทถ้วรน)

แผนปฏิ
แผนปฏิ
แผนปฏิบบบัตัตัติกิ ิการประจ
ารประจาปีาปีงบประมาณ
งบประมาณ 2561
2561
2561(115)
(17)
(1)
งานเขตพื้น้นทีที่ก่การศึ
ารศึกกษาประถมศึ
ษาประถมศึกกษาสระบุ
ษาสระบุรรี เขต
ี เขต22
สสานัานักกงานเขตพื

งบพัฒนาตามยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2560 จานวน 1,935,200 บาท
ดังรายละเอียดค่าใช้4.3
จ่ายโครงการ
งบดาเนินงาน (บาท)
ที่
รายการ
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
800,000
669,380
1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
20,000
700,000
(ค่าเบี้ยเลี้ยง , ค่าน้ามั600,000
นรถยนต์ส่วนกลาง)
500,000

420,000

รวม
400,000

419,000

426,820

-

20,000

-

การติดตามและประเมินผล300,000
200,000

เครื่องมือที่ใช้วัด
และประเมินผล
0
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4
1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้
น ในโรงเรียน 1. การตรวจติ ด ตามงาน - เอกสารรายงาน
ขยายโอกาสทางการศึกษาในสั งกัด ได้รับ การตรวจ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน - การตรวจสอบ
2. การเข้2560
าร่วมตรวจหา
หาสารเสพติด
ที่มา : แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
สพป.สระบุรี เขต 2
2. สถานศึ ก ษาด าเนิ น งานห้ อ งเรี ย นสี ข าวปลอด สารเสพติดของนักเรียน
3. สถานศึกษาจัดทา
ยาเสพติดและอบายมุข
4.4 งบพัฒนาตามจุดเน้น ปีงบประมาณ 2560 จานวน 6,233,930 บาท
3. สถานศึกษาดาเนิ นงานตามกระบวนระบบดูแล ห้องเรียนสีขาว
ช่วยเหลือนักเรียน และคัดกรองนักเรียน
4. การรายงาน
100,000

ตัวบ่งชี้สภาพความสาเร็จ

วิธีการประเมิน

6,000,000
5,000,000

4,824,024

4,000,000
3,000,000
2,000,000

1,000,000
0

319,180 438,000

511,336
39,000 102,390

จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6

ที่มา : แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2

แผนปฏิ
แผนปฏิ
แผนปฏิบบบัตัตัติกิ ิการประจ
ารประจาปีาปีงบประมาณ
งบประมาณ 2561
2561
2561(116)
(17)
(1)
งานเขตพื้น้นทีที่ก่การศึ
ารศึกกษาประถมศึ
ษาประถมศึกกษาสระบุ
ษาสระบุรรี เขต
ี เขต22
สสานัานักกงานเขตพื

4.3 นงบพั
ฒนาตามยุ
ทธศาสตร์
ปีงบประมาณ
2560
จานวน
บาทาปี 2561
โครงการ
ประเมิ
และคั
ดเลือกโรงเรี
ยนต้นแบบนั
กเรียนไทยสุ
ขภาพดี
สพฐ.1,935,200
รุ่นที่ 6 ประจ
แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์
ที่ 4
800,000
669,380
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ
่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
700,000
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางกรกนก
ชุ่มใจศรี
600,000
ระยะเวลาดาเนินการ มี500,000
นาคม - กันยายน 2561
419,000
426,820
420,000
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
400,000
1. หลักการและเหตุผล 300,000
ด้วยปัจจุบันภาวะของการด
200,000 ารงชีวิตที่มีความสมบูรณ์อยู่บนพื้นฐานของคุณธรรมและการใช้สติปัญญา
เพื่อให้สามารถดารงชีวิตอยู100,000
่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ส่งผลต่อการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ซึ่งปัจจุบันจะพบปัญหาที่เกิดขึ้นกั0บเด็กในวัยเรียนหลายประเภท เช่น โรคอ้วน โรคฟันผุ สานักงานคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์กทารขั
ี่ 1 ยุบทเคลื
ธศาสตร์
ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์
ที่ 4 กเรียนไทยสุขภาพดี
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้กาหนดยุทธศาสตร์
่อนนโยบายตามโครงการต้
นแบบนั
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน การดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด โดยมุ่งเน้นการพัฒนานักเรียนทุกคนให้
มีสุขภาพดี มีร่างกายแข็งแรงเจริ
เติบโตสมวั
ย เพื่อาปีนาไปสู
่การพัฒ2560
นาโรงเรี
ยนให้รเป็ี เขต
นโรงเรี
ที่มา : ญ
แผนปฏิ
บัติการประจ
งบประมาณ
สพป.สระบุ
2 ยนต้นแบบนักเรียนไทย
สุขภาพดี ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษา และสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
นาตามจุดเน้กษาสระบุ
น ปีงบประมาณ
านวน 6,233,930
บาทดเลือกโรงเรียน
สานักงานเขตพื4.4
้นที่กงบพั
ารศึฒ
กษาประถมศึ
รี เขต 2 จึ2560
งจัดทจาโครงการประเมิ
นและคั
ต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี ประจาปี 2561 เพื่อขับเคลื่อนตามนโยบายโครงการต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี
รุ่นที่ 6 ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อไป
6,000,000
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้สานักงานเขตพื5,000,000
้นที่การศึก4,824,024
ษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีโรงเรียนต้นแบบนักเรียน
ไทยสุขภาพดี ซึง่ เป็นตัวชี4,000,000
้วัดตามแผนการปฏิบัติราชการ ที่ 11 ระดับความสาเร็จของสถานศึกษาจัดกิจกรรม
พัฒนาด้านสุขภาวะของนักเรียน
3,000,000
2.2 เพื่อพัฒนาสถานศึกษาในด้
านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดี
2.3 เพื่อให้โรงเรียนต้นแบบนั
กเรียนไทยสุขภาพดีเป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้บริหาร ครู นักเรียน
2,000,000
511,336
ผู้ปกครอง และชุมชน ในการดู
แลรักษาสุขภาพของตนเองและครอบครัว
1,000,000
319,180 438,000

0

39,000 102,390

จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6

ที่มา : แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2

แผนปฏิ
แผนปฏิ
แผนปฏิบบบัตัตัติกิ ิการประจ
ารประจาปีาปีงบประมาณ
งบประมาณ 2561
2561
2561(117)
(17)
(1)
งานเขตพื้น้นทีที่ก่การศึ
ารศึกกษาประถมศึ
ษาประถมศึกกษาสระบุ
ษาสระบุรรี เขต
ี เขต22
สสานัานักกงานเขตพื

3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ

4.3 งบพัฒนาตามยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2560 จานวน 1,935,200 บาท
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2 จานวน 139 โรงเรียน

3.2 เชิงคุณภาพ

800,000
700,000

669,380

โรงเรียนในสั
งกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ผ่านการคัดเลือกเป็น
600,000
โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุ
ขภาพดี รุ่นที่ 6 ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
500,000
419,000
426,820
420,000
จานวน 3 โรงเรียน
400,000
4. กิจกรรมและขั้นตอนการด
าเนินงาน
300,000
ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม
ระยะเวลา
200,000
ดาเนินการ
100,000
1. จัดทาโครงการ เสนอ และขออนุ
มีนาคม 2561
นางกรกนก ชุ่มใจศรี
0 มัติ
2 ยุทธศาสตร์
ที่ 4
2. จัดทาเครื่องมือในการติดตาม ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์
มิถทุนี่ ายน
2561ที่ 3 ยุทธศาสตร์
นางกรกนก
ชุ่มใจศรี
และประเมินผล
3. แต่งตั้งคณะทางานฯ และจั
ม บัติการประจาปีงบประมาณ
มิถุนายน2560
2561สพป.สระบุรี เขต
นางธั2 ญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี
ที่มาด:ประชุ
แผนปฏิ
ชี้แจงเกณฑ์การประเมิน
นางกรกนก ชุ่มใจศรี
4. ประชาสัมพันธ์โรงเรียนและปฏิทินดาเนินงาน
มิถุนายน 2561
กรกนก ชุ่มใจศรี
4.4 งบพัฒนาตามจุดเน้น ปีงบประมาณ 2560 จานวน 6,233,930 บาท
6. คณะกรรมการฯ ติดตาม ประเมินผล
มิถุนายน 2561
คณะกรรมการฯ
การดาเนินงานโรงเรียน
7. สรุป ประเมินผล และรายงาน เป็นรูปเล่ม
กันยายน 2561
นางกรกนก ชุ่มใจศรี
6,000,000
5.งบประมาณ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
4,824,024
งบดาเนินงาน (งบพัฒนาคุ5,000,000
ณภาพการศึกษา) ประจาปีงบประมาณ 2561 จานวน 10,000 บาท
(หนึ่งหมื่นบาทถ้วนถ้วน) 4,000,000
ขออนุมัตถิ ัวจ่ายทุกรายการ รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ
งบดาเนินงาน (บาท)
3,000,000
ที่ รายการ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
1 ค่าจ้างเหมารถตู้ 1 2,000,000
คัน 1 วัน
3,000
511,336
2 ค่าเบี้ยเลี้ยงสาหรับ1,000,000
บุคลากร (11*240)
2,640
319,180 438,000
39,000 102,390
3 ค่าจัดทาเอกสารรายงานผลการดาเนินงาน
500
0
4 ค่าของที่ระลีก
จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที1,500
่ 5 จุดเน้นที่ 6
5 ค่าวัสดุ
2,360
7,640รี เขต 2 2,360
ที่มา : แผนปฏิบัติการ ประจรวม
าปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุ
รวมทั้งสิ้น 10,000

แผนปฏิ
แผนปฏิ
แผนปฏิบบบัตัตัติกิ ิการประจ
ารประจาปีาปีงบประมาณ
งบประมาณ 2561
2561
2561(118)
(17)
(1)
งานเขตพื้น้นทีที่ก่การศึ
ารศึกกษาประถมศึ
ษาประถมศึกกษาสระบุ
ษาสระบุรรี เขต
ี เขต22
สสานัานักกงานเขตพื

6.

4.3 งบพั
ฒนาตามยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2560 จานวน 1,935,200 บาท
การติดตามและประเมิ
นผล
ตัวชี้วัด วัดตามวัตถุประสงค์
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึ800,000
กษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 2 มีโรงเรียนต้
นแบบ
700,000
นักเรียนไทยสุขภาพดี รุ่น600,000
ที่ 6 สพฐ.
2. สถานศึกษามีการส่งเสริม500,000
สุขภาพและ
420,000
อนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดี 400,000
3. โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุ
300,000ขภาพดี
เป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้บริ200,000
หาร ครู นักเรียน
100,000แลรักษา
ผู้ปกครอง และชุมชน ในการดู
สุขภาพของตนเองและครอบครั0 วโรงเรียน

วิธีการประเมิน
ติดตามและประเมินผล
669,380

ติดตามและประเมิ
นผล
419,000
ติดตามและประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้
แบบติดตามและ
ประเมินผล
แบบติดตามและ
ประเมินผล
แบบติดตามและ
ประเมินผลของ
คณะกรรมการฯ

426,820

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4

ที่มา : แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2

4.4 งบพัฒนาตามจุดเน้น ปีงบประมาณ 2560 จานวน 6,233,930 บาท

6,000,000
5,000,000

4,824,024

4,000,000
3,000,000
2,000,000

1,000,000
0

319,180 438,000

511,336
39,000 102,390

จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6

ที่มา : แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2

แผนปฏิ
แผนปฏิ
แผนปฏิบบบัตัตัติกิ ิการประจ
ารประจาปีาปีงบประมาณ
งบประมาณ 2561
2561
2561(119)
(17)
(1)
งานเขตพื้น้นทีที่ก่การศึ
ารศึกกษาประถมศึ
ษาประถมศึกกษาสระบุ
ษาสระบุรรี เขต
ี เขต22
สสานัานักกงานเขตพื

4.3 งบพั
ฒนาตามยุ
ปีงบประมาณ
2560
จานวน 1,935,200
ประชุ
มเครือข่ทาธศาสตร์
ยการตรวจติ
ดตามเฝ้าระวั
งความประพฤติ
นักเรียนบาท
ประจาปีงบประมาณ 2561
แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
800,000
669,380
สนองยุทธศาสตร์
จุ700,000
ดเน้นที่ 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ600,000
่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางการะเกต
นิยมธรรม และนางธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี
500,000
419,000
426,820
420,000
ระยะเวลาดาเนินการ กุ400,000
มภาพันธ์ – มีนาคม 2561
หลักการและเหตุผล
300,000
ในปีการศึกษา
2560 – 2561 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นการพัฒนาส่งเสริม
200,000
ความประพฤตินักเรียน และนั
กศึกษา โดยให้ดาเนินงานยกระดับและเฝ้าระวัง ป้องกัน พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไข
100,000
พฤติกรรมนักเรียนไม่เหมาะสมโดยจั
0 ดพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา (พสน.)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4
สนธิกาลังกับหน่วยราชการอื่น ๆ เช่นเจ้
าหน้าที่ตารวจ ทหาร ชุมชน ผู้ปกครอง ร่วมกันออกตรวจพื้นที่จุดเสี่ยง
จุดอับ ต่าง ๆ โดยเฉพาะพื้นที่นอกสถานศึกษา เพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างทั่วถึง และต่อเนื่องตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่มพ.ศ.2546
7 ว่าาปีด้วงบประมาณ
ยการส่งเสริ2560
มความประพฤติ
นักเรี2ยน และนักศึกษา
า : แผนปฏิบหมวด
ัติการประจ
สพป.สระบุรี เขต
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จึงได้จัดทาโครงการประชุมเครือข่ายการตรวจติดตามเฝ้าระวังความประพฤติ
4.4 งบพั2561
ฒนาตามจุ
เน้นาส่ปีงเสริ
งบประมาณ
2560 นจักานวน
6,233,930
นักเรียน ประจาปีงบประมาณ
เพื่อเจ้าดหน้
มความประพฤติ
เรียนและนั
กศึกษาบาท
มีความรู้
ความเข้าใจ มีทักษะ และทัศนคติที่ดีต่อการดาเนินงานด้านส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา และปฏิบัติ
หน้าที่ได้ถูกต้อง ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ อย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการ

วัตถุประสงค์

6,000,000
5,000,000

4,824,024

1. เพื่อสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
ให้เป็นไปตามพระราชบัญ4,000,000
ญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
2. เพื่อร่วมหาแนวทางในการส่
งเสริมความประพฤตินักเรียน และนักศึกษาและการปฏิบัติหน้าที่
3,000,000
ในสถานการณ์เสี่ยง
3. เพื่อให้ส2,000,000
านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ร่วมกับสถานศึกษาและ
511,336
1,000,000
ภาคีเครือข่ายในการเฝ้าระวั
ง ป้องกันและแก้ไขปั
ญ
หาพฤติ
ก
รรมที
่
ไ
ม่
เ
หมาะสมของนั
กเรียนในสังกัด
319,180 438,000
เป้าหมาย

0

39,000 102,390

จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6
เชิงประมาณ
พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) สถานศึกษาในสังกัด
ที่มา คน
: แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2
เจ้าหน้าที่ วิทยากร จานวน 145

แผนปฏิ
แผนปฏิ
แผนปฏิบบบัตัตัติกิ ิการประจ
ารประจาปีาปีงบประมาณ
งบประมาณ 2561
2561
2561(120)
(17)
(1)
งานเขตพื้น้นทีที่ก่การศึ
ารศึกกษาประถมศึ
ษาประถมศึกกษาสระบุ
ษาสระบุรรี เขต
ี เขต22
สสานัานักกงานเขตพื

งบพัฒนาตามยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2560 จานวน 1,935,200 บาท
เชิงคุ4.3
ณภาพ
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 สถานศึกษา และภาคีเครือข่าย
มีแผนติดตาม เฝ้าระวังนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม นาไปใช้ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาพฤติกรรม
800,000
669,380
เสี่ยงของนักเรียนในสังกัด 700,000
2. พนักงานเจ้
าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา มี แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่
600,000
อย่างเหมาะและมีประสิทธิ500,000
ภาพ
วิธีการดาเนินการ

400,000

420,000

419,000

426,820

300,000
200,000

100,000
กิจกรรม/ขั้นตอนการด
าเนินงาน
0

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
ยุทธศาสตร์
ี่ 2 ยุนทธ์ธศาสตร์
ที่ 4
กุมทภาพั
2561ที่ 3 ยุทธศาสตร์นางการะเกต
นิยมธรรม
กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2561 นางธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี

1. จัดทาโครงการเพื่อเสนอขออนุมยุทัตธศาสตร์
ิ ที่ 1
2.วางแผนการดาเนินงาน ประสาน
วิทยากร หน่วยงานที่เกี่ยวข้ทีอ่มงา สถานที
: แผนปฏิ่จบัดัติการประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2
ประชุมสัมมนา และผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา
3. แจ้งโรงเรียนในสังกัด ส่งบุคลากรที่ผ่าน
กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2561
4.4
งบพั
ฒ
นาตามจุ
ด
เน้
น
ปี
งบประมาณ 2560 จานวน 6,233,930 บาท
การอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา เข้าร่วม
ประชุมสัมมนา
6,000,000
4. แต่งตั้งคณะทางาน
มีนาคม 2561
4,824,024
5 .จั ด เต รี ย ม เอ ก 5,000,000
สารป ระกอบ การ
มีนาคม 2561
ประชุมสัมมนา
4,000,000
6. ดาเนินการจัดประชุมฯ
มีนาคม 2561
3,000,000
7. เจ้ าหน้ าที่ (พ.ส.น.) ออกตรวจติดตาม มีนาคม – เมษายน 2561
ความประพฤตินักเรียน 52,000,000
อาเภอ
511,336
8. สรุปรายงานผล 1,000,000
พฤษภาคม 2561
319,180 438,000

0

39,000 102,390

จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6

งบประมาณ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทางสังคม งบดาเนินงาน จานวน 33,600 บาท
ที่มา : แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2
(สามหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยถัวจ่ายทุกรายการ ดังนี้

แผนปฏิ
แผนปฏิ
แผนปฏิบบบัตัตัติกิ ิการประจ
ารประจาปีาปีงบประมาณ
งบประมาณ 2561
2561
2561(121)
(17)
(1)
งานเขตพื้น้นทีที่ก่การศึ
ารศึกกษาประถมศึ
ษาประถมศึกกษาสระบุ
ษาสระบุรรี เขต
ี เขต22
สสานัานักกงานเขตพื

4.3 งบพัฒนาตามยุรายละเอี
ทธศาสตร์ยปดค่ีงบประมาณ
2560 จานวน 1,935,200 บาท
าใช้จ่ายโครงการ
ที่

800,000
รายการ
700,000

1 ค่าอาหาร/อาหารว่างและเครื
600,000 ่องดื่ม จานวน 145 คน
คนละ 120 บาท 500,000
419,000
420,000
2 ค่าตอบแทนวิทยากร 400,000
3 ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ 300,000
4 ค่าใช้จ่ายในการออกตรวจติ
200,000ดตามความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา
100,000
0
รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2
รวมทั้งสิ้น

งบดาเนินงาน (บาท)
669,380
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
17,400
1,200

426,820

2,500
12,500
1,200

29,900
33,600

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4

2,500

การติดตามและประเมินผลที่มา : แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
วิธีวัดประเมินผล
เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล
1. พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความ
- สังเกต
- แบบสอบถาม
4.4 งบพัฒนาตามจุดเน้น ปีงบประมาณ 2560 จานวน 6,233,930 บาท
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา มีแผน
- สอบถาม
- เอกสารรายงานผลการดาเนินงาน
และแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่สามารถ - การติดตามและสรุปรายงานผล
ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิ6,000,000
ทธิภาพ
2. เด็กนักเรียนทุกคนมีโอกาสทาง
4,824,024
การศึกษาเพิ่มขึ้น มีภูมิคุ้ม5,000,000
กันทางสังคม
มีความประพฤติที่เหมาะสม
4,000,000
3,000,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 2,000,000
511,336
1. สานักงานเขตพื
้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุ
ร
ี
เขต
2
และพนั
ก
งานเจ้
า
หน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ
1,000,000
319,180 438,000
39,000 102,390
นักเรียนและนักศึกษามีแผนและแนวทางการดาเนินงานส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา สามารถปฏิบัติ
0
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6
2. นักเรียนนักศึกษาในสังกัดมีภูมิคุ้มกันทางสังคม มีความประพฤติที่เหมาะสมตามกฎกระทรวง และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีโอกาสทางการศึ
่มขึ้นาปีมีภงบประมาณ
ูมิคุ้มกันทางสั
งคมสพป.สระบุ
และมีความประพฤติ
ที่เหมาะสม
ที่มา : แผนปฏิบกัตษาเพิ
ิการ ประจ
2560
รี เขต 2

แผนปฏิ
บัติกบบารประจ
าปีงาปี
บประมาณ
25612561
(122)(17)
แผนปฏิ
แผนปฏิ
ัตัตกิ ิการประจ
ารประจ
าปีงงบประมาณ
บประมาณ
2561
(1)
กงานเขตพื
ที่กการศึ
กษาประถมศึ
กษาสระบุ
สานัสกานั
งานเขตพื
้นที่ก้นารศึ
ษาประถมศึ
กษาสระบุ
รี เขตรี 2เขต 2

4.3 งบพัฒนาตามยุ
ทธศาสตร์
ปีงบประมาณ 2560
1,935,200
โครงการ
ทบทวนเขตพื
้นที่บริการและส
ามะโนประชากรวั
ยเรียนจานวน
ประจาปี
การศึกษาบาท
2561
แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
สนองยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 4
800,000
669,380
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ
่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
700,000
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางธั
ญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี และนางกชพร ศิริปรุ
600,000
ระยะเวลาดาเนินการ กุ500,000
มภาพันธ์– เมษายน 2561
400,000

420,000

419,000

426,820

หลักการและเหตุผล
300,000
การจัดการศึกษาภาคบั
งคับเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและเป็นภารกิจหน้าที่ของ
200,000
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที
่จะต้องส่งเสริมสนับสนุน กากับ ติดตามให้โรงเรียนในสังกัดดาเนินงานตาม
100,000
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ0 พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2นธรรมให้
ยุทธศาสตร์เกิทดี่ 3ขึ้นยุทแก่
ธศาสตร์
ที่ 4 กกลุ่ม ซึ่งรวมถึงผู้
พ.ศ. 2545 โดยคานึงถึงการสร้างความเสมอภาคและความเป็
ประชากรทุ
ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้บกพร่องทางกายและการเรียนรู้ โดยส่งเสริมให้ให้ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสใน
การเข้ารับการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึง
ที่มา : แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จึงได้จัดทาโครงการทบทวนเขตพื้นที่บริการ
และสามะโนประชากรวัยเรียน ประจาปีการศึกษา 2561เพื่อทบทวนเขตพื้นที่บริการให้เป็นปัจจุบันและมี
งบพัฒนาตามจุ
น ปีงบประมาณ
จานวน 6,233,930
ฐานข้อมูลประชากรวัยเรี4.4
ยนจากทะเบี
ยนบ้านดเน้
(ทร.14)
เป็นฐานข้อ2560
มูลในการเกณฑ์
เด็กที่มีอายุถบาท
ึงเกณฑ์การศึกษา
ภาคบังคับเข้าเรียน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
วัตถุประสงค์
6,000,000
1. เพื่อทบทวนเขตบริ
การให้เป็นปัจจุบัน
2.เพื่อให้ได้ข้อมูล5,000,000
การสารวจส4,824,024
ามะโนประชากรวัยเรียน ประจาปีการศึกษา 2561
3.เพื่อส่งเสริมให้ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสในการเข้ารับการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึง
4,000,000
เป้าหมาย
3,000,000
เชิงปริมาณ
โรงเรี ย นในสั งกั ด ทุ ก โรงมี
เขตบริ ก ารที่ เป็ น ปั จ จุบั น และมี ฐ านข้ อ มู ล ในการเกณฑ์ เด็ ก เข้ าเรีย น ตามแนวทาง
2,000,000
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
511,336
1,000,000
319,180 438,000
เชิงคุณภาพ
39,000 102,390
0
1. โรงเรียนในสังกัดมีฐานข้อมูลในการเกณฑ์
เด็กในเขตพื้นที่บริการที่รับผิดชอบของโรงเรียนเข้าเรียนตามทร.14
จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีข้อมูลสามะโนประชากรวัยเรียนที่เกิดปี พ.ศ. 2555 - 2557เข้าเรียนชั้นอนุบาล
1 – อนุบาล 3 และเด็กที่เกิดปี พ.ศ.2554 เข้าเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2561
ที่มารับ: การศึ
แผนปฏิกษาอย่
บัติการาประจ
3. ประชากรวัยเรียนมีโอกาสได้
งทั่วถึาปีง งบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2

แผนปฏิ
แผนปฏิ
แผนปฏิบบบัตัตัติกิ ิการประจ
ารประจาปีาปีงบประมาณ
งบประมาณ 2561
2561
2561(123)
(17)
(1)
งานเขตพื้น้นทีที่ก่การศึ
ารศึกกษาประถมศึ
ษาประถมศึกกษาสระบุ
ษาสระบุรรี เขต
ี เขต22
สสานัานักกงานเขตพื

4.3 งบพั
นาตามยุ
วิธีการดาเนินงานและปฏิ
ทินดฒาเนิ
นการ ทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2560 จานวน 1,935,200 บาท
ที่
1.
2.
3.
4.

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ระยะเวลาดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
800,000
เสนอโครงการเพื่อขออนุ
มัติ
กุมภาพันธ์ 2561 นางธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี
669,380
ประสานฐานขอความร่700,000
วมมือข้อมูลประชากรวัยเรียนใน
กุมภาพันธ์ 2561 นางกชพร ศิริปรุ
การคัดลอกทร.14 ที่ว600,000
่าการอาเภอ/เทศบาล/อบต.
นาข้อมูลทร.14 ที่ได้จ500,000
ากอาเภอมาคัดแยกเป็นรายอาเภอ/
มีนาคม2561
419,000
426,820
420,000
ตาบล/หมู่บ้าน/โรงเรี400,000
ยน
5. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ประชุมวางแผนในการจัดประชุม
มีนาคม 2561
300,000
จัดประชุมเจ้าหน้าที่รับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด
มีนาคม 2561
200,000
ทบทวนเขตบริการและจัดทาข้อมูลสามะโนประชากรวัย
เรียน เด็กที่เกิดปี พ.ศ.100,000
2555 - 2557เข้าเรียนชั้นอนุบาล
มีนาคม 2561
1 – อนุบาล 3 และเด็กที่เกิ0ดปี พ.ศ.2554
ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4
เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปียุทกธศาสตร์
ารศึกษา
2561
เมษายน 2561
6. แจ้งโรงเรียนดาเนินการและจัดส่งข้อมูลให้เขตพื้นที่ตาม
แบบเก็บสามะโนประชากรวัยเรียนตามระยะเวลา
ที่มา : แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2
ที่กาหนด
7 สรุปรายงานผลการดาเนินงาน
4.4 งบพัฒนาตามจุดเน้น ปีงบประมาณ 2560 จานวน 6,233,930 บาท
งบประมาณ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
งบดาเนินงาน (งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา) จานวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)ขออนุมัติถัวจ่ายเท่าที่จ่าย
จริงทุกรายการ
รายละเอี
6,000,000ยดค่าใช้จ่ายโครงการ
งบดาเนินงาน (บาท)
4,824,024
5,000,000รายการ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
4,000,000
1.จัดประชุมเจ้าหน้าที่ดาเนิ
นการการรับนักเรียนของโรงเรียน
ในสังกัด จานวน150 คน
1 วัน
3,000,000
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เจ้าหน้าที่ดาเนินการการรับนักเรียน
2,000,000
ของโรงเรียนและคณะกรรมการดาเนินการ จานวน 150 คน x 30 บาท
511,336
1,000,000 เป็นเงิน
1 มื้อ
4,500
319,180 438,000
102,390
39,000
2. ค่าวัสดุสานักงาน
5,500
0
จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6

รวม
4,500
ที่มรวมทั
า : แผนปฏิ
้งสิ้น บัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 210,000

5,500

แผนปฏิ
บัตบิกบัตารประจ
าปีาปี
งาปี
บประมาณ
2561
(124)
แผนปฏิ
แผนปฏิ
ัตกิ ิการประจ
ารประจ
งงบประมาณ
บประมาณ
2561
2561
(17)
(1)
กงานเขตพื
ที่การศึ
กษาประถมศึ
กษาสระบุ
รี เขต
สานัสกานังานเขตพื
้นที้น่การศึ
กษาประถมศึ
กษาสระบุ
รี เขต
2 2

4.3นงบพั
การติดตามและประเมิ
ผล ฒนาตามยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2560 จานวน 1,935,200 บาท
ตัวบ่งชี้สภาพความสาเร็จ

วิธีการประเมิน

800,000

669,380

700,000

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล

- โรงเรียนในสังกัดมีฐานข้อมูลในการเกณฑ์ - การรายงานผลการเกณฑ์เด็ก -แบบกรอกข้อมูล (แบบ พฐ.)
600,000
เด็ ก ในเขตพื้ น ที่ บ ริ ก ารที่ รั บ ผิ ด ชอบของ เข้าเรียนตามแบบที่ สพฐ.
500,000
419,000
426,820
420,000 กาหนด
โรงเรียนเข้าเรียน ตามทร.14
400,000

- สานักงานเขตพื้นที่การศึก300,000
ษาสระบุรี เขต 2
มีข้อมูลสามะโนประชากรวั200,000
ยเรียนที่เกิด
100,000

ปี พ.ศ. 2555 - 2557เข้าเรียนชั้น0อนุบาล1 –
อนุบาล 3 และเด็กที่เกิดปี พ.ศ.2554 ยุเข้ทธศาสตร์
า ที่ 1
เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 ปีการศึกษา 2561

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4

ที่มา : แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2

4.4 งบพัฒนาตามจุดเน้น ปีงบประมาณ 2560 จานวน 6,233,930 บาท

6,000,000
5,000,000

4,824,024

4,000,000
3,000,000
2,000,000

1,000,000
0

319,180 438,000

511,336
39,000 102,390

จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6

ที่มา : แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2

แผนปฏิ
แผนปฏิ
แผนปฏิบบบัตัตัติกิ ิการประจ
ารประจาปีาปีงบประมาณ
งบประมาณ 2561
2561
2561(125)
(17)
(1)
งานเขตพื้น้นทีที่ก่การศึ
ารศึกกษาประถมศึ
ษาประถมศึกกษาสระบุ
ษาสระบุรรี เขต
ี เขต22
สสานัานักกงานเขตพื

4.3 งบพั
ฒนาตามยุ
ธศาสตร์
ปีงบประมาณ
2560้นจทีานวน
1,935,200 บาท
โครงการ
การแข่
งขันกีฬทาเชื
่อมความสั
มพันธ์ชุมชนในพื
่
แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
สนองยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 2
800,000
669,380
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ
่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
700,000
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางกชพร
ศิริปรุ
600,000
ระยะเวลาดาเนินการ มี500,000
นาคม – พฤษภาคม 2561
420,000

419,000

426,820

หลักการและเหตุผล
300,000นกิจกรรมสร้างสุขภาพ นอกจากจะทาให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงช่วยเสริมสร้าง
การออกกาลังกายเป็
สมรรถภาพทางกายและช่ว200,000
ยเสริมสุขภาพจิตแล้ว ยังสามารถป้องกันโรคหรือลดอัตราเสี่ยงการเกิดโรคต่าง ๆ เช่น
โรคอ้วน โรคความดันโลหิต100,000
สูง โรคหัวใจและหลอดเลือด ตลอดจนการเสื่อมสภาพตามอายุของอวัยวะและระบบ
ต่างๆในร่างกาย กีฬาฟุตบอลเป็น0กีฬาที่มีประโยชน์ทั้งในด้านร่างกาย และจิตใจ เป็นกีฬาที่เล่นไม่ยากสามารถเล่น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4
ได้ทุกเพศทุกวัย นอกจากจากเสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิตแล้วยังสร้างความสามัคคี และลดความเครียด
จากภารกิจ หน้าที่การงานได้เป็นอย่างดี กิจกรรมกีฬาจะช่วยสร้างคนให้มีระเบียบวินัย เคารพกฎกติกา มีน้าใจ
แผนปฏิบยธรรม
ัติการประจ
งบประมาณ
สพป.สระบุ
รี เขตอ2หน้าที่ของตนและสังคม
นักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ทีมี่มคาุณ:ธรรมจริ
สร้าาปี
งความสามั
คคี2560
มีความรั
บผิดชอบต่
และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร พนักงาน และ
เยาวชนในพื้นที่อีกด้วย ส4.4
านักงบพั
งานเขตพื
้นที่การศึ
กษาประถมศึ
กษาสระบุ
รี เขตจานวน
2 จึงได้6,233,930
จัดทาโครงการแข่
ฒนาตามจุ
ดเน้
น ปีงบประมาณ
2560
บาทงขันกีฬาเชื่อม
ความสัมพันธ์ชุมชนในพื้นที่ขึ้น
400,000

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริ6,000,000
มความสัมพันธ์และความสามัคคีของบุคลากรและเยาวชนในพื้นที่
4,824,024
2. เพื่อส่งเสริ5,000,000
มให้บุคลากรได้
ออกกาลังกาย มีสุขภาพแข็งแรง และได้ผ่อนคลายความตึงเครียดจากการ
ทางาน
4,000,000
3. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร ได้มีส่วนร่วมในการทากิจกรรมร่วมกันเป็นทีม เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์
3,000,000
อันดีระหว่างชุมชน และหน่
วยงานราชการ
เป้าหมาย

2,000,000
511,336

เชิงปริมาณ1,000,000
319,180 438,000
102,390
39,000กษาสระบุ
บุคลากรในสังกัด ส0านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ
รี เขต 2 พนักงานบริษัทฯ
และเยาวชนในพื้นที่ ตาบลบ้านป่า อจุาเภอแก่
ดเน้นที่ 1 จุงดคอย
เน้นที่ จั2งจุหวั
ดเน้ดนสระบุ
ที่ 3 จุดรเน้ี นจทีานวน
่ 4 จุดเน้นที70
่ 5 จุคน
ดเน้นที่ 6
เชิงคุณภาพ
ที่มา : แผนปฏิ
ัติการกษาประถมศึ
ประจาปีงบประมาณ
2560
สพป.สระบุ
ี เขต และเยาวชนในพื
2
บุคลากรสานักงานเขตพื
้นที่กบารศึ
กษาสระบุ
รี เขต
2 พนักรงาน
้นที่
ตระหนักและเห็นความสาคัญของการออกกาลังกายด้วยการเล่นกีฬา ร่างกายมีสุขภาพแข็งแรง มีส่วนร่วม
ในการทากิจกรรมร่วมกันเป็นทีม มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันกับชุมชน
แผนปฏิ
แผนปฏิ
แผนปฏิบบบัตัตัติกิ ิการประจ
ารประจาปีาปีงบประมาณ
งบประมาณ 2561
2561
2561(126)
(17)
(1)
งานเขตพื้น้นทีที่ก่การศึ
ารศึกกษาประถมศึ
ษาประถมศึกกษาสระบุ
ษาสระบุรรี เขต
ี เขต22
สสานัานักกงานเขตพื

4.3ทินงบพั
วิธีดาเนินงานและปฏิ
ปฏิบฒัตนาตามยุ
ิงาน ทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2560 จานวน 1,935,200 บาท
ที่

กิจกรรม

ระยะเวลา

800,000

หมายเหตุ

669,380

700,000

กลุ่มส่งเสริม
1. เสนอขออนุมัติโครงการ
มีนาคม - พฤษภาคม
600,000
การจัดการศึกษา
2. ประสานผู้เกี่ยวข้อง
2561
500,000
419,000
426,820
3. แต่งตั้งคณะทางาน
420,000
400,000
4. ติดต่อประสานงาน /จัดทีมนักกีฬา
5. จัดกิจกรรมการแข่ง300,000
ขัน
6. สรุปและรายงานผล200,000
งบประมาณ แผนงานพื้น100,000
ฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
งบดาเนินงาน จานวน 14,000 บาท
0 (หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4

รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ

งบดาเนินงาน (บาท)
รายการ
ที่มา : แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
2560 สพป.สระบุรค่ี เขต
ค่าตอบแทน
าใช้ส2 อย
ค่าวัสดุ
1 ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
สาหรับนักกีฬา กรรมการ
าหน้าดทีเน้
่ น ปีงบประมาณ 2560 จานวน 6,233,930 บาท
4.4 งบพัและเจ้
ฒนาตามจุ
จานวน 35 คน
3,150
- ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 90 บาท 35 คน
- ค่าอาหารว่างและเครื
่องดื่ม 2 มื้อๆ ละ 30 บาท
6,000,000
2,100
35 คน
4,824,024
5,000,000
8,750
2 ค่าวัสดุ(ชุดกีฬา จานวน 25 ชุดๆ ละ 350 บาท)

ที่

4,000,000

รวม
3,000,000

-

รวมทั้งสิ้น
2,000,000

การติดตามและประเมินผล

1,000,000

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

0

319,180 438,000

5,250
14,000

8,750

511,336

39,000
วิธีการวัดและประเมินผล

102,390เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล
แบบสอบถาม
แบบรายงาน

จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6

- ร้ อ ยละของผู้ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
จากการสังเกตพฤติกรรมที่
การแข่ ง ขั น กี ฬ ามี ร่ า งกายและ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแสดงออก
ที
ม
่
า
:
แผนปฏิ
บัติการ ประจ
าปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2
สุขภาพแข็งแรง
สอบถาม

แผนปฏิ
แผนปฏิ
แผนปฏิบบบัตัตัติกิ ิการประจ
ารประจาปีาปีงบประมาณ
งบประมาณ 2561
2561
2561(127)
(17)
(1)
งานเขตพื้น้นทีที่ก่การศึ
ารศึกกษาประถมศึ
ษาประถมศึกกษาสระบุ
ษาสระบุรรี เขต
ี เขต22
สสานัานักกงานเขตพื

4.3 งบพั
ฒนาตามยุงปฏิ
ทธศาสตร์
ีงบประมาณ
านวน 1,935,200 บาท
การอบรมเชิ
บัติการ ปการใช้
สื่อ ICT, 2560
DLTV,จDLIT
บูรณาการจัดการเรียนรู้สู่ห้องเรียน 4.0
แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
800,000
669,380
สนองกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 5 ICT เพื่อการศึกษา
700,000
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ
่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
600,000
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายดุ
สิต จันทร์ศรี และคณะ
500,000
419,000
426,820
420,000
ลักษณะงาน/โครงการ โครงการใหม่
400,000
ระยะเวลาดาเนินการ มี300,000
นาคม 2561 – ตุลาคม 2561
.………………………………………………………………………………………........................................
200,000
1. หลักการและเหตุผล 100,000
คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบในหลั
กการโครงการโรงเรียน เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2546 และมอบหมาย
0
ธศาสตร์ที่ 1ดและหลั
ยุทธศาสตร์
ที่ 2 ยุโดยเชื
ทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
ที่ 4
ให้กระทรวงศึกษาธิการ ดาเนินการพัยุฒทนาแนวคิ
กการ
่อว่ทาี่ 3การศึ
กษาสามารถพั
ฒนาบุคคลให้เป็น
บุคคลที่มีคุณภาพสามารถลดช่องว่างของบุคคลในสังคมได้ โดยให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป็นหน่วงงานหลักในการขัทีบ่มเคลื
นนโยบาย
อย่างเป็
รูปธรรม 2560
โดยเฉพาะการพั
นาโรงเรี
า : ่อแผนปฏิ
บัติการประจ
าปีนงบประมาณ
สพป.สระบุรฒ
ี เขต
2 ยนในท้องถิ่นชนบท
ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่มักด้อยโอกาสในการได้เข้าเรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพ มีความพร้อม สามารถให้บริการ
ทางการศึกษาที่มีคุณภาพและเอื้อต่อการจัดการศึกษา ตลอดจนเป็นศูนย์รวมการบริการและเป็นแหล่งการเรียนรู้
ฒนาตามจุ
ดเน้น ปีทงบประมาณ
2560จจัดานวน
6,233,930
ของชมชน โดยเฉพาะอย่4.4
างยิงบพั
่งในการน
าสื่อเทคโนโลยี
างการศึกษามาใช้
กิจกรรมการเรี
ยนรู้ใบาท
ห้กับนักเรียน
ในยุค 4.0 ให้เกิดประสิทธิภาพ
การศึกษาของประเทศไทยนั้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีการปรับรูปแบบอย่างต่อเนื่อง เริ่มจากรูปแบบ
6,000,000
ที่ผู้สอนเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เรียนฝ่ายเดียว ผู้เรียนทาหน้าที่รับการถ่ายทอดจากผู้สอนเท่านั้น ซึ่งเรียกว่ายุค
4,824,024
Education 1.0 และในยุ5,000,000
คต่อมา Education
2.0 ซึง่ ผู้เรียนนอกจากทาหน้าที่รับการถ่ายทอดความรู้จากผู้สอน
แล้ว ยังต้องคนคว้าหาความรู
้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่ผู้สอนแนะนาด้วย และด้วยสภาพแวดล้อมทางสังคม
4,000,000
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วผ่านเทคโนโลยี
3,000,000
สมัยใหม่ จึงนาไปสู่ยุค Education
3.0 ซึ่งเป็นยุคที่ผู้เรียนต้องรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองโดยใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที
่มีอยู่ เป็นเครื่องมือในการสืบเสาะหาความรู้ต่าง ๆ โดยผู้สอนทาหน้าที่เป็นผู้จัดการ
2,000,000
511,336 อมขอการเรียนรู้
เรียนรู้หรือโค้ชที่คอยทาหน้
าที่ให้คาปรึกษาแนะนา แก้ปัญหา ชี้แนะ รวมถึงจัดสภาพแวดล้
1,000,000
438,000
319,180
มากกว่าการถ่ายทอดความรู้ไปยังผู้เรียน จนมาถึ
งยุคการศึกษาที่ส39,000
อดคล้อ102,390
งกับนโยบายของรัฐบาลที่กาหนดให้
เป็นเทศไทย 4.0 คือยุคที่เรียกว่า0 Education
4.0 เป็นยุคที่ต้องสร้างนักสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ โดยส่งเสริมให้
จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6
ผู้เรียนเป็นนักคิด นักสร้างนวัตกรรมที่หลากหลาย ครูมีหน้าที่คอยกระตุ้นผู้เรียนได้ใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ มาสู่การ
เป็นนักคิดและนักสร้างนวัตกรรมต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น
ที่มา : แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เห็นความสาคัญและตระหนักถึงความสาคัญ
ของการจัดการศึกษาในยุค 4.0 ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
โครงการ

แผนปฏิ
แผนปฏิ
แผนปฏิบบบัตัตัติกิ ิการประจ
ารประจาปีาปีงบประมาณ
งบประมาณ 2561
2561
2561(128)
(17)
(1)
งานเขตพื้น้นทีที่ก่การศึ
ารศึกกษาประถมศึ
ษาประถมศึกกษาสระบุ
ษาสระบุรรี เขต
ี เขต22
สสานัานักกงานเขตพื

2. วัตถุประสงค์ 4.3 งบพัฒนาตามยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2560 จานวน 1,935,200 บาท
2.1 เพื่อพัฒนาทักษะและพัฒนาศักยภาพการใช้สื่อ ICT สื่อ DLTV และ DLIT ของครูผู้สอน
ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการสู่ห้องเรียน 4.0
800,000
2.2 เพื่อพัฒนาห้อ700,000
งเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ห้อ669,380
งเรียน 4.0
3. เป้าหมาย
600,000
3.1 เชิงปริมาณ 500,000
419,000
426,820
420,000
3.1.1 ครูที่รับผิด400,000
ชอบการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางการศึกษา การใช้สื่อ ICT สื่อ DLTV และ
DLIT ในโรงเรียน จานวน 139
โรงเรียน ๆ ละ 1 คน รวม 139 คน
300,000
3.2 เชิงคุณภาพ 200,000
3.2.1 ครูโรงเรียนในสั
งกัด จานวน 139 โรงเรียน มีความรู้ในการสร้างสื่อ นวัตกรรมเพื่อนาไปใช้ในการ
100,000
จัดการเรียนรู้บูรณาการสู่ห้องเรีย0น 4.0
ยุทธศาสตร์
ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ดยุการศึ
ทธศาสตร์
ที่ 4 วยเทคโนโลยี
3.2.2 ครูโรงเรียนในสังกัด จานวน
139ที่ 1คนยุทมีธศาสตร์
ความสามารถในการจั
กษาด้
ทางการศึกษา สื่อ ICT สื่อ DLTV และ DLIT บูรณาการสู่ห้องเรียน 4.0
4. วิธีดาเนินงานและปฏิททีิน่มปฏิ
ัติงานบัติการประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2
า :บแผนปฏิ
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
1. เสนอโครงการ

มีนาคม 2561
กลุ่มงานนิเทศฯ
4.4 งบพัฒนาตามจุดเน้น ปีงบประมาณ 2560 จานวน 6,233,930 บาท
2. พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่มีความพร้อม เข้ารับการอบรม มีนาคม 2561
กลุ่มงานนิเทศฯ
3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้สื่อ ICT, DLTV, DLIT บูรณา เมษายน 2561
กลุ่มงานนิเทศฯ
การจัดการเรียนรู้สู่ห6,000,000
้องเรียน 4.0
4. การนิเทศติดตามการจัดการเรีย4,824,024
นการสอน
พฤษภาคม–ตุลาคม 2561 กลุ่มงานนิเทศฯ
5,000,000
5. งบประมาณ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนจานวนเงิน 70,000 บาท
(เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ขอถัว4,000,000
จ่ายทุกรายการ รายละเอียดดังนี้
งบดาเนินงาน
3,000,000
ที่
กิจกรรม
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
2,000,000
1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
511,336
1,000,000
1.1 ค่าอาหารกลางวัน สาหรับคณะกรรมการและผู
้ติดตั้ง
900
319,180 438,000
39,000 102,390
ระบบอินเตอร์เน็ตและระบบเครื
อข่ายที่ใช้ในการอบรม10 คน
0
จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6
เวลา 1 วัน วันละ 90 บาท เป็จุนดเงิเน้นที่ 1(10x90x2)
1.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สาหรับคณะกรรมการและ
600
ผู้ติดตั้งระบบอินเตอร์ที่มเน็าต: และระบบเครื
อข่ายที่ใช้
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2
ในการอบรม จานวน 10 คน เวลา 1 วัน 2 มื้อ วันละ
30 บาท เป็นเงิน (10x30x2)

แผนปฏิ
แผนปฏิ
แผนปฏิบบบัตัตัติกิ ิการประจ
ารประจาปีาปีงบประมาณ
งบประมาณ 2561
2561
2561(129)
(17)
(1)
งานเขตพื้น้นทีที่ก่การศึ
ารศึกกษาประถมศึ
ษาประถมศึกกษาสระบุ
ษาสระบุรรี เขต
ี เขต22
สสานัานักกงานเขตพื

ที่

4.3 งบพัฒนาตามยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2560 จานวน 1,935,200
งบดาเนิบาท
นงาน
กิจกรรม
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
1.3 ค่าอาหารกลางวั800,000
น สาหรับผู้เข้ารับการอบรม วิทยากร
27,000
และคณะกรรมการ จานวน 2 รุ่น ๆ ละ 75 คน
669,380
700,000
รวม 150 คน ระยะเวลารุ่นละ 2 วันรวม 4 วัน
วันละ 90 บาท เป็น600,000
เงิน (75x90x4)
500,000
426,820 18,000
1.4 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ส420,000
าหรับผู้เข้ารับ419,000
การอบรม
400,000
วิทยากรและคณะกรรมการ จานวน 2 รุ่น ๆละ 75 คน
300,000 ่นละ 2 วัน รวม 4 วัน 8 มื้อ
รวม 150 คน ระยะเวลารุ
มื้อละ 30 บาท เป็น200,000
เงิน (75x30x8)
1.5 ค่าพาหนะคณะท
างานในการติดตั้งระบบเครือข่าย
2,400
100,000
คอมพิวเตอร์ จานวน 4 คน0 ๆ 300 บาท 2 วัน (300x4x2)
ยุทธศาสตร์2ที่ 1รุ่นยุทๆธศาสตร์
ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4
1.6 ค่าตอบแทนวิทยากร ในการอบรม
ละ 2ทวัี่ 2น ยุทธศาสตร์14,400
เป็นเวลา 4 วัน ๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท (600x6x4)

ค่าวัสดุ

1.8 ค่าวัสดุโครงการที่มา : แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2
6,700
รวม 70,000 บาท
14,400
48,900
6,700
6. การประเมินผล
4.4 งบพัฒนาตามจุดเน้น ปีงบประมาณ 2560 จานวน 6,233,930 บาท
ตัวชี้วัด
วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้
1) ครูที่เข้าอบรมร้อยละ 80 มีความรู้ในการออกแบบ - แบบประเมินผล
- แบบทดสอบ
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ DLTV ,DLIT
- สัมภาษณ์
6,000,000
สู่ห้องเรียน 4.0 ได้
- สารวจ
4,824,024
- นิเทศติดตาม
2) โรงเรียนที่ส่งครูเข้ารับ5,000,000
การอบรมร้อยละ 80 จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ DLTV ,DLIT สู่
4,000,000
ห้องเรียน 4.0 ได้
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 3,000,000
7.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีโรงเรียนที่มีความรู้ในการออกแบบการ
2,000,000
จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ DLTV, DLIT สู่ห้องเรียน 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
511,336
1,000,000
7.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ
กษาสระบุ
438,000รี เขต 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4 สาระหลัก
319,180
39,000 102,390
สูงขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 0
จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6

ที่มา : แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2

แผนปฏิ
แผนปฏิ
แผนปฏิบบบัตัตัติกิ ิการประจ
ารประจาปีาปีงบประมาณ
งบประมาณ 2561
2561
2561(130)
(17)
(1)
งานเขตพื้น้นทีที่ก่การศึ
ารศึกกษาประถมศึ
ษาประถมศึกกษาสระบุ
ษาสระบุรรี เขต
ี เขต22
สสานัานักกงานเขตพื

4.3 งบพั
ฒนาตามยุ
1,935,200
บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจั
ดการศึ
กษาเพืท่อธศาสตร์
เสริมสร้ปีงาบประมาณ
งคุณภาพชี2560
วิตที่เจป็านวน
นมิตรกั
บสิ่งแวดล้
อม
(สพฐ.จัดสรรงบประมาณ ให้โดยเฉพาะ)
800,000

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒ700,000
นาระบบบริหารจัดการและส่งเสริ669,380
มให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา 600,000
500,000

โครงการ
แผนงาน
สนองยุทธ์ศาสตร์ สพฐ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

419,000
426,820
420,000
400,000
แก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
300,000
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
200,000

ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
0
นางอรสา
เรืองรองธรรม
ยุทธศาสตร์
ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
1 กุมภาพันธ์ 2561 – 30 กันยายน 2561
ที
ม
่
า
: แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุ................................
รี เขต 2
.............................................................................................................................
หลักการเหตุผล
ตามที่ ก.ค.ศ.4.4
มีมงบพั
ติกาหนดแนวทางการเกลี
อัตรากาลังจากส
กงานเขตพื
้นที่การศึบาท
กษา สังกัด
ฒนาตามจุดเน้น ปีง่ยบประมาณ
2560านัจานวน
6,233,930
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
ไปกาหนดเป็นตาแหน่งตามกรอบอัตรากาลังในสานักงานศึกษาธิการจังหวัด โดยการเกลี่ยอัตรากาลังดังกล่าว
ให้เป็นไปตามความสมัครใจ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีผู้ประสงค์เกลี่ยอัตรากาลังไปศึกษาธิการ
6,000,000
จังหวัดจานวน 3 ราย เพื่อมิให้เกิดปัญ4,824,024
หาจนทาให้ราชการต้องเสียหาย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
5,000,000
มีปัญหาขาดกาลังคนที่เหมาะสมกับภาระหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ ซึ่งกรอบอัตรากาลังของกลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์มี 9 คน ปัจ4,000,000
จุบันมีอัตราเพียง 4 คนเท่านั้น
ดังนั้น สานักงานเขตพื
3,000,000้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จึงจัดให้มีโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้กลุ่ม
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์สามารถปฏิบัติงานการเงิน บัญชี และพัสดุ ได้ด้วยความถูกต้อง รวดเร็วทัน
2,000,000
ตามกาหนด และบรรลุเป้าหมาย และให้บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร
511,336
1,000,000
ของข้าราชการครู ข้าราชการบ
านาญ และบุคลากรทางการศึ
ก
ษา
319,180 438,000
วัตถุประสงค์

100,000

0

39,000 102,390

จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6

เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เป็นไป
ด้วยความถูกต้อง รวดเร็วทันทีตามก
าหนดเวลามี
ระสิทาปีธิภงบประมาณ
าพและเกิด2560
ประสิสพป.สระบุ
ทธิผลสูงรสุี ดเขต 2
่มา : แผนปฏิ
บัติการปประจ

แผนปฏิ
แผนปฏิ
แผนปฏิบบบัตัตัติกิ ิการประจ
ารประจาปีาปีงบประมาณ
งบประมาณ 2561
2561
2561(131)
(17)
(1)
งานเขตพื้น้นทีที่ก่การศึ
ารศึกกษาประถมศึ
ษาประถมศึกกษาสระบุ
ษาสระบุรรี เขต
ี เขต22
สสานัานักกงานเขตพื

4.3 งบพัฒนาตามยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2560 จานวน 1,935,200 บาท
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ จ้างบุคลากรปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จานวน 1 คน
เชิงคุณภาพ การปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อยกระดับ
800,000
คุณภาพและมาตรฐานการปฏิ
บัติงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึก669,380
ษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
วิธีดาเนินการและปฏิทินด700,000
าเนินการ
600,000

กิจกรรม500,000

420,000

ระยะเวลา

419,000

426,820

ผู้รับผิดชอบ

400,000
1. เสนอขออนุมัติโครงการแก้
ไขปัญหาขาด
มกราคม 2561
นางอรสา เรืองรองธรรม
300,000
แคลนบุคลากร
2. จัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว 200,000
กุมภาพันธ์ 2561 –
จานวน 1 คน ระยะเวลา100,000
8 เดือน
กันยายน 2561
3. สรุปผลโครงการ
กันยายน 2561
0
ยุทธศาสตร์
ที่ 1 ยุทธศาสตร์
ที่ 2กยภาพคน
ยุทธศาสตร์ทงบด
ี่ 3 ยุาเนิ
ทธศาสตร์
งบประมาณ แผนงานพื้นฐานด้านการพั
ฒนาและเสริ
มสร้างศั
นงานที่ 4จานวน 100,800 บาท
ขออนุมัตถิ ัวจ่ายทุกรายการ
รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ

งบดาเนินงาน (บาท)
รายการ ที่มา : แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในกลุ่ม
บริหารงานการเงินและสิ4.4
นทรังบพั
พย์จฒ้างนาตามจุดเน้น ปีงบประมาณ 2560 จานวน 6,233,930 บาท
96,000
เดือนละ 12,000 บาท จานวน 1 คน
8 เดือน (1 กุมภาพันธ์ 2561 – 30
4,800
กันยายน 2561)
6,000,000
เงินประกันสังคม
รวมทั้งสิ้น 5,000,000 4,824,024
100,800
การติดตามและประเมิน4,000,000
ผล
3,000,000
ตัวบ่งชี้สภาพความส
าเร็จ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล

2,000,000

1.การให้บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
แบบรายงาน
แบบรายงาน
511,336
1,000,000
ข้าราชการในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
319,180 438,000
39,000 102,390
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต
2
0
รวดเร็วมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6
2.การปฏิบัติงานเป็นระบบ และทันตาม
กาหนดเวลา มีประสิทธิภาพ
ที่มา : แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
แก้ไขปัญหาขาดแคลนบุคลากร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องรวดเร็ว

แผนปฏิ
แผนปฏิ
แผนปฏิบบบัตัตัติกิ ิการประจ
ารประจาปีาปีงบประมาณ
งบประมาณ 2561
2561
2561(132)
(17)
(1)
งานเขตพื้น้นทีที่ก่การศึ
ารศึกกษาประถมศึ
ษาประถมศึกกษาสระบุ
ษาสระบุรรี เขต
ี เขต22
สสานัานักกงานเขตพื

4.3 งบพั
นาตามยุ
ธศาสตร์ปบีงบประมาณ
1,935,200 บาท
โครงการ
เพิ่มฒประสิ
ทธิภทาพการปฏิ
ัติงานด้านธุร2560
การกลุจ่มานวน
นโยบายและแผน
แผนงาน
บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
สนองยุทธ์ศาสตร์ สพฐ. ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
สนองจุดเน้น สพป.สบ.2 800,000
ที่ 6 การบริหารจัดการ
669,380
700,000
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ
่มนโยบายและแผน
600,000ระตา บิณศิรวานิช
ผู้รับผิดชอบ
นางพิ
ลักษณะโครงการ
ต่500,000
อเนื่อง 420,000
419,000
426,820
ระยะเวลาดาเนินการ ตุ400,000
ลาคม 2560 – กันยายน
....................................................................................................................................................................
300,000
หลักการและเหตุผล
200,000
100,000้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เป็นหน่วยงานทางการศึกษาอยู่ภายใต้
สานักงานเขตพื
0
การกากับ ดูแล ของสานักงานคณะกรรมการการศึ
กษาขั้นพื้นฐาน มีภารกิจในการส่งเสริม สนับสนุนการจัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีโรงเรียนในสังกัด จานวน 139 โรงเรียน ประกอบด้วย 8 กลุ่มงาน
ในการนี้ กลุ่มนโยบายและแผน กรอบอัตรากาลังลดลง ไม่มีเจ้าหน้าที่ธุรการ ทาให้บุคลากร
ารประจาปีงบประมาณ
2560บัตสพป.สระบุ
รี เขต ก2ด้วย โดยบุคลากร
ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานที่มบุา ค: แผนปฏิ
ลากรกลุบัต่มิกนโยบายและแผน
ต้องปฏิ
ิหน้าที่ธุรการอี
ทุกคนรับผิดชอบงานด้านธุรการหมุนเวียนกันไป ทาให้การปฏิบัติหน้าที่ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง ซึ่งต้องรวดเร็ว
ทันเหตุการณ์นั้น การไม่มีเจ้าหน้าธุรการเป็นการเพิ่มภาระซึ่งบางครั้งมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่เร่งด่วน
4.4 งบพัฒนาตามจุดเน้น ปีงบประมาณ 2560 จานวน 6,233,930 บาท
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด จึงจาเป็นต้องจัดทาโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านธุรการกลุ่มนโยบายและแผน โดยจ้างลูกจ้างชั่วคราวมาช่วยปฏิบัติงานด้านธุรการ

วัตถุประสงค์

6,000,000

1. เพื่อให้การปฏิบัต4,824,024
ิงานด้านธุรการ เกิดประสิทธิภาพ รวดเร็ว เป็นระบบ
5,000,000
2. เพื่อจ้างลูกจ้างชั่วคราว ช่วยปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
เป้าหมาย

4,000,000

เชิงปริม3,000,000
าณ
จัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว จานวน 1 คน
2,000,000
เชิงคุณภาพ
511,336
1,000,000
กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.สระบุ
ร
ี
เขต
2
บริ
ห
ารจั
ด
การงานธุ
ร
การ เป็นระบบ รวดเร็ว
319,180 438,000
102,390
39,000
เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผ0ลสูงสุด
จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6

ที่มา : แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2

แผนปฏิ
แผนปฏิ
แผนปฏิบบบัตัตัติกิ ิการประจ
ารประจาปีาปีงบประมาณ
งบประมาณ 2561
2561
2561(133)
(17)
(1)
งานเขตพื้น้นทีที่ก่การศึ
ารศึกกษาประถมศึ
ษาประถมศึกกษาสระบุ
ษาสระบุรรี เขต
ี เขต22
สสานัานักกงานเขตพื

4.3 งบพั
วิธีการดาเนินงานและปฏิ
ทินฒนาตามยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2560 จานวน 1,935,200 บาท
กิจ800,000
กรรม
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
669,380
1. เสนอขออนุมัติโครงการเพิ
่มประสิทธิภาพการ
-กันยายน
2560 นางพิระตา บิณศิรวานิช
700,000
ปฏิบัติงานด้านธุรการกลุ่มนโยบายและแผน
ตุลาคม 2560
600,000
2. จัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว ท500,000
าหน้าที่ธุรการ
ถึง กันยายน
419,000
426,820
420,000
จานวน 1 คน ระยะเวลา400,000
12 เดือน
2561
3. สรุปผลโครงการ
-กันยายน 2561
300,000
งบประมาณ แผนงานบู200,000
รณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
งบดาเนินงาน
100,000เป็นเงิน 189,000บาท รายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้
0
งบดาเนินงาน (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4
ที่
รายการ
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
1.
2

ค่าจ้างบุคลากร เดือนละ 15,000 บาท
180,000
ที
ม
่
า
:
แผนปฏิ
บ
ต
ั
ก
ิ
ารประจ
าปี
ง
บประมาณ
2560
สพป.สระบุ
ร
ี
เขต 2
12 เดือน
ค่าประกันสังคม
9,000
4.4 งบพัฒนาตามจุดเน้น ปีงบประมาณ 2560 จานวน 6,233,930 บาท
รวมทั้งสิ้น
189,000

การประเมินผล
6,000,000
ตัวบ่งชี้สภาพความสาเร็จ
4,824,024วิธีการวัดและประเมินผล
5,000,000
1.การให้บริการ โรงเรียนในสังกัด
แบบรายงาน
4,000,000
หน่วยงานอื่นๆและผู้มาประสานติดต่อ
ราชการ รวดเร็ว และผู้รับ3,000,000
บริการมีความ
พึงพอใจ
2,000,000
2.การปฏิบัติงานเป็นระบบ และทันตาม
กาหนดเวลา มีประสิทธิภ1,000,000
าพ
319,180 438,000
0

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล
แบบรายงาน

511,336

39,000 102,390

จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
แก้ไขปัญหาขาดแคลนบุคลากร กลุ่มนโยบายและแผน ทาให้งานธุรการเป็นระบบ รวดเร็ว ส่งผลให้การ
: แผนปฏิ่งบขึัต้นิการ ประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2
ปฏิบัติงานด้านอื่นๆ มีประสิททีธิ่มภา าพมากยิ

แผนปฏิ
แผนปฏิ
แผนปฏิบบบัตัตัติกิ ิการประจ
ารประจาปีาปีงบประมาณ
งบประมาณ 2561
2561
2561(134)
(17)
(1)
งานเขตพื้น้นทีที่ก่การศึ
ารศึกกษาประถมศึ
ษาประถมศึกกษาสระบุ
ษาสระบุรรี เขต
ี เขต22
สสานัานักกงานเขตพื

4.3 งบพั
นาตามยุ
ธศาสตร์ปบีงบประมาณ
1,935,200
โครงการ
เพิ่มฒประสิ
ทธิภทาพการปฏิ
ัติงานด้านธุร2560
การกลุจ่มานวน
บริหารงานบุ
คคลบาท
แผนงาน
บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
สนองยุทธ์ศาสตร์สพฐ.ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
800,000
669,380
สนองจุดเน้นสพป.สบ.2 ที700,000
่ 6 การบริหารจัดการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ
่มบริหารงานบุคคล
600,000
ผู้รับผิดชอบ
นางวราภรณ์
ศรีภานุมาต, นางอาทิตยา นาคมาลี
500,000
419,000
426,820
420,000
ลักษณะโครงการ
ต่400,000
อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ ตุ300,000
ลาคม 2560 – กันยายน 2561
.............................................................................................................................
..............................................
200,000
หลักการและเหตุผล
100,000
สานักงานเขตพื้นที่การศึ0กษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เป็นหน่วยงานทางการศึกษา อยู่ภายใต้การ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4
กากับ ดูแล ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีภารกิจในการส่งเสริม สนับสนุนการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีโรงเรียนในสังกัด จานวน 139 โรงเรียน ประกอบด้วย 8 กลุ่มงาน
บัติกคารประจ
าปีงบประมาณ
ในการนี้ กลุที่มาบริ: แผนปฏิ
หารงานบุ
คลมีกรอบอั
ตรากาลัง2560
ลดลงสพป.สระบุ
มีกรอบอัรตี เขต
ราเจ้2าพนักงานธุรการแต่ไม่มี
เงิน จึงทาให้ไม่มีเจ้าหน้าที่ธุรการทาหน้าที่ธุรการของกลุ่มขาดแคลนบุคลากรบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล ต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ธุรการอีกด้วย โดยบุคลากร ทุกคนรับผิดชอบงานด้านธุรการหมุนเวียนกันไป ทาให้งานประจาที่ต้อง
4.4 งบพัฒนาตามจุดเน้น ปีงบประมาณ 2560 จานวน 6,233,930 บาท
รับผิดชอบซึ่งมีมากอยู่แล้ว ล่าช้า บกพร่องอยู่เนืองๆ ทาให้การปฏิบัติหน้าที่ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง ซึ่งต้อง
รวดเร็ว ทันเหตุการณ์นั้น การไม่มีเจ้าหน้าธุรการเป็นการเพิ่มภาระงานส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจา
ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติงานเกิ
ดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด จึงจาเป็นต้องจัดทาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
6,000,000
การปฏิบัติงานด้านธุรการกลุ่มบริหารงานบุ
คคล โดยจ้างลูกจ้างชั่วคราวมาช่วยปฏิบัติงานด้านธุรการ และงาน
4,824,024
5,000,000
บริการอื่นๆ
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

4,000,000

1. เพื่อ3,000,000
ให้การปฏิบัติงานด้านธุรการ เกิดประสิทธิภาพ รวดเร็ว เป็นระบบ
2. เพื่ออานวยความสะดวกให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มาติดต่อขอรับ
2,000,000
บริการ
511,336
1,000,000
3.เพื่อจ้างลูกจ้างชั่วคราว ช่ว319,180
ยปฏิบัติง438,000
านกลุ่มบริหารงานบุคคล
0

39,000 102,390

จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6
เชิงปริมาณ
จัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว จานวน 1 คน

ที่มา : แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2

แผนปฏิ
แผนปฏิ
แผนปฏิบบบัตัตัติกิ ิการประจ
ารประจาปีาปีงบประมาณ
งบประมาณ 2561
2561
2561(135)
(17)
(1)
งานเขตพื้น้นทีที่ก่การศึ
ารศึกกษาประถมศึ
ษาประถมศึกกษาสระบุ
ษาสระบุรรี เขต
ี เขต22
สสานัานักกงานเขตพื

เชิ4.3
งคุณงบพั
ภาพฒนาตามยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2560 จานวน 1,935,200 บาท
กลุ่มบริหารงานบุคคลสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2บริหารจัดการ
งานธุรการ และการอานวยความสะดวกให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นระบบ รวดเร็ว
800,000
669,380
เกิดประสิทธิภาพ และประสิ700,000
ทธิผลสูงสุด
วิธีการดาเนินงานและปฏิท600,000
ิน
กิจกรรม500,000
420,000
400,000
1. เสนอขออนุมัติโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
300,000
ปฏิบัติงานด้านธุรการกลุ่มบริ
หารงานบุคคล
2. จัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว ท200,000
าหน้าที่ธุรการ
จานวน 1 คน ระยะเวลา100,000
12 เดือน
0
3. สรุปผลโครงการ

ระยะเวลา
419,000

426,820 ผู้รับผิดชอบ

กันยายน 2560

นางวราภรณ์ ศรีภานุมาต

ตุลาคม 2560ถึง
กันยายน 2561
กันยายน 2561

นางอาทิตยา นาคมาลี
นางวราภรณ์ และคณะ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4

งบประมาณ แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต งบดาเนินงาน
เป็นเงิน 189,000บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้
ที่มา : แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2
งบดาเนินงาน (บาท)
ที่
รายการ
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
4.4 งบพัฒนาตามจุดเน้น ปีงบประมาณ 2560 จานวน 6,233,930 บาท
1.
ค่าจ้างบุคลากร เดือนละ 15,000 บาท
180,000
12 เดือน
2
ค่าประกันสังคม6,000,000
9,000
รวมทั้งสิ้น4,824,024
189,000
5,000,000

การประเมินผล
4,000,000
ตัวบ่งชี้สภาพความสาเร็จ
3,000,000

วิธีการวัดและประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล
แบบรายงาน

1.การให้บริการโรงเรียนในสั
งกัด หน่วยงาน
แบบรายงาน
2,000,000
อื่นๆและผู้มาประสานติดต่อราชการ
511,336
1,000,000
319,180 438,000
รวดเร็ว และผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
39,000 102,390
2.การปฏิบัติงานเป็นระบบ และทั0 นตาม
จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6
กาหนดเวลา มีประสิทธิภาพ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ที่มาทธิ: ภแผนปฏิ
ประจานบริ
าปีงบประมาณ
สพป.สระบุ
รี เขตคลากรทางการศึ
2
งานธุรการกลุ่มมีประสิ
าพยิ่งบขึัต้นิการงานด้
การให้กับ2560
ข้าราชการครู
และบุ
กษา
อานวยความสะดวกในการจัดเตรียมสถานที่เพื่อการประชุม ในการอบรมการดูแลอานวยความสะดวกออกเลข
หนังสือรับ – ส่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล ทาให้งานธุรการเป็นระบบ รวดเร็ว อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
แผนปฏิ
แผนปฏิ
แผนปฏิบบบัตัตัติกิ ิการประจ
ารประจาปีาปีงบประมาณ
งบประมาณ 2561
2561
2561(136)
(17)
(1)
งานเขตพื้น้นทีที่ก่การศึ
ารศึกกษาประถมศึ
ษาประถมศึกกษาสระบุ
ษาสระบุรรี เขต
ี เขต22
สสานัานักกงานเขตพื

4.3 งบพั
นาตามยุ
ทธศาสตร์
ปีงบประมาณ
2560
จานวน
โครงการ
พัฒฒนาศั
กยภาพบุ
คลากรกลุ
่มส่งเสริมการจั
ดการศึ
กษา 1,935,200 บาท
แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
สนองยุทธศาสตร์ที่6 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
800,000
669,380
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ
่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
700,000
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางธั
ญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี
600,000
ระยะเวลาดาเนินการ ตุ500,000
ลาคม – พฤศจิกายน 2560
419,000

426,820

420,000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------400,000

หลักการและเหตุผล
300,000
สืบเนื่องจากนโยบายการจั
ดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้ยุทธศาสตร์การยกระดับ
200,000
คุณภาพและมาตรฐานการศึ100,000
กษา โดยกระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดให้มีการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
โดยมีจุดเน้นเพื่อการพัฒนาคนไทยยุ
0 คใหม่ การพัฒนาครูยุคใหม่ การพัฒนาการบริหารจัดการยุคใหม่ สานักงาน
ทธศาสตร์
ที่ 1ฒนาผู
ยุทธศาสตร์
ที่ 2 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 4และบุคลากรทางการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดยุให้
มีการพั
้บริหารสถานศึ
กษาที่ ข้3 าราชการครู
ศึกษา ตามโครงการพัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ เพื่อปรับกระบวนการเรียนรู้สู่ท้องถิ่น และเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน ซึที่ง่มสา านั
กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เป็นหน่วยงานสนับสนุน
: แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2
กากับ ติดตาม ดูแลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดฯ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4.4 งบพัาเป็
ฒนาตามจุ
บประมาณ
2560กษา
จานวน
จากเหตุผลความจ
นดังกล่าดว เน้กลุน่มปีส่งงเสริ
มการจัดการศึ
สานัก6,233,930
งานเขตพื้นทีบาท
่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จึงได้จัดทาโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อให้
บุคลากรได้รับประสบการณ์ การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและจากหน่วยงานจัดการศึกษาที่ประสบ
6,000,000
ความสาเร็จในการบริหารจั
ดการระบบราชการ อันจะนามาเป็นแนวทางและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ
4,824,024
การปฏิบัติในหน้าที่เพื่อสนั5,000,000
บสนุนการจั
ดการเรียนการสอนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
4,000,000

วัตถุประสงค์

3,000,000

1. เพื่อพัฒนาบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
2,000,000
ตามมาตรฐานตาแหน่งและมาตรฐานวิชาชีพ
511,336
1,000,000
2. เพื่อนาประสบการณ์
ตรงจากการศึ
ก
ษาดู
ง
าน
มาประยุ
ก
ต์
ใ
ช้
ใ
นการปฏิ
บัติหน้าที่ราชการ
319,180 438,000
102,390
ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของข้
าราชการครูและบุ39,000
คลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาให้เป็นไป
0
จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6
อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่มา : แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2

แผนปฏิ
แผนปฏิ
แผนปฏิบบบัตัตัติกิ ิการประจ
ารประจาปีาปีงบประมาณ
งบประมาณ 2561
2561
2561(137)
(17)
(1)
งานเขตพื้น้นทีที่ก่การศึ
ารศึกกษาประถมศึ
ษาประถมศึกกษาสระบุ
ษาสระบุรรี เขต
ี เขต22
สสานัานักกงานเขตพื

เป้าหมาย

4.3 งบพัฒนาตามยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2560 จานวน 1,935,200 บาท

เชิงปริมาณ
- บุคลากรกลุ
่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ สานักงานเขตพื้นที่
800,000
669,380
การศึกษาประถมศึกษาน่าน700,000
เขต 1 จานวน 8 คน
เชิงคุณภาพ 600,000
- บุคลากรสามารถน
ปแบบการปฏิบัติงานที่เป็นเลิ426,820
ศ มาประยุกต์ใช้
500,000 าเทคนิควิธีการ รู419,000
420,000
ในการปฏิบัติงานของกลุ่มส่400,000
งเสริมการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วิ300,000
ธีดาเนินงานและปฏิทินปฏิบัติงาน
200,000

ที่

100,000 กิจกรรม
0

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
– ที่ 4 นางธัญพร สมบูรณ์
ยุทธศาสตร์ที่ 3ตุลยุาคม
ทธศาสตร์
พฤศจิกายน ศักดิ์ศรี/นางรุจิกร
2560
วุฒิศาสตร์

1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2
2 ประสานสถานที่ศึกษาดูงาน/แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
3 ศึกษาดูงาน
ที่มา : แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2
4 สรุปรายงานผล
งบประมาณ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผูจ้ บการศึกษาภาคบังคับ
งบดาเนินงาน (งบพัฒนาคุ
ภาพการศึ
กษา) ดจเน้
านวนเงิ
6,500 บาท2560
รายละเอี
ยดค่6,233,930
าใช้จ่ายโครงการ
4.4ณงบพั
ฒนาตามจุ
น ปีงนบประมาณ
จานวน
บาท
งบดาเนินงาน (บาท)
ที่
รายการ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม
6,000,000
1 ค่าเบี้ยเลี้ยง จานวน
8 คนๆ ละ 240 บาท รวม 2 วัน
3,840
3,840
4,824,024
2 ค่าน้ามันเชื้อเพลิ5,000,000
ง
1,160
1,160
3 ค่าของที่ระลึก
1,500
1,500
4,000,000
3,000,000

รวม

6,500

6,500

การติดตามและการประเมิ
นผล
2,000,000
1,000,000

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

0

511,336

วิธีการวัด438,000
และประเมินผล 102,390
เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล
319,180
39,000

บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุสอบถาม
ดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุเอกสารสรุ
ดเน้นที่ 6 ปรายงานผล
สามารถนาเทคนิควิธีการ รูปแบบการ
การติดตามและ
ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศมาประยุทีก่มต์าใช้: แผนปฏิ
ในการ บัติการ ประจ
สรุาปี
ปรายงานผล
งบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนปฏิ
แผนปฏิ
แผนปฏิบบบัตัตัติกิ ิการประจ
ารประจาปีาปีงบประมาณ
งบประมาณ 2561
2561
2561(138)
(17)
(1)
งานเขตพื้น้นทีที่ก่การศึ
ารศึกกษาประถมศึ
ษาประถมศึกกษาสระบุ
ษาสระบุรรี เขต
ี เขต22
สสานัานักกงานเขตพื

ฒนาตามยุ
ทธศาสตร์
บประมาณ
2560 จานวน
1,935,200
บาท ่
โครงการ
จัด4.3
หาบุงบพั
คคลเพื
่อจ้างเหมาบริ
การดูปแีงลท
าความสะอาดและท
าสวนตกแต่
งอาคารสถานที
ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2
แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
800,000
สนองยุทธศาสตร์
ที700,000
่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 669,380
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ
่มอานวยการ
600,000
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววรรณา
นาเจริญ และคณะ
500,000
419,000
426,820
420,000
ระยะเวลาดาเนินการ ตุ400,000
ลาคม 2560 - กันยายน 2561
300,000
หลักการและเหตุผล
200,000
ด้วยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ซึ่งเป็นหน่วยงานในการสนับสนุน
100,000
การจัดการศึกษาให้ได้คุณภาพในระดับภูมิภาค ได้ตระหนักถึงความสาคัญที่จะส่งเสริม ประสาน ให้ความร่วมมือ
0
และรับผิดชอบในการจัดการศึกษาของทุ
กฝ่ายทีที่ ่เ1กี่ยยุวข้
อง และพั
นาการให้
ารและดู
ยุทธศาสตร์
ทธศาสตร์
ที่ 2 ยุฒ
ทธศาสตร์
ที่ 3 บยุริทกธศาสตร์
ที่ 4 แลความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ความสะอาดและความสวยงามของหน่วยงาน
ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดถูกสุขลักษณะ และเป็นไปตาม
ที่มา : แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2
พระราชบัญญัติความปลอดภั
ยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานที่จะต้องดาเนินการในเรื่องของ
อาคารสถานที่ให้สะอาดสวยงาม และพร้อมที่จะให้บริการกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง
ในสังกัดสานักงานเขตพื้น4.4
ที่กงบพั
ารศึกฒษาประถมศึ
กษาสระบุ
รี เขต 2 โดยสนองต่
อจุด6,233,930
เน้นให้สานักบาท
งานเขตพื้นที่
นาตามจุดเน้
น ปีงบประมาณ
2560 จานวน
การศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานสานักงานเขต จึงจาเป็นจะต้องจ้างเหมาบริการบริการประเภทบุคคลมาเป็น
ผู้ดูแลและทาความสะอาดในพื้นที่อาคารสานักงาน และอาคารประกอบอื่น เพื่ออานวยความสะดวกต่อไป
วัตถุประสงค์
6,000,000
1. เพื่อ5,000,000
ให้พื้นที่อาคารส
านักงาน และอาคารประกอบ มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย
4,824,024
อยู่เสมอ
2. เพื่อ4,000,000
ส่งเสริมให้อาคารสานักงานและอาคารประกอบมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อสายตาของบุคคล
ภายในส
านักงานและภายนอกที่มีติดต่อขอรับบริการ
3,000,000
3. เพื่อให้สภาพแวดล้อมของหน่วยงาน เป็นไปตามพระราชบัญญัติเรื่องความปลอดภัย
2,000,000
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
511,336
1,000,000
เป้าหมาย
319,180 438,000
39,000 102,390
เชิงปริมาณ 0
เน้นทีก่ ษาประถมศึ
1 จุดเน้นที่ 2 จุดกเน้ษาสระบุ
นที่ 3 จุดเน้รี นเขต
ที่ 4 จุ2ดเน้จ้นาทีงเหมาบริ
่ 5 จุดเน้นทีก่ 6ารบุคคลเพื่อทาความ
สานักงานเขตพื้นที่กจุดารศึ
สะอาดอาคารสานักงานและอาคารอื่น ๆ และคนสวนเพื่อดูแลตกแต่งภายนอกของอาคารสถานที่ จานวน
2 อัตรา กาหนด 12 เดือน ที่มา : แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2

แผนปฏิ
แผนปฏิ
แผนปฏิบบบัตัตัติกิ ิการประจ
ารประจาปีาปีงบประมาณ
งบประมาณ 2561
2561
2561(139)
(17)
(1)
งานเขตพื้น้นทีที่ก่การศึ
ารศึกกษาประถมศึ
ษาประถมศึกกษาสระบุ
ษาสระบุรรี เขต
ี เขต22
สสานัานักกงานเขตพื

เชิ4.3
งคุณงบพั
ภาพฒนาตามยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2560 จานวน 1,935,200 บาท
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีความสะอาดและเป็นระเบียบ
เรียบร้อยทางด้านอาคารสถานที่
800,000
2. บุคลากร
และลูกจ้าง มีสภาพแวดล้อมในการท669,380
างานที่ดี และทาให้สามารถปฏิบัติงานได้
700,000
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
600,000
วิธีดาเนินงานและปฏิทินดาเนินการ
500,000

420,000

ที่
รายละเอียดกิ400,000
จกรรมดาเนินงาน
1 ปรึกษา วางแผน กาหนดรายละเอี
ยดของงาน
300,000
ที่จะต้องดาเนินการจั200,000
ดทา
2 เสนอโครงการเพื่อพิจ100,000
ารณาอนุมัติ
3 ดาเนินการตามโครงการที่ไ0ด้รับอนุมัติ
ยุทธศาสตร์ที่ 1

4 สรุปผลการดาเนินงาน

419,000

426,820

ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
กันยายน 2560
น.ส.วรรณา นาเจริญ
และคณะ
ตุลาคม 2560
ตุลาคม – กันยายน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 2561
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4
กันยายน 2561

ที่มา : แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2

งบประมาณ แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน งบดาเนินงาน(ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการฯ) โดยจ้างเหมาบุคคลเพื่อทาความสะอาด จานวน 2 คน ๆ ละ 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท รวมเป็นเงิน
4.4 ่งงบพั
นาตามจุ
ดเน้วน)
น ปีงบประมาณ 2560 จานวน 6,233,930 บาท
216,000 บาท (สองแสนหนึ
หมื่นฒหกพั
นบาทถ้
การติดตามและประเมินผล

6,000,000

ตัวชี้วัด5,000,000
ความสาเร็จ4,824,024
วิธีวัดและประเมินผล
1. สพป.สระบุรี เขต 2 มี4,000,000
ความสะอาดและเป็น
การสังเกต/สอบถาม
ระเบียบเรียบร้อยทางด้านอาคารสถานที่
2.สพป.สระบุรี เขต 2 มี3,000,000
สภาพแวดล้อมในการทางาน การสังเกต/สอบถาม
ที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานที2,000,000
่ดี
1,000,000
0

319,180 438,000

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล

แบบประเมิน
แบบประเมิน
511,336

39,000 102,390

จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6

ที่มา : แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2

แผนปฏิ
แผนปฏิ
แผนปฏิบบบัตัตัติกิ ิการประจ
ารประจาปีาปีงบประมาณ
งบประมาณ 2561
2561
2561(140)
(17)
(1)
งานเขตพื้น้นทีที่ก่การศึ
ารศึกกษาประถมศึ
ษาประถมศึกกษาสระบุ
ษาสระบุรรี เขต
ี เขต22
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4.3 งบพั
ฒนาตามยุ
ทธศาสตร์
ปีงบประมาณ
2560
จานวน่อเพิ
1,935,200
ประชุ
มสัมมนาและพั
ฒนาประสิ
ทธิภาพบุ
คลากรเพื
่มประสิทธิบาท
ผล
ในการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
800,000
669,380
สนองยุทธศาสตร์
ที่ 4 และจุดเน้นที่ 6
700,000
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ
่มนโยบายและแผน
600,000
ผู้รับผิดชอบ
นางพิ
ระตา บิณศิรวานิช
500,000
419,000
426,820
420,000
ระยะเวลาดาเนินการ 400,000
พฤศจิกายน 2560 –กันยายน 2561
โครงการ

300,000
200,000

หลักการและเหตุผล 100,000
สานักงานเขตพื้น0ที่การศึกษาสระบุรี เขต 2 ตระหนักและเห็นความสาคัญบุคลากรซึ่งเป็นกล
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4
ไกลสาคัญ ในการพัฒนาหน่วยงาน และมี
ความจาเป็นพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
เกิดประสิทธิผล เพื่อส่งผลให้เกิดการพัฒนาองค์รวมของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร เป็นปัจจัยสาคัญต่อ
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์
ร บุคลากร
และจาปี
าเป็งบประมาณ
นที่จะต้องได้
รับสพป.สระบุ
การพัฒนาอย่
ที่มา : กแผนปฏิ
บัติการประจ
2560
รี เขตางต่
2 อเนื่อง เพื่อให้มีความคิด
สร้างสรรค์การพัฒนาบุคลกรเป็นการนาศักยภาพของแต่ละบุคคลมาใช้ไม่ว่าจะเป็นการนาเอาความรู้วามสามารถ
ที่มีอยู่ รวมทั้ง กฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่จาเป็นในการปฏิบัติราชการ และสมรรถนะเพื่อให้การปฏิบัติงาน
4.4 งบพั
เน้ดนทัปีศนคติ
งบประมาณ
จานวน 6,233,930
บาทกในคุณค่าของ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และท
าให้แฒต่นาตามจุ
ละบุคคลดเกิ
ที่ดีต่อองค์2560
กร ตลอดจนเกิ
ดความตระหนั
ตนเองเพื่อนร่วมงาน อย่างไรก็ตาม ในการพัฒนาองค์กร ต้องอาศัยองค์ประกอบที่สาคัญ 2 ประการ คือ
การพัฒนาระบบในการทางานซึ่งระบบในการทางานเมื่อมีการปรับเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วมีการปฏิบัติงานไป
6,000,000
ตามระบบ ศักยภาพของบุคลากรจะต้องมีการพัฒนาและปรับให้มีความเหมาะสมกับยุคสมัยทีมีการเปลี่ยนแปลง
4,824,024
5,000,000
ตลอดเวลาการพัฒนาประสิ
ทธิภาพในการทางานรวมถึงความรู้ในด้านต่างๆของบุคลากรซึ่งนอกจากเป็นการ
เสริมสร้างความรู้และทัก4,000,000
ษะในการปฏิบัติงาน จาเป็นต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เปรียบเทียบ เพื่อการพัฒนา
และนาไปประยุกต์ใช้ให้การทางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
3,000,000
ยกระดับการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ ขอบข่าย ในภารกิจหลักของกลุ่มนโยบายและแผนให้มีประสิทธิภาพ
จึงได้จัดทาโครงการประชุ2,000,000
มสัมมนาและพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
วัตถุประสงค์

1,000,000

319,180 438,000

511,336

39,000 102,390

1. เพื่อให้การปฏิ0 บัตจุิงดานตามภารกิ
จกลุ่มนโยบายและแผนและการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ
เน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6
และประสิทธิผล
2. เพื่อส่งเสริมทักษะและสมรรถนะบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ที่มา : แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2
3. เพื่อบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน ได้มีโอกาสศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เปรียบเทียบ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานด้านต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้น
4. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ภาพอันดี มีความรักสามัคคี ระหว่างเพื่อนร่วมงาน
แผนปฏิ
แผนปฏิ
แผนปฏิบบบัตัตัติกิ ิการประจ
ารประจาปีาปีงบประมาณ
งบประมาณ 2561
2561
2561(141)
(17)
(1)
งานเขตพื้น้นทีที่ก่การศึ
ารศึกกษาประถมศึ
ษาประถมศึกกษาสระบุ
ษาสระบุรรี เขต
ี เขต22
สสานัานักกงานเขตพื

4.3 งบพัฒนาตามยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2560 จานวน 1,935,200 บาท
เชิงปริมาณ
1. ประชุมสร้างความเข้าใจ ปรึกษาหารือการพัฒนาบริหารจัดการกลุ่มนโยบายและแผน
800,000
2. คณะทางานและบุ
คลากรกลุ่มนโยบายและแผน จานวน669,380
7 คน ได้รับการพัฒนาและศึกษาดูงาน
700,000
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
600,000
3. พัฒนาการปฏิ500,000
บัติงาน/ประชาสัมพันธ์/เร่งรัดการปฏิบัติงาน/ปรับสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์
419,000
426,820
420,000
กลุ่มนโยบายและแผน
400,000
เชิงคุณภาพ 300,000
1.บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน
มีความเข้าใจข้อตกลงร่วมกัน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
200,000
2.บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน
มีความรู้ จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสามารถนาประสบการณ์
100,000
จากการศึกษาดูงานนาไปประยุกต์ใช้แ0ละพัฒนางานในภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์
ที่ 1 มยุทพัธศาสตร์
ที่ 2 นยุดีทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
ที่ 4 างเพื่อนร่วมงาน
3.บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน
มีความสั
นธ์ภาพอั
มีความรัที่ 3กสามั
คคี ระหว่
วิธีดาเนินงานและปฏิทินปฏิบัติงาน
ที่
กิจกรรมที่มา : แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
ระยะเวลาด
นการ รี เขต 2
ผู้รับผิดชอบ
2560าเนิ
สพป.สระบุ
1. เสนอขออนุมัติโครงการ
พฤศจิกายน 2560- กันยายน 2561
นางพิระตา บิณศิรวานิช
และบุคลากรกลุ่ม
2. แต่งตั้งคณะทางาน
พฤศจิกายน 2560- กันยายน 61
4.4 งบพัฒนาตามจุดเน้น ปีงบประมาณ 2560 จานวน 6,233,930
บาท
นโยบายและแผน
3. กิจกรรมสร้างความเข้าใจและประชุม
พฤศจิกายน 2560- กันยายน 2561
คณะกรรมการต่างๆในภารกิจของกลุ่มนโยบาย
6,000,000
และแผน
4,824,024
4. กิจกรรมพัฒนาการปฏิบัต5,000,000
ิงาน/ประชาสัมพันธ์/ ธันวาคม 2560 - กันยายน 2561
เร่งรัดการปฏิบัติงาน/ปรับ4,000,000
สภาพแวดล้อมภูมิ
ทัศน์ กลุ่มนโยบายและแผน
3,000,000
5. กิจกรรมศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ธันวาคม 2560 - กันยายน 2561
2,000,000
ศิลปวัฒนธรรม
511,336
6. สรุปและรายงานผลการด1,000,000
าเนินงาน
กันยายน 2561
319,180 438,000
39,000 102,390
AAR : After Action Review)
0
งบประมาณ แผนงานพื้นฐานด้านการพัจุฒดเน้นาและเสริ
นที่ 1 จุดเน้นมทีสร้
่ 2 าจุงศั
ดเน้กนยภาพคน
ที่ 3 จุดเน้นทีโครงการพั
่ 4 จุดเน้นที่ 5ฒจุนาประสิ
ดเน้นที่ 6 ทธิภาพการบริหาร
เชิงกลยุทธ์การศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการวางแผนและการบริหารงบประมาณ งบดาเนินงาน
งบประมาณ 115,500
บาท (ขอถัวจ่ายเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ)
ที่มา : แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2
เป้าหมาย

แผนปฏิบแผนปฏิ
ัติการประจ
งบประมาณ
2561 (142)
แผนปฏิ
บบัตัตกิ ิกาปี
ารประจ
ารประจ
าปี
าปีงงบประมาณ
บประมาณ
2561
2561(17)
(1)
สานักงานเขตพื
ที่การศึกษาประถมศึ
สานักงานเขตพื
้นที่การศึก้นษาประถมศึ
กษาสระบุรกี ษาสระบุ
เขต 2 รี เขต 2

4.3 งบพัฒนาตามยุ
รายละเอีทธศาสตร์
ยดการใช้ปจีง่าบประมาณ
ยงบประมาณ2560
ดังนีจ้ านวน 1,935,200 บาท
งบประมาณที่ใช้จาแนกตามหมวดรายจ่าย
กิจกรรม
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
800,000
669,380
1 กิจกรรมสร้างความเข้า700,000
ใจและประชุมคณะกรรมการ
20,000
ต่างๆในภารกิจของกลุ่มนโยบายและแผน
600,000
2 กิจกรรมพัฒนาการปฏิบัติงาน/ประชาสัมพันธ์/เร่งรัด
30,000
500,000
426,820
420,000 มิทัศน์419,000
การปฏิบัติงาน/ปรับสภาพแวดล้อมสภาพภู
400,000
กลุ่มนโยบายและแผน
3 กิจกรรมศึกษาดูงาน 300,000
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศิลปวัฒนธรรม
16,800
200,000
ค่าอาหารกลางวัน 3 มื้อ (350*7*3=7350
100,000
ค่าอาหารเย็น 3 มื้อ (350*7*3=7350)
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 06 มื้อ (50*7*6=2100)
ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์
ที่ 4
4. ค่าจ้างเหมารถ /ค่าพาหนะ/เบี้ยเลียุท้ยธศาสตร์
ง/ค่าตอบแทน
30,000
5 ค่าที่พักคู่ 3 ห้อง ๆละ1500 บาท 2 คืน
12,000
ค่าที่พักเดี่ยว 1 ห้องๆละ
1500 บาท 2 คืน
ที่มา : แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2
6 ค่าของสมนาคุณศึกษาดูงาน 1 ชิ้น
1,500
7. วัสดุ
5,200
4.4 รวม
งบพัฒนาตามจุดเน้น ปีงบประมาณ 2560 จานวน 6,233,930
110,300 บาท 5,200
รวมทั้งสิ้น
115,500
การประเมินผล
6,000,000
เครื่องมือวัด
ที่
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
4,824,024
และประเมินผล
5,000,000
1. ร้อยละบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน
ประเมินผล
แบบสอบถาม
4,000,000
มีความรู้ความเข้าในในภารกิจจากการ
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู3,000,000
้
2.. ร้อยละการพัฒนาประสิ
ทธิภาพการปฏิบัติงาน ประเมินผล
2,000,000
1,000,000

511,336

319,180 438,000
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
39,000 102,390
1. บุคลากรกลุ่ม0นโยบายและแผน มีความรู้ความเข้าในในภารกิจจากการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6
2. บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน มีความสัมพันธ์ภาพอันดี มีความรักสามัคคี ระหว่างเพื่อน
ร่วมงาน
ที่มาอม: แผนปฏิ
ประจ
งบประมาณ
2560 สพป.สระบุ
ี เขต ย2บเรียบร้อยเหมาะแก่
3. สภาพแวดล้
ภูมิทัศน์บัตห้ิกอารงปฏิ
บัตาปีิงานกลุ
่มนโยบายและแผน
เป็นรระเบี
การปฏิบัติงาน

แผนปฏิ
บัตบิกบัตารประจ
าปีงาปี
บประมาณ
25612561
(143)(17)
แผนปฏิ
แผนปฏิ
ัตกิ ิการประจ
ารประจ
าปีงงบประมาณ
บประมาณ
2561
(1)
กงานเขตพื
ที่การศึ
กษาประถมศึ
กษาสระบุ
สานัสกานังานเขตพื
้นที่ก้นารศึ
กษาประถมศึ
กษาสระบุ
รี เขตรี 2เขต 2

4.3 งบพัฒการพั
นาตามยุ
ทธศาสตร์
ปีงบประมาณ
2560
จานวน
ฒนาศั
กยภาพการปฏิ
บัติงานด้
านการพั
สดุ 1,935,200 บาท
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
800,000
669,380
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สานั
กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 700,000
ผู้รับผิดชอบ
นางอรสา เรืองรองธรรม - นางสาวสุวรรณี พืชสิงห์
600,000
ระยะเวลาดาเนินการ 500,000
พฤศจิกายน 2560 – กันยายน 2561
419,000
426,820
420,000
.......................................................................................................................
......................................
400,000
1. หลักการเหตุผล
300,000
พระราชบัญญัติจัด200,000
ซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม
2560 กฎหมายฉบับนี้ได้วางกรอบในการด
าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยกาหนด
100,000
รายละเอียดอันเป็นมาตรฐานกลางที
0 ่หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติตาม เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการ
ยุทธศาสตร์
ที่ 1 ยุทธศาสตร์
ี่ 2 ยุกทหน่
ธศาสตร์
ที่ 3 อียุทกธศาสตร์
บริหารพัสดุภาครัฐมีประสิทธิภาพและเป็
นมาตรฐานเดี
ยวกันทในทุ
วยงาน
ทั้งมีหทลัี่ ก4 การที่ทาให้กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยให้ความสาคัญกับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะและให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบ โดยการด
าเนินบการแต่
ละขัาปี้นงตอน
ผู้มีหน้2560
าที่รับสพป.สระบุ
ผิดชอบต้รอี เขต
งบัน2ทึกหลักฐานในการ
ที่มา : แผนปฏิ
ัติการประจ
บประมาณ
ดาเนินการ พร้อมทั้งระบุเหตุผลในการพิจารณาสั่งการในขั้นตอนที่สาคัญไว้เพื่อประกอบการพิจารณา
กระบวนการบริหารจัดการภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ เป็นกระบวนการที่สาคัญ และเป็นที่สะท้อนถึงผลสาเร็จ
4.4 ฐงบพั
ดเน้พ.ศ.2560
น ปีงบประมาณ
2560 จานวน
ของการบริหารจัดการภาครั
ในปีฒงนาตามจุ
บประมาณ
มีการออกพระราชบั
ญญั6,233,930
ติการจัดซื้อจับาท
ดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ฉบับใหม่ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และสภาวการณ์ใน
ปัจจุบัน อันมีรายละเอียด วิธปี ฏิบัติที่แตกต่างจากระเบียบเกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุเดิม
6,000,000
ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานจึงจาเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้มีความถูกต้องว่าสาระสาคัญใดบ้างที่
แตกต่างจากระเบียบฉบับ5,000,000
เดิมและปฏิ4,824,024
บัติงานให้เป็นไปตามระเบียบใหม่ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง
โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จึงจัดโครงการอบรมหลักสูตร
4,000,000
“การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.2560” เพื่อให้ความรู3,000,000
้กับผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องใน
สังกัด สพป.สระบุรี เขต 22,000,000
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ตามพระราชบัญญัติ
511,336
การ จัดซื้อจัดจ้างและการบริ
หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
1,000,000
โครงการ

2. วัตถุประสงค์

319,180 438,000

0

39,000 102,390

จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6

2.1 เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสังกัด สพป.
สระบุรี เขต 2 ได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ
ที่มา : แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2
พ.ศ.2560

แผนปฏิ
แผนปฏิ
แผนปฏิบบบัตัตัติกิ ิการประจ
ารประจาปีาปีงบประมาณ
งบประมาณ 2561
2561
2561(144)
(17)
(1)
งานเขตพื้น้นทีที่ก่การศึ
ารศึกกษาประถมศึ
ษาประถมศึกกษาสระบุ
ษาสระบุรรี เขต
ี เขต22
สสานัานักกงานเขตพื

ฒนาตามยุ
ทธศาสตร์
ปีงบประมาณ
บาท
2.2 เพื่อให้ผ4.3
ู้บริหงบพั
ารสถานศึ
กษาและบุ
คลากรผู
้ปฏิบัติงานด้2560
านพัสจดุานวน
และบุ1,935,200
คลากรที่เกี่ยวข้
องในสังกัด สพป.
สระบุรี เขต 2 สามารถปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
800,000

669,380

2.3 เพื่อพัฒนาผู้บ700,000
ริหารสถานศึกษาและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสังกัด
สพป.สระบุรี เขต 2 ในการด600,000
าเนินการจัดหาพัสดุไว้ใช้ในราชการด้วยความสะดวกรวดเร็วโปร่งใสและตรวจสอบได้
500,000
3. เป้าหมาย
419,000
426,820
420,000
400,000
กิจกรรมที่ 1
300,000
เชิงปริมาณ
เจ้าหน้าที่ของโรงเรี200,000
ยนในสังกัด สพป.สระบุรี เขต 2 ที่ได้รับงบประมาณงบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
100,000
จานวน 55 คน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้อง ในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก0ส์ (Electronic
Bidding : e-bidding)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4
เชิงคุณภาพ
เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนในสังกัด สพป.สระบุรี เขต 2 ที่ได้รับงบประมาณงบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มี
ที่มา : แผนปฏิ
บัต้ทิกี่ไารประจ
บประมาณ
สพป.สระบุ
ความรู้ ความเข้าใจและสามารถน
าความรู
ด้เกี่ยวกัาปีบงการปฏิ
บัติใ2560
นการจั
ดหาพัสดุรี ดเขต
้วยวิ2ธีเฉพาะเจาะจง และวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตาม
ระเบียบและแนวปฏิบัติอ4.4
ย่างมี
ประสิ
ทธิภาพและเกิ
ทธิผล 2560 จานวน 6,233,930 บาท
งบพั
ฒนาตามจุ
ดเน้น ดปีประสิ
งบประมาณ
กิจกรรมที่ 2
เชิงปริมาณ
- ผู้บริหารสถานศึ6,000,000
กษาและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสังกัด สพป.สระบุรี
จานวน 290 คน ได้รับความรู้ ความเข้
าใจ และสามารถปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุอย่าง
4,824,024
5,000,000
ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
เชิงคุณภาพ 4,000,000
- ผู้บริหารสถานศึ3,000,000
กษาและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสังกัด สพป.สระบุรี
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
2,000,000
- ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสังกัด สพป.สระบุรี
511,336
1,000,000 บัติงานด้านการจัดซื้อ
ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการปฏิ
จั
ด
จ้
า
งและการบริ
ห
ารพั
ส
ดุอย่างถูกต้อง
319,180 438,000
102,390
39,000
- ผู้บริหารสถานศึกษาและบุ
0 คลากรผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสังกัด สพป.สระบุรี
เน้นทีส่ 1ดุจุนดาความรู
เน้นที่ 2 จุด้ไเน้
นที่ 3บจุัตดิงเน้าน
นที่ และสามารถหาแนวทางแก้
4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6
ทราบระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัตจุิงดานพั
ปปฏิ
ไขได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ที่มา : แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2

แผนปฏิ
แผนปฏิ
แผนปฏิบบบัตัตัติกิ ิการประจ
ารประจาปีาปีงบประมาณ
งบประมาณ 2561
2561
2561(145)
(17)
(1)
งานเขตพื้น้นทีที่ก่การศึ
ารศึกกษาประถมศึ
ษาประถมศึกกษาสระบุ
ษาสระบุรรี เขต
ี เขต22
สสานัานักกงานเขตพื

4.3 งบพั
นาตามยุ
4. วิธีดาเนินการและปฏิ
ทินดฒาเนิ
นการ ทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2560 จานวน 1,935,200 บาท
กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

800,000

กิจกรรมที่ 1
พฤศจิกายน 2560 669,380นางอรสา เรืองรองธรรม
700,000
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจั600,000
ดหาพัสดุด้วยวิธี
น.ส.สุวรรณี พืชสิงห์
เฉพาะเจาะจง และวิธีประกวดราคา
500,000
419,000
426,820
420,000
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic400,000
Bidding :
e-bidding)
300,000
1. แจ้งโรงเรียนในสังกัดเข้า200,000
ร่วมอบรม
2. ประชุมมอบหมายวางแผนงาน
100,000
3. ดาเนินงานอบรมตามโครงการ0
พฤศจิกายน 2560 ถึง
4. สรุปผลการดาเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4
30 กันยายน 2561
กิจ กรรมที่ 2 อบรม “พระราชบั ญ ญั ติ ก าร
จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริทีห่มารพั
ส ดุ ภ าครั
า : แผนปฏิ
บัติกฐารประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2
พ.ศ.2560
1. แจ้งโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมอบรม
4.4 งบพัฒนาตามจุดเน้น ปีงบประมาณ 2560 จานวน 6,233,930 บาท
2. ประชุมมอบหมายวางแผนงาน
3. ดาเนินงานอบรมตามโครงการ
4. สรุปผลการดาเนินงานตามโครงการ
6,000,000
5,000,000

4,824,024

5. ระยะเวลา สถานที่ดาเนินการ
5.1 อบรมเชิงปฏิบัติการ 4,000,000
“การจัดหาพัสดุด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Bidding3,000,000
: e-bidding)”
สถานที่ใช้ในการฝึกอบรม ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต 2
2,000,000
5.2 อบรม “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560”
511,336
สถานที่ใช้ในการฝึกอบรม1,000,000
อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุ
ร
ี
เขต
2
319,180 438,000
6. งบประมาณ

0

39,000 102,390

จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมการ
ที่มาบ:โรงเรี
แผนปฏิ
บัติการงบด
ประจาเนิ
าปีนงบประมาณ
256093,400
สพป.สระบุ
จัดการศึกษาประถมศึกษาสาหรั
ยนปกติ
งาน จานวน
บาทรี เขต 2

แผนปฏิ
แผนปฏิ
แผนปฏิบบบัตัตัติกิ ิการประจ
ารประจาปีาปีงบประมาณ
งบประมาณ 2561
2561
2561(146)
(17)
(1)
งานเขตพื้น้นทีที่ก่การศึ
ารศึกกษาประถมศึ
ษาประถมศึกกษาสระบุ
ษาสระบุรรี เขต
ี เขต22
สสานัานักกงานเขตพื

4.3 งบพัฒนาตามยุทรายละเอี
ธศาสตร์ยปดค่
ีงบประมาณ
2560 จานวน 1,935,200 บาท
าใช้จ่ายโครงการ
กิจกรรม

จานวน

รวมเป็นเงิน

800,000

กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดหาพัสดุด้วยวิธี
669,3803,300
700,000
เฉพาะเจาะจง และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
600,000
11,300
8,000
(Electronic Bidding : e-bidding) ผู้เข้ารับการอบรมและ
500,000
419,000
426,820
420,000
คณะทางาน จานวน 55 คน
400,000
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื300,000
่ม
2. ค่าวัสดุ
200,000
กิจกรรมที่ 2 อบรม “พระราชบั
ญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
100,000
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560” ผู0้บริหาร เจ้าหน้าที่ และ
10,800
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4
คณะทางาน จานวน 290 คน
43,500
1. ค่าวิทยากร
2. ค่าอาหาร
82,100
ที่มา : แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุ
27,800 รี เขต 2
3. ค่าวัสดุ
รวมทั้งสิ้น
93,400
4.4 งบพัฒนาตามจุดเน้น ปีงบประมาณ 2560 จานวน 6,233,930 บาท
หมายเหตุ การใช้จ่ายเงินงบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ
7. การติดตามและประเมินผล
6,000,000
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ค่าเป้าหมาย

4,824,024

5,000,000
ผู้บริหารสถานศึกษาและบุ
คลากรผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ และบุคลากร 1. ผู้บริหารสถานศึกษา 139 คน
ที่เกี่ยวข้องในสังกัด สพป.สระบุ
4,000,000รี สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
2. บุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
3,000,000
ปฏิบตั ิงานพัสดุ 139 คน
2560 และได้รับความรู้ ความเข้าใจ ทราบระเบียบและขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อ2,000,000
จัดจ้างและการบริหารพัสดุอย่างถูกต้อง

1,000,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

0

319,180 438,000

511,336

39,000 102,390

จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6

สถานศึกษามีการดาเนินการด้านพัสดุ ได้ถูกต้องตามระเบียบและแนวปฏิบัติ ลดเวลาในการปฏิบัติงาน และ
ป้องกันความเสี่ยงในการทุจริทีต่มาอัน: แผนปฏิ
อาจจะทบัตาให้
ดความเสี
ยหายต่อ2560
ราชการได้
ิการเกิประจ
าปีงบประมาณ
สพป.สระบุรี เขต 2

แผนปฏิ
แผนปฏิ
แผนปฏิบบบัตัตัติกิ ิการประจ
ารประจาปีาปีงบประมาณ
งบประมาณ 2561
2561
2561(147)
(17)
(1)
งานเขตพื้น้นทีที่ก่การศึ
ารศึกกษาประถมศึ
ษาประถมศึกกษาสระบุ
ษาสระบุรรี เขต
ี เขต22
สสานัานักกงานเขตพื

4.3 งบพัฒนาตามยุ
ปีงบประมาณ
2560
านวน 1,935,200
บาท พ.ศ.2561
โครงการ
ประชุทมธศาสตร์
สัมมนาการจั
ดทาแผนปฏิ
บัติกจารประจ
าปีงบประมาณ
แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
สนองยุทธศาสตร์
สพฐ ที่ 4
800,000
669,380
จุดเน้น สพฐ./ศธ
ที่ 6
700,000
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 600,000 กลุ่มนโยบายและแผน
ระยะเวลาดาเนินการ 500,000 ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
400,000

420,000

419,000

426,820

หลักการและเหตุผล
300,000
การบริหารการจั200,000
ดการศึกษา มีความจาเป็นต้องใช้กระบวนการวางแผน เป็นการกาหนดทิศทาง
หรือแนวทางการดาเนินงานในอนาคตขององค์
กรเน้นกระบวนการและจุดมุ่งหมายเป้าหมายที่หน่วยงานหรือองค์กร
100,000
มุ่งหวังให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นเครื0 ่องมือที่จะช่วยให้การบริหารและการจัดการขององค์กรมีประสิทธิภาพตลอดจน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4
การบริหารงบประมาณ ให้ถูกต้องตามระเบี
ยบสานักงบประมาณ จาเป็นต้องใช้แผนเป็นเครื่องมือ ในการบริหารและ
จัดการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามกลยุทธ์จุดเน้นของหน่วยงานและดาเนินการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพแผนปฏิบัติการประจ
าปีงบประมาณจึ
เครื่องมือ2560
สาคัญสพป.สระบุ
ในการนายุ
ทธศาสตร์
ไปสู่การปฏิบัติ
ที่มา : แผนปฏิ
บัติการประจงาปีเป็งนบประมาณ
รี เขต
2
ตามแผนงาน/โครงการที่วางไว้ และนาไปสู่เป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จึงได้จัดทาโครงการประชุมสัมมนาการจัดทา
งบพัฒนาตามจุ
ดเน้่อใช้
น เปีป็งนบประมาณ
2560 จานวน
6,233,930
แผนปฏิบัติการ ประจาปี4.4
งบประมาณ
2561 เพื
กรอบแนวทางในการบริ
หารงานในส
านักบาท
งานและ
สถานศึกษาให้เป็นไปมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
6,000,000
1. เพื่อให้มีกรอบและแนวทางในการบริ
4,824,024 หารจัดการและการพัฒนาการจัดการศึกษา
5,000,000
2. เพื่อการบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
4,000,000
3. เพื่อใช้ในการก
าหนดงบประมาณค่าใช้จ่ายประจาปี
4. การบริหารจั3,000,000
ดการงบประมาณเป็นไปตามกรอบการใช้จ่ายตามปฏิทินที่กาหนด
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ 2,000,000
511,336
1,000,000
- คณะทางานประชุ
มสัมมนาจัดทาแผนปฏิ
บ
ต
ั
ก
ิ
าร
จ
านวน
50
คน
319,180 438,000
102,390
- จัดทาแผนปฏิบัติการ0 ประจาปีงบประมาณ 2561 จ39,000
านวน 40 เล่ม
จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6

เชิงคุณภาพ
1.สานักงานเขตพื้นทีที่ก่มารศึ
กษาประถมศึ
ษาสระบุ
รี เขต 2 2560
มีแผนปฏิ
บัติการประจ
า : แผนปฏิ
บัติการ กประจ
าปีงบประมาณ
สพป.สระบุ
รี เขต 2าปี งบประมาณ 2561
เป็นเครื่องมือ ที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผนของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดสระบุรี
และสานักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ใช้เป็นเครื่องมือ/แนวทางในการปฏิบัติงาน
แผนปฏิ
แผนปฏิ
แผนปฏิบบบัตัตัติกิ ิการประจ
ารประจาปีาปีงบประมาณ
งบประมาณ 2561
2561
2561(148)
(17)
(1)
งานเขตพื้น้นทีที่ก่การศึ
ารศึกกษาประถมศึ
ษาประถมศึกกษาสระบุ
ษาสระบุรรี เขต
ี เขต22
สสานัานักกงานเขตพื

4.3 งบพั้นฒทีนาตามยุ
ทธศาสตร์ปกษาสระบุ
ีงบประมาณ
จานวน 1,935,200
บาท หารจัดการ
2. สานักงานเขตพื
่การศึกษาประถมศึ
รี เขต2560
2 และสถานศึ
กษา มีแผนการบริ
และใช้จ่ายงบประมาณที่สอดคล้องกับระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานและตัวชี้วัดที่กาหนด
วิธีดาเนินงานและปฏิทิน800,000
ดาเนินการ
700,000

669,380

กิจกรรม
600,000
- ขออนุมัติโครงการและแต่500,000
งตั้งคณะทางาน
419,000
420,000
400,000
- ประชุมlสัมมนาการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2561
- ประชุมคณะทางานเตรีย300,000
มความพร้อมพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
200,000
และจัดลาดับความสาคัญของโครงการ/งบประมาณ
100,000
- เสนอร่างแผนปฏิบัติการประจ
าปี ต่อ อนุกรรมการและ กศจ.
0
- จัดทาเอกสารแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ
2561 ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์
ที่ 1 ยุทธศาสตร์

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
ตุลาคม
2560- นางพิระตา
426,820
กันยายน 2561 บิณศิรวานิช
และคณะ

ยุทธศาสตร์ที่ 4

งบประมาณ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
ที่มดาการศึ
: แผนปฏิ
บัตธิกยมศึ
ารประจ
าปีงบประมาณ
เขต 2ณภาพการศึกษา)
กิจกรรมหลักกิจกรรมการจั
กษามั
กษาตอนต้
น งบด2560
าเนินสพป.สระบุ
งาน(งบพัฒรี นาคุ
จานวน 290,000 บาท ขออนุมัติถัวจ่ายเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ
ยดค่าใช้จ2560
่าย จานวน 6,233,930 บาท
4.4 งบพัฒนาตามจุดเน้รายละเอี
น ปีงบประมาณ
งบดาเนินงาน (บาท)
ที่
รายการ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
6,000,000 บาท 2 คืน
1. ค่าเช่าที่พัก 45คน ๆละ600
54,000
2. ค่าอาหารเช้า 1 มื้อๆละ
50 บาท4,824,024
45 คน
2,250
5,000,000
ค่าอาหารกลางวัน 3 มื้อๆละ 350 บาท 45คน
47,250
4,000,000
ค่าอาหารเย็น 2 มื้อๆละ 400 บาท 45 คน
36,000
ค่าอาหารว่างและเครื3,000,000
่องดื่ม 6 มื้อๆละ 50 บาท 45 คน
13,500
3 ค่าจ้างทาเอกสารแผนปฏิ
บัติการประจาปี
10,000
2,000,000
4. ค่าจ้างทาเอกสารการประชุม
5,720
511,336
1,000,000
5. ค่าวิทยากรหลัก 4 คนๆและวิ
ทยากรกลุ่ม319,180
เป็นเงิน 438,000 14,400102,390
39,000
0
6. ค่าจ้างเหมารถ
33,000
จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6
7. เร่งรัดปฏิบัติงาน
40,600
8. ค่าวัสดุในการจัดประชุม
10,000
่มา : แผนปฏิ
บัติกจารารณา
ประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุ13,280
รี เขต 2
9. ประชุมคณะทางานเตรียทีมความพร้
อม/พิ
โครงการ งบประมาณ /ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม
แผนปฏิบบัตบัตกิ ัติการประจ
ิการประจ
ารประจาปี
งบประมาณ
บประมาณ2561
2561(17)
แผนปฏิ
แผนปฏิ
าปีาปีงงบประมาณ
2561
(1)(149)
สสานัานักกงานเขตพื
งานเขตพื้น้นทีที่ก่การศึ
ารศึกกษาประถมศึ
ษาประถมศึกกษาสระบุ
ษาสระบุรรี เขต
ี เขต22

4.3 งบพัฒนาตามยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2560 จานวน
1,935,200
บาท
งบดาเนิ
นงาน (บาท)
รายการ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
10. ค่ากระเป๋าใส่เอกสาร 800,000
10,000
ที่

669,380
55,000

รวม
700,000

215,000

600,000
รวมทั้งสิ้น
500,000
400,000
การติดตามและประเมินผล

20,000

290,000
420,000

419,000

426,820

300,000
200,000

ตัวบ่งชี้สภาพความส
าเร็จ
100,000

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล
- เอกสารรายงานผล/สรุป
ยุทธศาสตร์ที่ 4
โครงการ

มีเอกสาร จัดทาเอกสารแผนปฏิ0บัติกยุารทธศาสตร์-ทการสรุ
ปรายงานผลการ
ี่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3
ประจาปีงบประมาณ 2561 ใช้เป็น
ดาเนินงาน
ทิศทางและกรอบแนวทางในการ
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2
พัฒนาการจัดการศึกษาขั้นที่มพืา้น:ฐาน
ของหน่วยงาน

4.4 งบพัฒนาตามจุดเน้น ปีงบประมาณ 2560 จานวน 6,233,930 บาท

6,000,000
5,000,000

4,824,024

4,000,000
3,000,000
2,000,000

1,000,000
0

319,180 438,000

511,336
39,000 102,390

จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6

ที่มา : แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2

แผนปฏิบบัตบัตกิ ัติการประจ
ิการประจ
ารประจาปี
งบประมาณ
บประมาณ2561
2561(17)
แผนปฏิ
แผนปฏิ
าปีาปีงงบประมาณ
2561
(1)(150)
สสานัานักกงานเขตพื
งานเขตพื้น้นทีที่ก่การศึ
ารศึกกษาประถมศึ
ษาประถมศึกกษาสระบุ
ษาสระบุรรี เขต
ี เขต22

4.3มงบพั
ฒนาตามยุทธศาสตร์
ปีงงบประมาณ
2560 จานวนก1,935,200
บาท
โครงการ
ประชุ
ผู้อานวยการสถานศึ
กษาในสั
กัดและบุคลากรทางการศึ
ษาในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
800,000
669,380งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
สนองยุทธศาสตร์
ที700,000
่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่
ในการจัดการศึกษาพัฒนาระบบบริ
หารจัดการ
600,000
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ
่มอานวยการ
500,000
419,000
426,820
420,000
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววรรณา
นาเจริญ และ นางกฤตวรรณ อินทโมรา
400,000
ระยะเวลาดาเนินการ ตุ300,000
ลาคม 2560 – กันยายน 2561
200,000

หลักการและเหตุผล
100,000
ด้วยรัฐบาลมีนโยบายปรั0บปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารงานโดย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4
มุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นสาคัญ กระทรวงศึกษาธิ
การได้กาหนดยุทธศาสตร์ทางด้านการศึกษาเพื่อให้ส่วนราชการและ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการใช้เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินงาน รวมถึงให้มีการจัดทาแผนปฏิบัติ
การการขับเคลื่อนจุดเน้นเชิทีง่มนโยบาย
าหนดกรอบการด
าเนิ2560
นงานโดยส
านักรงานคณะกรรมการการศึ
กษาขั้น
า : แผนปฏิและก
บัติการประจ
าปีงบประมาณ
สพป.สระบุ
ี เขต 2
พื้นฐาน ได้กาหนดนโยบายเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน และกากับดูแลการ
น ปีงกบประมาณ
2560สอดคล้
จานวน
จัดการศึกษาของสถานศึ4.4
กษางบพั
เพื่อฒพันาตามจุ
ฒนาการจัดเน้
ดการศึ
ษาขั้นพืน้ ฐานให้
องกั6,233,930
บยุทธศาสตร์บาท
ของ
กระทรวงศึกษาธิการ และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงต้องเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ในด้านนโยบาย ภารกิจงานต่าง ๆ ให้กับผู้บริหารเพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย
6,000,000
ที่กาหนด จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้นเพื่อรับทราบนโยบายและความเคลื่อนไหวทางด้านการจัดการศึกษา
4,824,024
ให้ประสบผลสาเร็จต่อไป5,000,000
4,000,000
วัตถุประสงค์
1 เพื่อให้ผู้บริหารการศึก3,000,000
ษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ได้รับทราบนโยบายทางด้านการศึกษา สามารถ
2,000,000
ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิ
บัติที่มีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายได้
511,336
2 เพื่อรับทราบความเคลื1,000,000
่อนไหวในการบริหารจั319,180
ดการของสถานศึ
ก
ษาในสั
ง
กั
ด
เพื
่
อ
นามาพัฒนา ในด้านการจัดให้ มี
438,000
102,390
39,000
ประสิ ทธิภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น
0

เป้าหมาย

จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6

เชิงปริมาณ
งบประมาณ
สพป.สระบุ
ี เขตกษาประถมศึ
2
1. กลุ่มเป้าหมายผูที้เข้่มาาร่:วแผนปฏิ
มประชุบมัติกได้ารแก่ประจ
ผู้อาปี
านวยการส
านั2560
กงานเขตพื
้นที่กรารศึ
กษา
สระบุรี เขต 2 รองผู้ อานวยการสานั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสระบุ รี เขต 2 ผู้อานวยการ
สถานศึ ก ษา ผู้ อานวยการกลุ่ ม ศึก ษานิเ ทศก์ และเจ้ าหน้าที่ผู้ เ กี่ยวข้ อ ง รวมทั้ งสิ้ นจานวน 160 คน
แผนปฏิ
แผนปฏิ
แผนปฏิบบบัตัตัติกิ ิการประจ
ารประจาปีาปีงบประมาณ
งบประมาณ 2561
2561
2561(151)
(17)
(1)
งานเขตพื้น้นทีที่ก่การศึ
ารศึกกษาประถมศึ
ษาประถมศึกกษาสระบุ
ษาสระบุรรี เขต
ี เขต22
สสานัานักกงานเขตพื

4.3 งบพั
นาตามยุ
ีงบประมาณ
2.จั ดการประชุ
ม จฒานวน
2 เดืทธศาสตร์
อน/ครั้งปรวม
5 ครั้ง 2560 จานวน 1,935,200 บาท
เชิงคุณภาพ
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
800,000
ได้รับความรู้ความเข้าใจ สามารถขั
บเคลื่อนนโยบายทางด้านการศึก669,380
ษา สู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพและบรรลุตาม
700,000
เป้าหมายได้และพัฒนาการปฏิ
บัติงานในภารกิจงานหลักให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
600,000
วิธีการดาเนินงานและปฏิท500,000
ินดาเนินการ
419,000
426,820
420,000
รายละเอียดกิจกรรมด
าเนินงาน
ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
400,000
1. กาหนดแผนการดาเนิ
นงาน
ตุลาคม – พฤศจิกายน 60
นางกฤตวรรณ
300,000
2. เสนอโครงการเพื่อ200,000
ของบประมาณ
ธันวาคม 60
อินทโมรา
3. ดาเนินการตามโครงการ
ธันวาคม 60 – กันยายน 61
100,000
4. สรุปผลโครงการ
กันยายน 2561
0
ที่ 1 ยุมทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์งบด
ที่ 3 าเนิ
ยุทน
ธศาสตร์
4
งบประมาณแผนงานพื้นฐานด้านการพัยุทฒธศาสตร์
นาและเสริ
สร้างศัทกี่ 2ยภาพคน
งาน ทจี่ านวน
127,500.- บาท
(หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ
งบดาเนิ
นงาน
ที่มา : แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุ
รี เขต
2 (บาท)
รายการ
ค่าวัสดุ
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
1
ค่าอาหารว่างและเครื
่องดืฒ่มนาตามจุ
จานวน 160
4.4 งบพั
ดเน้นคน
ปีงบประมาณ 2560 จานวน 6,233,930 บาท
48,000.จานวน 5 ครั้ง คนละ 30.- บาท วันละ 2 มื้อ
2

ค่าอาหารกลางวัน จานวน 160 คน
6,000,000
จานวน 5 ครั้ง คนละ 90.- บาท
5,000,000

3

72,000.-

4,824,024

4,000,000
ค่าวัสดุในการจัดประชุ
ม (5 ครั้ง x 1,500.- บาท)

-

-

7,500.-

รวมทั
้งสิ้น
120,000.7,500.3,000,000
การติดตามและประเมิน2,000,000
ผล
ตัวบ่งชี้สภาพความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื511,336
่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล
1.สพป.สระบุรี เขต 2 จัด1,000,000
ประชุม
- สั319,180
งเกต 438,000
- เอกสารรายงาน
39,000 102,390
ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากร
- สอบถาม
- แบบประเมิน
0
จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6
ทางการศึกษาในสังกัด 5 ครั้ง
- สัมภาษณ์
2.ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา
่มา : แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2
ได้รับความรู้ความเข้าใจในด้าทีนนโยบาย
การศึกษา สามารถขับเคลื่อนนโยบายสู่
การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ
แผนปฏิ
แผนปฏิ
แผนปฏิบบบัตัตัติกิ ิการประจ
ารประจาปีาปีงบประมาณ
งบประมาณ 2561
2561
2561(152)
(17)
(1)
งานเขตพื้น้นทีที่ก่การศึ
ารศึกกษาประถมศึ
ษาประถมศึกกษาสระบุ
ษาสระบุรรี เขต
ี เขต22
สสานัานักกงานเขตพื

ฒนาตามยุ
บประมาณ 2560
านวนกษาและศิ
1,935,200
โครงการ
ศึก4.3
ษาดูงบพั
งานเพื
่อแลกเปลีท่ยธศาสตร์
นเรียนรูป้กีงระบวนการบริ
หารจัดจการศึ
ลปวับาท
ฒนธรรม
แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
สนองยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
800,000
669,380
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ
่มบริหารงานบุคคล
700,000
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวราภรณ์
ศรีภานุมาต/นางวัชรากร เคยบรรจง
600,000
สอดคล้องกับนโยบาย จุ500,000
ดเน้นที่ 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา
419,000
426,820
420,000
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------400,000
1.หลักการและเหตุผล 300,000
สืบเนื่องจากการพั
200,000 ฒนายุคใหม่ต้องเป็นการพัฒนามนุษย์ “มนุษย์เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา”
ไม่ใช่เป็นเครื่องมือที่ถูกใช้เพื100,000
่อผลประโยชน์ของการพัฒนา การพัฒนาที่ผ่านมาล้มเหลวเพราะไม่มีการคานึงถึงการ
สูญเสียของชีวิตจิตใจของมนุษย์ ปั0 ญหาสังคมมีมากขึ้น การพัฒนาวัตถุมากขึ้น แต่ความเป็นมนุษย์สูญหายไป
ที่ 1 ยุทธศาสตร์
ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุฒ
ทธศาสตร์
ที่ 4 นผู้ขับเคลื่อนการ
“คน” เป็นทั้งเป้าหมายสุดท้ายที่จะได้ยุรทับธศาสตร์
ผลประโยชน์
และผลกระทบจากการพั
นา และเป็
พัฒนาเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ จึงต้องพัฒนาคุณภาพของคนในทุกมิติอย่างสมดุลทั้งจิตใจ ร่างกาย ความรู้และ
ทักษะความสามารถ ให้คนพร้
ญต่บอัตการเปลี
นแปลงที
่จะเกิ2560
ดขึ้น สพป.สระบุ
ดารงชีวิตรอย่ี เขต
างมี2ศักดิ์ศรี มีความมั่นคงทาง
ที่มาอ:มเผชิ
แผนปฏิ
ิการประจ่ยาปี
งบประมาณ
เศรษฐกิจ อยู่ในครอบครัวที่อบอุ่นและสังคมที่สงบสันติ กอรปกับรัฐบาลได้กาหนดนโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยคานึงถึงการพัฒนาด้านการศึกษา ที่มีความสาคัญและ
งบพัฒนาตามจุ
เน้น ปีบงบประมาณ
2560 จานวน
6,233,930
บาท
จาเป็นที่จะช่วยสร้างพื้น4.4
ฐานในการปรั
บปรุง ดยกระดั
และพัฒนาประเทศให้
สามารถบรรลุ
เป้าหมายในการพั
ฒนา
ประเทศ ซึ่งประเทศไทยเอง ได้มีการพัฒนาด้านการศึกษา โดยมีการปฏิรูปการศึกษาที่เน้นการกระจายโอกาสทาง
การศึกษา และเน้นคุณภาพการศึกษาสู่สากล
6,000,000
จากประเด็นข้างต้น สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จึงเล็งเห็น
5,000,000
ความสาคัญในการพัฒนาบุ
คลากรในทุ4,824,024
กมิติ ทั้งทางด้านวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมแต่ละ
ท้องถิ่น การแลกเปลี่ยนเรี4,000,000
ยนรู้ระหว่างกัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์กร ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจในองค์ความรู้ใหม่ๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ มีความรัก ความสามัคคี และสามารถทางานร่วมกันได้
3,000,000
อย่างมีความสุข เป็นไปตามกรอบนโยบายต่
างๆอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และสามารถขับเคลื่อน
องค์กรสู่ความสาเร็จตามยุ2,000,000
ทธศาสตร์ที่วางไว้ จึงจัดทาโครงการศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการ
511,336
บริหารจัดการศึกษาและศิ1,000,000
ลปวัฒนธรรมต่อไป
319,180 438,000
2.วัตถุประสงค์
39,000 102,390
0
1.เพื่อเสริมสร้างกระบวนการรวบรวมปั
ญหา การคิดวิเคราะห์ และการทางานเป็นทีม
จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6
2.เพื่อเสริมสร้างทักษะ ประสบการณ์ และแนวความรู้ใหม่ๆให้กับบุคลากร
3.เพื่อให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้แนวทางการดาเนินงานที่หลากหลาย
ที่มา : แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2
4.เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไปตามกรอบนโยบายที่วางไว้
3.เป้าหมาย 3.1 เชิงปริมาณ
ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จานวน 150 คน
แผนปฏิ
แผนปฏิ
แผนปฏิบบบัตัตัติกิ ิการประจ
ารประจาปีาปีงบประมาณ
งบประมาณ 2561
2561
2561(153)
(17)
(1)
งานเขตพื้น้นทีที่ก่การศึ
ารศึกกษาประถมศึ
ษาประถมศึกกษาสระบุ
ษาสระบุรรี เขต
ี เขต22
สสานัานักกงานเขตพื

3.2 เชิ4.3งคุณงบพั
ภาพฒนาตามยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2560 จานวน 1,935,200 บาท
ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ และประสบการณ์ในการ
ทางานที่หลากหลาย และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
800,000
669,380
4.วิธีดาเนินงาน
700,000
กิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
600,000
420,000
กิจกรรม การศึกษาดูงาน 500,000
400,000
ขั้นตอนการดาเนินงาน
300,000
1.รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และประสานงานสถานที่
200,000
ในการศึกษาดูงาน
100,000
2.ดาเนินการศึกษาดูงานแบบแบ่งกลุ่ม
0
3.วิพากษ์ผลการศึกษาดูงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1
4.สรุปผลการศึกษาดูงานพร้อมนารูปแบบการ
ทางานที่เป็นจุดแข็ง มาปรับใช้กับองค์กร

419,000
9

ตุลาคม 2560

426,820-นางวราภรณ์ ศรีภานุมาต

-นางวัชรากร เคยบรรจง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4

ที่มา : แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2

5.ระยะเวลาดาเนินโครงการ
วันที่ 9 ตุลาคม 2560 ณ4.4
สานังบพั
กงานเขตพื
้นที่กดารศึ
กษานครราชสี
มา เขต6,233,930
4และจังหวัดบาท
นครราชสีมา
ฒนาตามจุ
เน้นกษาประถมศึ
ปีงบประมาณ
2560 จานวน
6.งบประมาณ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและส่งเสริมสร้างศักยภาพ จานวน 7,500 บาท
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
6,000,000
รายการ
5,000,000
-ค่าจ้างเหมารถตู้ไม่ประจาทาง
จานวน4,824,024
3 คัน

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

-

วัสดุ รวม
7,500 7,500
7,500 7,500

4,000,000
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
3,000,000
7.การติดตามและประเมินผล
2,000,000

เครื
่องมือที่ใช้วัดและ
511,336
ประเมินผล
319,180 438,000
39,000 102,390
-ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ
- สอบถาม
- แบบประเมินโครงการ
0 กษา
จุดเน้ตนาม
ที่ 1 จุดเน้นที-่ 2สัจุงดเกต
เน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุ-ดเน้
นที่ 6
มีสมรรถนะที่สูงขึ้น สามารถปฏิบัติงานได้
แบบสอบถาม
กรอบงานที่กาหนด
ตัวบ่งชี้สภาพความสาเร็จ 1,000,000

วิธีการประเมิน

ที่มา : แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2

แผนปฏิแผนปฏิ
บัติการประจ
าปีงบประมาณ
2561 (154)
แผนปฏิ
บบัตัตกิ ิการประจ
ารประจ
าปี
าปีงงบประมาณ
บประมาณ
2561
2561(17)
(1)
สานักงานเขตพื
่การศึกษาประถมศึ
สานักงานเขตพื
้นที่การศึ้นกทีษาประถมศึ
กษาสระบุกรษาสระบุ
ี เขต 2 รี เขต 2

4.3 งบพัฒแก้นาตามยุ
ทธศาสตร์ปีงบประมาณ
2560
1,935,200
บาทนทรัพย์
โครงการ
ไขปัญหาการขาดแคลนบุ
คลากรกลุ
่มบริจานวน
หารงานการเงิ
นและสิ
แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
สนองยุทธ์ศาสตร์ สพฐ
ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
800,000
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สานั669,380
กงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 700,000
นางอรสา เรืองรองธรรม
600,000
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
500,000
419,000
426,820
420,000
ระยะเวลาดาเนินการ 400,000
1 กุมภาพันธ์ 2561 – 30 กันยายน 2561
.............................................................................................................................
................................
300,000
หลักการเหตุผล
200,000
ตามที่ ก.ค.ศ. มีม100,000
ติกาหนดแนวทางการเกลี่ยอัตรากาลังจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั
0 ้นพื้นฐาน ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
ยุทธศาสตร์
ที่ 1านัยุกทงานศึ
ธศาสตร์กทษาธิ
ี่ 2 กยุทารจั
ธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ่ย4 อัตรากาลังดังกล่าว
ไปกาหนดเป็นตาแหน่งตามกรอบอัตราก
าลังในส
งหวัทดี่ 3 โดยการเกลี
ให้เป็นไปตามความสมัครใจ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีผู้ประสงค์เกลี่ยอัตรากาลังไปศึกษาธิการ
จังหวัดจานวน 3 ราย เพื่อมิทีใ่มห้าเ:กิแผนปฏิ
ดปัญหาจนท
าให้ราชการต้
องเสีย2560
หาย สพป.สระบุ
กลุ่มบริหารงานการเงิ
บัติการประจ
าปีงบประมาณ
รี เขต 2 นและสินทรัพย์
มีปัญหาขาดกาลังคนที่เหมาะสมกับภาระหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ ซึ่งกรอบอัตรากาลังของกลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์มี 9 คน ปัจจุบันมีอัตราเพียง 4 คนเท่านั้น
4.4 งบพั้นฒ
ดเน้น ปีงกบประมาณ
ดังนั้น สานักงานเขตพื
ที่กนาตามจุ
ารศึกษาประถมศึ
ษาสระบุรี 2560
เขต 2 จจึานวน
งจัดให้ม6,233,930
ีโครงการนี้ขบาท
ึ้น เพื่อให้กลุ่ม
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์สามารถปฏิบัติงานการเงิน บัญชี และพัสดุ ได้ด้วยความถูกต้อง รวดเร็วทัน
ตามกาหนด และบรรลุเป้าหมาย และให้บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร
6,000,000
ของข้าราชการครู ข้าราชการบานาญ และบุคลากรทางการศึกษา
4,824,024

5,000,000
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การเบิกจ่4,000,000
ายเงินสวัสดิการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เป็นไปด้วย
ความถูกต้อง รวดเร็วทันตามก
าหนดเวลามีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
3,000,000

เป้าหมาย
2,000,000
เชิงปริมาณ
511,336
1,000,000
จ้างบุคลากรปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงิ
นและสินทรัพย์ จานวน 1 คน
319,180 438,000
39,000 102,390
เชิงคุณภาพ
0
จุดเน้นที่ 1 จุดนเน้และสิ
นที่ 2 จุนดทรั
เน้นพทีย์่ 3 เป็
จุดเน้
ที่ 4 จุดาเน้
5 จุดทเน้ธินภทีาพเพื
่ 6 ่อยกระดับคุณภาพ
การปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงิ
นนไปอย่
งมีนปที่ ระสิ
และมาตรฐานการปฏิบัติงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ที่มา : แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2

แผนปฏิ
แผนปฏิ
แผนปฏิบบบัตัตัติกิ ิการประจ
ารประจาปีาปีงบประมาณ
งบประมาณ 2561
2561
2561(155)
(17)
(1)
งานเขตพื้น้นทีที่ก่การศึ
ารศึกกษาประถมศึ
ษาประถมศึกกษาสระบุ
ษาสระบุรรี เขต
ี เขต22
สสานัานักกงานเขตพื

4.3ทินงบพั
วิธีดาเนินการและปฏิ
ดาเนิฒนนาตามยุ
การ ทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2560 จานวน 1,935,200 บาท
กิจกรรม
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
1. เสนอขออนุมัติโครงการแก้
ไขปัญหาขาด
มกราคม 2561
นางอรสา เรืองรองธรรม
800,000
669,380
แคลนบุคลากร
700,000
2. จัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว 600,000
กุมภาพันธ์ 2561 –
จานวน 1 คน ระยะเวลา500,000
8 เดือน
กันยายน 2561
419,000
426,820
420,000
3. สรุปผลโครงการ
กันยายน 2561
400,000
งบประมาณ แผนงานพื้นฐานด้
านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน งบดาเนินงาน จานวน 100,800 บาท
300,000
รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ
200,000
รายการ

100,000
0

งบดาเนินงาน (บาท)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4

ค่าวัสดุ

ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในกลุ่ม
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์จ้าง
ที่มา :1แผนปฏิ
เดือนละ 12,000 บาท จานวน
คน บัติการประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุ
96,000รี เขต 2
8 เดือน (1 กุมภาพันธ์ 2561 – 30
กันยายน 2561)
4.4 งบพัฒนาตามจุดเน้น ปีงบประมาณ 2560 จ4,800
านวน 6,233,930 บาท
เงินประกันสังคม
รวมทั้งสิ้น
100,800
หมายเหตุ การใช้จ่ายเงิน6,000,000
งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ
การติดตามและประเมินผล
4,824,024
5,000,000
ตัวบ่งชี้สภาพความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล
4,000,000

1.การให้บริการเบิกจ่ายเงิ3,000,000
นสวัสดิการ
แบบรายงาน
แบบรายงาน
ข้าราชการในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
2,000,000
การศึกษาประถมศึกษาสระบุ
รี เขต 2
511,336
1,000,000
รวดเร็วมีประสิทธิภาพมากยิ
่งขึ้น
319,180 438,000
39,000 102,390
2.การปฏิบัติงานเป็นระบบ และทั0 นตาม
กาหนดเวลา มีประสิทธิภาพ
จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ที่มา : แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2
แก้ไขปัญหาขาดแคลนบุคลากร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องรวดเร็ว
แผนปฏิ
แผนปฏิ
แผนปฏิบบบัตัตัติกิ ิการประจ
ารประจาปีาปีงบประมาณ
งบประมาณ 2561
2561
2561(156)
(17)
(1)
งานเขตพื้น้นทีที่ก่การศึ
ารศึกกษาประถมศึ
ษาประถมศึกกษาสระบุ
ษาสระบุรรี เขต
ี เขต22
สสานัานักกงานเขตพื

4.3 งบพั
ฒนาตามยุทธศาสตร์
ปีงบประมาณ
2560
1,935,200
โครงการ
ตรวจสอบการบริ
หารงบประมาณ
การเงิ
น บัญจานวน
ชี และพั
สดุ โรงเรียบาท
น
แผนงาน
พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
สนองยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 6
800,000
669,380
หน่วยงานที่รับผิดชอบ นางสาวนิ
รมล วงษ์ธนสุภรณ์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ชานาญการ
700,000
ระยะเวลาดาเนินการ ธั600,000
นวาคม 2560 – 30 กันยายน 2561
.............................................................................................................................
.................................................
500,000
419,000
426,820
420,000
หลักการเหตุผล
400,000
การที่สถานศึกษาในสั
งกัดได้รับงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามแผนยุทธศาสตร์ (Strategic
300,000
Performance Base budgeting
200,000 –SPBB) ทาให้ได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นเงินก้อน (Block grant)
ในลักษณะของเงินอุดหนุน 100,000
งบเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว สถานศึกษาจึงต้องบริหาร
จัดการงบประมาณและทรัพยากรทั
0 ้งหมดที่ได้รับให้ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาและสอดคล้องกับกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์
ที่ 1 ยุและส
ทธศาสตร์
2 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
ที่ 4 กษา จึงควรให้มีการ
ของ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั
้นพื้นฐาน
านัทกี่ งานเขตพื
้นทีที่ ่ก3ารศึ
กษาประถมศึ
กากับ ติดตาม ตรวจสอบ ให้สถานศึกษามีการใช้จ่ายเงินให้ถูกต้อง ตามระเบียบ แนวปฏิบัติ และสอดคล้องกับ
กลยุทธ์ ซึ่งจะส่งผลต่อการจัทีด่มการศึ
กษาให้
นักเรียาปีนงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2
า : แผนปฏิ
บัตกิกับารประจ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อทราบประสิทธิภาพการบริหารจัดการทางการเงินของสถานศึกษา
4.4 งบพัฒนาตามจุดเน้น ปีงบประมาณ 2560 จานวน 6,233,930 บาท
2. เพื่อทราบความคุ้มค่าจากการใช้ทรัพย์สินของสถานศึกษา
3. เพื่อให้ข้อเสนอแนะเป็นแนวทางให้สถานศึกษาใช้ในการปรับปรุงหรือพัฒนาความเข้มแข็ง
ด้านการบริหารจัดการทางการเงิ
นของสถานศึกษา
6,000,000
เป้าหมาย
4,824,024
5,000,000
กากับ ติดตามการบริ
หารงบประมาณของสถานศึกษา ตรวจสอบการบริหารจัดการทางการเงินและ
สินทรัพย์ ของสถานศึกษาในสั
งกัด จานวน 42 แห่ง ให้มีการพัฒนา ปรับปรุงให้สถานศึกษาที่ได้รับการตรวจสอบ
4,000,000
มีการบริหารจัดการที่ดี 3,000,000
2,000,000

1,000,000
0

319,180 438,000

511,336
39,000 102,390

จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6

ที่มา : แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2

แผนปฏิ
แผนปฏิ
แผนปฏิบบบัตัตัติกิ ิการประจ
ารประจาปีาปีงบประมาณ
งบประมาณ 2561
2561
2561(157)
(17)
(1)
งานเขตพื้น้นทีที่ก่การศึ
ารศึกกษาประถมศึ
ษาประถมศึกกษาสระบุ
ษาสระบุรรี เขต
ี เขต22
สสานัานักกงานเขตพื

4.3ทินงบพั
วิธีดาเนินการและปฏิ
ดาเนิฒนนาตามยุ
การ ทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2560 จานวน 1,935,200 บาท
กิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
1 ตรวจสอบสถานศึกษาในสั800,000
งกัด ที่มีความเสี่ยงการ
กุมภาพันธ์ นางสาวนิรมล วงษ์ธนสุภรณ์
บริหารงานด้านงบประมาณ700,000
การเงิน บัญชีและพัสดุ
มี669,380
นาคม
จานวน 42 แห่ง โดยตรวจสอบและติ
และ
600,000 ดตาม ดังนี้
1.1 การบริหาร ควบคุม การใช้
จ่ายเงินอุดหนุนของ
กรกฎาคม– สิงหาคม
500,000
419,000
426,820
420,000
สถานศึกษาได้ดาเนินการสอดคล้
2561
400,000 องกับ แผนการใช้
จ่ายเงิน ของ สพฐ. และ300,000
สพป.
1.2 สอบทานระบบควบคุม200,000
ภายในด้านการเงินของ
สถานศึกษากิจกรรม
100,000
1.2 ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน0 ทั่วไปของสถานศึกษา
กุมภาพันธ์ นางสาวนิรมล วงษ์ธนสุภรณ์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4
1.3 ตรวจสอบการรับ จ่ายเงิน การเก็บยุทรัธศาสตร์
กษาเงิทนี่ 1การ
มีนาคม
จัดทาบัญชี และ การบริหารสินทรัพย์
และ
2 ตรวจสอบและสอบทานการบริ
หารจัดบการและการใช้
ที่มา : แผนปฏิ
ัติการประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2
จ่ายเงินอุดหนุนรายการ ค่าหนังสือเรียน และค่า
กรกฎาคม– สิงหาคม
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 5 แห่ง
2561
4.4 งบพัฒนาตามจุดเน้น ปีงบประมาณ 2560 จานวน 6,233,930 บาท
งบประมาณ
แผนงานพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา งบดาเนินงาน
6,000,000
จานวนเงิน 39,480 บาท (-สามหมื่นเก้าพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน-)
4,824,024
5,000,000
รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ
งบดาเนินงาน (บาท)
รายการ
4,000,000
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
3,000,000
1 ค่าน้ามันเชื้อเพลิงเพื่อตรวจสอบและติดตามหลังการ
ตรวจสอบ สถานศึกษา จ2,000,000
านวน 42 โรงเรียน วันละ 700
511,336
บาท จานวน 42 วัน 1,000,000
29,400.319,180 438,000
39,000 102,390
2 ค่าเบี้ยเลี้ยง การเดินทางไปราชการ จานวน 2 คน
0
คนละ 120 บาท จานวน 42 วัน จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที10,080.่6
ที่มา : แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2

รวม

39,480.-

แผนปฏิ
แผนปฏิ
แผนปฏิบบบัตัตัติกิ ิการประจ
ารประจาปีาปีงบประมาณ
งบประมาณ 2561
2561
2561(158)
(17)
(1)
งานเขตพื้น้นทีที่ก่การศึ
ารศึกกษาประถมศึ
ษาประถมศึกกษาสระบุ
ษาสระบุรรี เขต
ี เขต22
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4.3นงบพั
การติดตามและประเมิ
ผล ฒนาตามยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2560 จานวน 1,935,200 บาท
ตัวบ่งชี้
วิธีวัด
เครื่องมือที่ใช้วัด
1. สถานศึกษามีการบริหาร800,000
ควบคุมการใช้ - สอบทานแผนปฏิบัติการ - แบบสรุปข้อมูลผลการตรวจสอบ
จ่ายเงินได้สอดคล้อง กับแผนการใช้
จ่ายเงิน ประจาปี กับการเบิก669,380
เงิน ประสิทธิภาพการบริหารการเงิน
700,000
ประจาปี ของ สพฐ. และ สพป.
ของ สพฐ. และ สพป.
ด้วยแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา
600,000
2. สถานศึกษามีระบบควบคุ500,000
มภายใน
- สอบทานระบบการเบิก - กระดาษทาการตรวจสอบระบบ
419,000
426,820
420,000
ด้านการเงินที่เพียงพอเหมาะสม
จ่ายเงินมีการปฏิบัติตาม ควบคุมภายในด้านการเงิน
400,000
ขั้นตอนที่กาหนด
สถานศึกษา
300,000
3. สถานศึกษามีการเบิกจ่า200,000
ยเงินเก็บรักษา - สอบทานการเบิกจ่ายเงิน - การดาษทาการประเมินการ
เงิน การจัดทาบัญชีได้ถูกต้อ100,000
งตามระเบียบ การเก็บรักษาเงิน การ
ควบคุมทางการเงิน
แนวปฏิบัติ และ มีการบริหารสิน0ทรัพย์
จัดทาบัญชี การจัดซื้อ จัด - กระดาษทาการตรวจนับเงิน
ยุทธศาสตร์ทจ้ี่ า1 ง ยุและการจั
ทธศาสตร์ที่ ด2 ทยุาบั
ทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
4. สถานศึกษามีการบริหารจัดการและการ
ญชี ที่ 3 คงเหลื
อ ที่ 4
ใช้จ่ายเงินอุดหนุนรายการ ค่าหนังสือเรียน วัสดุ ทะเบียนคุมทรัพย์สิน - กระดาษทาการตรวจสอบ
และ ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณทีภาพผู
้เรียน บัติการประจ
ของสถานศึ
กษา 2560 สพป.สระบุ
หลักรฐานการจ่
่มา : แผนปฏิ
าปีงบประมาณ
ี เขต 2 ายและการบันทึกจ่าย
- กระดาษทาการตรวจสอบการ
ถูกต้องตามระเบียบ แนวปฏิบัติ ตรงตาม
จาหน่ายพัสดุประจาปี
วัตถุประสงค์ และระยะเวลา
4.4 งบพัฒนาตามจุดเน้น ปีงบประมาณ 2560 จานวน
6,233,930
บาท
- แบบสรุ
ปผลการตรวจสอบความ
รัดกุมถูกต้องของการควบคุมด้าน
การเงิน
6,000,000
- แบบสรุปผลการตรวจสอบการ
4,824,024
5,000,000
ควบคุมและการใช้ประโยชน์
4,000,000

สินทรัพย์

3,000,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 2,000,000
สถานศึกษาในสังกัด จานวน 42 แห่ง ได้รับการติดตามตรวจสอบส่งผลให้511,336
สถานศึกษามีการบริหารจัดการ
1,000,000
438,000
319,180 การด
ที่ดี มีการปรับปรุงพัฒนาด้านการบริหารงบประมาณ
าเนิน39,000
การเบิกจ่102,390
ายเงินเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ คาสั่ง มติคณะรัฐมนตรี0 และนโยบายที่กาหนด ส่งผลให้การใช้จ่ายเงินเพื่อการจัดการศึกษา
จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน ที่สามารถส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษา
ที่มา : แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2

แผนปฏิ
แผนปฏิ
แผนปฏิบบบัตัตัติกิ ิการประจ
ารประจาปีาปีงบประมาณ
งบประมาณ 2561
2561
2561(159)
(17)
(1)
งานเขตพื้น้นทีที่ก่การศึ
ารศึกกษาประถมศึ
ษาประถมศึกกษาสระบุ
ษาสระบุรรี เขต
ี เขต22
สสานัานักกงานเขตพื

4.3 งบพั
นาตามยุทธศาสตร์
ปีงบประมาณ 2560
จานวน
1,935,200
โครงการ
พัฒฒนาสภาพแวดล้
อมด้านอาคารสถานที
่เพื่อรองรั
บการให้
บริการ บาท
แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
สนองยุทธศาสตร์
ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
800,000
669,380
ในการจัดการศึกษาพัฒนาระบบบริ
หารจัดการ
700,000
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ
่มอานวยการ
600,000
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววรรณา
นาเจริญ และคณะ
500,000
419,000
426,820
420,000
ระยะเวลาดาเนินการ กุ400,000
มภาพันธ์ – มีนาคม 2561
หลักการและเหตุผล
300,000
ด้วยสานัก200,000
งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ซึ่งเป็นหน่วยงานในการสนับสนุน
100,000 บภูมิภาค ได้ตระหนักถึงความสาคัญที่จะส่งเสริม ประสาน ให้ความร่วมมือ
การจัดการศึกษาให้ได้คุณภาพในระดั
0
และรับผิดชอบในการจัดการศึกษาของทุ
กฝ่ายที่เกี่ยวข้องและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4
ให้มีความรู้ทักษะต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น เพื่อเกิดผลในทางปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยที่จะปรับปรุง
า : แผนปฏิบอัตมิการประจ
าปีงบประมาณ 2560างสพป.สระบุ
เขต านั
2 กงานเขตพื้นที่การศึกษา
พัฒนาในด้านอาคารสถานทีที่่มสภาพแวดล้
สิ่งอานวยความสะดวกต่
ๆ ให้ดีขึ้นรี ในส
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 และเพื่อประดับตกแต่งภูมิทัศน์บริเวณภายนอกและภายในของหน่วยงานให้สวยงาม
อยู่เสมอ พร้อมทั้งรองรับ4.4
การให้
ริกนาตามจุ
ารแก่ข้าราชการครู
บุคลากร ลู2560
กจ้างในสั
งกัด เพื
่อให้สานักงานเขตพื
งบพับฒ
ดเน้น ปีงบประมาณ
จานวน
6,233,930
บาท ้นที่
การศึกษามีเป็นหน่วยงานที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานของสานักงานเขต จึงจาเป็นจะต้องปรับปรุงและ
พัฒนาสภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานที่เพื่อสาหรับการให้บริการกับผู้เกี่ยวข้องต่อไป
วัตถุประสงค์

6,000,000

4,824,024
1. เพื่อ5,000,000
ปรับปรุงสภาพภู
มิทัศน์ สิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ บริเวณภายนอกและภายในอาคาร
สานักงานให้ดูแลสวยงาม ร่มรื่นและสะดวกต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร
4,000,000

2. เพื่อให้บริการด้านอาคารสถานที่แก่บุคลากร หน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานต่าง ๆ ที่มา
3,000,000
ขอรับบริการ ร่วมประชุม อบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน
เป้าหมาย

2,000,000
511,336

เชิงปริม1,000,000
าณ
319,180 438,000
39,000 102,390
บุคลากรในสังกั0ดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ
กษาสระบุรี เขต 2 ได้รับการอานวย
จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6
ความสะดวกในการใช้บริการ
เชิงคุณภาพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ
กษาสระบุ
ี เขตาปี2งมีบประมาณ
ความพร้อ2560
มด้าสพป.สระบุ
นอาคารสถานที
ที่มา : แผนปฏิ
บัติการ รประจ
รี เขต 2่ ได้รับการพัฒนา
ปรับปรุงและซ่อมแซมให้มีบริบทของสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเอื้อต่อการปฏิบัติงาน และ สามารถให้บริการ
แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ดียิ่งขึ้น
แผนปฏิ
แผนปฏิ
แผนปฏิบบบัตัตัติกิ ิการประจ
ารประจาปีาปีงบประมาณ
งบประมาณ 2561
2561
2561(160)
(17)
(1)
งานเขตพื้น้นทีที่ก่การศึ
ารศึกกษาประถมศึ
ษาประถมศึกกษาสระบุ
ษาสระบุรรี เขต
ี เขต22
สสานัานักกงานเขตพื

4.3 งบพัฒนาตามยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2560 จานวน 1,935,200 บาท
วิธีดาเนินงานและปฏิทินดาเนินการ
800,000

ที่ รายละเอียดกิจกรรมด700,000
าเนินงาน

ระยะเวลาด669,380
าเนินการ

600,000
1 วางแผน กาหนดรายละเอี
ยดของงานที่จะต้อง ม.ค. – ก.พ.2561
500,000
419,000
420,000
ดาเนินการจัดทา
400,000
2 กาหนดพื้นที่บริเวณที่จะปรับปรุง และ
ก.พ. 2561
300,000
รายการพั
ส
ดุ
ท
่
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้
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3
ก.พ. 2561
200,000
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บ
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ม
ต
ั
ิ
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เม.ย. – พ.ค. 2561
0
สรุปผลการดาเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3

ผู้รับผิดชอบ
น.ส.วรรณา นาเจริญ
426,820

และคณะ

ยุทธศาสตร์ที่ 4

งบประมาณ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน งบดาเนินงาน (งบพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา) เป็นเงิน 47,880ที่มบาท
( สี่หมืบ่นัตเจ็ิการประจ
ดพันแปดร้
อยแปดสิบ2560
บาทถ้สพป.สระบุ
วน) ขอถัรวี เขต
จ่ายทุ2 กรายการเท่าที่จ่ายจริง
า : แผนปฏิ
าปีงบประมาณ
รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ
4.4 งบพัฒนาตามจุดเน้น ปีงบประมาณงบด
2560
านวน(บาท)
6,233,930 บาท
ที่ รายการ
าเนินจงาน
ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

1 พัฒนาและปรับปรุ6,000,000
งสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ
4,824,024
บริเวณห้องประชุม5,000,000
อาคารวิทยบริ
การ เช่น ซ่อมแซม
ศาลาที่พัก โต๊ะประชุม เก้าอี้ และอื่น ๆ
4,000,000
- ค่าวัสดุในการปรับปรุง
- ค่าใช้จ่ายในการเดิ3,000,000
นทางไปราชการของลูกจ้างประจา
5,880
ของสถานศึกษาที่ม2,000,000
าช่วยปฏิบัติงาน จานวน 7 คน
1. ค่าเบี้ยเลี้ยง 7 คน ๆ ละ 120 บาท จานวน
511,336
1,000,000
319,180 438,000
7 วัน
39,000 102,390 7,000
2. ค่าชดเชยน้ามันเชื้อ0เพลิงรถยนต์ส่วนตัว 2 คัน
จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6
คันละ 500 บาทต่อวัน จานวน 7 วัน
รวมเงินงบประมาณ
12,880

ที่มา : แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2

ค่าวัสดุ

35,000

35,000

รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น 47,880 บาท

แผนปฏิ
แผนปฏิ
แผนปฏิบบบัตัตัติกิ ิการประจ
ารประจาปีาปีงบประมาณ
งบประมาณ 2561
2561
2561(161)
(17)
(1)
งานเขตพื้น้นทีที่ก่การศึ
ารศึกกษาประถมศึ
ษาประถมศึกกษาสระบุ
ษาสระบุรรี เขต
ี เขต22
สสานัานักกงานเขตพื

4.3นงบพั
การติดตามและประเมิ
ผล ฒนาตามยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2560 จานวน 1,935,200 บาท
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

วิธีวัดและประเมินผล

800,000

1.

2.

669,380

700,000

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล

สพป.สระบุรี เขต600,000
2 ปรับปรุงและซ่อมแซม การสังเกต/สอบถาม แบบประเมิน
สิ่งอานวยความสะดวกต่
500,000 าง ๆ ของ
419,000
426,820
420,000
หน่วยงาน เพื่อเอื400,000
้อต่อการปฏิบัติงาน
สพป.สระบุรี เขต300,000
2 มีสภาพแวดล้อมและ
การสังเกต/สอบถาม
แบบประเมิน
สิ่งอานวยความสะดวกต่
200,000 าง ๆ พร้อมที่จะ
ให้บริการสาหรับ100,000
ผู้มาขอรับบริการ
0

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4

ที่มา : แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2

4.4 งบพัฒนาตามจุดเน้น ปีงบประมาณ 2560 จานวน 6,233,930 บาท

6,000,000
5,000,000

4,824,024

4,000,000
3,000,000
2,000,000

1,000,000
0

319,180 438,000

511,336
39,000 102,390

จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6

ที่มา : แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2

แผนปฏิ
แผนปฏิ
แผนปฏิบบบัตัตัติกิ ิการประจ
ารประจาปีาปีงบประมาณ
งบประมาณ 2561
2561
2561(162)
(17)
(1)
งานเขตพื้น้นทีที่ก่การศึ
ารศึกกษาประถมศึ
ษาประถมศึกกษาสระบุ
ษาสระบุรรี เขต
ี เขต22
สสานัานักกงานเขตพื

งบพัฒนาตามยุ
ทธศาสตร์ปีงบประมาณ
2560 จานวน 1,935,200 บบาท
พัฒ4.3
นาสภาพแวดล้
อมและความปลอดภั
ย เพื่ออานวยความสะดวกในการปฏิ
ัติราชการ
ของหน่วยงาน
แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
800,000
669,380
สนองยุทธศาสตร์
ที700,000
่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่
งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการจั
ดการศึกษาพัฒนาระบบบริหารจัดการ
600,000
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ
่มอานวยการ
500,000
419,000
426,820
420,000
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววรรณา
นาเจริญ , นางกฤตวรรณ อินทโมรา และคณะ
400,000
ระยะเวลาดาเนินการ 300,000
กุมภาพันธ์ – กันยายน 2561
หลักการและเหตุผล
200,000
โครงการ

ด้วยสานัก100,000
งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ซึ่งเป็นหน่วยงานในการสนับสนุน
0 บภูมิภาค ได้ตระหนักถึงความสาคัญที่จะส่งเสริม ประสาน ให้ความร่วมมือ
การจัดการศึกษาให้ได้คุณภาพในระดั
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4
และรับผิดชอบในการจัดการศึกษาของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีความรู้ทักษะต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่มา : แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2

ดังนั้น เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายหมายของการปฏิบัติงานในหน้าที่ราชการ และพร้อมที่จะ
ให้บริการและอานวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาติดต่อราชการได้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งพัฒนาบริเวณภายในและภายนอก
4.4นระเบี
งบพัฒ
นาตามจุ
เน้น ปีงบประมาณ
6,233,930
ของหน่วยงานให้มีความเป็
ยบเรี
ยบร้อดยและสวยงามอยู
่เสมอ2560
เพื่อสจานัานวน
กงานเขตพื
้นที่การศึบาท
กษามีคุณภาพ
ตามมาตรฐานของสานักงานเขต จึงจาเป็นจะต้องพัฒนาด้านสถานที่เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ
และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้มากขึ้น
วัตถุประสงค์

6,000,000
5,000,000

4,824,024

1. เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณภายในและภายนอกสานักงานให้เหมาะสาหรับการ
4,000,000
ปฏิบัติงานในหน้าที่ราชการ
2. เพื3,000,000
่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมและก่อให้เกิด
ความเป็
นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
2,000,000
511,336 ้เกี่ยวข้อง
3. เพื่ออานวยความสะดวกและให้บริการแก่บุคลากรของหน่วยงานและผู
เป้าหมาย

1,000,000

0

เชิงปริมาณ

319,180 438,000

39,000 102,390

จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6

1. บุคลากรในส
านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ทุกคน ได้ปฏิบัติหน้าที่
ที่มา : แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2
และให้บริการอย่างเต็มความสามารถ
2. ข้าราชการครูและลูกจ้างในสังกัดทุกคน ได้รับการอานวยความสะดวกในการติดต่อขอรับ
บริการได้มากยิ่งขึ้น
แผนปฏิ
แผนปฏิ
แผนปฏิบบบัตัตัติกิ ิการประจ
ารประจาปีาปีงบประมาณ
งบประมาณ 2561
2561
2561(163)
(17)
(1)
งานเขตพื้น้นทีที่ก่การศึ
ารศึกกษาประถมศึ
ษาประถมศึกกษาสระบุ
ษาสระบุรรี เขต
ี เขต22
สสานัานักกงานเขตพื

เชิ4.3
งคุณงบพั
ภาพฒนาตามยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2560 จานวน 1,935,200 บาท
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ ทั้งภายในและภายนอก
800,000
สานักงาน สามารถอานวยความสะดวกในการปฏิ
บัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ และสามารถรองรับการติดต่อ
669,380
700,000
ขอรับบริการแก่ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง ในสังกัด ได้อย่างทั่วถึง
600,000

วิธีดาเนินงานและปฏิทินด500,000
าเนินการ
ที่
1
2
3
4

400,000

420,000

รายละเอียดกิจกรรมดาเนินงาน
300,000

419,000

426,820

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

มกราคม 2561
น.ส.วรรณา นาเจริญ
วางแผน กาหนดรายละเอี
200,000ยดของงาน
เสนอโครงการเพื่อพิจ100,000
ารณาอนุมัติ
กุมภาพันธ์ 2561
และคณะ
ดาเนินการตามโครงการที่ไ0ด้รับอนุมัติ
กุมภาพันธ์–กันยายน 2561
สรุปผลการดาเนินงาน
กันยายน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์
ที่ 2 ยุท2561
ธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4

งบประมาณ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน งบดาเนินงาน รายการค่าตอบแทน
ใช้สอยและวัสดุ เป็นเงิน 25,000
บาท บ( ัตสองหมื
่นห้าปีาพังบประมาณ
นบาทถ้วน)2560
โดยขอถั
วจ่ายทุ
กรายการเท่
าที่จ่ายจริง
ที่มา : แผนปฏิ
ิการประจ
สพป.สระบุ
รี เขต
2
รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ
ที่
รายการ
งบดาเนินงาน (บาท)
4.4 งบพัฒนาตามจุดเน้น ปีงบประมาณค่2560
จานวน 6,233,930
าตอบแทน
ค่าใช้สอย บาท ค่าวัสดุ
1 พัฒนาสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกอาคาร
สานักงานและอื่น ๆ
- จัดหาวัสดุอุปกรณ์6,000,000
ในการดูแลความสะดวก ฯ
25,000
4,824,024
รวมงบประมาณทั
้งสิ้น
5,000,000

25,000

การติดตามและประเมิน4,000,000
ผล
3,000,000

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
2,000,000

วิธีวัดและประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล
511,336

สพป.สระบุรี เขต 2 มี1,000,000
สภาพแวดล้อมที่เอื้อ319,180
ต่อการ 438,000สังเกต, สอบถาม
แบบประเมิน
102,390
39,000
ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในหน่0วยงาน และ
จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6
อานวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างใน
สังกัดได้ดียิ่งขึ้น
ที่มา : แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2

แผนปฏิ
แผนปฏิ
แผนปฏิบบบัตัตัติกิ ิการประจ
ารประจาปีาปีงบประมาณ
งบประมาณ 2561
2561
2561(164)
(17)
(1)
งานเขตพื้น้นทีที่ก่การศึ
ารศึกกษาประถมศึ
ษาประถมศึกกษาสระบุ
ษาสระบุรรี เขต
ี เขต22
สสานัานักกงานเขตพื

4.3 งบพั
นาตามยุ
ทธศาสตร์ปกรีงบประมาณ
2560ไจทยานวน
1,935,200
บาท
เสริฒมสร้
างวัฒนธรรมองค์
สืบสานประเพณี
และเทิ
ดพระเกียรติ
สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
800,000
669,380
สนองยุทธศาสตร์
ที700,000
่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่
งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการจั
ดการศึกษาพัฒนาระบบบริหารจัดการ
600,000
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ
่มอานวยการ
500,000
419,000
426,820
420,000
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววรรณา
นาเจริญ , นางบุญเกิด สิงหพานิช และคณะ
400,000
ระยะเวลาดาเนินการ 300,000
มีนาคม – กันยายน 2561
โครงการ

200,000

หลักการและเหตุผล

100,000
0

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4
ตามนโยบายของคณะรั
กษาความสงบแห่งชาติได้กาหนดให้มีนโยบายเกี่ยวกับค่านิยมหลักของคน
ไทย 12 ประการ โดยลาดับแรกจะต้องมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการรักษาวัฒนธรรมประเพณี
ไทยอันงดงาม สานักงานคณะกรรมการการศึ
กษาขั้นาปีพืง้นบประมาณ
ฐานได้ตระหนั
ถึงความสราคั
าเนินงานตาม
ที่มา : แผนปฏิบัติการประจ
2560 กสพป.สระบุ
ี เขตญของการด
2
แนวนโยบายดังกล่าวจึงให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดดาเนินการตามนโยบายดังกล่าว
โดยให้มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ทุกคนยอมรับและยึดถือปฏิบัติร่วมกันเป็นแบบแผน เช่นการจัดกิจกรรม
4.4 งบพัฒนาตามจุดเน้น ปีงบประมาณ 2560 จานวน 6,233,930 บาท
เทิดพระเกียรติต่าง ๆ หรือกาหนดในรูปแบบของสัญลักษณ์ต่าง ๆ ภายในองค์กร เครื่องแบบ ตราประจาองค์กร
คาขวัญ การปฏิบัติที่ทาให้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จากเหตุ6,000,000
ผลที่กล่าวมาข้างต้น เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติให้กับสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็น
การส่งเสริมภาพลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมองค์
4,824,024 กร การสืบสานประเพณีไทย และส่ ง เสริ ม ให้ ข้ า ราชการและ
5,000,000
ลู กจ้ าง ได้ ตระหนั ก ถึง คุ ณค่ าและความสาคั ญของสถาบั นชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ จึงได้
มีการจัดทาโครงการนี้ขึ้น4,000,000
เพื่อให้หน่วยงานมีความเข้มแข็งและมีแนวทางในการปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
ในภาพรวมขององค์กรหรื3,000,000
อหน่วยงาน
วัตถุประสงค์

2,000,000

1. เพื่อจั1,000,000
ดกิจกรรมเทิดพระเกียรติแด่สถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อ511,336
ปลูกฝังให้ข้าราชการครูและ
438,000
บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างในหน่วยงาน ได้319,180
แสดงความจงรักภั39,000
กดีต่อสถาบั
นพระมหากษัตริย์
102,390
0
2. เพื่อเป็นการอนุ
รจุักดเน้ษ์ นสืทีบ่ 1สานมรดกทางวั
ฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย และเพื่อ
จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6
เสริมสร้าง ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรให้น้อมนาหลักธรรม คาสอนการปฏิบัติตนให้เป็นคนดีและ
นาไปใช้ในชีวิตประจาวัน และสังคมต่อไป
ที่มา : แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2
3. เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างในหน่วยงาน ร่วมกันส่งเสริมและ
ให้ความสาคัญกับวัฒนธรรมและภาพลักษณ์ขององค์กร

แผนปฏิ
แผนปฏิ
แผนปฏิบบบัตัตัติกิ ิการประจ
ารประจาปีาปีงบประมาณ
งบประมาณ 2561
2561
2561(165)
(17)
(1)
งานเขตพื้น้นทีที่ก่การศึ
ารศึกกษาประถมศึ
ษาประถมศึกกษาสระบุ
ษาสระบุรรี เขต
ี เขต22
สสานัานักกงานเขตพื

4.3 งบพัฒนาตามยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2560 จานวน 1,935,200 บาท
เชิงปริมาณ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
800,000
669,380ยรติฯ และกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2700,000
จานวน 150 คน เข้าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกี
และแสดงความพร้อมเพรีย600,000
งกันในภาพลักษณ์ของหน่วยงาน
เชิงคุณภาพ
500,000
419,000
426,820
420,000
ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
400,000
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2300,000
มีความตระหนักและให้ความสาคัญต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
การมีส่วนในการสืบสานประเพณี
200,000ของไทยมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งการสร้างภาพลักษณ์และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
เพื่อให้เกิดความเป็นน้าหนึ่ง100,000
ใจเดียวกัน
เป้าหมาย

0
วิธีดาเนินงานและปฏิทินดาเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4
ที่
รายละเอียดกิจกรรมดาเนินงาน
ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
1 ปรึกษา วางแผน กาหนดรายละเอียดของ
น.ส.วรรณา นาเจริญ
ที่มนาการ
: แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรนางบุ
ี เขต 2ญเกิด สิงหพานิช
กิจกรรมที่จะต้องดาเนิ
2 เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
และคณะ
3 ดาเนินการตามโครงการที
ด้รนาตามจุ
ับอนุมัติ ดเน้น ปีงบประมาณ 2560 จานวน 6,233,930 บาท
4.4 งบพั่ไฒ
4 สรุปผลการดาเนินงาน
งบประมาณ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน งบดาเนินงาน (งบพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา) รายการ ค่าตอบแทนใช้
6,000,000 สอยและวัสดุ เป็นเงิน 20,000 บาท ( สองหมื่นบาทถ้วน) โดยขอถัวจ่ายทุก
รายการเท่าที่จ่ายจริง
4,824,024
5,000,000
รายการ
งบดาเนินงาน (บาท)
4,000,000
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
1 จัดกิจกรรมเทิดพระเกี
ยรติสถาบันชาติ ศาสนา และ
3,000,000
พระมหากษัตริย์
2,000,000
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งสถานที่
10,000
511,336
2 จัดงานเสริมสร้างวั1,000,000
ฒนธรรมองค์กร สืบ319,180
สานประเพณี
ไทย
438,000
39,000 102,390
-ค่าวัสดุ ในการจัดงานฯ 0
5,500
เน้นทีๆ่ 1 ละ
จุดเน้30
นที่ บาท
2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6
-อาหารว่าง และเครื่องดื่ม 150จุดคน
4,500
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
20,000

ที่มา : แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2

แผนปฏิ
แผนปฏิ
แผนปฏิบบบัตัตัติกิ ิการประจ
ารประจาปีาปีงบประมาณ
งบประมาณ 2561
2561
2561(166)
(17)
(1)
งานเขตพื้น้นทีที่ก่การศึ
ารศึกกษาประถมศึ
ษาประถมศึกกษาสระบุ
ษาสระบุรรี เขต
ี เขต22
สสานัานักกงานเขตพื

4.3นงบพั
การติดตามและประเมิ
ผล ฒนาตามยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2560 จานวน 1,935,200 บาท
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีวัดและประเมินผล
เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล
800,000
669,380
1. สพป.สระบุรี เขต700,000
2 จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ
การสังเกต
ภาพกิจกรรม
สถาบันพระมหากษั
ตริย์
600,000
2. สพป.สระบุรี เขต 2 จั500,000
ดกิจกรรมสืบสารประเพณีไทย
การสังเกต
ภาพกิจกรรม
419,000
426,820
420,000
แสดงความเป็นเอกลัก400,000
ษณ์ วัฒนธรรมขององค์กรให้
เป็นหนึ่งเดียวกัน 300,000
200,000
100,000
0

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4

ที่มา : แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2

4.4 งบพัฒนาตามจุดเน้น ปีงบประมาณ 2560 จานวน 6,233,930 บาท

6,000,000
5,000,000

4,824,024

4,000,000
3,000,000
2,000,000

1,000,000
0

319,180 438,000

511,336
39,000 102,390

จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6

ที่มา : แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2

แผนปฏิ
แผนปฏิ
แผนปฏิบบบัตัตัติกิ ิการประจ
ารประจาปีาปีงบประมาณ
งบประมาณ 2561
2561
2561(167)
(17)
(1)
งานเขตพื้น้นทีที่ก่การศึ
ารศึกกษาประถมศึ
ษาประถมศึกกษาสระบุ
ษาสระบุรรี เขต
ี เขต22
สสานัานักกงานเขตพื

4.3 งบพั
นาตามยุทธศาสตร์
ปีงบประมาณ
2560 จานวน
1,935,200
ติดฒตามและประเมิ
นผลการบริ
หารจัดการของส
านักงานเขตพื
้นที่กบาท
ารศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ประจาปีงบประมาณ 2561
แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
800,000
669,380
สนองยุทธศาสตร์
ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและส่
งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
700,000
ในการจัดการศึกษา
600,000
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ
่มนโยบายและแผน
500,000
419,000
426,820
420,000
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสมปอง
โฆษิตพล
400,000
ระยะเวลาดาเนินการ ตุ300,000
ลาคม 2560 – กันยายน 2561

โครงการ

200,000

หลักการและเหตุผล
100,000
สานักงานเขตพื้นที่การศึ0กษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ที่ 1 ยุทธศาสตร์
ที่ 2 ยุนทสัธศาสตร์
ี่ 3 ยุทธศาสตร์
ที่ 4 ญญัติการศึกษา
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สอดคล้องกัยุทบธศาสตร์
นโยบายของหน่
วยงานต้
งกัด ทกอปรกั
บพระราชบั
แห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 6 มาตรา 48 กาหนดให้หน่วยงานต้องดาเนินการรวบรวม สรุปผลการดาเนินงาน
ในภาพรวมของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และจัดทารายงานประจาปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงาน
ที่มา : แผนปฏิ
ิการประจาปีงกบประมาณ
2560
สพป.สระบุ
2 หารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนทราบ
อีกทั้งบัตพระราชกฤษี
า ว่าด้วยหลั
กเกณฑ์
และวิรธี เขต
ีการบริ
พ.ศ.2546 ได้กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารราชการเพื่อให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เกิดประโยชน์สูงสุดของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อภารกิจของรัฐ โดยกาหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีการ
4.4 งบพัฒนาตามจุดเน้น ปีงบประมาณ 2560 จานวน 6,233,930 บาท
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึง
พอใจของประชาชนผู้รับบริการ เพื่อนาสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จึงได้มีการติดตาม และ
ประเมินผลความก้าวหน้าการดาเนินงานการจัดการศึกษา ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี
6,000,000
เขต 2 เพื่อรองรับการตรวจติ
ดตามของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานให้เป็นไปด้วยความเรี
ยบร้4,824,024
อย สมบูรณ์ ทันตามกาหนดเวลา และบรรลุเป้าหมาย ให้เป็นที่ประจักษ์
5,000,000
วัตถุประสงค์
1. เพื่อขับเคลื่อน4,000,000
กากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาตามนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น
ของกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3,000,000
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนด
2. เพื่อรายงานผลการบริ
2,000,000 หารจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ประจาปีงบประมาณ 2561 แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
511,336
1,000,000
เป้าหมาย
319,180 438,000
39,000 102,390
เชิงปริมาณ
0
จุดเน้นที่ 1 จุน
ดเน้ผลเชิ
นที่ 2งจุประจั
ดเน้นทีก่ 3ษ์จุจดากคณะกรรมการติ
เน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้ดนตามและประเมิ
ที่ 6
1. รับการติดตามและประเมิ
นผลการ
บริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สตผ.) จานวน 1 ครั้ง
2. รับการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการของผู
้ตรวจราชการกระทรวงศึ
กษาธิการ
ที่มา : แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุ
รี เขต 2
จานวน 2 ครั้ง
3. รายงานผลการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการ
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES)
แผนปฏิ
แผนปฏิ
แผนปฏิบบบัตัตัติกิ ิการประจ
ารประจาปีาปีงบประมาณ
งบประมาณ 2561
2561
2561(168)
(17)
(1)
งานเขตพื้น้นทีที่ก่การศึ
ารศึกกษาประถมศึ
ษาประถมศึกกษาสระบุ
ษาสระบุรรี เขต
ี เขต22
สสานัานักกงานเขตพื

4.3 งบพัฒนาตามยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2560 จานวน 1,935,200 บาท
1.รายงานข้อมูลตามตัวชี้วัดความสาเร็จให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ครบถ้วน ถูกต้อง ตามกาหนด
2.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีความพร้อมในการรายงานผลการ
บริหารจัดการตามนโยบาย 800,000
อย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพสูงสุด669,380
วิธีดาเนินงานและปฏิทินด700,000
าเนินการ
600,000
ระยะเวลา
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
ด
าเนิ
น
การ
500,000
419,000
426,820
420,000
1.รายงานผลการบริหารจั
ดการศึกษาตามแนวทาง
กุมภาพันธ์ – นางสมปอง โฆษิตพล
400,000
การติดตามและประเมิน300,000
ผลการบริหารจัดการของสานักงาน
สิงหาคม 2561
เขตพื้นที่การศึกษา 200,000
1.1 ประชุมคณะผู้บริหารของหน่วยงาน เพื่อรับทราบ แนว
100,000
ทางการติดตามและประเมินผลฯ และพิจารณากาหนด
0
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4
1.2 ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการรายงานผลการ
ดาเนินงานตามประเด็นการติดตามและประเมินผลการบริหาร
จัดการฯ เพื่อรับทราบแนวทาง/วิ
ธีการรายงานผลการด
าเนินงาน
ที่มา : แผนปฏิ
บัติการประจาปีงบประมาณ
2560 สพป.สระบุรี เขต 2
1.3 ประชุมคณะกรรมการและคณะทางานรับผิดชอบเพื่อเตรียม
ความพร้อมรับการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการฯ
จานวน 2 ครั้ง
4.4 งบพัฒนาตามจุดเน้น ปีงบประมาณ 2560 จานวน 6,233,930 บาท
1.4 รับการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการเชิงประจักษ์
จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สตผ.) 6,000,000
1.
รายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ กุมภาพันธ์ – นางสมปอง โฆษิตพล
4,824,024
5,000,000 กษาธิการ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึ
สิงหาคม 2561
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการรายงานผลการด
าเนินงานตามนโยบาย
4,000,000
การตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
3,000,000
2.2 ประชุมคณะกรรมการรายงานผลการด
าเนินงานตามนโยบาย
การตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
2,000,000
2.3 รวบรวม/วิเคราะห์/สรุปผลการดาเนินงานตามนโยบายการ
511,336
ตรวจราชการจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึ
กษาธิการ438,000
1,000,000
319,180
2.4 รับการตรวจราชการจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 39,000 102,390
0
จานวน 2 ครั้ง
จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6
2.กากับ ติดตาม การดาเนินการรายงานผลการบริหารจัด
ตุลาคม 2560 – นางสมปอง โฆษิตพล
กันยายน 2561
การศึกษาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลการบริหาร
บัติกในระบบอิ
าร ประจาปีเล็งกบประมาณ
ทรอนิกส์2560 สพป.สระบุรี เขต 2
จัดการของสานักงานเขตพืที่ม้นาที:่กแผนปฏิ
ารศึกษา
(e-MES)
งบประมาณ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
งบดาเนินงาน (งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา) จานวน 36,750.- บาท (สามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
เชิงคุณภาพ

แผนปฏิ
แผนปฏิ
แผนปฏิบบบัตัตัติกิ ิการประจ
ารประจาปีาปีงบประมาณ
งบประมาณ 2561
2561
2561(169)
(17)
(1)
งานเขตพื้น้นทีที่ก่การศึ
ารศึกกษาประถมศึ
ษาประถมศึกกษาสระบุ
ษาสระบุรรี เขต
ี เขต22
สสานัานักกงานเขตพื

4.3 งบพัฒนาตามยุทรายละเอี
ธศาสตร์ยปดค่
ีงบประมาณ
2560 จานวน 1,935,200 บาท
าใช้จ่ายโครงการ
งบดาเนินงาน (บาท)
ที่
รายการ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
800,000
1 รายงานผลการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทาง
28,250
3,500
669,380
700,000
การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของ
สานักงานเขตพื้นที600,000
่การศึกษา
1.1 ประชุมคณะผู500,000
้บริหารของหน่420,000
วยงาน เพื่อรั419,000
บทราบ
426,820
แนวทางการติดตามและประเมิ
นผลฯ และพิจารณา
400,000
กาหนดผู้รับผิดชอบตั
วชี้วัด จานวน 15 คน 1 ครั้ง
300,000
- ค่าอาหารว่าง200,000
เครื่องดื่มและอาหารกลางวัน 1 วัน
2,250
(15 x 150 x 1)
100,000
- ค่าจัดทาเอกสารประกอบการประชุม
1,000
0
1.2 ประชุมคณะกรรมการผู้รยุับทผิธศาสตร์
ดชอบการรายงานผล
ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4
การดาเนินงานตามประเด็นการติดตามและประเมินผล
การบริหารจัดการฯ เพื่อรับทราบแนวทาง/วิธีการรายงาน
ผลการดาเนินงานทีจ่มานวน
30 คน
ครั้ง 1าปีวังนบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2
า : แผนปฏิ
บัติก1ารประจ
- ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่มและอาหารกลางวัน 1 วัน
4,500
(30 x 150 x 1)
4.4 งบพัฒนาตามจุดเน้นมปีงบประมาณ 2560 จานวน 6,233,930
บาท
- ค่าจัดทาเอกสารประกอบการประชุ
1,000
1.3 ประชุมคณะกรรมการและคณะทางานรับผิดชอบ
เพื่อเตรียมความพร้อมรับการติดตามและประเมินผล
การบริหารจัดการฯ
จานวน 30 คน 2 ครั้งๆ ละ 1 วัน
6,000,000
- ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่มและอาหารกลางวัน 1 วัน 2
9,000
4,824,024
5,000,000
ครั้ง (30 x 150 x 1) x 2
- ค่าจัดทาเอกสารประกอบการประชุ
ม
3,000
4,000,000
1.4 รับการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการ
3,000,000
เชิงประจักษ์จากคณะกรรมการติ
ดตามและประเมินผล
การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สตผ.)
2,000,000
จานวน 40 คน 1 ครั้ง
511,336
- ค่าอาหารว่1,000,000
าง เครื่องดื่มและอาหารกลางวั438,000
น 1 วัน
6,000
319,180
39,000 102,390
(40 x 150 x 1)
0
- ค่าจัดทาเอกสารรายงาน
1,000
จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6
1.5 ค่าจ้างทาป้ายไวนิล
500
รายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ
5,000
ที่มา : แผนปฏิ
บัติกการารประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2
2 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึ
กษาธิ
2.1 ประชุมคณะกรรมการรายงานผลการดาเนินงานตาม
นโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ จานวน
20 คน 2 ครั้ง
แผนปฏิ
แผนปฏิ
แผนปฏิบบบัตัตัติกิ ิการประจ
ารประจาปีาปีงบประมาณ
งบประมาณ 2561
2561
2561(170)
(17)
(1)
งานเขตพื้น้นทีที่ก่การศึ
ารศึกกษาประถมศึ
ษาประถมศึกกษาสระบุ
ษาสระบุรรี เขต
ี เขต22
สสานัานักกงานเขตพื

4.3 งบพัฒนาตามยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2560 จานวนงบด
1,935,200
บาท
าเนินงาน (บาท)
รายการ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1 มื้อ (10 x 150 x 2)
3,000
800,000
- ค่าถ่ายเอกสารประกอบการประชุม 2 ครั้ง
500
669,380
700,000
2.2 รับการตรวจราชการจากผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิก600,000
าร 2 ครั้ง
- ค่าจัดทาเอกสารรายงานการตรวจราชการ
2 ครั้ง
500,000
419,000
426,820 1,500
420,000
3 การกากับ ติดตาม400,000
ดาเนินงานรายงานผลการบริหาร
จัดการศึกษาตามแนวทางการติ
ดตามและประเมินผล
300,000
การบริหารจัดการของส
200,000านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ในระบบอิเล็กทรอนิ100,000
กส์ (e-MES)
รวม
33,250
3,500
0
รวมทัยุ้งทสิธศาสตร์
้น ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์36,750
ที่ 4
หมายเหตุ ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ
ที่

การติดตามและประเมินผลที่มา : แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2
เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ตัวบ่งชี้สภาพความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
ประเมินผล
4.4
งบพั
ฒ
นาตามจุ
ด
เน้
น
ปี
ง
บประมาณ
2560
จ
านวน
6,233,930
บาท หารจัดการ
1. บุคลากรในสังกัดมีความรู้ความ
ตรวจสอบ/ ประเมินผล การ
- รายงานผลการบริ
เข้าใจ แนวทางการติดตามประเมินผล รายงานผลการบริหารจัด
ของสานักงานเขตพื้นที่
2. ผลการบริหารจัดการของสานักงาน การศึกษา ประจาปีงบประมาณ
การศึกษาประถมศึกษา
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ
กษา
2561 ตามแนวทาง/ รูปแบบ/
สระบุรี เขต 2
6,000,000
สระบุรี เขต 2
เครื่องมือที่กาหนด
- รายงานผลการดาเนินงาน
4,824,024
5,000,000
3. ผลการดาเนินงานตามนโยบายการ
ตามนโยบายการตรวจ
ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
ราชการ
4,000,000
กระทรวงศึกษาธิการ
- การรายงานในระบบ e-MES
3,000,000
4. รายงานผลการบริหารจัดการศึกษา
ตามแนวทางการติดตามและ
2,000,000
ประเมินผลการบริหารจัดการของ
511,336
1,000,000
สานักงานเขตพื้นที่การศึ
กษาในระบบ 319,180 438,000
39,000 102,390
อิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) ได้ครบถ้วน
0
ตามกาหนด
จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6
ที่มา : แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2
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2561
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4.3 งบพั
นาตามยุ
ธศาสตร์ปหีงารจั
บประมาณ
2560
จานวน ก1,935,200 บาท
โครงการ
เพิ่มฒประสิ
ทธิภทาพการบริ
ดการโรงเรี
ยนขนาดเล็
แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
สนองยุทธศาสตร์
ที่ 1 และที่ 6
800,000
669,380
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ
่มนโยบายและแผน
700,000
ผู้รับผิดชอบ
นางพิ
ระตา บิณศิรวานิช
600,000
ระยะเวลาดาเนินการ มี500,000
นาคม 2561 –กันยายน 2561
419,000
426,820
420,000
หลักการและเหตุผล
400,000
ด้วย สานักงานคณะกรรมการการศึ
กษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหา
300,000
โรงเรียนขนาดเล็ก ที่แนวโน้200,000
มสูงขึ้นทุกปี อันเป็นผลมาจากอัตราการเกิดลดลง และความนิยมของผู้ปกครอง
ที่ต้องการส่งบุตรหลานไปโรงเรี
ยนในเมือง ซึ่งเป็นประเด็นท้าทายสาคัญของระบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
100,000
ในการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ย่0อมส่งผลถึงคุณภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4
ส่วนมากจะประสบปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่
อการบริหารและจัดการเรียนการสอน ได้แก่ขาดผู้บริหารฯ ครูไม่ครบชั้น
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และส่งผลให้คุณภาพและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ากว่าเกณฑ์มทีาตรฐาน
่มา : แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีภารกิจหลักในการส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งปัจจุบันมีโรงเรียนในสังกัดทั้งสิ้น 141 โรงเรียน เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก
ฒนาตามจุ
น ปีงกบประมาณ
6,233,930
บาท ทธิภาพ
จานวน 66 โรงเรียน คิด4.4
เป็นงบพั
ร้อยละ
46.80 ได้ดเน้
ตระหนั
ถึงความสาคั2560
ญในปัจญานวน
หาและการพั
ฒนาประสิ
โรงเรียนขนาดเล็ก จึงได้จัดทาโครงการการบริหารจัดการรวมโรงเรียนขนาดเล็ก
วัตถุประสงค์
6,000,000
1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนหลักของการมาเรียนรวม/โรงเรียนขนาดเล็กสู่ศูนย์การเรียนรู้คุณภาพ
4,824,024
2. เพื่อพัฒนาประสิท5,000,000
ธิภาพการบริหารจัดการ ด้วยการรวมโรงเรียนขนาดเล็ก
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิ4,000,000
ภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โดยลดจานวนโรงเรียนขนาดเล็ก
ให้มีจานวนที่เหมาะสมกับบริบท
3,000,000
4. เพื่อจัดทารายงานผลการดาเนินงาน
2,000,000
เป้าหมาย
511,336
1. เชิ1,000,000
งปริมาณ
438,000
102,390กที่มีจานวนนักเรียน 40 คนลงมา
1.1. ส่งเสริมสนับสนุนเพิ319,180
่มประสิทธิภาพโรงเรี
ยนขนาดเล็
39,000
โดยการรวมโรงเรียนกับโรงเรียนดี0 ใกล้จุดบเน้้านนที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6
1.2. ติดตามผลการดาเนินงานโรงเรียนที่รวม ยุบเลิกสถานศึกษา –โรงเรียนขนาดเล็ก
รวมกับโรงเรียนใกล้บ้าน
ที่มา : แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2
- โรงเรียนขนาดเล็กยุบ –เลิก โดยไปเรียนรวมกับโรงเรียนดีใกล้บ้าน
1.3 เตรียมความพร้อมโรงเรียนขนาดเล็กที่จะรวมกับโรงเรียนดีใกล้บ้าน
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2561
2561(172)
(17)
(1)
งานเขตพื้น้นทีที่ก่การศึ
ารศึกกษาประถมศึ
ษาประถมศึกกษาสระบุ
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นาตามยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2560 จานวน 1,935,200 บาท
2.4.3เชิงงบพั
คุณฒ
ภาพ
2.1 โรงเรียนขนาดเล็ก บริหารจัดการและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและ
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ร้อยละ 3
800,000
2.2 700,000
โรงเรียนขนาดเล็กที่มีจานวนนักเรียน 40669,380
คนลงมา มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียน
การสอน โดยการรวมโรงเรี600,000
ยนกับโรงเรียนดีใกล้บ้าน
2.3 ท500,000
าให้ทราบผลการดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรค
419,000
426,820
420,000
วิธีดาเนินงานและปฏิทินปฏิ
บัติงาน
400,000
ที่
กิ300,000
จกรรม
ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
1. เสนอขออนุมัติโครงการ
มีนาคม 2561
นางพิระตา บิณศิรวานิช
200,000
2. ประชุมคณะกรรมการ100,000
มีนาคม-กรกฎาคม 2561
3. จัดทาข้อมูลและรายงานผลการด
าเนินงาน
มีนาคม-สิงหาคม 2561
0
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4
แบบรูปเล่มและVTR
4. รายงานผลการดาเนินงาน
มีนาคม-สิงหาคม 2561
5. สรุปและติดตามผลการด
นงานตามโครงการ
สิงหาคม-กั
ยายน 2561
ที่มา :าเนิ
แผนปฏิ
บัติการประจาปีงบประมาณ
2560นสพป.สระบุ
รี เขต 2
งบประมาณ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
4.4 งบพัฒนาตามจุดเน้น ปีงบประมาณ 2560 จานวน 6,233,930 บาท
การศึกษา งบดาเนินงาน งบประมาณ 40,000 บาท (ขอถัวจ่ายเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ)
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณดังนี้
งบประมาณที่ใช้จาแนกตามหมวดรายจ่าย
4,824,024
กิจกรรม
5,000,000
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
1. ค่าอาหารกลางวันและค่
าอาหารว่างและ
12,000
4,000,000
เครื่องดื่ม
3,000,000
2 ค่าพาหนะ - ค่าเบี้ยเลี้ยง
5,000
2,000,000
3. จัดทาเอกสารการประชุ
ม และเอกสารรายงานผล
20,000
6,000,000

4. วัสดุ

1,000,000

รวม
รวมทั้งสิ้น

0

319,180 438,000

511,336

39,000 102,390

37,000
จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที40,000
่ 5 จุดเน้นที่ 6

3,000
3,000
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4.3 งบพั
การประเมิ
นผลฒนาตามยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2560 จานวน 1,935,200 บาท
ที่

ตัวบ่งชี800,000
้ความสาเร็จ

เครื่องมือวัด
และประเมินผล
669,380
ติดตามและประเมินผล
สถิติข้อมูลจานวนโรงเรียน
ขนาดเล็กลดลง
ติดตามและประเมินผล 426,820ครูทางานการสอนครบชั้น
419,000
วิธีการประเมิน

1.

700,000
จานวนโรงเรียนขนาดเล็
กลดลง

2.

ร้อยละของโรงเรียนที
่บริหารจัดการ
500,000
420,000
บุคลากรมีความสมดุ400,000
ลและสอดคล้อง
กับภารกิจ
300,000
ร้อยละของโรงเรียนที
่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ ผลการประเมิน
ผลการประเมินคุณภาพ
200,000
เรียนจากการประเมิ100,000
นคุณภาพระดับชาติ
การศึกษาเมื่อเปรียบเทียบ
(O-NET)ในปีการศึกษาที่ผ่านมาเท่ากับ
กับปีที่ผ่านมา
0
หรือสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศใน
ยุทธศาสตร์5ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ร้อยละของนักเรียนได้เรียนรู้ในโรงเรียนดีที่ ติดตามและประเมินผล
แบบติดตาม สรุปผลการ
มีคุณภาพเพิ่มขึ้น ที่มา : แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
ผลจากการประเมิ
น
2560 สพป.สระบุ
รี เขต ด2าเนินงานตามโครงการ
รายงานผลการดาเนินงาน
เอกสารรูปเล่มและVTR
เอกสารรูปเล่มการรายงาน
ผลการดาเนินงานและสื่อ
4.4 งบพัฒนาตามจุดเน้น ปีงบประมาณ 2560 จานวน 6,233,930
บาท
วีดิโอ(VTR)

3.

4.
5.

600,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. จานวนโรงเรียนขนาดเล็กลดลง
6,000,000 หารจัดการมีประสิทธิภาพและมีความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
2. สามารถบริ
มากยิ่งขึ้น
4,824,024
5,000,000
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3
4. มี4,000,000
การรายงานผลการดาเนินงานที่ครอบคลุมทั้งเอกสารและวีดิโอ ทาให้ทราบปัญหาและ
อุปสรรคการดาเนินงาน
3,000,000
2,000,000

1,000,000
0

319,180 438,000

511,336
39,000 102,390

จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6

ที่มา : แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2

แผนปฏิ
แผนปฏิ
แผนปฏิบบบัตัตัติกิ ิการประจ
ารประจาปีาปีงบประมาณ
งบประมาณ 2561
2561
2561(174)
(17)
(1)
งานเขตพื้น้นทีที่ก่การศึ
ารศึกกษาประถมศึ
ษาประถมศึกกษาสระบุ
ษาสระบุรรี เขต
ี เขต22
สสานัานักกงานเขตพื

4.3 อบรมเชิ
งบพัฒนาตามยุ
ธศาสตร์โปปรแกรมระบบฐานข้
ีงบประมาณ 2560 อจมูานวน
โครงการ
งปฏิบัติกทารการใช้
ล 1,935,200 บาท
แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
สนองยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 6
800,000
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ700,000
่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีส669,380
ารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวสุ
พรรณี อภัยพิมพ์
600,000
ระยะเวลาดาเนินการ เมษายน
– มิถุนายน 2561
500,000
1. หลักการและเหตุผล

400,000

420,000

419,000

426,820

300,000

การจัดระบบข้อมู200,000
ลสารสนเทศให้มีความทันสมัย ครอบคลุม ถูกต้อง สะดวก รวดเร็วในการนามาใช้
บริหารจัดการศึกษาที่หลากหลายรู
100,000 ปแบบด้วยระบบเทคโนโลยี ICT ที่มีความพร้อมมาใช้ในการพัฒนาให้เกิดความ
คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู0 ้รับบริการ จึงมีความจาเป็นที่จะต้องพัฒนาบุคลากรและปรับปรุงระบบให้มี
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4
ความเสถียรภาพ อานวยความสะดวกในการปฏิ
บัติงาน เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการ
จัดเตรียมข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ให้มีความเป็นปัจจุบันและพร้อมต่อการนาไปใช้
ดังนั้น สานักงานเขตพื
ที่การศึบกัตษาประถมศึ
ษาสระบุร2560
ี เขต 2สพป.สระบุ
จึงได้จัดรที เขต
าโครงการประชุ
ม
ที่มา ้น: แผนปฏิ
ิการประจาปีกงบประมาณ
2
เชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูลขึ้น เพื่อให้การดาเนินงานเกี่ยวกับฐานข้อมูลต่าง ๆ
เกิดประสิทธิภาพ มีความสมบูรณ์และถูกต้อง และสามารถเป็นข้อมูลให้กับสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
4.4 งบพัฒนาตามจุดเน้น ปีงบประมาณ 2560 จานวน 6,233,930 บาท
ขั้นพื้นฐานในการจัดสรรงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาบุ6,000,000
คลากรผู้รับผิดชอบการจัดทาโปรแกรมระบบฐานข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ทั้งของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึก5,000,000
ษาประถมศึ4,824,024
กษาสระบุรี เขต 2 และโรงเรียนให้สามารถรู้และเข้าใจ พร้อมทั้งใช้
โปรแกรมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2.2 เพื่อให้การจั4,000,000
ดทาฐานข้อมูลของโรงเรียนเกิดความถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน
2.3 เพื่อให้โรงเรี3,000,000
ยนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีฐานข้อมูล
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริ2,000,000
หารงานของโรงเรียน
3. เป้าหมาย

1,000,000

319,180 438,000

511,336

39,000 102,390
3.1 เชิงปริมาณ
0
ผู้รับผิดชอบการจัดทาฐานข้
จุดเน้นอที่ มู1ลจุดโรงเรี
เน้นที่ ย2 นละ
จุดเน้น1ที่ 3คน
จุดเน้จนานวน
ที่ 4 จุดเน้139
นที่ 5โรงเรี
จุดเน้นยทีน่ 6
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ครูผู้รับผิทีด่มชอบการจั
อมูาปี
ลสามารถใช้
านทางเว็
บไซต์
า : แผนปฏิดบทัตาฐานข้
ิการ ประจ
งบประมาณโปรแกรมผ่
2560 สพป.สระบุ
รี เขต
2 ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
3.2.2 โรงเรียนมีฐานข้อมูลพร้อมสาหรับการใช้งานที่เป็นปัจจุบันและถูกต้อง

แผนปฏิ
แผนปฏิ
แผนปฏิบบบัตัตัติกิ ิการประจ
ารประจาปีาปีงบประมาณ
งบประมาณ 2561
2561
2561(175)
(17)
(1)
งานเขตพื้น้นทีที่ก่การศึ
ารศึกกษาประถมศึ
ษาประถมศึกกษาสระบุ
ษาสระบุรรี เขต
ี เขต22
สสานัานักกงานเขตพื

4.3 งบพัฒนาตามยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2560 จานวน 1,935,200 บาท
4. วิธีการดาเนินงาน
4.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
4.2 สรุป วิเคราะห์800,000
รายงานผล
5. กิจกรรมดาเนินงาน

669,380

700,000
600,000

กิจกรรม
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
500,000
426,820
420,000
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุ400,000
มัติ
กุ419,000
มภาพันธ์ 2561
2. แต่งตั้งคณะทางาน 300,000
มีนาคม 2561
3. ประชุมคณะทางานเพื่อวางแผน
เมษายน 2561
นางสาวสุพรรณี อภัยพิมพ์
200,000 กาหนดการ
ดาเนินการฯ
100,000
4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมระบบฯ
พฤษภาคม 2561
0
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทกัธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4
5. สรุป วิเคราะห์ รายงานผล
นยายนที่ 22561
6. งบประมาณ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
งบดาเนินงาน จานวน
(สองหมื
สี่พันบาทถ้2560
วน) สพป.สระบุ
ดังมีรายละเอี
ที่มา :24,000
แผนปฏิบบาท
ัติการประจ
าปีง่นบประมาณ
รี เขตย2ดประกอบการ
ใช้งบประมาณ ดังนี้
4.4 งบพัฒนาตามจุดเน้น ปีงบประมาณ 2560 จานวน 6,233,930
งบดาเนินบาท
งาน(บาท)
ที่
รายการ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
1. จัดอบรมการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล
6,000,000
1.1 ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่มและอาหารกลางวัน การประชุม
4,824,024
วิทยากร (10 คน X5,000,000
1 วัน X 150 บาท)
1,500
1.2 ค่าอาหารว่าง 4,000,000
เครื่องดื่มและอาหารกลางวัน คณะทางาน
วิทยากร (11 คน X 1 วัน X 150 บาท)
1,650
3,000,000
1.3 ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่มและอาหารกลางวัน ผู้เข้ารับการ
อบรม ( 139 คน X2,000,000
1 วัน X 150 บาท )
20,850
511,336 24,000
1,000,000 รวม
319,180 438,000

0

39,000 102,390

จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6

ที่มา : แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2

แผนปฏิ
แผนปฏิ
แผนปฏิบบบัตัตัติกิ ิการประจ
ารประจาปีาปีงบประมาณ
งบประมาณ 2561
2561
2561(176)
(17)
(1)
งานเขตพื้น้นทีที่ก่การศึ
ารศึกกษาประถมศึ
ษาประถมศึกกษาสระบุ
ษาสระบุรรี เขต
ี เขต22
สสานัานักกงานเขตพื

7. การประเมินผล4.3 งบพัฒนาตามยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2560 จานวน 1,935,200 บาท
ตัวบ่งชี้สภาพความสาเร็จ
800,000

1. โรงเรียนในสังกัด จานวน
139 โรงเรียน
700,000
สามารถจัดเก็บข้อมูลนักเรีย600,000
นรายบุคคลผ่านทาง
500,000
เว็บไซต์ได้
420,000
400,000
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีข้อมูลนักเรียน
รายบุคคลทั้ง 139 โรงเรียน300,000
เพื่อใช้ในการบริหาร
200,000
จัดการ การจัดสรรงบประมาณ
ปี 2561 ได้อย่าง
100,000
ครบถ้วน ถูกต้อง
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

0

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล
669,380
- โรงเรียนส่งข้อมูลนักเรียน - ข้อมูลรายบุคคลที่
รายบุคคลผ่านทางเว็บไซต์ โรงเรียนส่งผ่านเว็บไซต์
- ลาดับการยืนยันข้อมูล
ได้
ครบถ้วน
419,000
426,820
บนเว็ปไซต์ สนผ. สพฐ. ของ
- การรับรองข้อมูลของ
โรงเรียนบน เว็บไซต์ สนผ. โรงเรียนใน สพป.
สพฐ.
วิธีการประเมิน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 และสถานศึกษา มีข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
ทีม่ ีความสมบูรณ์และถูกต้อทีง่มและสามารถจั
ส่งข้อมูาปีลงดับประมาณ
งกล่าว ให้2560
กับสสพป.สระบุ
านักงานคณะกรรมการการศึ
กษาขั้น
า : แผนปฏิบัติกดารประจ
รี เขต 2
พื้นฐาน เพื่อใช้ในการจัดสรรงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีข้อมูลสารสนเทศด้วยระบบเทคโนโลยี ICT
ที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว ต่อการนาไปใช้บริหารจัดการศึกษาและการบริหารอย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด
4.4 งบพัฒนาตามจุดเน้น ปีงบประมาณ 2560 จานวน 6,233,930 บาท

6,000,000
5,000,000

4,824,024

4,000,000
3,000,000
2,000,000

1,000,000
0

319,180 438,000

511,336
39,000 102,390

จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6

ที่มา : แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2

แผนปฏิ
แผนปฏิ
แผนปฏิบบบัตัตัติกิ ิการประจ
ารประจาปีาปีงบประมาณ
งบประมาณ 2561
2561
2561(177)
(17)
(1)
งานเขตพื้น้นทีที่ก่การศึ
ารศึกกษาประถมศึ
ษาประถมศึกกษาสระบุ
ษาสระบุรรี เขต
ี เขต22
สสานัานักกงานเขตพื

4.3 งบพั
นาตามยุทธศาสตร์สปารสนเทศและการสื
ีงบประมาณ 2560่อสารเพื
จานวน่อการบริ
1,935,200
โครงการ
พัฒฒนาระบบเทคโนโลยี
หารจัดบาท
การ
แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
สนองยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 6
800,000
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ
่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี669,380
สารสนเทศและการสื่อสาร
700,000
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวสุ
พรรณี อภัยพิมพ์
600,000
ระยะเวลาดาเนินการ มี500,000
นาคม 2561 – กันยายน 2561
400,000

420,000

419,000

426,820

หลักการและเหตุผล
300,000
กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในสถานศึกษา
200,000
ทุกแห่ง เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้ของนักเรียน โดยมอบให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
100,000
ดาเนินการติดตามความก้าวหน้าในการจัดหาและการใช้อินเทอร์เน็ตของสถานศึกษาในสังกัดรวมทั้งติดตามการใช้
0
งานอุปกรณ์ของมูลนิธิทางไกลผ่านดาวเที
ยมDLTV
เพื่อให้
าเนินงานในภารกิ
จดังกล่าว
ยุทธศาสตร์
ที่ 1 ยุและDLIT
ทธศาสตร์ที่ 2ดังยุนัท้นธศาสตร์
ที่ 3การด
ยุทธศาสตร์
ที่ 4
บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ สนองตอบนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จึงจัดทา “โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหาร
ที่มา : แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2
จัดการ”
วัตถุประสงค์
4.4 งบพัฒนาตามจุดเน้น ปีงบประมาณ 2560 จานวน 6,233,930 บาท
1. เพื่อติดตามการจัดหาและการใช้อินเทอร์เน็ตของสถานศึกษา
2. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งานอินเตอร์เน็ตให้เหมาะสมกับการใช้งานของสถานศึกษา
3. เพื่อติดตามการใช้
งานอุปกรณ์ของมูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียมDLTV และDLIT
6,000,000
เป้าหมาย
4,824,024
เชิงปริมาณ 5,000,000
1. สถานศึกษาในสั
งกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ใช้งานระบบเครือข่าย
4,000,000
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงครบทุกแห่ง
3,000,000
2. มีข้อมูลการใช้งานอุปกรณ์ของมูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียมDLTV และDLIT ครบทุกแห่ง
เชิงคุณภาพ 2,000,000
511,336
สานักงานเขตพื1,000,000
้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุ
ร
ี
เขต
2
มี
ข
อ
้
มู
ล
การใช้
ง
านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและ
319,180 438,000
102,390
39,000
การใช้งานอุปกรณ์ของมูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียมDLTV และDLIT
เพื่อใช้
ในการบริหารจัดการต่อไป
4. วิธีการดาเนินงาน

0

จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6

4.1 ติดตามตรวจสอบการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ของมูลนิธิทางไกลผ่าน
ดาวเทียมDLTV และDLIT ที่มา : แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2
4.2 สรุป วิเคราะห์ รายงานผล

แผนปฏิ
แผนปฏิ
แผนปฏิบบบัตัตัติกิ ิการประจ
ารประจาปีาปีงบประมาณ
งบประมาณ 2561
2561
2561(178)
(17)
(1)
งานเขตพื้น้นทีที่ก่การศึ
ารศึกกษาประถมศึ
ษาประถมศึกกษาสระบุ
ษาสระบุรรี เขต
ี เขต22
สสานัานักกงานเขตพื

5. กิจกรรมดาเนิน4.3
งาน งบพัฒนาตามยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2560 จานวน 1,935,200 บาท
กิจกรรม
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุ800,000
มัติ
2. แต่งตั้งคณะทางาน 700,000
3. ประชุมรับฟังนโยบายฯ 600,000
4. ออกติดตามตรวจสอบฯ 500,000
400,000
5. สรุป วิเคราะห์ รายงานผล

420,000

300,000

ระยะเวลา
กุมภาพันธ์ 2561
ธันวาคม 2560 669,380
มกราคม 2561
มีนาคม–เมษายน
2561
419,000
พฤษภาคม 2561

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวสุพรรณี อภัยพิมพ์
426,820

6. งบประมาณ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน งบดาเนินงาน จานวน 24,000 บาท
200,000
(สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ดังมีรายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณ ดังนี้
100,000

0

ที่

รายการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 2

งบดาเนินงาน(บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

1. ประชุมรับฟังนโยบายการจัดทาระบบเครือข่ายฯ
ค่าอาหารว่าง เครื่องดืที่ม่มา(150
คน บXัติก1ารประจ
วัน X าปี
30งบประมาณ
บาท) 2560 สพป.สระบุรี เขต 2 4,500
: แผนปฏิ
2. ติดตามตรวจสอบการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและ
อุปกรณ์ของมูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียมDLTV และDLIT
2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะท
างานฒ(นาตามจุ
23 คน Xดเน้
3 นวันปีXงบประมาณ
240 บาท ) 2560 จานวน 6,233,93016,560
4.4 งบพั
บาท
2,940
2.2 ค่าชดเชยน้ามัน
7. การประเมินผล

6,000,000
5,000,000

รวม

24,000

4,824,024

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล
1. โรงเรียนในสังกัดมีระบบเครื
- แบบสรุปการใช้งานระบบ
3,000,000อข่ายอินเทอร์เน็ต - ตามแบบติดตามการใช้
ความเร็วสูงทุกแห่ง
งานของส่วนกลาง และแบบ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
2,000,000
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีข้อมูลการใช้
ติดตามออนไลน์ของ
ความเร็วสูงและการใช้งาน
511,336
1,000,000
งานระบบเครือข่ายอินเทอร์
เน็ตความเร็วสูงและ319,180 ส438,000
านักงานเขตพื้นที่
อุปกรณ์ของมูลนิธิทางไกล
39,000 102,390
การใช้งานอุปกรณ์ของมูลนิธิทางไกลผ่
าน
การศึกษาประถมศึกษา
ผ่านดาวเทียมDLTV และ
0
จุดเน้นรทีี ่ เขต
3 จุดเน้2นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้DLIT
นที่ 6
ดาวเทียมDLTV และDLIT ครบทุกแห่จุดงเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2สระบุ
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
สานักงานเขตพื้นที่กทีารศึ
ษาประถมศึ
ษาสระบุ
รี เขต 2 และสถานศึ
กษารี เขต
มีข้อ2มูลการใช้งานระบบ
่มา :กแผนปฏิ
บัติการกประจ
าปีงบประมาณ
2560 สพป.สระบุ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและการใช้งานอุปกรณ์ของมูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียมDLTV และDLIT ที่มี
ความสมบูรณ์และถูกต้อง และสามารถจัดส่งข้อมูลดังกล่าว ให้กับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อนาไปใช้บริหารจัดการศึกษาและการบริหารอย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด
ตัวบ่งชี้สภาพความส
4,000,000 าเร็จ

วิธีการประเมิน

แผนปฏิ
แผนปฏิ
แผนปฏิบบบัตัตัติกิ ิการประจ
ารประจาปีาปีงบประมาณ
งบประมาณ 2561
2561
2561(179)
(17)
(1)
งานเขตพื้น้นทีที่ก่การศึ
ารศึกกษาประถมศึ
ษาประถมศึกกษาสระบุ
ษาสระบุรรี เขต
ี เขต22
สสานัานักกงานเขตพื

4.3กงานเขตพื
งบพัฒนาตามยุ
ปีงบประมาณ
บาท
สานั
้นที่การศึทกธศาสตร์
ษาประถมศึ
กษาสระบุร2560
ี เขต 2จานวน
พบเพื่อ1,935,200
นครู
และบุคลการทางการศึกษาสัญจร
แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
สนองกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 800,000
6 พัฒนาการบริหารจัดการศึกษา ให้มีป669,380
ระสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
เน้นการมี700,000
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
600,000
กลุ่มที่รับผิดชอบ นางสาววรรณา
นาเจริญ นางสาวณิชาภา โชคสุขสาราญ และคณะ
ระยะเวลาดาเนินการ เมษายน
– กันยายน
2561 419,000
500,000
426,820
420,000
โครงการ

1. หลักการและเหตุผล 400,000
300,000้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีภารกิจรับผิดชอบในการบริหาร
สานักงานเขตพื
จัดการศึกษา รวมทั้งภารกิจ200,000
ด้านอื่น ๆ เพื่อให้ทันต่อการที่เปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์เข้าสู่ยุคแห่งการเรียนรู้
กระแสสังคมเข้าสู่ยุคประชาธิ
ปไตย และการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่ยึดหลักธรรมาภิบาลซึ่งสถานการณ์
100,000
ดังกล่าวส่งผลให้สภาพแวดล้อมทั0้งภายในและภายนอกประเทศเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงมีความจาเป็น
ที่ 1โดยการพั
ยุทธศาสตร์ฒ
ที่ นาให้
2 ยุทธศาสตร์
ที่ 3 ยุทธศาสตร์
4
อย่างยิ่งสาหรับองค์กรภาครัฐที่ต้องเพิยุ่มทศัธศาสตร์
กยภาพ
ข้าราชการครู
และบุทคี่ ลากรทางการศึ
กษาได้มี
ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดการศึกษาให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันตามนโยบายที่กาหนด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ได้ตระหนักถึงความสาคัญ จึงได้จัดทา
า : แผนปฏิ
บัติการประจ
าปีงบประมาณ
รี เขต
2
โครงการสานักงานเขตพื้นทีที่ก่มารศึ
กษาประถมศึ
กษาสระบุ
รี เขต 22560
พบเพืสพป.สระบุ
่อนครูและบุ
คลการทางการศึ
กษาในสังกัด
สพป.สระบุรี เขต 2 เพื่อแจ้งข้อราชการความเคลื่อนไหวทางด้านการจัดการศึกษาและรับทราบนโยบายของ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
4.4 งบพัฒนาตามจุดเน้น ปีงบประมาณ 2560 จานวน 6,233,930 บาท
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับทราบข้อราชการความ
เคลื่อนไหวทางด้านการจัดการศึกษาเพื่อกาหนดทิศทางให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและรับทราบนโยบายของ
6,000,000
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื
้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
2. สานั5,000,000
กงานเขตพื4,824,024
้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ได้รับทราบปัญหาด้านต่าง ๆ และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการบริหารจัดการของสถานศึกษาในสังกัด เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพ
4,000,000
ยิ่งขึ้น
3. เป้าหมาย
3,000,000
3.1 เชิงปริมาณ
2,000,000
3.1.1
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาแบบรวมทุกอาเภอ
และสัญจรทุกอาเภอจานวน
4 วันโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมคือ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้511,336
าราชการครูและบุคลากร
1,000,000
438,000
319,180
ทางการศึกษาในสถานศึกษา รวมทั้งสิ้น1,740คน
39,000 102,390
0

3.2 เชิงคุณภาพ จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาทุกคน ได้รับทราบข้อราชการ
ความเคลื่อนไหวทางด้านการจั
กษาและก
ทางให้เป็น2560
ไปในแนวทางเดี
วกัน2
ที่มดาการศึ
: แผนปฏิ
บัติการ าหนดทิ
ประจาปีศงบประมาณ
สพป.สระบุรยี เขต

แผนปฏิ
แผนปฏิ
แผนปฏิบบบัตัตัติกิ ิการประจ
ารประจาปีาปีงบประมาณ
งบประมาณ 2561
2561
2561(180)
(17)
(1)
งานเขตพื้น้นทีที่ก่การศึ
ารศึกกษาประถมศึ
ษาประถมศึกกษาสระบุ
ษาสระบุรรี เขต
ี เขต22
สสานัานักกงานเขตพื

4.3 งบพั
ฒนาตามยุ
ธศาสตร์ปีงบประมาณ 2560 จานวน 1,935,200 บาท
4. วิธีการดาเนินงานและกิ
จกรรมด
าเนินทการ
4.1
4.2
4.3
4.4

กิจกรรมหลัก
จัดทาโครงการ
800,000
แต่งตั้งคณะกรรมการด700,000
าเนินการ
ดาเนินการจัดประชุม 600,000
ประเมินผล
500,000
400,000

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
8 – 11 พฤษภาคม 2561 นางสาววรรณา นาเจริญและคณะ
669,380

419,000

420,000

426,820

5. งบประมาณ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
300,000
งบดาเนินงาน(งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา) จานวน 65,300 บาทดังมีรายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณ
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) ดังนี200,000
้
100,000

ที่
1
2
3
4

0

รายการ

งบดาเนินงาน (บาท)
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
51,000
ที่มา : แผนปฏิ
ในสถานศึกษาจานวน1,700
คนๆ บละัติการประจ
30 บาทาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จานวน 40 คนๆละ
4,800
30 บาท รวม 4 วัน4.4 งบพัฒนาตามจุดเน้น ปีงบประมาณ 2560 จานวน 6,233,930 บาท
ค่าห้องประชุม 4 อาเภอ ๆ ละ 2,000 บาท
8,000
ค่าป้ายไวนิล
1,500
55,800
8,000 1,500
6,000,000 รวม
5,000,000

6. การติดตามและประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภาพความส4,000,000
าเร็จ
1. สพป.สระบุรี เขต 2จัดประชุม
3,000,000
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษาในสัง2,000,000
กัด
จานวน 4 วัน
1,000,000
2. ผู้บริหาร ข้าราชการครูและ
0
บุคลากรทางการศึกษา ได้รับทราบ
นโยบายทางด้านการจัดการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4

4,824,024

วิธีการประเมิน
- สังเกต
- สอบถาม
- สัมภาษณ์
319,180 438,000

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล
-เอกสารรายงาน
- แบบประเมิน
511,336

39,000 102,390

จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6

ที่มา : แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2

แผนปฏิ
แผนปฏิ
แผนปฏิบบบัตัตัติกิ ิการประจ
ารประจาปีาปีงบประมาณ
งบประมาณ 2561
2561
2561(181)
(17)
(1)
งานเขตพื้น้นทีที่ก่การศึ
ารศึกกษาประถมศึ
ษาประถมศึกกษาสระบุ
ษาสระบุรรี เขต
ี เขต22
สสานัานักกงานเขตพื

4.3 งบพัฒนาตามยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2560 จานวน 1,935,200 บาท

ส่วนที่ 4

800,000
700,000
600,000

การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
669,380
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561

500,000 าปีงบประมาณเป็น419,000
แผนปฏิบัติการประจ
เครื่องมือสาคัญในการปฏิบ426,820
ัติงานของหน่วยงาน เพื่อให้การ
420,000
ดาเนินงานต่างๆเป็นไปในทิ400,000
ศทางเดียวกันมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น300,000
พื้นฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี
200,000
เขต 2 มีกระบวนการนาแผนสู
่การปฏิบัติ เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานตามภารกิจ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
ปีงบประมาณ 2561 สานัก100,000
งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
0 ้นพื้นฐาน รวมทั้งสิ้น 4,500,000 บาท ทั้งนี้ ได้เสนอขอความเห็นชอบจาก
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี และแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาบริหารจัดการงบประมาณโดยบริหารจัดการ
นาแผนสู่การปฏิบัติ

ที่มา : แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2

(1) ปัจจัยสู่ความสาเร็จ
1. ผู้บริหารการศึกษาทุกระดับให้ความสาคัญในการบริหารจัดการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน
และการทางานแบบมีส่ว4.4
นร่วงบพั
มที่เอืฒ้อนาตามจุ
ต่อการพัดฒเน้นาความคิ
ดริเริ่มสร้า2560
งสรรค์จกานวน
ารปฏิบ6,233,930
ัติงานให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์
น ปีงบประมาณ
บาท
และเป้าหมายที่กาหนดไว้
2. เชื่อมโยงความสาเร็จของการปฏิบัติงานกับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
3. บริห6,000,000
ารจัดการโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล
4,824,024
(2) กระบวนการน
5,000,000 าแผนสู่การปฏิบัติ
1. สื่อสารทิ
ศทางองค์กรทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ จุดเน้นการพัฒนาและเป้าหมายการ
4,000,000
ให้บริการหน่วยงาน ให้บุคลากรทุกระดับรับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง ชัดเจนและมีส่วนร่วม สนับสนุนให้การ
ขับเคลื่อนเป็นไปอย่างมีป3,000,000
ระสิทธิภาพ
2. จัดโครงสร้
าง กระบวนการทางาน และมอบหมายผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานทั้งเจ้าภาพหลัก
2,000,000
เจ้าภาพรอง และผู้สนับสนุน พร้อมกาหนดบทบาทความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 511,336
1,000,000
319,180
3. วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพปั
จจุบัน438,000
และเป้า39,000
หมายตามนโยบาย
เพื่อกาหนดกลยุทธ์
102,390
และจัดทาแผนปฏิบัติงานให้บรรลุ0 ตามเป้าหมายวัตถุประสงค์
จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6
4. ดาเนินงาน กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการที่กาหนด
5. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อให้การนากลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
ที่มา : แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2
โดยติดตามความก้าวหน้าประจาปี การประเมินผลระยะครึ่งปี และการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ
6. สร้างกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะ โดยรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจาปี สู่สาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนปฏิ
แผนปฏิ
แผนปฏิบบบัตัตัติกิ ิการประจ
ารประจาปีาปีงบประมาณ
งบประมาณ 2561
2561
2561(182)
(17)
(1)
งานเขตพื้น้นทีที่ก่การศึ
ารศึกกษาประถมศึ
ษาประถมศึกกษาสระบุ
ษาสระบุรรี เขต
ี เขต22
สสานัานักกงานเขตพื

งบพั่กฒารปฏิ
นาตามยุ
(3) ปฏิทินการบริห4.3
ารแผนสู
บัติ ทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2560 จานวน 1,935,200 บาท
ระยะเวลา
กันยายน 2560

แนวปฏิบัติ
669,380 จกรรม/งบประมาณ ปี2560
สรุปผลการดาเนินงานที่ผ่านมา โครงการ/กิ
700,000
วิเคราะห์ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา ปัญหา/อุปสรรค
600,000
800,000

500,000

ตุลาคม-ธันวาคม 2560

419,000
426,820
420,000
1.ศึกษานโยบาย ทิศทาง การดาเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ สพฐ.
400,000
300,000
2.แนวทางดาเนินการตามกรอบวงเงิน ของ สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
200,000
3.จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2561
100,000

มกราคม 2561

0
รายงานผลการด
าเนินงานรอบ 3 เดือน (ตค.2560 –ธค. 2561)

เมษายน 2561

รายงานผลการดาเนินงานรอบ 6 เดือน (ตค. 2560 – มี.ค 2561)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4

ที่มา : แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2

กรกฎาคม 2561

รายงานผลการดาเนินงานรอบ 9 เดือน (ตค. 2560 – มิย. 2561)

4.4 งบพัฒนาตามจุดเน้น ปีงบประมาณ 2560 จานวน 6,233,930 บาท
สิงหาคม - กันยายน 2561 รายงานผลการดาเนินงานรอบ 12 เดือน (ตค. 2560 –(สค)กย. 2561)
6,000,000
5,000,000

4,824,024

4,000,000
3,000,000
2,000,000

1,000,000
0

319,180 438,000

511,336
39,000 102,390

จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6

ที่มา : แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2

แผนปฏิ
แผนปฏิ
แผนปฏิบบบัตัตัติกิ ิการประจ
ารประจาปีาปีงบประมาณ
งบประมาณ 2561
2561
2561(183)
(17)
(1)
งานเขตพื้น้นทีที่ก่การศึ
ารศึกกษาประถมศึ
ษาประถมศึกกษาสระบุ
ษาสระบุรรี เขต
ี เขต22
สสานัานักกงานเขตพื

4.3 งบพัฒนาตามยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2560 จานวน 1,935,200 บาท
800,000

669,380

700,000
600,000
500,000
400,000

420,000

419,000

426,820

300,000
200,000
100,000
0

ภาคผนวก

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4

ที่มา : แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2

4.4 งบพัฒนาตามจุดเน้น ปีงบประมาณ 2560 จานวน 6,233,930 บาท

6,000,000
5,000,000

4,824,024

4,000,000
3,000,000
2,000,000

1,000,000
0

319,180 438,000

511,336
39,000 102,390

จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6

ที่มา : แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2

แผนปฏิ
แผนปฏิ
แผนปฏิบบบัตัตัติกิ ิการประจ
ารประจาปีาปีงบประมาณ
งบประมาณ 2561
2561
2561(184)
(17)
(1)
งานเขตพื้น้นทีที่ก่การศึ
ารศึกกษาประถมศึ
ษาประถมศึกกษาสระบุ
ษาสระบุรรี เขต
ี เขต22
สสานัานักกงานเขตพื

4.3 งบพัฒนาตามยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2560 จานวน 1,935,200 บาท
800,000
700,000

669,380

คำสั
่ง สำนักงำนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
600,000
ที่ 449 / 2560
500,000
419,000
426,820
420,000
เรื่อง แต่งตั้งคณะท
างานทบทวนการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
400,000
300,000 ------------------------------------------------ด้วย สานั200,000
กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จัดทาโครงการประชุมสัมมนา
จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ไปแล้วนั้น เพื่อเป็นการทบทวนทิศทาง กรอบแนวทางการ
100,000
ดาเนินงานให้เป็นในทิศทางเดียวกั0 น สอดคล้อง เชื่อมโยงกับนโยบายทุกระดับที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์
ที่ 1นไปด้
ยุทธศาสตร์
ที่ 2 ยุยทบร้
ธศาสตร์
ี่ 3 ยุทตธศาสตร์
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนิ
นการเป็
วยความเรี
อย ทบรรลุ
ามวัตถุที่ป4ระสงค์ จึงแต่งตั้ง
คณะทางาน เพื่อทบทวนการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดังนี้
บัติการประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2 ประธานคณะทางาน
1. นายสมเกียรติ ชิดไธสง ที่มา : แผนปฏิ
ผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
2. นายฉัตรชัย น่วมโพธิ4.4
์ งบพัฒรองผู
้อานวยการ
นาตามจุ
ดเน้น ปีงบประมาณ 2560 จานวน 6,233,930 บาท
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
รองประธาน
3. นายเล็ก ทาเพชร
รองผู้อานวยการ
คณะทางาน
6,000,000 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
4. ว่าที่ ร.ต.ศุภกฤต ตรีมงคล รองผู
้อานวยการ
4,824,024
5,000,000
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
คณะทางาน
5. นางบัวคา ตั้งสุวรรณ์ 4,000,000 รองผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
คณะทางาน
3,000,000
6. นางสาวเอื้ออารี ท้วมเสม
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
คณะทางาน
7. นายดุสิต จันทร์ศรี 2,000,000 ศึกษานิเทศก์
คณะทางาน
511,336
8. นายนนทิศักดิ์ ผาผาย1,000,000 ศึกษานิเทศก์
คณะทางาน
319,180 438,000
39,000 102,390
9. นายอนุรักษ์ ระย้า
ศึ
ก
ษานิ
เ
ทศก์
คณะทางาน
0
10.นางสาววรรณา นาเจริญ
ผู้อจุดานวยการกลุ
คณะทางาน
เน้นที่ 1 จุดเน้น่มที่ อ2านวยการ
จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6
11.นางวราภรณ์ ศรีภานุมาต ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
คณะทางาน
12.นางสาวนิรมล วงษ์ธนสุภทีรณ์
รักษาการผู
้อานวยการหน่
วยตรวจสอบภายใน
คณะทางาน
่มา : แผนปฏิ
บัติการ
ประจาปีงบประมาณ
2560 สพป.สระบุรี เขต 2
13.นางอรสา เรืองรองธรรม
รักษาการผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะทางาน
14.นางธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คณะทางาน

แผนปฏิ
แผนปฏิบบัตัตกิ ิการประจ
ารประจาปี
าปีงงบประมาณ
บประมาณ 2561
2561(17)
(1)
แผนปฏิบ้นัตทีิก่การประจ
าปีงบประมาณ
2561
(185)
สานักงานเขตพื
ารศึกษาประถมศึ
กษาสระบุ
รี เขต
2
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

ทธศาสตร์
ปีงบประมาณ
2560 จานวน 1,935,200
บาท
15.นางพิระตา บิณศิร4.3
วานิงบพั
ช ฒนาตามยุ
รักษาการผู
้อานวยการกลุ
่มนโยบายและแผน
คณะทางาน/เลขานุ
การ
16.นางสมปอง โฆษิตพล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
คณะทางาน/ผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ ดาเนินการให้
800,000ข้อเสนอแนะ ทบทวนทิศทางแนวทางการดาเนินงานปี 2561 ที่จะพัฒนา
669,380
การศึกษาขั้นพื้นฐานของสานั700,000
กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุ
รี เขต 2 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ จุด600,000
เน้น หน่วยงานต้นสังกัด และตามบริบทของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
500,000
สระบุรี เขต 2
419,000
426,820
420,000
400,000

คณะกรรมการพิจารณาโครงการ/งบประมาณ

300,000

ประธานคณะทางาน

1. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื
้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2
200,000
100,000 ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ทุกท่าน
2. รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื

คณะทางาน

3. ผู้อานวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่ว0ยตรวจสอบภายใน

คณะทางาน

4. ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4

คณะทางาน/เลขานุการ

มีหน้าที่ พิจารณาโครงการ /งบประมาณ งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2561
ที่มา : แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ จุดเน้นและเป้าหมายของหน่วยงานต้นสังกัดและบริบท
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2
4.4 งบพัฒนาตามจุดเน้น ปีงบประมาณ 2560 จานวน 6,233,930 บาท
คณะทางานเลขานุการ
1. นายฉัตรชัย น่วมโพธิ์

รองผู้อานวยการ

ประธานคณะทางาน

6,000,000สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต

2

2. นางสมปอง โฆษิตพล5,000,000นักวิ4,824,024
เคราะห์นโยบายและแผน

คณะทางาน

3. นางอารี จงอยู่สุขสันต์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

คณะทางาน

4. นางสาวสุพรรณี อภัยพิมพ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

คณะทางาน

4,000,000
3,000,000

5. นางพิระตา บิณศิรวานิช

รักษาการผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน

6. นางนภาดา มณีรัตน์ 2,000,000นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
7. นางสาวปริมวดี เปล่ง1,000,000
ปลื้ม ลูกจ้างชั่วคราว319,180

438,000

คณะทางาน/เลขานุการ
คณะทางาน/ผู้ช่วยเลขานุการ

511,336

39,000 102,390

คณะทางาน/ผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ รับรายงานตัว 0อานวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6

ที่มา : แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2

แผนปฏิ
แผนปฏิบบัตัตกิ ิการประจ
ารประจาปี
าปีงงบประมาณ
บประมาณ 2561
2561(17)
(1)
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2561 (186)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

4.3 งบพัฒนาตามยุทคณะกรรมการการเงิ
ธศาสตร์ปีงบประมาณ
2560
นและบั
ญชีจานวน 1,935,200 บาท
1. ว่าที่ร.ต.ศุภกฤต ตรีมงคล

800,000

2. นางสาวสุวรรณี พืชสิงห์

700,000
600,000

รองผู้อานวยการ

ประธานคณะทางาน

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ
669,380กษาสระบุรีเขต 2
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

คณะทางาน

3. นางอรสา เรืองรองธรรม500,000
รักษาการผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
400,000

420,000

419,000

426,820

คณะทางาน/เลขานุการ

300,000กจ่าย จัดทาบัญชี งบประมาณและจัดซื้อวัสดุตามโครงการประชุมสัมมนาจัดทา
มีหน้าที่ ดาเนินการเบิ
200,000 พ.ศ.2561 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
100,000

ทั้ ง นี้ ตั้ ง แต่ บั ด นี้ เ0ป็ น ต้ยุนทธศาสตร์
ไป ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4

สั่ง ณ บวััตนิการประจ
ที่ 15 าปีเดืงอบประมาณ
น ธันวาคม
2560รี เขต 2
ที่มา : แผนปฏิ
2560พ.ศ.
สพป.สระบุ
4.4 งบพัฒนาตามจุดเน้น ปีงบประมาณ 2560 จานวน 6,233,930 บาท
(นายสมเกียรติ ชิดไธสง)
ผู6,000,000
้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
5,000,000

4,824,024

4,000,000
3,000,000
2,000,000

1,000,000
0

319,180 438,000

511,336
39,000 102,390

จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6

ที่มา : แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2

แผนปฏิ
แผนปฏิบบัตัตกิ ิการประจ
ารประจาปี
าปีงงบประมาณ
บประมาณ 2561
2561(17)
(1)
แผนปฏิบ้นัตทีิก่การประจ
าปีงบประมาณ
2561
(187)
สานักงานเขตพื
ารศึกษาประถมศึ
กษาสระบุ
รี เขต
2
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

4.3 งบพัฒนาตามยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2560 จานวน 1,935,200 บาท
800,000
700,000

669,380

คาสั
่ง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
600,000
ที่ 436 / 2560
500,000
419,000
426,820
420,000
เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานโครงการประชุ
มสัมมนาจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
400,000
300,000 ------------------------------------------------ด้วย สานั200,000
กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จัดทาโครงการประชุมสัมมนา
จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นการนาผลการดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ในปีที่ผ่านมา
100,000
เป็นพื้นฐาน แนวทางในการพัฒนาและแก้
ปัญหา อุปสรรคและกาหนดทิศทาง แนวทางการดาเนินงาน
0
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ สานักงานเขต
พื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสระบุ
รี เขตบ2ัติกจึารประจ
งแต่งตัาปี้งคณะท
างานด2560
าเนินสพป.สระบุ
งานต่างๆรี ดัเขต
งนี้2
ที่มา : แผนปฏิ
งบประมาณ
คณะทำงำนที่ปรึกษำ
1. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
4.4 งบพัฒนาตามจุดเน้น ปีงบประมาณ 2560 จานวน 6,233,930 บาท
2. รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ทุกท่าน
3. ผู้อานวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน
มีหน้าที่ ให้คาปรึกษา ข้อเสนอแนะ ร่วมวางแผนการดาเนินงานต่างๆ ตามโครงการ
6,000,000
ประชุมสัมมนาจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เชื่อมโยง สอดคล้องกับนโยบายหน่วยงาน
4,824,024
ต้นสังกัด แก้ไขปัญหา อุ5,000,000
ปสรรคต่างๆในการดาเนินงาน ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดผลดีต่อทางราชการ
คณะทำงำนดำเนินงำน
ประธานคณะทางาน
1. นายเล็ก ทาเพชร 3,000,000 รองผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
2,000,000 รักษาราชการแทนผู้อานวยการ
ารศึกษาประถมศึกษาสระบุ511,336
รี เขต 2
1,000,000 สานักงานเขตพื้นที่ก438,000
319,180
39,000 102,390
2. นายฉัตรชัย น่วมโพธิ์
รองผู้อานวยการ
0
สานั
ษาสระบุ
รองประธาน
จุดเน้กนงานเขตพื
ที่ 1 จุดเน้น้นทีที
่ 2่กจุารศึ
ดเน้นกทีษาประถมศึ
่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุกดเน้
นที่ 5 จุดรเน้ี นเขต
ที่ 6 2
3. ว่าที่ ร.ต.ศุภกฤต ตรีมงคล
รองผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
คณะทางาน
ที่มา : แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2
4. นางบัวคา ตั้งสุวรรณ์
รองผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
คณะทางาน
4,000,000

แผนปฏิ
แผนปฏิบบัตัตกิ ิการประจ
ารประจาปี
าปีงงบประมาณ
บประมาณ 2561
2561(17)
(1)
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2561 (188)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

4.3พย์งบพัฒนาตามยุ
ทธศาสตร์
ปีงบประมาณ 2560 จานวน 1,935,200 บาท
5.นายไพศาล ม่วงทรั
ข้าราชการบ
านาญ
(ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการติดตาม ประเมินผล)
6. นายวีรพงษ์ ไชยหงส์
7. นายเกียรติศักดิ์ ศรีคาบล
8. นายวิจิตร์ พิกุลทอง

800,000 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน
669,380
700,000
600,000
500,000

คณะทางาน
คณะทางาน

ประธานสหวิทยศึกษาเมืองใหม่

คณะทางาน

ประธานสหวิทยศึกษาวังสีทา

419,000
420,000
400,000 (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

426,820

คณะทางาน

9. นายชุมพร บุญน้อม

300,000ประธานสหวิทยศึกษาแก่งคอยร่ว มใจ

คณะทางาน

10.นางสัมฤทธิ์ พึ่งบุญ

200,000ประธานสหวิทยศึกษาผาเสด็จ

คณะทางาน

100,000

11.นายประเวศ แจ้งประดิษฐ

0

12.นายฉัตรชัย กุลชูศักดิ์

ประธานสหวิทยศึกษาสุวรรณโยธิน
(ผู้ทยุรงคุ
ณวุฒที่ิด1้านการศึ
กษาปฐมวั
ย) ที่ 3
ทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
ที่ 2 ยุทธศาสตร์

คณะทางาน
ยุทธศาสตร์ที่ 4

ประธานสหวิทยศึกษาพหลโยธิน

คณะทางาน
คณะทางาน

13.นายบุญรวม สังข์น้อย ที่มา : แผนปฏิ
ประธานสหวิ
ทยศึาปีกษาระพี
พัฒน์2560 สพป.สระบุรี เขต 2
บัติการประจ
งบประมาณ
14.นายอุทัย สังข์วงษ์
ประธานสหวิทยศึกษาศรีเสาวภาค

คณะทางาน
คณะทางาน

15.นายสมชาย รักญาติ 4.4 งบพัฒประธานสหวิ
หารแดง 2560 จานวน 6,233,930 บาทคณะทางาน
นาตามจุดเน้ทยศึ
น ปีกงษาวิ
บประมาณ
16.นายกมล เฟื่องฟุ้ง
ประธานสหวิทยศึกษาสุวรรณศร
คณะทางาน
17.นายปิยวัฒน์ เปลี่ยนสกุล

ประธานสหวิทยศึกษามวกเหล็กมิตรภาพ

6,000,000

(กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา)

คณะทางาน

4,824,024
ประธานสหวิ
ทยศึกษาซับสนุ่น-หนองย่างเสือ

18.นายพิชิต เรียบร้อย

5,000,000

19.นายบุญเลิศ สุมาลย์

4,000,000 ประธานสหวิทยศึกษาลาพญา

คณะทางาน

20.นายวิชิต ราญฏร

3,000,000

ประธานสหวิทยศึกษาวังม่วง

คณะทางาน

ประธานสหวิทยศึกษาสัมพันธ์วังม่วง

คณะทางาน

21.นายเกรียงไกร โมราบุตร
22.นายภัทรพล สุลานาจ

2,000,000

1,000,000

23.นางสาวพรรณวดี ปามุทา
24.นางวาสนา สุขธนู
25.นางเอมอร บูรณศักดิ์

0

ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านลาสมพุง
438,000
319,180ยนหิ
ผู้อานวยการโรงเรี
นกอง(พิ39,000
บูลอนุส102,390
รณ์)

คณะทางาน

511,336

คณะทางาน
คณะทางาน

ผู้อานวยการโรงเรียนวัดหนองน้าเขียวฯ

คณะทางาน

ผู้อานวยการโรงเรียนวัดราษฎร์บารุง

คณะทางาน

จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6

26.นางสาวเอื้ออารี ท้วมเสม ที่มา :ผูแผนปฏิ
้อานวยการกลุ
่มนิเทศ
ติดตามและประเมิ
นผล รี เขต 2
บัติการ ประจ
าปีงบประมาณ
2560 สพป.สระบุ
27.นายดุสิต จันทร์ศรี
ศึกษานิเทศก์

คณะทางาน
คณะทางาน

แผนปฏิ
แผนปฏิบบัตัตกิ ิการประจ
ารประจาปี
าปีงงบประมาณ
บประมาณ 2561
2561(17)
(1)
แผนปฏิบ้นัตทีิก่การประจ
าปีงบประมาณ
2561
(189)
สานักงานเขตพื
ารศึกษาประถมศึ
กษาสระบุ
รี เขต
2
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

4.3 งบพัฒนาตามยุ
ธศาสตร์ปีงบประมาณ 2560 จานวน 1,935,200 บาทคณะทางาน
28.นายนนทิศักดิ์ ผาผาย
ศึกษานิทเทศก์
29.นายอนุรักษ์ ระย้า

ศึกษานิเทศก์

คณะทางาน

30.นางสาววรรณา นาเจริญ 800,000 ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
31.นางบุญเกิด สิงหพานิช

700,000
600,000

นักวิชาการศึกษา

32.นางสาวสุกัญญา หมั่นจิต500,000
ร์ นักประชาสัมพันธ์
420,000

คณะทางาน

669,380

419,000

33.นางวราภรณ์ ศรีภานุมาต400,000 ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

คณะทางาน
คณะทางาน

426,820

คณะทางาน

34.นางวัชรากร เคยบรรจง

300,000นักทรัพยากรบุคคล

คณะทางาน

35.นางสาววงเดือน หนชัย

200,000

นักทรัพยากรบุคคล

คณะทางาน

นักทรัพยากรบุคคล

คณะทางาน

36.นางอาทิตยา นาคมาลี

100,000

37.นางสาวนิรมล วงษ์ธนสุภรณ์

0

38.นางอรสา เรืองรองธรรม

รก.ผูยุท้อธศาสตร์
านวยการหน่
วยตรวจสอบภายใน
ที่ 1 ยุทธศาสตร์
ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 4

คณะทางาน

รก.ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

คณะทางาน

39.นางธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศทีรี่มา : แผนปฏิ
ผู้อานวยการกลุ
เสริมการจั2560
ดการศึสพป.สระบุ
กษา รี เขต 2
บัติการประจ่มาปีส่งงบประมาณ

คณะทางาน

40.นางกชพร ศิริปรุ

คณะทางาน

นักวิชาการศึกษา

41.นางรุจิกร วุฒิศาสตร์ 4.4 งบพัฒนันาตามจุ
กวิชาการศึ
ดเน้กนษาปีงบประมาณ 2560 จานวน 6,233,930 บาทคณะทางาน
42.นางนภาดา มณีรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
คณะทางาน
43.นางอารี จงอยู่สุขสันต์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

คณะทางาน

44.นางสาวสุพรรณี อภัยพิ6,000,000
มพ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

คณะทางาน

45.นางศิริวรรณ กิจนุสนธ์ 5,000,000 นัก4,824,024
วิชาการศึกษา

คณะทางาน

46.นางพิระตา บิณศิรวานิช4,000,000 รก.ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
47.นางสมปอง โฆษิตพล

3,000,000

48.นางสาวปริมวดี เปล่งปลื้ม

2,000,000

คณะทางาน/เลขานุการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

คณะทางาน/ผู้ช่วยเลขานุการ

ลูกจ้างชั่วคราว

คณะทางาน/ผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ ดาเนินการให้ข้อเสนอแนะ กาหนดทิศทางแนวทางการดาเนินงานปี
511,3362561 ที่จะพัฒนา
1,000,000
438,000กษาสระบุรี เขต 2 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐานของสานั
กงานเขตพื้นที่การศึ319,180
กษาประถมศึ
39,000 102,390
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ จุดเน้น หน่
ว
ยงานต้
น
สั
ง
กั
ด
และตามบริ
บ
ทของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
0
จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6
สระบุรี เขต 2
ที่มา : แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2

แผนปฏิ
แผนปฏิบบัตัตกิ ิการประจ
ารประจาปี
าปีงงบประมาณ
บประมาณ 2561
2561(17)
(1)
แผนปฏิบ้นัตทีิก่การประจ
าปีงบประมาณ
2561
(190)
สานักงานเขตพื
ารศึกษาประถมศึ
กษาสระบุ
รี เขต
2
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

4.3 งบพัฒนาตามยุ
ทธศาสตร์ปีงบประมาณ
จานวนธีก1,935,200
บาท
คณะกรรมการประชาสั
มพันธ์ 2560
/วิทยากร/พิ
าร
1. นายเล็ก ทาเพชร

รองผู้อานวยการ
ประธานคณะทางาน
800,000 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
669,380
2. นายฉัตรชัย น่วมโพธิ์ 700,000 รองผู้อานวยการ
คณะทางาน
600,000 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2
3. นางพิระตา บิณศิรวานิช500,000 รก.ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
คณะทางาน
419,000
426,820
420,000
4. นางสาวสุกัญญา หมั่นจิ400,000
ตร์ นักประชาสัมพันธ์
คณะทางาน
5. นายอนุรักษ์ ระย้า
ศึกษานิเทศก์
คณะทางาน/เลขานุการ
300,000
6. นายนนทิศักดิ์ ผาผาย
ศึกษานิเทศก์
คณะทางาน/ผู้ช่วยเลขานุการ
200,000

มีหน้าที่ ดาเนินรายการพิ
ธีการ ประชาสัมพันธ์ ผู้เข้าประชุมสัมมนา ให้ความรู้ ความเข้าใจด้านวิชาการ
100,000
การจัดทาแผนปฏิบัติการ ชี้แจงรายละเอี
ยดต่างๆแก่ผู้เข้าร่วมประชุม ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
0
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4

คณะกรรมการพิจารณาโครงการ/งบประมาณ
ประธานคณะทางาน
1. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2
2. รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื
้นที่กบารศึ
กษาประถมศึ
กษาสระบุ
2 ทุกท่รี าเขต
น2
คณะทางาน
ที่มา : แผนปฏิ
ัติการประจ
าปีงบประมาณ
2560รี เขต
สพป.สระบุ
3. ผู้อานวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน
คณะทางาน
4. ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
คณะทางาน/เลขานุการ
มีหน้าที่ พิจารณาโครงการ
/งบประมาณ
ฒนาคุณภาพการศึ
ษา ประจ
าปีงบประมาณ
4.4 งบพัฒนาตามจุ
ดเน้น งบพั
ปีงบประมาณ
2560 จกานวน
6,233,930
บาท 2561
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ จุดเน้นและเป้าหมายของหน่วยงานต้นสังกัดและบริบท
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2
6,000,000

คณะทางานเลขานุการ
1.นายฉัตรชัย น่วมโพธิ์ 5,000,000รองผู4,824,024
้อานวยการ
ประธานคณะทางาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
4,000,000
2.นางสมปอง โฆษิตพล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
คณะทางาน
3,000,000
3.นางอารี จงอยู่สุขสันต์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
คณะทางาน
คณะทางาน
4.นางสาวสุพรรณี อภัยพิ2,000,000
มพ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
5.นายวีระ ชะฏาจิตร
พนักงานธุรการ
คณะทางาน
511,336
1,000,000
6.นายสมผาย กาญจนา
ช่างไฟฟ้า 319,180 438,000 39,000 102,390
คณะทางาน
0ช่างไฟฟ้า
7.นายเจียก ดีปัญญา
คณะทางาน
จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6
8.นายชัยรัตน์ แย้มพราย
ช่างไฟฟ้า
คณะทางาน
9.นางพิระตา บิณศิรวานิช
รก.ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
คณะทางาน/เลขานุการ
ที่มา : แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2
10.นางนภาดา มณีรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
คณะทางาน/ผู้ช่วยเลขานุการ
11.นางสาวปริมวดี เปล่งปลื้ม ลูกจ้างชั่วคราว
คณะทางาน/ผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ รับรายงานตัว อานวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
แผนปฏิ
แผนปฏิบบัตัตกิ ิการประจ
ารประจาปี
าปีงงบประมาณ
บประมาณ 2561
2561(17)
(1)
แผนปฏิบ้นัตทีิก่การประจ
าปีงบประมาณ
2561
(191)
สานักงานเขตพื
ารศึกษาประถมศึ
กษาสระบุ
รี เขต
2
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

4.3 งบพัฒนาตามยุทคณะกรรมการการเงิ
ธศาสตร์ปีงบประมาณ
2560
นและบั
ญชีจานวน 1,935,200 บาท
1. ว่าที่ร.ต.ศุภกฤต ตรีมงคล

รองผู้อานวยการ
ประธานคณะทางาน
800,000 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2
2. นางสาวสุวรรณี พืชสิงห์700,000 นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 669,380
คณะทางาน
3. นางอรสา เรืองรองธรรม600,000 รก.ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
500,000
419,000
426,820 คณะทางาน/เลขานุการ
420,000
400,000
มีหน้าที่ ดาเนินการเบิ
กจ่าย จัดทาบัญชี งบประมาณและจัดซื้อวัสดุตามโครงการประชุมสัมมนาจัดทา
300,000
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
200,000
100,000
0

ทั้ ง นี้ ตั้ ง แต่ บั ด นี้ เ ป็ น ต้ยุนทธศาสตร์
ไป ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4

สั่ง ณ บวััตนิการประจ
ที่ 16 าปีเดืงอบประมาณ
น พฤศจิ2560
กายนสพป.สระบุ
พ.ศ. 2560
ที่มา : แผนปฏิ
รี เขต 2
4.4 งบพัฒนาตามจุดเน้น ปีงบประมาณ 2560 จานวน 6,233,930 บาท
(นายเล็ก ทาเพชร)
6,000,000
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน
4,824,024
5,000,000ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
4,000,000
3,000,000
2,000,000

1,000,000
0

319,180 438,000

511,336
39,000 102,390

จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6

ที่มา : แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2

แผนปฏิ
แผนปฏิบบัตัตกิ ิการประจ
ารประจาปี
าปีงงบประมาณ
บประมาณ 2561
2561(17)
(1)
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2561 (192)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

งบพั
ฒนาตามยุ่สทอดคล้
ธศาสตร์
1,935,2002561
บาท
บัญชี4.3
รายชื
่อโครงการที
องกัปบีงยุบประมาณ
ทธศาสตร์แ2560
ละตัวชีจ้วานวน
ัด ปีงบประมาณ
อยู่ระหว่างรอการจัดสรรรองบประมาณจาก สพฐ.
ที่

800,000

700,000โครงการ/กิจกรรม

669,380

อนุมัติ

ผู้รับผิดชอบ

8
9

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้600,000
านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
เสริมสร้างความมั่น500,000
คงของสถาบั420,000
นหลักด้วย “ศาสตร์
419,000 พระราชา”
426,82040000 นายนนทิศักดิ์
เสริมสร้างคุณธรรม400,000
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
300,000
- โรงเรียนสุจริต
28,000 นายนนทิศักดิ์
200,000
- โรงเรียนคุณธรรม100,000
สพฐ.
40,000 นายนนทิศักดิ์
- บูรณาการประวัติศาสตร์0
24,000 นายนนทิศักดิ์
ที่ 4
- บูรณาการหน้าที่พลเมือง ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์24,000
นายนนทิศักดิ์
- ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลัก
นายนนทิศักดิ์
ของคนไทย 12 ประการ
ที่มา : แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต24,000
2
- ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมารยาทไทย
24,000 นายนนทิศักดิ์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อ
4.4 งบพัฒนาตามจุดเน้น ปีงบประมาณ 2560 จานวน 6,233,930 บาท
สร้างขีด ความสามารถในการแข่งขันพัฒนาหลักสูตร
-พัฒนาหลักสูตรระดับปฐมวัย
40,000 นายนนทิศักดิ์
หลักสูตรสถานศึ6,000,000
กษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
40,000 นายนนทิศักดิ์

10

พัฒนากระบวนการเรี
ยนการสอนภาษาอั
งกฤษ
4,824,024
5,000,000

1
2
3
4
5
6
7

11
12
13
14
15
16
17
18
19

64,000 น.ส.เอื้ออารี

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย
4,000,000
กิจกรรมมอนเตสซอรี่
40,000
3,000,000
การพัฒนาและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
32,000
การพัฒนาห้องสมุ2,000,000
ดและแหล่งเรียนรู้
32,000
511,336
1,000,000งเรียนรู้(อบรมพัฒนาครู438,000
พัฒนาห้องสมุดและแหล่
และศึกษาดูงาน)
16,000
319,180
102,390
39,000
เรียนรวมและส่งเสริมผู้เรี0ยนที่มีความความสามารถพิเศษ
40,000
นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6
- จัดนิทรรศการ แลกเปลี่ยนเรีจุดยเน้นรู
้
40,000
- ส่งเสริมการจัดกิจกรรมบูรณาการ สะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย
เขต 2
และขั้นพื้นฐาน ที่มา : แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี 40,000
- อบรมการทาวิจัย
28,000
นิเทศติดตามการใช้วิจัย ในชั้นเรียน
12,000

นายอนุรักษ์
นายดุสิต
นายดุสิต
นายดุสิต
กลุ่มนิเทศฯ
กลุ่มนิเทศฯ
กลุ่มนิเทศฯ
กลุ่มนิเทศฯ
กลุ่มนิเทศฯ

แผนปฏิ
แผนปฏิ
แผนปฏิบบบัตัตัติกิ ิการประจ
ารประจาปีาปีงบประมาณ
งบประมาณ 2561
2561
2561(193)
(17)
(1)
งานเขตพื้น้นทีที่ก่การศึ
ารศึกกษาประถมศึ
ษาประถมศึกกษาสระบุ
ษาสระบุรรี เขต
ี เขต22
สสานัานักกงานเขตพื

20
21
23
24

4.3 งบพัฒนาตามยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2560 จานวน 1,935,200 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สัมมนาพัฒนาศักยภาพผู
240,000 นางวงเดือน
800,000้บริหารสถานศึกษา
669,380
พัฒนาสมรรถนะข้า700,000
ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้าน ICT
24,000 นางวัชรากร
600,000
อบรมปฐมนิเทศและพั
ฒนาสมรรถนะครูผู้ช่วย
160,000 นางวงเดือน
500,000
419,000
426,820
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์
กร 420,000
160,000 นางวัชรากร
400,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา
300,000
และการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
200,000

25
26

27
28
29
30
31
32
33

100,000
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจั
ดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 0
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4
จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- โรงเรียนเยาวชน...รักษ์พงษ์ไพร
40,000 นายอนุรักษ์
ที่มา : แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2
ส้วมสุขสันต์สู่การเรียนรู้ คู่ชุมชน
10,000 นางกรกนก
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริม
ให้ทุกภาคส่วนมี4.4
ส่วนร่
วมในการจั
ดการศึ
งบพั
ฒนาตามจุ
ดเน้นกปีษางบประมาณ 2560 จานวน 6,233,930 บาท
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารฯ
1. พัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน
16,000 น.ส.สุพรรณี
6,000,000
2. เช่าพื้นที่ Web hosting
35,390 น.ส.สุพรรณี
4,824,024
5,000,000
การถอดประสบการณ์
80,000 นางวัชรากร
1. เสริมสร้างความรู
้ความเข้าใจภารกิจงานหลัก ตามมาตรฐาน
18,800 กลุ่มอานวยการ
4,000,000
การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
3,000,000
2. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจระบบการควบคุมภายใน
33,600 กลุ่มอานวยการ
2,000,000
5. พัฒนาศักยภาพของลูกจ้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
48,800 กลุ่มอานวยการ
511,336
ในการปฏิบัติงานสู1,000,000
่มืออาชีพ
319,180 438,000
39,000 102,390
พัฒนาการสื่อสารเครือข่0ายและการประชาสัมพันธ์ของ สพป.สบ.2
40,000 น.ส.สุกัญญา
จุดเน้รวม
นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 จุดเน้นที่ 6
1,534,590

ที่มา : แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560 สพป.สระบุรี เขต 2

แผนปฏิ
แผนปฏิ
แผนปฏิบบบัตัตัติกิ ิการประจ
ารประจาปีาปีงบประมาณ
งบประมาณ 2561
2561
2561(194)
(17)
(1)
งานเขตพื้น้นทีที่ก่การศึ
ารศึกกษาประถมศึ
ษาประถมศึกกษาสระบุ
ษาสระบุรรี เขต
ี เขต22
สสานัานักกงานเขตพื

