คํานํา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2 ไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ 2558 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนา การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ตามภารกิจ คือ จัดการศึกษาใหประชากรวัยเรียน
ไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยใหสอดคลองกับนโยบายดานการจัดการศึกษาของ
รัฐบาล แผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาจังหวัดและกลุมจังหวัด
จึง หวั ง เปน อย างยิ่ง ว าเอกสารฉบับ นี้ จะเปน เครื่อ งมื อ แนวทางสํ าคั ญ ในการพัฒ นา
การจัดการศึกษาใหมีความชัดเจนสามารถนํานโยบายสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลสูงสุดตอการบริหารการจัดการศึกษาสามารถติดตามตรวจสอบประเมินผลความสําเร็จไดตาม
เปาหมายตามตัวชี้วัดที่กําหนด และขอขอบคุณผูมีสวนเกี่ยวของในการวิเคราะหสภาพ ปจจุบัน ปญหาและ
แนวทางพัฒนา แกไขปญหาจึงทําใหการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2558 จนสําเร็จลุลวงไป
ดวยดี มีประสิทธิภาพ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
มกราคม 2558

สารบัญ
สวนที่ 1 สภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ
สภาพทั่วไป
ภารกิจของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สภาพการจัดการศึกษา
สรุปผลการดําเนินงานที่ผานมา
สวนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานประจําปงบประมาณ 2558
นโยบายรัฐบาล
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ยุทธศาสตรจังหวัดสระบุรี
นโยบายของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
สวนที่ 3 แผนการบริหารงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558
1. แผนการใชงบประมาณเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1.1 งานประจําตามความจําเปนพื้นฐาน
1.2 จัดทําโครงการ/กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
2. แผนการใชงบประมาณเพื่อเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ
 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตรและจุดเนน
๏ งบประมาณเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดทําโครงการแยกตามยุทธศาสตร สพฐ.
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียนทุกระดับทุกประเภท
1.โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูบริหาร
2.โครงการนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
3.โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กดวยเทคโนโลยี
4.โครงการนิเทศ ติดตามการพัฒนาความสามารถดานภาษา ดานคิดคํานวณและ
ดานเหตุผลของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2557
5.โครงการพัฒนาครูสูอาเซียนสื่อสารภาษาอังกฤษดวยเทคโนโลยีฯ
6.โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยขอสอบกลางระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ปการศึกษา 2557
7.โครงการติดตามและประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 2 ขยายโอกาสเขาถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานใหทั่วถึง
ครอบคลุมผูเรียนใหไดรับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพละมีคุณภาพ
1.โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปการศึกษา 2557
2.โครงการรณรงคการเยี่ยมบานนักเรียน ประจําปการศึกษา 2557
3.โครงการพัฒนาผูบังคับบัญชาลูกเสือ (วิชาผูกํากับลูกเสือสามัญขั้นความรูเบื้องตน)
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39
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4.โครงการพัฒนาผูบังคับบัญชาลูกเสือ (วิชาผูกํากับลูกเสือสามัญขั้นความรูชั้นสูง )
5.โครงการการจัดงานวันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสือแหงชาติ
6.โครงการสงเสริมการสหกรณในสถานศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
1.โครงการสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการการเพิ่มศักยภาพความเปนผูนําสําหรับ
ผูบริหาร โรงเรียนขนาดเล็ก ใน ศ.ที่ 21 (รวมกับ ม.เกษตรศาสตร)
2.โครงการอบรมปฏิบัติการปรับปรุงระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส (ก.ค.ศ.16)
3.โครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการองคกรโดยใชสื่อเทคโนโลยี
4.โครงการอบรมกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
5.โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของขาราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา
6.โครงการพัฒนาศักยภาพลูกจางประจํา สพป.สระบุรี เขต 2“สูมืออาชีพ”
ประจําป 2557
7.โครงการประชุมสัมมนา อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
1.โครงการทบทวนวิสัยทัศนและขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติประจําป 2558
2.โครงการประชุมผูอํานวยการสถานศึกษา ฯ
3.โครงการการประชาสัมพันธ สพป.สระบุรี เขต 2
4.โครงการพัฒนาและปรับปรุงดานอาคารสถานที่เพื่อรองรับการใหบริการ
5.โครงการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของ สพป.สระบุรี เขต 2
ประจําปงบประมาณ 2557
6.โครงการติดตามผลการบริหารงบประมาณงบลงทุน ของสถานศึกษาในสังกัด
7.โครงการตรวจสอบการบริหารงบประมาณ การเงินบัญชี และพัสดุ โรงเรียน
8.โครงการสรางความเขมแข็งดานการบริหารงบประมาณดวยโปรแกรมบัญชีและ
ระบบเครือขาย ผูปฏิบัติดานงานการเงินบัญชีโรงเรียน
9.โครงการการจัดงานพิธีทําบุญเปดอาคารหองสมุดและแหลงเรียนรู
10.โครงการติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
11.โครงการแกไขปญหาการขาดแคลนบุคลากรกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
12.โครงการทําดีเพื่อแผนดินเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามราชกุมารี
๏ งบประมาณเพื่อเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ จัดทําโครงการแยกตามจุดเนน สพฐ.
จุดเนนที่ 1 จุดเนนดานผูเรียน
1.โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียน
เปาหมาย การนิเทศ
2.โครงการเรงรัดพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-Net
3.โครงการสัมมนาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีการจัดการศึกษาทางไกล
ผานดาวเทียมสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ปงบประมาณ 2558
4.โครงการอบรมพัฒนาครูสอนวิชาภาษาอังกฤษที่วุฒิไมตรงเอก
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137
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143
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173
177

5.โครงการคายรูอานรูเขียน นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 3 อานไมออกเขียนไมไดไมมี
ป 2558
6.โครงการสื่อพัฒนาภาษาอาเซียน
7.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผูสอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
8.โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ปแหงคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษา
จุดเนนที่ 2 ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.โครงการสรรหาบุคคลเพื่อจัดจางเปนลูกจางชั่วคราวบุคลากรวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร
2.โครงการสรรหาบุคคลเพื่อจัดจางเปนลูกจางชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน
3.โครงการแสดงมุทิตาจิตใหแกผูเกษียณอายุราชการประจําป 2558
4.โครงการมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ ชั้นต่ํากวาสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา
5.โครงการจางออกขอสอบและผลิตขอสอบในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและ
แตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครูฯตําแหนงครูผูชวยกรณี ที่มีความจําเปนหรือ
มีเหตุพิเศษ
6.โครงการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวยกรณีที่มี ความจําเปนหรือมีเหตุพิเศษ
ประจําป พ.ศ. 2558
7.โครงการรับสมัครคัดเลือกบุคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย กรณีที่มีความจําเปนหรือมีเหตุพิเศษ
ป พ.ศ.2558
8.โครงการปฐมนิเทศครูบรรจุใหมและพัฒนาสมรรถนะครูผูชวย
9.โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและลูกจางประจําหลักสูตร“สารพัดชาง
ประจําอาคาร”
10.โครงการประชุมสัมมนาเสริมสรางวัฒนธรรมขององคกร
11.โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษา
ดานวิชาการ
จุดเนนที่ 3 ดานการบริหารจัดการ
1.โครงการเชาพื้นที่ Web hosting และคาจดโดเมนเนม
2.โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนการจัดระบบควบคุม
ภายในของ สพป.สระบุรี เขต 2 และสถานศึกษา
สวนที่ 4 การบริหารแผนสูการปฏิบตั ิป 2558
ภาคผนวก
๏ คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ
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สวนที่ 1
สวบทนํ
นที่ า1
บทนํา

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป

1. ที่ตั้งและอาณาเขต
งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ตั้งอยูเลขที่ 313 หมู 11 ตําบลบานปา
1. สํทีา่ตนัั้งกและอาณาเขต
อําเภอแกสํงาคอย
จังหวัดสระบุ
รี รหักสษาประถมศึ
ไปรษณีย 18110
เสนรรุี งเขต
ที่ 142 องศา
ดา 43.59439
ิปดาเหนื
นักงานเขตพื
้นที่การศึ
กษาสระบุ
ตั้งอยูเ31
ลขทีลิ่ ป313
หมู 11 ตํฟาลบลบ
านปอา
เสนแวงที
่ 100
35.58478
สระบุอรี
อํกัาบเภอแก
งคอย
จังหวัองศา
ดสระบุ54รี รหัลิปสดา
ไปรษณี
ย 18110ฟเสลนิปรุดาตะวั
งที่ 14นออก
องศา อยู
31หลิาปงจากศาลากลางจั
ดา 43.59439 ฟงลหวัิปดดาเหนื
ประมาณ
15่ กิ100
โลเมตร
ตั้งอยู54หางจากกรุ
งเทพมหานครไปทางทิ
ทางหลวงแผนดินงหมายเลข
กับเสนแวงที
องศา
ลิปดา 35.58478
ฟลิปดาตะวัศนเหนื
ออกอตามเส
อยูหนางจากศาลากลางจั
หวัดสระบุ2รี
ถนนมิตรภาพ
115หางจากกรุ
กิโลเมตรงเทพมหานครไปทางทิ
ประกอบดวย 5 อํศาเหนื
เภออตามเส
คือ อํนาทางหลวงแผ
เภอแกงคอยนดิอํนาเภอหนองแค
ประมาณ
15 กิโระยะทาง
ลเมตร ตั้งอยู
หมายเลข 2
อําเภอวิตรภาพ
หารแดงระยะทาง
อําเภอมวกเหล็
งมวง มีอวยาณาเขตติ
ดตอ คืดัองนี้ อําเภอแกงคอย อําเภอหนองแค
ถนนมิ
115 กกิและอํ
โลเมตราเภอวั
ประกอบด
5 อําเภอ
อําเภอวิหารแดง อําเภอมวกเหล็ก และอําเภอวังมวง มีอาณาเขตติดตอ ดังนี้
ทิศเหนือ
เหนือ
ทิทิศศใต

ติดตออําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
เภอพัฒนานิอคมจังจัหวั
งหวัดปทุ
ดลพบุ
รี
ติติดดตตอออํอําาเภอหนองเสื
มธานี

ทิทิศศตะวั
ใต นออก
ทิศตะวันออก

ติติดดตตอออํอําาเภอหนองเสื
หวัดคปทุิ้ว มธานี
เภอปากชองออํจัางเภอสี
จัติงดหวั
าเภอบ
ตอดอํนครราชสี
าเภอปากชมาองและอํ
อําเภอสี
คิ้วานนา จังหวัดนครนายก
ติจังดหวั
ตอดอํนครราชสี
าเภอภาชีมอําาและอํ
เภอวังานเภอบ
อย านนา จังหวัดนครนายก

ทิศตะวันตก
ทิศตะวันตก

อํติาดเภออุ
ัย จังหวัดอํพระนครศรี
ตออําทเภอภาชี
าเภอวังนอยอยุธยา
และอํ
าเภอเมื
งสระบุ
รี อําเภอเฉลิ
อําเภออุ
ทัย จัองหวั
ดพระนครศรี
อยุธมยาพระเกียรติ
จังหวัดาสระบุ
และอํ
เภอเมืรอี งสระบุรี อําเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสระบุรี
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จ.ลพบุรี

อ.วังมวง

จ.นครราชสีมา

อ.มวกเหล็ก

อ.แกงคอย

จ.พระนครศรีอยุธยา

N

อ.หนองแค
อ.วิหารแดง

จ.ปทุมธานี

จ.นครนายก

W

E
S

อําเภอแกงคอย

มีพื้นที่ 906.212 ตารางกิโลเมตร

อําเภอหนองแค

มีพื้นที่ 277.867 ตารางกิโลเมตร

อําเภอวิหารแดง

มีพื้นที่ 208.751 ตารางกิโลเมตร

อําเภอมวกเหล็ก

มีพื้นที่ 687.543 ตารางกิโลเมตร

อําเภอวังมวง

มีพื้นที่ 343.998 ตารางกิโลเมตร

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2558 (2)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

2. การแบงเขตการปกครอง
แบงเขตการปกครองออกเปน 5 อําเภอ 47 ตําบล 463 หมูบาน 9 เทศบาล 45 องคการบริหาร
สวนตําบล รายละเอียดตามตาราง 1
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนหมูบาน ตําบล อําเภอ เทศบาล อบต. จํานวนประชากร จําแนกรายอําเภอ
อําเภอ
แกงคอย
หนองแค
วิหารแดง
มวกเหล็ก
วังมวง
รวม

ตําบล

หมูบาน

14
18
6
6
3
47

117
181
54
80
31
463

เทศบาล อบต.
2
3
2
1
1
9

13
17
6
6
3
45

พื้นที่
(ตร.กม.)

ประชากร

906.212
277.867
208.751
687.543
343.998
2,424.371

96,514
90,710
37,886
54,174
19,258
298,542

ระยะทาง
จากจังหวัด
ถึงอําเภอ(กม.)
15
21
28
38
64

3. ลักษณะภูมิประเทศ
3.1 พื้นที่เปนเขาหยอมหรือที่ราบสูงและภูเขา ไดแก บริเวณทางเหนือของ อําเภอแกงคอย อําเภอ
มวกเหล็กและอําเภอวังมวง สวนมากเปนพื้นที่ภูเขาที่มีเนินเขาลูกโดด(Monadnock)สลับกับที่ราบสูง
3.2 พื้นที่ราบลุม ไดแกบริเวณพื้นที่สวนใหญทางดานทิศตะวันตกของจังหวัด เปนพื้นที่ราบลุม
ซึ่งเปนสวนหนึ่งของที่ราบลุมเจาพระยามีอาณาเขตอยูในพื้นที่อําเภอหนองแค อําเภอวิหารแดง
4. เศรษฐกิจ
ประชากรในพื้นที่สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม อาชีพปศุสัตว งานฝมือ บางสวนมีรายได
จากการใชแรงงานอุตสาหกรรมและคาขาย
- รายไดเฉลี่ย/คน/ป ประมาณ 34,873 บาท
- รายไดรวม/เฉลี่ย/ครัวเรือน/ป ประมาณ 50,000 – 100,000 บาท
5. การคมนาคม
ทางที่สามารถใชเดินทางติดตอภายในจังหวัด และระหวางจังหวัดไดสะดวกทุกฤดูกาล
5.1. ทางรถไฟ มีทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ และสายเหนือผาน โดยที่ทางรถไฟ
สายตะวันออกเฉียงเหนือจะผาน อําเภอแกงคอย และอําเภอมวกเหล็ก
5.2. ทางรถยนต มีถนนสําคัญ 2 สาย คือ
1) ถนนสายพหลโยธิน (ทางหลวงหมายเลข 1) ระหวางกรุงเทพฯ ถึงจังหวัดลพบุรี ระยะทาง
153 กิโลเมตร ผานอําเภอหนองแค อําเภอเมืองสระบุรี
2) ถนนสายมิตรภาพ (ทางหลวงหมายเลข 2) ระหวางจังหวัดสระบุรี ถึงจังหวัดนครราชสีมา
ระยะทาง 149 กิโลเมตร ผานอําเภอแกงคอย และอําเภอมวกเหล็ก
5.3. ทางน้ํา เปนเสนทางคมนาคมขนสงที่สําคัญมากทางหนึ่งในอดีต แตปจจุบันไดลดความสําคัญ
ลงมาก เนื่องจากความสะดวกและความคลองตัวในการคมนาคมขนสงทางบกมีมากขึ้น แตอยางไรก็ตาม
ในปจจุบันมักจะใชเปนเสนทางการทองเที่ยว
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6. ด้านการท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (Natural Attraction)
 ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า อาเภอแก่งคอย มีน้าตกที่เกิด
ท่ามกลางป่ าดิบชื้นที่สมบู รณ์ของเทือกเขาใหญ่น้าตกสูงสุ ดของจังหวัดสระบุรี มีเส้ นทางเดินป่า มี น้าตกที่มี
ความสวยงามแตกต่ างกั น ได้ แก่ น้ าตกเจ็ ดคดเหนื อ น้ าตกเจ็ ดคดกลางน้ าตกเจ็ ดคดใต้ น้ าตกเจ็ ดคดใหญ่
น้าตกโกรกอีดก
 เขาหินปูน พระพุทธบาทน้อย ตาบลสองคอน อาเภอแก่งคอย มีพื้นที่ 3,200 ไร่ ขุนเขาแห่งนี้
มีลักษณะเป็ นภูเขาหินปู นสูงชันโดดเด่นสลับซับซ้อนเรียงรายด้วยยอดเขาแหลม ไม่น้อยกว่า 14 ยอด
เป็นเทือกเขาหินปูนที่มีระบบนิเวศน์ที่ค่อนข้างสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่ง
 ลาธารมวกเหล็ก อาเภอมวกเหล็ก ลาธารที่กั้นระหว่าง อาเภอมวกเหล็ก และอาเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา มีต้นน้าในป่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งเป็นน้าผุดจากใต้ดิน ทาให้มีน้าไหลตลอดทั้ งปี
ไหลลงสู่แม่น้าป่าสัก ผ่านดินแดนป่าดิบชื้นสลับป่าเบญจพรรณที่ยังคงความสมบูรณ์ตลอดเส้นทาง
 อุทยานแห่งชาติน้าตกสามหลั่น มีเนื้อที่ประมาณ 44 ตารางกิโลเมตร หรือ 27,856 ไร่ ในช่วง
ประมาณเดือนตุลาคม-มกราคมเป็นช่วงที่อากาศหนาวเย็นเหมาะสมสาหรับการเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อน
ประกอบด้วยภูเขาน้อยใหญ่ มีที่ราบในหุบเขา ป่าเบญจพรรณและป่าดิบแล้ง สัตว์ป่าที่อาศัยอยู่เป็นสัตว์ขนาด
เล็ก เช่น ไก่ฟ้า ไก่ป่า ลิง หมูป่า และนกนานาชนิด ที่สาคัญได้แก่ นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธรในบริเวณอุทยานฯ
มีน้าตก และอ่างเก็บน้าสวยงามหลายแหล่ง ดังนี้ น้าตกสามหลั่น น้าตกโพธิ์หินดาษ น้าตกโตนรากไทร
อ่างเก็บน้าซับปลากั้ง อ่างเก็บน้าเขาแก้ว บึงหนองโพธิ์
 สวนพฤกษศาสตร์ภาคกลาง (พุแค) ตาบลพุแค อาเภอเฉลิมพระเกียรติ เป็นสวนพฤกษศาสตร์
ขนาดใหญ่ มีต้นไม้และพันธุ์ไม้ต่ างๆ ร่มรื่น เหมาะสาหรับพักผ่อนหย่อนใจ ชื่นชมธรรมชาติ และเป็นแหล่ง
ศึกษาพันธุ์ไม้ต่างๆ
 น้าตกป่าลานหินดาดหมู่ 6 ตาบลวังม่วง อาเภอวังม่วง มีน้าตกหลายชั้นสวยงาม สภาพธรรมชาติ
สมบูรณ์
 น้าตกตะพานหิน หมู่ 5 บ้านตาพานหิน ตาบลคาพราน อาเภอวังม่วง เป็นลาน้าตกใสสะอาด
ธรรมชาติร่มรื่น
 แก่งคันนา อยู่ที่ ตาบลแสลงพัน อาเภอวังม่วง เป็นเกาะแก่งกลางลาน้าป่าสัก เป็นโขดหินสลับ
กับน้าใสไหลสวยงาม
 ทะเลบ้านหมอ ตั้งอยู่ที่ตาบลบ้านหมอ มีเนื้อที่ประมาณ 1,600 ไร่ ลักษณะเป็นบึง เป็นที่อาศัย
ของสัตว์น้านานาชนิด บรรยากาศร่มรื่น ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนกรกฎาคม จะมีฝูงนกเป็ดน้าที่บินหนี
อากาศหนาวจากไซบีเรียมาลงเล่นน้า
 น้าตกซับ เหว หมู่ 6 ต าบลซั บ สนุ่ น อาเภอมวกเหล็ก เป็ นน้ าตกแห่ ง ใหม่ที่ พบในอาเภอ
มวกเหล็ก
 ถ้าศรีวิไล อยู่ที่หมู่ 2บ้านหน้ าพระลาน ตาบลหน้าพระลาน อาเภอเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งมีสานัก
สงฆ์ตั้งอยู่ภายในถ้ามีพระพุทธเนาวรัตน์ ศิลปะล้านนา และยังมีหินงอกหินย้อยสวยงามมาก
 ถ้าวิปัสสนาเนรมิต อยู่ที่ ตาบลหน้าพระลาน อาเภอเฉลิมพระเกียรติ เป็นถ้าหินงอกหินย้อย
ตามธรรมชาติ
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 ถ้ํ า พุ ท ธสุ โ สทอง(วิ ม านแก ว ) ตั้ ง อยู ที่ ห มู 2 บ า นหน า พระลาน อํ า เภอเฉลิ ม พระเกี ย รติ

เปนถ้ําหินปูนสวยงาม
 ถ้ําดาวเขาแก ว ตั้ง อยูที่ตํา บลลํา พญากลาง อํ าเภอมวกเหล็ ก เป นถ้ําที่มี จุดสีแ ดง สีดํ า และ
สีน้ําตาล อยูบ นเพดานถ้ํ า เมื่อถู กแสงไฟจะมีป ระกายระยิบระยับ สวยงามและมี ฝูงค างคาวอาศัยอยูเป น
จํานวนมาก
 ถ้ําพระธาตุเจริญธรรม(ถ้ําบอปลา) อยูที่บานบอโศรก ตําบลสองคอน อําเภอแกงคอย เปนถ้ํา
ที่มีหินงอกหินยอยสวยงาม
 ถ้ําผาเสด็จ อยูที่บานซับบอน ตําบลทับกวาง อําเภอแกงคอย เปนที่ที่รัชกาลที่ 5 และสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถเคยเสด็จและทรงจารึกพระปรมาภิไธยไว
 สวนนกไผต่ํา อยูที่ตําบลไผต่ํา อําเภอหนองแค อยูในที่ดินของเอกชน เปนที่อยูอาศัยของฝูงนก
พันธุตางๆ มากมาย
การทองเที่ยวทางประวัติศาสตร/โบราณสถาน (Historical Attraction)
 วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารและรอยพระพุทธบาท ตั้งอยูที่ตําบลขุนโขลนอําเภอพระพุทธ
บาทมีปูชนียสถานที่สําคัญคือ“รอยพระพุทธบาท”ที่ประทับไวบนหินเหนือไหลเขาสุวรรณบรรพตหรือเขา
สัจจพันธคีรเี ปนรอยพระพุทธบาทเบื้องซายคนพบในสมัยพระเจาทรงธรรมเมื่อประมาณ 350 ปมาแลวเปนที่
รูจักและสักการะบูชาของชาวไทยและชาวตางประเทศ
 บ อ พรานล า งเนื้ อ อยู ตํ า บลขุ น โขลน อํ า เภอพระพุ ท ธบาท อยู ใ กล กั บ วั ด พระพุ ท ธบาท
ราช-วรมหาวิหาร ลักษณะเปนหินขนาดยอม ที่บริเวณปากบอมีรอยคลายเขาคน ใกลบริเวณนี้มีหินลาด
และมีหลุมลึกลงไป มีขนาดเทากระปองนม น้ําที่ไหลจากหลุมนี้ถือกันวาเปนน้ําศักดิ์สิทธิ์ มีประวัติเล าวา
พรานบุญผูพบรอยพระพุทธบาทเปนนําเนื้อที่ลาไดมาลางที่บอ โดยคุกเขาและกมลงลางเนื้อที่บอ สวนหลุม
ขนาดเทากระปองนม คือ รอยปกหอกของพรานบุญ ซึ่งมีน้ําไหลออกมาไมขาด
 พิพิธภัณฑสถานพระพุทธบาท อยูในบริเวณวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารเปนที่เก็บรวบรวม
ศิลปวัตถุอันมีคายิ่งเชนเครื่องทรงของสมเด็จพระเจาทรงธรรมเครื่องลายครามสังคโลกเครื่องทองสําริดโบราณ
ศาสตราวุธโบราณรอยพระพุทธบาทจําลองยอดมณฑปพระพุทธบาทเกาแกพัดยศของพระสมัยตางๆ
 พระตํ า หนั ก ท า ยพิ กุ ล เป น พระราชวั ง โบราณอยู บ ริ เ วณวั ด พระพุ ท ธบาทราชวรมหาวิ ห าร
ปจจุบันไมมีซากตําหนักปรากฏอยูคงมีแตเกยชางและซากกําแพงเปนเขตโดยรอบ
 ตําหนักธารเกษม ตั้งอยูที่ตําบลขุนโขลนอําเภอพระพุทธบาทเปนพระตําหนักที่สมเด็จพระเจา
ปราสาททองโปรดเกลาใหส รางเปนที่ป ระทับเมื่อคราวเสด็จ นมัส การพระพุทธบาท ณ ริมธารน้ําใตธาร
ทองแดงปจจุบันเหลือเพียงรอยฐานตําหนัก
 ตํา หนั ก สระยอ อยู ที่ ตํ าบลขุ น โขลนอํ า เภอพระพุ ท ธบาทเป น พระตํ าหนั ก ที่ ส มเด็ จ พระเจ า
ปราสาททองโปรดเกลาใหสรางพลับพลาตามเสนทางที่เสด็จไปนมัส การพระพุทธบาทปจจุบันเหลือเพียง
รอยฐานตําหนัก
 ถ้ําเทพนิมิตธารทองแดง ตําบลพุคําจาน อําเภอพระพุทธบาท เปนแหลงโบราณคดีสมัยกอน
ประวัติศาสตร
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 พระพุทธฉาย อยูที่วัดพระพุทธฉายตําบลหนองปลาไหล อําเภอเมืองสระบุรี เปนวัดที่อยูเชิงเขา

ปถวีมีรอยพระพุทธรูปอยูที่บนชะงอนผา มีบันไดขึ้นไปรอบรอบบริเวณมีความรมรื่นมีถนนคอนกรีตขึ้นสูยอด
เขาสามารถนํารถขึ้นไปชมทัศนียภาพอันสวยงามและนมัสการรอยพระพุทธบาทเบื้องขวาซึ่งอยูบนยอดเขาได
 ถ้ําเขาแดง อยูในอุทยานแหงชาติเขาสามหลั่นเคยเปนที่หลบภัยทางอากาศของทหารญี่ปุน
 เขาครกหรือเขาสองกลอง อยูที่หมู 1 บานพระพุทธฉาย ตําบลหนองปลาไหล อําเภอเมืองสระบุรี
สมั ยสงครามโลกครั้ ง ที่ 2 ทหารญี่ ปุ นใช เ ป นที่ ส องกล องดู ความเคลื่ อนไหวของฝ ายตรงข าม สภาพยั ง
ความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติ
 เขาเรดาห อยูใ นเขตอุทยานแห งชาติเขาสามหลั่น เคยเปนฐานที่ตั้ง ปนใหญของทหารญี่ปุ น
ยังมีซากเจดียโบราณอยู
 ถ้ําเขาทุเรียน อยูในอุทยานแหงชาติเขาสามหลั่น หมู 1 บานพระพุทธฉาย ตําบลหนองปลาไหล
อําเภอเมืองสระบุรี เคยเปนที่หลบภัยและเก็บอาวุธยุทโธปกรณของทหารญี่ปุน
 ถ้ํ า ผาเสด็ จ อยู ที่ ห มู 5 บ า นซั บ บอน ตํ า บลทั บ กวาง อํ า เภอแก ง คอย เป น ที่ รั ช กาลที่ 5
และสมเด็จพระบรมราชินีนาถเคยเสด็จ และทรงจารึกพระปรมาภิไธยไว
 ถ้ํา นารายณ หรื อถ้ํา เขาวง หมูที่ 5บ า นเขาวง อํ า เภอพระพุท ธบาท เป นถ้ํ า หิน งอกหิ นย อ ย
มีอักษรมอญโบราณจารึกไวที่ปากถ้ํา
 ถ้ําพระโพธิ์สัตว และถ้ําธรรมทัศน ตั้งอยูที่หมู 10 ตําบลทับกวาง อําเภอแกงคอย เปนถ้ําที่มี
ภาพจําหลัก และรูปพระโพธิสัตวศิลปสมัยทวาราวดี และสถานที่บูชาจตุรพิมาน พระเจดียทรงลังกา และ
ยังมีหินงอกหินยอย บริเวณถ้ํายังเปนแหลงธรรมชาติ มีพันธุไมตางๆ นานาชนิด มีความรมรื่น สวยงามมาก
 วัดสมุหประดิษฐาราม บานสวนดอก ตําบลสวนดอกไม เปนวัดที่มีพระพุทธรูปทําดวยศิลาทราย
จิตรกรรมฝาผนังที่งดงาม
 วัด เขาแก ววรวิ หาร ตํา บลต น ตาล อํ า เภอเสาไห เป น วัด เก า แก ได รั บ การบู รณปฏิ สั ง ขรณ
สมัยรัชกาลที่ 4 มีพระเจดียสวยงาม และพระพุทธรูปโบราณที่สวยงาม
 วัดปาสวางบุญ ตําบลชะอม อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี เปนวัดที่มีพระมหาเจดีย 500 ยอด
มีเสนผาศูนยกลาง 50 เมตร ทั้งหมดมี 9 ชั้น ตรงกลางเปนองคประธาน (ไดถอดแบบยอดเจดียพระพุทธคยา
ประเทศอินเดีย ) พรอมมีบ ริวาร 500 องค ไดอัญ เชิญ พระบรมสารีริก ธาตุสวนพระเศียรจากวัดเนปาล
ประเทศเนปาล โดยพระซึ่งเปนตระกูลศากยะรุนสุดทายมอบใหมาบรรจุ . พระบรมสารีริกธาตุ จากอินเดีย
ศรีลังกา และสาธุชนไดนํามารวมบรรจุ ในพระมหาเจดีย 500 ยอดทุกองค ในจํานวนพระเจดีย 500 ยอด
ลวนแลวไดบรรจุพระบรมสารีริกธาตุทุกองค
การทองเที่ยวทางวัฒนธรรม (Cultural Attraction)
 ศูนยอนุรักษวัฒนธรรมไทยวน ชุมชนไทยวน ตําบลตนตาล อําเภอเสาไห เสนหบานเรือนไทย
ริมน้ําปาสัก ที่ไดรับการอนุรักษ โดยชุมชนที่มีความเขมแข็งในการสืบสานวัฒนธรรม ไทยวน (โย-นก)
 พักโฮมสเตย กับชุมชนที่ยังคงอนุรักษวัฒนธรรม ความเปนอยู แบบไทยๆ เสนหจาก
ความโอบออมอารี ในบรรยากาศบานริมน้ําปาสัก อาทิ โฮมสเตย ตําบลตนตาล อําเภอเสาไห และโฮมสเตย
ตําบลดาวเรือง อําเภอเมืองสระบุรี
 ชุมชนหนองควายโซ (บานไรกาแฟ) ตําบลหนองควายโซ อําเภอหนองแซง ชมวิถีชีวิตชาวบาน
และโรงงานคั่วกาแฟ โดยที่พัฒนาโดยคนในพื้นที่ เพื่อสรางงาน สรางรายไดใหแกชุมชน
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 โครงการทฤษฎีใหม วัดมงคลชัยพัฒนาตําบลหวยบง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ พื้นที่การเกษตร
ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีจินตนาการเกี่ยวกับการพัฒนาวัด และสภาพที่ดินทํากินที่แหงแลง
ราษฎรมีฐานะยากจน ประสบปญหาการขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตร ทรงมีพระราชดําริเมื่อป พ.ศ. 2531
ใหเจาหนาที่มูล นิธิชัยพัฒ นาจัดหาและซื้อที่ดินติดกับวัดฯ แบ ง พื้นที่เ ปน 2 แปลง เพื่อศึกษาและสาธิต
การเกษตรใหแกราษฎรไดสามารถนําไปปฏิบัติใชกับพื้นที่ของตนเองได
 ทองเที่ย วเชิงเกษตร ไรองุน ไรผัก ปลอดสารพิษ สําหรับ การทองเที่ยวเยี่ยมชมวิถีชีวิตของ
เกษตรกร เรียนรูรวมกัน รวมถึงการซื้อของฝาก
 เที่ยวฟารมโคนม องคก ารสง เสริมกิจ การโคนมแหงประเทศไทย (อสค.) อําเภอมวกเหล็ก
ดวยภูมิประเทศติดที่ราบสูงขนาบเปนแนวขนานดวยเทือกเขาใหญ ทําใหอากาศรายรอบบริเวณรองเขาแหงนี้
เย็นสบาย เหมาะแกการทําฟารมโคนม ซึ่งเปนอาชีพพระราชทานสําหรับชาวมวกเหล็กมายาวนาน ที่มาแหง
การแตงกายเลียนแบบชาวคาวบอยตะวันตก หรือดินแดนแหง “คาวบอยเมืองไทย”
 ฟารมมาปภัสรา อําเภอวังมวง โดยเปนฟารมเพาะพันธุมา แมพันธุจะนําเขามาจากประเทศ
ออสเตรเลีย
 ฟารมเลี้ยงผึ้ง ฮันนี่ ฮัท อําเภอวังมวง เที่ยวชมฟารมผึ้ง ที่เลี้ยงดวยเกสรดอกทานตะวัน
 ไรองุน เปนทิวแถวเรียงรายตลอดอําเภอมวกเหล็ก อาทิ สวนองุนแวงเดอเรย ไรองุนภูอมร
ไรองุนเปรมสารินทรไรองุนคุณมาลี อําเภอมวกเหล็ก และไรองุนปภัสรา อําเภอวังมวง
 ไรยานา อําเภอวังมวง ชมสวนและเลือกซื้อ ผักผลไมปลอดสารพิษ และฟารมเลี้ยงแพะ
 ศูนยเกษตรธรรมชาติคิวเซ ศึกษาวิธีการใชเทคโนโลยี EM เพื่อการปรับปรุงดิน และปลูกผัก
ปลอดสารพิษ
 ไรผักหวานปา อําเภอบานหมอ ผักหวานปา ใหโปรตีน วิตามิน และเกลือแร โดยเฉพาะอยางยิ่ง
วิตามินบี 2 ผูที่ขาดวิตามินบี 2 จะทําใหเปนโรคปากเปอย (ปากนกกระจอก) หรือถาขาดในวัยเด็กจะทําให
ชะงักการเจริญเติบโตและแคระแกรนได นอกจากนั้นยังเปนสมุนไพรโดยสามารถแกรอนในกระหายน้ําตมดื่ม
เปนยาลดไข และชวยในการขับถายไดดี เกษตรกรในอําเภอบานหมอ ไดสืบทอดเทคนิคการปลูกผักหวานปา
ใหสามารถตัดยอดไดตลอดทั้งป เปดใหนักทองเที่ยวเยี่ยมชม และซื้อผลิตภัณฑโดยตรงไดจากในไร
 พักฟารมสเตย เยี่ยมชมและพักกับเกษตรกรรุนบุกเบิก ผูมีความรูความเชี่ยวชาญ และมีจิตใจ
รวมกันอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม กับกลุมเกษตรกรกาวหนา (ฟารมโคนม) ตําบลซับสนุน
อําเภอมวกเหล็ก
 แหลงไมลอม จากถนนมิตรภาพ กลับ รถ เพื่อเลี้ยวเขา สูท างหลวงแผนดินหมายเลข 3222
(กม.ที่ 120 ไปบานนา อ.นครนายก) สองขางทางจะเต็ม ไปด วยไมล อมขนาดใหญ ที่ ได รับ การฟู ม ฟ ก
เพื่อสงขายใหกับผูประกอบการดานการจัดสวน ตกแตงอาคารสถานที่ หลากหลายดวยพันธุไมหลายชนิด
ที่หายาก อาทิ ปป ลีลาวดี ปาลม เปนตน
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การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism)
 สปาในสถานประกอบการโรงพยาบาล อาทิ โรงพยาบาลเสาไห อําเภอเสาไห และโรงพยาบาล
มิชชั่น อําเภอมวกเหล็ก
 สปาในสถานประกอบการภาคเอกชน อาทิ โรงแรมสระบุรีอินน อ.เมือง โรงแรมมวกเหล็กพารา
ไดซ อ.มวกเหล็ก สวนสายปานรีสอรท อ.มวกเหล็ก และอนามายา สปา อ.มวกเหล็ก
แหลงทองเที่ยวเพื่อนันทนาการ (Recreational Attraction)
 พายเรือคยัค/ลองแกง โดยน้ําตกไรกุสุมารีสอรท อําเภอมวกเหล็ก เปนสุดยอดแหง
ความทาทาย ดวยกิจกรรมการโรยตัวในสายน้ําตกแหงใหมของผืนปาดงพญาเย็นที่มีความสูงกวา 25 เมตร
 ป น หน า ผา/โรยตั ว จั ด ให มี กิ จ กรรมป น หน า ผา โรยตั ว ในระดั บ ความยาก 5-6A
ซึ่งมีหลากหลายพื้นที่ อาทิ ปนหนาผา (Bouldering) เขาพระพุทธฉาย อําเภอเมือง และหนาผาในเขตน้ําตกเหว
นอย อําเภอมวกเหล็ก ปนหนาผา/โรยตัว
 สํารวจถ้ํา โดยผูประกอบการที่มีความเชี่ยวชาญทางดานการจัดการการทองเที่ยวแบบผจญภั ย
และการสํารวจถ้ํา เปนเสนทางทองเที่ยวที่นาตื่นเตน และใหความรูเกี่ยวกับถ้ําในเชิงนิเวศวิทยา อาทิ สํารวจ
ถ้ําลุมพินีสวนหิน อําเภอมวกเหล็ก และถ้ําพระโพธิสัตว อําเภอแกงคอย
 สนามกอล ฟ มี ส นามกอล ฟ มาตรฐาน เป ด ให บ ริ ก ารใน 3 รายคื อ ศู น ย กี ฬากอล ฟ อดิ ศ ร
ศูนยการทหารมา คายอดิศร อําเภอเมือง สนามกอลฟ โรงแรมเซอรเจมส อําเภอมวกเหล็ก และสนามกอลฟ
ซิสโกแลนด อําเภอบานหมอ
 ท องเที่ ย วในศู นย ก ารทหารม า ค า ยอดิ ศร อํ า เภอเมื อ ง กิ จ กรรมที่ ท างศู น ย ก ารทหารม า
คายอดิศร เปดใหบริการคือ พิพิธภัณฑทหารมาสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติและสนามยิงปนคายอดิศร

 โรงยิม สําหรับฝกการปนหนา ผา อํา เภอเมื อง กลุมคนรุ นใหมใ นจัง หวั ดสระบุ รี ผูให บริ การ

ดานกิจกรรมผจญภัย สรางโรงยิมมาตรฐานสําหรับการฝกการปนหนาผา กอนจะลงสนามจริงอยางปลอดภัย
 มวกเหล็กATVs อําเภอมวกเหล็ก ผูประกอบการที่ริเริ่มบุกเบิก การทองเที่ยวแบบผจญภัย
มีบริการหลากหลาย อาทิ ขับรถ ATVs Paint Ball และยิงธนู
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม การละเลนพื้นเมือง และงานประจําปของจังหวัดสระบุรี

 ประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาท ณ บริเวณวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร

ตําบล
ขุนโขลน อําเภอพระพุทธบาท จัดนมัสการปละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เริ่มตั้งแตวันขึ้น 1 ค่ําถึง 15 ค่ํา
เดือน 3 รวม 15 วัน ครั้งที่ 2 เริ่มตั้งแตวันขึ้น 8 ค่ํา เดือน 4 ถึง 15 ค่ําเดือน 4 รวม 8 วัน
 การแขงขันเรือยาวประเพณีลุมน้ําปาสัก อําเภอเสาไห จัดใหมีการแขงขันเปนประเพณี
ณ บริเวณทาน้ําหนาที่วาการอําเภอเสาไห กําหนดใหมีการแขงขันเปนประจําทุกป ในวันเสาร –
อาทิตย สุดทายของเดือนกันยายน
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 ประเพณีสงกรานตสรงน้ําพระ เสานางตะเคียนวัดสูงอําเภอเสาไห จัดใหมีประเพณีสงกรานตสรง

น้ํา เสานางตะเคียน (เสารองไห ) เปนประจําทุกป ณ บริเวณหนาอุโบสถวัดสูง ตําบลเสาไห กําหนดจัดงาน
ในวันที่ ๒๒-๒๓ เมษายนของทุกป
 ประเพณีตักบาตรดอกไม วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อําเภอพระพุทธบาทเปนประเพณี
ที่สําคัญของจังหวัดสระบุรี และมีแหงเดียวในประเทศไทย โดยถือเอาวันเขาพรรษา วันแรม 1 ค่ําเดือน 8
ของทุกป และของที่นํามาใสบาตรคือ“ดอกเขาพรรษา” ซึ่งขึ้นอยูตามไหลเขา ในละแวกวัด และจะมีเฉพาะ
ในชวงเขาพรรษาเทานั้น เปนงานประเพณีที่สําคัญและยิ่งใหญของจังหวัดสระบุรี
 ประเพณีแหพระเขี้ยวแกว วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อําเภอพระพุทธบาท จัดในวันขึ้น
๑ ค่ําเดือน ๔ มีการอัญเชิญพระเขี้ยวแกวจากพิพิธภัณฑวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารออกแหฉลองรอบ
เมืองพระพุทธบาท ซึ่งมีความเชื่อวา หากมีการแหพระเขี้ยวแกวแลว จะสามารถบันดาลใหประชาชนไดรับ
ความรมเย็นเปนสุข
 ประเพณีเจาพอเขาตก ที่บริเวณวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร เปนประเพณีประจําป หรือ
เรียกวา“งานแหเจาพอเขาตก” ในงานจะมีการแสดงอภินิหารตาง ๆ ของเจาพอเขาตกควบคูไปกับการกระทําพิธี
ลุยไฟ แหสิงโต และการแสดงงิ้ว จะมีชาวจีนที่เ ปนลูก ศิษยอยูทั่วประเทศเดินทางมารวมงาน เริ่ม ตั้ง แต
วันขึ้น 1 ค่ํา เดือน 5 รวม 4วัน เปนประจําทุกป
 งานประเพณีกําฟา ตําบลบานกลับ อําเภอหนองโดน เปนประเพณีท องถิ่น ของชาวไทยที่พูดภาษา
ยวน ไดทําสืบตอเนื่องกันมากวา 150 ปเศษ ประกอบพิธีในวันขึ้น 3 ค่ํา เดือน 3 มีการทําบุญตักบาตรดวย
ขาวจี่ (คือขาวเหนียวนึ่งสุก แลวปนเปนกอนเทากําปน แลวทาดวยไขปงพอเหลือง)นอกจากนี้ยังมีพิธีสูขวัญ
ขาว คือนําขาวใสถุงมาทําพิธีเสร็จแลวไปคลุกเคลากับพันธุขาวที่บาน เพื่อเปนสิริมงคล
 งานประเพณีไท–ยวน ในถิ่นที่มีคนไทยวนอยูโดยเฉพาะอําเภอเสาไห อําเภอเฉลิมพระเกียรติ อําเภอ
เมืองสระบุรี จะมีการจัดงานเลี้ยงขันโตกการทําบุญแบบสลากภัตการละเลนพื้นเมือง
 งานของดีสระบุรี กําหนดจัดงานในชวงเดือนธันวาคมของทุกปมีกิจกรรมการแสดงสินคาพื้นเมือง
งานแสดงสินคาอุตสาหกรรมสินคาหัตถกรรมพื้นบานเปนสินคาคุณภาพ
 วันโคนมแหงชาติ กําหนดจัดงานในชวงเดือนมกราคมของทุกปโดยจัดที่องคการสงเสริมกิจการ
โคนมแหง ประเทศไทยอําเภอมวกเหล็ก ภายในงานจะมีก ารประกวดโคนมและการแสดงตางๆ รวมถึ ง
นิทรรศการดานการผลิตนมดวย
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ภารกิจของสํานักงานเขตพื้นที่การศึ
การศึกษา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องการแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2553 ขอ 3 มาตรา 37 ในแตละ
เขตพื้นที่การศึกษา ใหมีคณะกรรมการและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีอํานาจหนาที่ในการกํากับดูแล
จัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา ประสาน สงเสริม และสนับสนุน
สถานศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษา ประสาน และสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหสามารถ
จัดการศึกษาสอดคลองกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษาสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล
ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคม
อื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษาและปฏิบัติหนาที่อื่นทีเ่ กี่ยวของกับอํานาจ
หนาที่ที่ระบุไวขางตนทั้งนี้ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 37 ใหมีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อทําหนาที่ในการดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจ
หนาที่ของคณะกรรมการตามที่กําหนดไวใน มาตรา 36 และใหมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการศึกษาตามที่
กําหนดไวในกฎกระทรวงนี้หรือกฎหมายอื่นและมีอํานาจหนาที่ดังนี้
1. อํานาจหนาที่ในการบริหารและการจัดการศึกษาและพัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษา
ใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. อํานาจหนาที่ในการพัฒนางานดานวิชาการและจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษารวมกับสถานศึกษา
3. รับผิดชอบในการพิจารณาแบงสวนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาและ
สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
4. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนดและประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องแบงสวน
ราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2553 ไดกําหนดอํานาจหนาที่ของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาดังนี้
1. จัดทํานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษา ใหสอดคลองกับนโยบายมาตรฐาน
การศึกษาแผนการศึกษาแผนการศึกษาขั้นพื้นฐานและความตองการของทองถิ่น
2. วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหนวยงานในเขต
พื้นที่การศึกษาและแจงการจัดสรรงบประมาณที่ไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบรวมทั้งกํากับ ตรวจสอบ
ติดตามการใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว
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3. สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
4. กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา
5. ศึกษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
6. ประสานระดมทรัพยากรดานตาง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อสงเสริม สนับสนุนการจัด
และพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
8. ประสาน สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น รวมทั้งบุคคล และองคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถานบันอื่น
ที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
9. ดําเนินงานและประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัย และพัฒนาการศึกษา
10. ประสาน สงเสริมการดําเนินการของคณะอนุกรรมการและคณะทํางานดานการศึกษา
11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองคกร หรือหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ และ
ภาคเอกชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในฐานะสํานักงานผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ
12. ปฏิบัติหนาที่อื่นเกี่ยวกับภารกิจภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิไดระบุใหเปนหนาที่ของ
หนวยใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

สภาพการจัดการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เปนหนวยงานภายใตการกํากับดูแลของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการแบงสวนราชการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง
การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. 2553 ขอ 3 และขอ 4 เพื่อให
สอดคลองกับภารกิจและการกระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีเอกภาพการบริหารจัดการพรอมรับการปรับเปลี่ยนมุงเนนผลสัมฤทธิ์
ตามภารกิจเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาตามหลักการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง โดยแบงสวนราชการ
ตามการโครงสรางบริหารงานโดยองคคณะบุคคลประกอบดวยคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาและคณะอนุกรรมการขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีโครงสรางการบริหารงาน
ดังนี้

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2558 (11)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

1.โครงสรางการบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลฯ

ผูอํานวยการ
สพป.สระบุรี เขต 2

คณะอนุกรรมการขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
หนวยตรวจสอบภายใน

รองผูอํานวยการ
สพป.สระบุรี เขต 2
กลุมอํานวยการ

กลุมบริหารงานบุคคล

กลุมนโยบายและแผน

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

กลุมกลุมนิเทศ ติดตามฯ

กลุมบริหารงานการเงินฯ

กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน
คณะกรรมการสถานศึกษาฯ

สถานศึกษาในสังกัด
เครือขายสหวิทยศึกษา

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2558 (12)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

2. เขตพื้นที่บริการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 รับผิดชอบจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ใน 5 อําเภอ ประกอบดวย อําเภอแกงคอย อําเภอวิหารแดง อําเภอมวกเหล็ก และอําเภอ วังมวง มีโรงเรียน
ในความรับผิดชอบจํานวน 155 โรงเรียน แยกเปนโรงเรียนรัฐบาล 141 โรงเรียน โรงเรียนเอกชน
14 โรงเรียนและไดบริหารจัดการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหประชากรวัยเรียนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง
มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาใหไดมาตรฐานการศึกษาเพื่อบรรลุผลตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2553(ฉบับที3่ )และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. 2553 ขอ 3 และตามแนวทางกาปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ
ที่สอง ทั้งนี้ได กําหนดรูปแบบการบริหารการจัดการศึกษารูปแบบของเครือขายสหวิทยศึกษาเปนการสราง
เครือขายการพัฒนาคุณภาพการศึกษารวมกันระหวางสถานศึกษา จํานวน 15 สหวิทยศึกษา ดังนี้

สพป.สบ.2 มี 141 โรงเรียน
เมืองใหม (12 โรงเรียน)

วังสีทา (11 โรงเรียน)

แกงคอยรวมใจ(8โรงเรียน)

ผาเสด็จ (8 โรงเรียน)

สุวรรณโยธิน (7 โรงเรียน)

พหลโยธิน (9 โรงเรียน)

ระพีพัฒน (12 โรงเรียน)

ศรีเสาวภาค (9 โรงเรียน)

วิหารแดง (12 โรงเรียน)

สุวรรณศร (11 โรงเรียน)

มิตรภาพมวกเหล็ก
(8โรงเรียน)

ซับสนุนหนองยางเสือ
(9 โรงเรียน)

ลําพญา (11 โรงเรียน)

วังมวง (9 โรงเรียน)

สัมพันธวังมวง(5 โรงเรียน)

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2558 (13)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

3.ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลจานวนสถานศึกษาจาแนกตามสังกัด
สถานศึกษาในสังกัด
อาเภอ
สพป. สพม.
สช.
รวม
แก่งคอย
39
3
7
49

สถานศึกษานอกสังกัด
สอศ.
อปท.
รวม
4
4

รวม
ทั้งสิ้น
53

หนองแค

37

3

2

42

1

7

8

50

วิหารแดง

23

1

1

25

-

-

-

25

มวกเหล็ก

28

2

3

33

1

-

1

34

วังม่วง

14

1

1

16

-

-

-

16

141

10

14

165

2

11

13

178

รวมทั้งสิ้น

ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลจานวนสถานศึกษาสังกัด สพป.สระบุรี เขต 2 และสถานศึกษาเอกชน
จาแนกตามระดับชั้นในการจัดการเรียนการสอน
สถานศึกษาสังกัด สพป.
สถานศึกษาเอกชน
อ.1 -ป.6

อ.1 -ม.3

รวม

อ.1 -อ.3

อ.1-ป.6

อ.1 -ม.3

อ.1 -ม.6

ปวช. ปวส.

รวม

อาเภอ

รวมทั้งสิ้น

 จานวนสถานศึกษาในสังกัดมากที่สุด คือ อาเภอแก่งคอย
 จานวนสถานศึกษานอกสังกัดมากที่สุด คือ อาเภอหนองแค

แก่งคอย

28

11

39

1

2

1

1

2

7

46

หนองแค

31

6

37

-

2

-

-

-

2

39

วิหารแดง
มวกเหล็ก
วังม่วง

19
17
12

4
11
2

23
28
14

-

1
2
-

1

1
-

-

1
3
1

24
31
15

รวม

107

34

141

1

7

2

2

2

14

155

 สถานศึกษาสังกัด สพป.สระบุรี เขต 2 จัดการเรียนการสอนระดับ อ.1-ป.6 มากที่สุด
 สถานศึกษาเอกชน จัดการเรียนการสอนระดับ อ.1-ป.6 และระดับปวช./ปวส.มากที่สุด

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2558 (14)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

ตารางที่ 4 แสดงข้อมูลจานวนสถานศึกษาในสังกัด
จาแนกตามอาเภอ
หนองแค

วิหารแดง

มวกเหล็ก

วังม่วง

ขนาดที่ 1 (นร.1-120 คน)
ขนาดที่ 2 (นร.121-200 คน)
ขนาดที่ 3 (นร.201-300 คน)
ขนาดที่ 4 (นร.301-499 คน)
ขนาดที่ 5 (นร.500-1499 คน)
ขนาดที่ 6 (นร.1500-2499 คน)
ขนาดที่ 7 (นร.2500 คนขึ้นไป)
รวม

แก่งคอย

จานวน คิดเป็น
รวม ร้อยละ

ขนาด

66
43
12
11
9
-

46.80
30.50
8.51
7.80
6.40
-

14
13
5
4
3
-

19
12
1
4
1
-

12
6
2
1
2
-

10
11
4
1
2
-

11
1
0
1
1
-

141

100

39

37

23

28

14

 จานวนสถานศึกษาในสังกัด จาแนกตามขนาดโรงเรียน มากที่สุด คือ ขนาดที่ 1 (นักเรียน 1 -120 คน)
จานวน 66 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 47.52
 จานวนสถานศึกษาในสังกัด จาแนกตามขนาดโรงเรียนน้อยที่สุด คือ ขนาดที่ 5 (นักเรียน 500-1499 คน)
จานวน 9 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 6.38

ตารางที่ 5 แสดงข้อมูลจานวนห้องเรียนและนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพป.สบ.2 จานวน 141 แห่ง
ระดับชั้นเรียน
รวมระดับก่อนประถมศึกษา
รวมระดับประถมศึกษา
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รวมทุกระดับ

จานวน
ห้องเรียน
322
956
134
1,412

ชาย
2,589
8,869
1,762
13,220

จานวนนักเรียน
หญิง
2,447
7,854
1,517
11,818

รวม
5,036
16,723
3,279
25,038

ที่มา : ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557

 จานวนห้องเรียนของโรงเรียนสังกัด สพป.สบ.2 มากที่สุด คือ ระดับประถมศึกษา
 จานวนนักเรียนของโรงเรียนสังกัด สพป.สบ.2 มากที่สุด คือ ระดับประถมศึกษา

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2558 (15)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

ตารางที่ 6 แสดงขอมูลจํานวนหองเรียนและนักเรียนของโรงเรียนเอกชน จํานวน 14 แหง
จํานวน
หองเรียน
85
152
13
6
27
14
297

ระดับชั้นเรียน
ระดับกอนประถมศึกษา
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา(ตอนตน)
ระดับมัธยมศึกษา(ตอนปลาย)
ระดับ ปวช.
ปวส.
รวมทุกระดับ

ชาย
1152
2292
177
32
355
149
4157

จํานวนนักเรียน
หญิง
1104
2277
133
31
224
48
3817

รวม
2256
4569
310
63
576
197
7974

ที่มา : ขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557

 จํานวนหองเรียนโรงเรียนเอกชน มากที่สุด คือ ระดับประถมศึกษา
จํานวนหองเรียนโรงเรียนเอกชน นอยที่สุด คือ ระดับ ปวส.
 จํานวนนักเรียนโรงเรียนสังกัดเอกชน มากที่สุด คือ ระดับประถมศึกษา
จํานวนหองเรียนโรงเรียนเอกชน นอยที่สุด คือ ระดับ ปวส.

ตารางที่ 7 จํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จําแนกตามตําแหนง
ตําแหนง
ครูผูชวย
คศ.1
คศ.2
คศ.3
คศ.4
รวม

ผอ.สพป.

รอง ผอ.
ศึกษานิเทศก ผอ.รร.
สพป.

1

6

1

6

4
8
1
13

รอง
ผอ.รร.

2
10
99
1
112

2
9
11

ครู

รวม

222
228
237
612
2
1301

222
230
253
735
4
1444

ที่มา : กลุมบริหารงานบุคคล ขอมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557

 ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษา มากที่สุด คือ ตําแหนง คศ.3
 ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษา นอยที่สุด คือ ตําแหนง คศ.4

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2558 (16)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

ตารางที่ 8 บุคลากรปฏิบัติงานจริง ณ สพป.สระบุรี เขต 2

รายการ
ผอ.สพป.
รอง ผอ.สพป.
กลุมอํานวยการ
กลุมนโยบายและแผน
กลุมบริหารงานบุคคล
กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา
กลุมบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย

กลุมนิเทศฯ
กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน
หนวยตรวจสอบ
ภายใน

รวมทั้งสิ้น

บุคลากรทางการ
บุคลากรทาง
ศึกษาอื่น
ลูกจาง
การศึกษาอื่น
ตาม ม.38(1)
ประจํา
ตาม ม.38(2)
ม.38 ข(3,4)

1
6

13

20

6
6
11
9

7

รวม

ต่ํา
กวา
ป.ตรี

1
6
13
6
11
9

7

2
4
3
8
7

5

5

2
3

15
3

2

2

2

2

44

7

71

2

ป.ตรี ป.โท

9

ป.เอก

1
4
2
3
3
2

1
6
13
6
11
9

3

31

รวม
ทั้งสิ้น

5
13
3

15
3
2

31

0

ที่มา : กลุมบริหารงานบุคคล (ขอมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557)

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2558 (17)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

71

4. สรุปผลการดําเนินงานที่ผานมา
ปงบประมาณ 2557 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ดําเนินการ
ตามนโยบาย จุดเนน และกลยุทธ สอดคลองกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยใชแผนปฏิบัติการประจําปเปนแนวทาง เนนการบริหารงานแบบองครวมทุกภาคสวนมีสวนรวมใหบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายการใหบริการและพัฒนาการจัดการศึกษา สรุปผลการดําเนินงานที่ผานมา ดังนี้
4.1 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2557
ตารางที่ 9 ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ปการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่ ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ จําแนกตามกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทย
สังคมศึกษาฯ
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
คะแนนเฉลี่ย

ระดับเขต สพป.สระบุร2ี ระดับสังกัดสพฐ.
mean1%
mean1%
44.10
44.03
49.35
49.03
31.19
32.88
36.79
36.77
40.40
40.97
52.18
50.77
45.01
44.24
57.40
55.24
44.55
44.24

ระดับประเทศ
mean2%
44.88
50.67
36.02
38.06
42.13
52.20
45.61
56.32
45.73

จากตารางที่ 9 พบวาในภาพรวมคะแนนเฉลี่ยเขตพื้นทีส่ ูงกวาระดับสพฐ. 6 รายวิชา ไดแก วิชาการงานฯ
สุขศึกษาฯ ศิลปะ สังคมศึกษา ภาษาไทย คณิตศาสตร และสูงกวาระดับประเทศ 1 รายวิชา โดยรายวิชาที่
ต่ํากวาระดับประเทศ 7 รายวิชา

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2558 (18)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

ตารางที่ 10 คะแนนเฉลี่ยรอยละ คะแนนผลการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ระดับ สพป.สระบุรี
เขต 2 ปการศึกษา 2556 และ ปการศึกษา 2557
กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย
สังคมศึกษาฯ
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
คะแนนเฉลี่ย

ปการศึกษา 2557
Mean2%
44.10
49.35
31.19
36.79
40.40
52.18
45.01
57.40
44.55

ปการศึกษา 2556
Mean1%
41.99
35.51
29.33
37.71
34.41
59.31
45.21
50.88
41.79

ผลตาง
mean2%-mean1%
2.11
13.84
1.86
-0.92
5.99
-7.13
-0.2
6.52
2.76

จากตาราง 10 พบวา ในภาพรวมคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่ ปการศึกษา 2557 สูงกวาปการศึกษา 2556
โดยวิชาที่มีคะแนนในปการศึกษา 2557 สูงกวาปการศึกษา 2556 จํานวน 5 รายวิชา ไดแก สังคมศึกษา การ
งานฯ วิทยาศาสตร ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
ตารางที่ 11 ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ปการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่ ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ จําแนกตามกลุมสาระการเรียนรู
ระดับเขต สพป.สระบุร2ี ระดับสังกัดสพฐ.
ระดับประเทศ
mean1%
mean1%
mean2%
ภาษาไทย
33.75
35.39
35.20
สังคมศึกษาฯ
45.88
46.94
46.79
ภาษาอังกฤษ
26.36
27.09
27.46
คณิตศาสตร
25.81
29.59
29.65
วิทยาศาสตร
34.91
38.77
38.62
สุขศึกษาและพลศึกษา
57.61
59.72
59.32
ศิลปะ
41.44
43.24
43.14
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
43.48
45.87
45.42
คะแนนเฉลี่ย
37.36
40.59
40.47
จากตารางที่ 11 พบวาในภาพรวมคะแนนเฉลี่ยเขตพื้นที่ต่ํากวาระดับสพฐ. และระดับประเทศทั้ง 8
รายวิชา
กลุมสาระการเรียนรู

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2558 (19)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

ตารางที่ 12 คะแนนเฉลีย่ รอยละ คะแนนผลการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ระดับ สพป.สระบุรี
เขต 2 ปการศึกษา 2556 และ ปการศึกษา 2557
กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย
สังคมศึกษาฯ
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
คะแนนเฉลี่ย

ปการศึกษา 2557
Mean2%
33.75
45.88
26.36
25.81
34.91
57.61
41.44
43.48
37.36

ปการศึกษา 2556
Mean1%
39.84
36.41
28.75
22.37
34.15
55.38
42.27
39.78
37.37

ผลตาง
mean2%-mean1%
-6.09
9.47
-2.39
3.44
0.76
2.23
-0.83
3.7
-0.01

จากตาราง 12 พบวา ในภาพรวมคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่ ปการศึกษา 2557 ต่ํากวาปการศึกษา
2556 โดยวิชาที่มีคะแนนในปการศึกษา 2557 สูงกวาปการศึกษา 2556 จํานวน 5 รายวิชา ไดแก สังคม
ศึกษา การงานฯ คณิตศาสตรสุขศึกษาฯ และวิทยาศาสตร
ที่มา : กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2558 (20)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

4.2.. การบริหารงบประมาณ ปงบประมาณ 2557
งบบุคลากร

งบลงทุน

งบดําเนินงาน

81,443,281.39 ; 115,902,781.;
7.74%
11.01%
49,145,782.12 ;
4.67%

งบเงินอุดหนุน

66,750; 0.01%

งบรายจายอื่น

งบกลาง

36,259,636.37
; 3.44%

769,724,302.78
; 73.12%

รวมทั้งสิ้น 1,052,542,534.03 บาท

แผนงาน/งบประมาณ
งบบุคลากร
งบลงทุน
งบดําเนินงาน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจายอื่น
งบกลาง
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ/บาท

769,724,302.78
49,145,782.12
81,443,281.76
115,902,781
66,750.00
36,259,63.6.37
1,052,542,534.03

คิดเปนรอยละ
73.12
4.67
7.74
11.01
0.01
3.44
100

ที่มา : กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย ขอมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2558 (21)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

4.3. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2557 จานวน 3,704,220 บาท
1,600,000

1,505,080
1,322,645

1,400,000
1,200,000
1,000,000
800,000

627,625

600,000
400,000

266,800

200,000

0

0

กลยุทธ์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 5

ที่มา : แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2557 สพป.สระบุรี เขต 2

4.4 งบเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2557 จานวน 3,000,000 บาท
1,600,000
1,374,190

1,400,000
1,200,000

1,124,890

1,000,000
800,000
600,000

500,920

400,000
200,000
0

จุดเน้นที่ 1

จุดเน้นที่ 2

จุดเน้นที่ 3

ที่มา : แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2557 สพป.สระบุรี เขต 2

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2558 (22)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

30
8
8
7

คะแนน
ที่ได
37.5
40
40
35

คา
คุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

5

7

35

ดีเยี่ยม

25

30

30

ดีเยี่ยม

5
5
5
5
5
40

6
6
6
6
6
40

30
30
30
30
30
25

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

5

5

25

ดีเยี่ยม

5

5

25

ดีเยี่ยม

5
5

5
5

25
25

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

5

5

25

ดีเยี่ยม

5
5

5
5

25
25

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

5
85
100

5
100
100

25
92.5
100

ดีเยี่ยม

มาตรฐาน/ตัวบงชี้

ระดับที่ได

น้ําหนัก

มาตรฐานที่ ๑ การบริหารจัดการองคการสูความเปนเลิศ
ตัวบงชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี
ตัวบงชี้ที่ 2 การพัฒนาสูองคการแหงการเรียนรู
ตัวบงชี้ที่ 3 การกระจายอํานาจและการสงเสริมการบริหาร
จัดการอยางมีสวนรวม
ตัวบงชี้ที่ 4 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
มาตรฐานที่ ๒ การบริหารและการจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ที่ 1 การบริหารงานดานวิชาการ
ตัวบงชี้ที่ 2 การบริหารงานดานงบประมาณ
ตัวบงชี้ที่ 3 การบริหารงานดานบริหารงานบุคคล
ตัวบงชี้ที่ 4 การบริหารงานดานการบริหารทั่วไป
ตัวบงชี้ที่ ๕ การขับเคลื่อนนโยบายไปสูการปฏิบัติ
มาตรฐานที่ ๓ ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสดง
ความสําเร็จและเปนแบบอยางได
ตัวบงชี้ที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3 ผูเรียนทุกระดับการศึกษามีคุณภาพตามหลักสูตร
ตัวบงชีท้ ี่ 4 ผูเรียนมีคุณภาพตามจุดเนนและสมรรถนะสําคัญ
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
ตัวบงชี้ที่ 5 ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ตัวบงชี้ที่ 6 ผูเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต ที่ดี
ตัวบงชี้ที่ 7 ประชากรวัยเรียนไดรับสิทธิและโอกาสทางการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานเทาเทียมกัน และสงเสริมการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
ตัวบงชี้ที่ 8 ความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดเสีย
คะแนนรวม 3 มาตรฐาน
คิดเปนรอยละ

20
5
5
5

ที่มา : กลุมนโยบายและแผน สพป.สระบุรี เขต 2

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2558 (23)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

ดีเยี่ยม

4.6 ผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการและผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามแผน
การปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557
รายการ
1.ผลการดําเนินงานคํารับรองการปฏิบัติราชการ
(KRS:KPI Report System)
2.ผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
(ARS:Action Plan Report System)
3.ผลการดําเนินงานคํารับรองการปฏิบัติราชการ
(KRS:KPI Report System)และ
ผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
(ARS:Action Plan Report System)

จํานวน
เขต
185

ลําดับ
รายเขต
104

ผลคะแนน
รายเขต
3.86974

185

35

4.55750

185

64

4.21362

ที่มา : กลุมอํานวยการ สพป.สระบุรี เขต 2

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2558 (24)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

สวนที่ 2
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาภาคบังคับ
สวนที่ 2
ประจําปงบประมาณ 2558

ทิศทางการพัฒนาการศึกษาภาคบังคับ
ประจําปงบประมาณ 2558

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 นํายุทธศาสตร นโยบาย กลยุทธ
หนวยงานที่เกี่ยวของมาบูรณาการใหสอดคลองกับบริบท โดยมีการวางแผนการดําเนินงานจาก ผูมีเกี่ยวของ
ทุกภาคสวนรวมคิดสํราวนัมแก
ปญหากํ้นาทีหนดทิ
ทาง วางแผนการทํ
างาน
ทัศน พันนโยบาย
ธกิจ ยุทกลยุ
ธศาสตร
กงานเขตพื
่การศึกศษาประถมศึ
กษาสระบุ
รี เขตกําหนดวิ
2 นํายุสทัยธศาสตร
ทธ
เปหนาประสงค
าหลัรกณาการให
การแนวคิสอดคล
ดของ อBSC
: KeyPerfqrmanceIn
การปฏิ
ิภารกิจหน
กลอางว
วยงานที่เโดยการนํ
กี่ยวของมาบู
งกับบริ
บท โดยมีการวางแผนการดํ
าเนิบนัตงานจาก
ผูมาีเทีกี่ด่ยังวข
จะบรรลุ
จไดดรจวะต
องมีปญระบบการวางแผนการดํ
าเนินงานทีา่มงาน
ีประสิ
ธิภาพสนั
งเสริ
ฒนา
ทุกภาคสผวลสํนราวเร็มคิ
มแก
หากําหนดทิศทาง วางแผนการทํ
กําทหนดวิ
สัยทับศสนุ
น พันนสธกิ
จ มยุพัทธศาสตร
โดยการนําหลักบการแนวคิ
ดของวยงาน/สถานศึ
BSC : KeyPerfqrmanceIn
การปฏิาหนดแนวทางการพั
บัติภารกิจหนาที่ดังกล
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ตามที่นายกรัฐมนตรี(พลเอกประยุทธ จันทรโอชา)แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ตอสภา
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ดังนี้
ขอ1 ขอ3(3.5,3.6)
ขอ 4 (4.1-4.10)
6(6.1,6.2)และข
ขอ 1.การปกป
องและเชิขดอ5(5.5)
ชูสถาบัขนอพระมหากษั
ตริย อ10(10.1,10.3,10.4,10.5) สาระสําคัญ
ดังนี้
สถาบั นพระมหากษัตริยเ ปนองคป ระกอบสํา คัญ ของการปกครองในระบอบประชาธิป ไตย
อ 1.การปกปองและเชิดรัชูฐสบาลจึ
ถาบันงพระมหากษั
ตามประเพณีกขารปกครองของไทย
ถือ เปนหนาตทีริย่ส ํา คัญ ยิ่ง ยวดในอันที่จ ะเชิดชูส ถาบันนี้ไ ว
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ง ถือ เปนหนา ที่สํสา คัารสนเทศในการดํ
ญ ยิ่ง ยวดในอันทีา่จเนิ
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ดชูส ถาบั
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ทางสั
งคมจิตวิทกยาและมาตรการทางระบบสื
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บผูคนะนอง
ดวยความจงรั
ภัก ดีและปกป
ษาพระบรมเดชานุ
ภาพ โดยจะใช
มาตรการ
ปาก
ยามใจหรือกประสงค
ราย มุองสังรั่นกคลอนสถาบั
นหลักของชาติ
โดยไมคํามนึาตรการทางกฎหมาย
งถึงความรูสํานึกและความผู
กพัน
ทางสั
ง
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ต
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ผู

ค
ะนอง
ภักดีของคนอีกเปนจํานวนมากตลอดจนเผยแพรความรูความเขาใจที่ถูกตองและเปนจริงเกี่ยวกับสถาบัน
ปาก ยามใจหรื
ราย มุงสั่นคลอนสถาบั
นหลักของชาติ
โดยไม
คํานึนงโครงการทั
ถึงความรูส้งําหลายอั
นึกและความผู
กพัน
พระมหากษั
ตริยอประสงค
และพระราชกรณี
ยกิจ เพื่อประชาชน
ทั้ง จะสนั
บ สนุ
นเนื่องมาจาก
ภักดีของคนอี
นจํมาให
นวนมากตลอดจนเผยแพร
ความรูความเข
าใจที่ถ้งูกหลายของรั
ตองและเปฐนเรีจริยงนรู
เกีเ่ยขวกั
บสถาบั
น
พระราชดํ
าริ สกงเปเสริ
เจาหนาที่ส ถานศึกษา ตลอดจนหน
วยงานทั
าใจหลั
กการ
พระมหากษั
ตริย และพระราชกรณี
ยกิจ เพืก่ตอใประชาชน
บ สนุนโครงการทั
นเนื่องงมาจาก
ทรงงาน
สามารถนํ
าหลักดังกลาวมาประยุ
ชในการปฏิทับ้งัตจะสนั
ิราชการและการพั
ฒนา้งหลายอั
ตลอดจนเร
ขยายผล
พระราชดําริ สงเสริมใหเจาหนาที่ส ถานศึกษา ตลอดจนหนวยงานทั้งหลายของรัฐเรียนรูเขาใจหลักการ
ตามโครงการและแบบอยางที่ทรงวางรากฐานไวใหแพรหลายเปนที่ประจักษและเกิดประโยชนในวงกวาง
ทรงงาน สามารถนําหลักดังกลาวมาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการและการพัฒนา ตลอดจนเรงขยายผล
อันจะชวยสรางความสมบูรณพนู สุขแกประชาชนในที่สุด
ตามโครงการและแบบอยางที่ทรงวางรากฐานไวใหแพรหลายเปนที่ประจักษและเกิดประโยชนในวงกวาง
อันจะชวยสรางความสมบูรณพนู สุขแกประชาชนในที่สุด
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ขอ 3.การลดความเหลื่อมลาของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ
3.5 เตรียมความพรอมเขาสูสังคมที่มีความหลากหลายเนื่องจากการเขาสูประชาคม
อาเซียน โดยสรางความเขมแข็งและความพรอมแกแรงงานไทยและรวมพัฒนาระบบความคุมครอง
ทางสังคมของแรงงานอาเซียน
3.6 จัดระเบียบสังคม สรางมาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใหแก
เจาหนาที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป โดยใชคานิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบ
แหงชาติที่ไดประกาศไวแลว
ขอ 4.การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
4.1 จัดใหมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู โดยใหความสําคัญทั้งการศึกษาในระบบ
และการศึก ษาทางเลือกไปพรอมกัน เพื่อสรางคุณภาพของคนไทยใหสามารถเรียนรู พัฒ นาตนไดเต็ม
ตามศักยภาพ ประกอบอาชีพและดํารงชีวิตไดโดยมีความใฝรูและทักษะที่เหมาะสม เปนคนดีมีคุณธรรม
สรางเสริมคุณภาพการเรียนรู โดยเนนการเรียนรูเพื่อสรางสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ําและพัฒนา
กําลังคนใหเปนที่ตองการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในดานการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ
4.2 ในระยะเฉพาะหนา จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให
สอดคลอง กับความจําเปนของผูเรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา และปรับปรุงและบูรณาการระบบ
การกูยืม เงินเพื่อการศึก ษาใหมีป ระสิทธิภาพเพื่อเพิ่มโอกาสแกผูยากจนหรือดอยโอกาส จัดระบบการ
สนับ สนุนใหเ ยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิท ธิเ ลือกรับ บริการการศึก ษาทั้ง ในระบบโรงเรียนและนอก
โรงเรียน โดยจะพิจารณาจัดใหมีคูปองการศึกษาเปนแนวทางหนึ่ง
4.3 ใหองคกรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นและประชาชน
ทั่วไปมีโ อกาสรวมจัดการศึก ษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และรวมในการปฏิรูป การศึกษาและการเรียนรู
กระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาสูสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตามศักยภาพและความพรอม โดยใหสถานศึกษาสามารถเปนนิติบุคคลและบริหารจัดการไดอยางอิสระและ
คลองตัวขึ้น
4.4 พัฒนาคนทุกชวงวัยโดยสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อใหสามารถมีความรูและ
ทักษะใหมที่สามารถประกอบอาชีพไดหลากหลายตามแนวโน มการจางงานในอนาคตปรับกระบวนการ
เรียนรูและหลักสูตรใหเชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรูและคุณธรรมเขาดวยกันเพื่อใหเอื้อตอ
การพัฒนาผูเรียนทั้งในดานความรู ทักษะ การใฝเรียนรู การแกปญหาการรับฟงความเห็นผูอื่น การมี
คุณธรรม จริยธรรม และความเปนพลเมืองดี โดยเนนความรวมมือระหวางผูเ กี่ยวของทั้งในและนอก
โรงเรียน
4.5 สงเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพื่อสรางแรงงานที่มีทักษะ
โดยเฉพาะในทองถิ่นที่มีความตองการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาใหเชื่อมโยงกับ
มาตรฐานวิชาชีพ
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4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเปนครู
เนนครูผูสอนใหมีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสัมมาใชในการเรียน
การสอนเพื่อเปนเครื่องมือชวยครูหรือเพื่อการเรียนรูดวยตนเองเชน การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส เปนตน รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะทอนประสิทธิภาพการจัดการเรียน
การสอนและการพัฒนาคุณภาพผูเรียนเปนสําคัญ
4.7 ทะนุบํารุงและอุปถัมภพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ สนับสนุนใหองคกรทาง
ศาสนา มีบทบาทสําคัญในการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตสรางสันติสุขและ
ความปรองดองสมานฉันทในสังคมไทยอยางยั่งยืน และมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมตามความพรอม
4.8 อนุรักษ ฟนฟู และเผยแพรมรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปญญา
ทอ งถิ่น รวมทั้ง ความหลากหลายของศิ ล ปวั ฒ นธรรมไทย เพื่ อการเรี ย นรู ส ร างความภาคภู มิ ใ จ
ในประวัติศาสตรและความเปนไทย นาไปสูการสรางความสัมพันธอันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับ
ภูมิภาค และระดับนานาชาติ ตลอดจนเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจใหแกประเทศ
4.9 สนับสนุนการเรียนรูภาษาตางประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบานและ
วัฒ นธรรมสากล และการสรางสรรคง านศิลปะและวัฒ นธรรมที่เปนสากล เพื่อเตรียมเขาสูเ สาหลัก
วัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนและเพื่อการเปนสวนหนึ่งของประชาคมโลก
4.10 ปลูกฝงคานิยมและจิตสํานึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพเพื่อเปดพื้นที่
สาธารณะใหเยาวชนและประชาชนไดมีโอกาสแสดงออกอยางสรางสรรค
ขอ 5. การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
5.5 สงเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ ใชกีฬาเปนสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัย เยาวชนใหมี
น้ําใจนักกีฬา มีวินัย ปฏิบัติตามกฎกติกามารยาท และมีความสามัคคี อีกทั้งพัฒนานักกีฬาใหมีศักยภาพ
สามารถแขงขันในระดับนานาชาติจนสรางชื่อเสียงแกประเทศชาติ
ขอ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
6.1 ในระยะเรงดวน เรงจายงบลงทุนของปงบประมาณ พ.ศ. 2557ที่ยังคางอยูกอนที่จะ
พนกําหนดภายในสิ้นปนี้ และสานตอนโยบายงบประมาณกระตุนเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบ
แหงชาติไดจัดทาไว โดยติดตามใหมีการเบิกจายอยางคลองตัวตั้งแตระดับกระทรวงจนถึงระดับทองถิ่น
รวมทั้งจะดูแลไมใหมีการใชจายที่สูญเปลา เพื่อชวยสรางงานและกระตุนการบริโภค
6.2 สานตอนโยบายงบประมาณกระตุนเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแหงชาติได
จัดทําไว โดยนําหลักการสําคัญของการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณพ.ศ. 2558 ที่ให
ความสําคัญ ในการบูร ณาการงบประมาณและความพรอมในการดํา เนินงานรวมทั้งนํา แหลง เงินอื่นมา
ประกอบการพิจารณาดวย เพื่อขับเคลื่อนนโยบายใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรมประหยัด ไมซ้ําซอน และมี
ประสิทธิภาพ ทบทวนภารกิจที่มีลักษณะไมยั่งยืนหรือสรางภาระหนี้สาธารณะของประเทศเกินความจําเปน
และแสดงรายการลงทุนในระดับจังหวัดเพื่อแสดงความโปรงใส เปนธรรม และไมเลือกปฏิบัติ ควบคูไปกับ
การเพิ่มประสิทธิ
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ขอ 10 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
10.1 ปรับปรุงระบบราชการในดานองคกรหรือหนวยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ
ภูมิภาค และทองถิ่น ทบทวนการจัดโครงสรางหนวยงานภาครัฐที่มีอํานาจหนาที่ซ้ําซอนหรือลักลั่นกันหรือ
มีเสนทางการปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับ ปรุงวิธีปฏิบัติราชการใหทันสมัยโดยนําเทคโนโลยีมาใชแกไขกฎ
ระเบียบใหโปรงใส ชัดเจน สามารถบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตรากําลัง
และปรับปรุงคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐใหเหมาะสมและเปนธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหมการตอบสนองความตองการของประชาชนในฐานะที่เปนศูนยกลาง และ
การอํานวยความสะดวกแกผูใชบริการเพื่อสรางความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ ลดตนทุนดําเนินการ
ของภาคธุรกิจเพิ่มศักยภาพในการแขงขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
ไวในระบบราชการ โดยจะดําเนินการตั้งแตระยะเฉพาะหนาไปตามลําดับความจําเปนและตามที่กฎหมาย
เอื้อใหสามารถดําเนินการได
10.3 ยกระดับสมรรถนะของหนวยงานของรัฐใหมีประสิทธิภาพ สามารถใหบริการเชิงรุก
ทั้งในรูป แบบการเพิ่มศูนยรับเรื่องราวรองทุก ขจากประชาชนในตางจังหวัดโดยไมตองเดินทางเขามายัง
สวนกลาง ศูนยบริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุม การใหบริก ารหลากหลายซึ่งจะจัดตั้ง ตาม
ที่ชุมชนตาง ๆ เพื่อใหประชาชนสามารถเดินทางไปติดตอขอรับบริการไดโดยสะดวกการใหบริการถึงตัว
บุคคลผานระบบศูนยบริการรวม ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส
ที่สมบูรณแบบ พัฒนาหนวยงานของรัฐใหเปนองคกรแหงการเรียนรูมีการสรางนวัตกรรมในการทํางานอยาง
ประหยัด มีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ
10.4 เสริมสรางระบบคุณธรรมในการแตงตั้งและโยกยายบุคลากรภาครัฐวางมาตรการ
ปองกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และสงเสริมใหมีการนาระบบพิทักษคุณธรรมมาใชในการบริหารงาน
บุคคลของเจาหนาที่ฝายตาง ๆ
10.5 ใชมาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึก
ในการรักษาศักดิ์ศรีของความเปนขาราชการและความซื่อสัตยสุจริต ควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับอยาง
เครงครัด ยกเลิกหรือแกไขกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตางๆที่ไมจําเปน สรางภาระแกประชาชนเกินควร
หรือเปดชองโอกาสการทุจริต เชน ระเบียบการจัดซื้อจัดจาง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการ
จากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว ใชเวลานาน ซ้ําซอนและเสียคาใชจายทั้งของภาครัฐและประชาชน
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นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ(พลเรือตรี ณรงค พิพัฒนาศัย)ไดมอบนโยบายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2558 ใหกับหนวยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยกําหนดเปน 5 นโยบายทั่วไป
7 นโยบายเฉพาะ และ 10 นโยบายเรงดวน สาระสําคัญ ดังนี้

5 นโยบายทั่ว ไป

การพัฒนาและปฏิรูป การศึก ษาจะตองยึดหลักการมีสวนรวมการกระจายอํานาจและความตองการ
ของทุกภาคสวนในสังคมมีความสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแขงขันของประเทศ
รวมทั้งเปนไปตามกระบวนการของสภาปฏิรูปแหงชาติและสภานิติบัญญัติแหงชาติและแนวนโยบายของ
คณะรัฐมนตรีเพื่อใหการดําเนินงานเปนที่ยอมรับและเกิดความมั่นคงยั่งยืนในระบบการศึกษาของไทย
การสรางโอกาสทางการศึก ษาในสัง คมไทยจะตองใหความสําคัญ กับ การสรางความเทาเทียมและ
เปนธรรมโดยการนอมนําแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาสมัยใหมเขามาประยุกตใชเพื่อเปนการสงเสริมใหประชาชนทุกกลุม
ไดมีโอกาสเขาถึงองคความรูไดโดยสะดวกและสามารถพัฒนาและประยุกตใชองคความรูในการดําเนินชีวิต
ไดอยางตอเนื่อง รวมทั้งเปนการยกระดับคุณภาพการศึกษาอยางเทาเทียม
การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษาจะตองใหความสําคัญกับการ
ยกระดับความรูใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานสากลควบคูไปกับการสงเสริมการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นและ
ปลูกฝงคุณธรรมการสรางวินัยปลูกฝง อุดมการณความยึดมั่นในสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย
การมีจิตสาธารณะความตระหนักถึงผลประโยชนของสวนรวมมากกวาสวนตนและเสริมสรางความรูความ
เขาใจที่ถูกตองในหลักการประชาธิปไตยเคารพความคิดเห็นของผูอื่นยอมรับความแตกตางหลากหลายทาง
ความคิดอุดมการณและความเชื่อรวมทั้งรูคุณคาและสืบสานวัฒนธรรมและขนบประเพณีอันดีงามของไทย
การสงเสริมและยกสถานะของครูซึ่งเปนบุคลากรหลักในระบบการศึกษาจะตองใหความสําคัญกับการ
สรางเสริมใหวิชาชีพครูเปนวิชาชีพชั้นสูงในสังคมเปนบุคลากรที่ไดรับการยกยองวาเปนแบบอยางที่ดีในเรื่อง
คุณธรรมและจริยธรรม มีภูมิความรู และทักษะ ในการสื่อสารถายทอดความรู ที่เหมาะสมมีทัศนคติที่ดี
ตอ วิช าชีพ ครู ต ลอดจนมีฐ านะและคุ ณ ภาพชี วิ ตที่ ดีส อดคลอ งกับ สภาพทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมไทย
ในปจจุบัน
การบริหารและการปฏิบัติราชการกระทรวงในทุกระดับจะตองใหความสําคัญกับการบูรณาการปฏิบัติ
ของทุกหนวยงานในสังกัดใหเปนไปในทิศทางเดียวกันประสานสอดคลองกับหนวยงานภาครัฐภาคเอกชน
และภาคประชาชน ที่เกี่ยวของรวมทั้งเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลปราศจากการทุจริตคอรัปชั่นตลอดจน
ใหความสําคัญกับการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับงานดานการศึกษาที่ ถูกตอง รวดเร็ว และตรงกับ
ความตองการของสังคม
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7 นโยบายเฉพาะ (ดําเนินการใหเห็นผลใน 1 ป)

การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตและสนับสนุนการแกไขปญหาและพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต
เปาหมายในการดําเนินนโยบาย :
1.1 การพัฒนาการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษามีความเหมาะสมกับพื้นที่
1.2 สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
สมัยใหมเขามาประยุกตใช และแกไขปญหาการอานภาษาไทยไมออกและเขียนไมไดของนักเรียนในพื้นที่
อยางจริงจัง
1.3 สามารถพัฒนาระบบการใหคาตอบแทน สิ่งจูงใจและสวัสดิการ สําหรับบุคลากรทาง
การศึกษาในพื้นที่เสี่ยงภัยไดอยางเหมาะสม
1.4 มีมาตรการดานความปลอดภัยที่ชัดเจนสําหรับนักเรียนนักศึกษา ครูอาจารย และ
สถานศึกษาโดยการบูรณาการแผนและการปฏิบัติรวมกับหนวยงานความมั่นคงในพื้นที่
1.5 มีกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาและการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนในพื้นที่
เสี่ยงภัยรวมทั้งกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู เพิ่มพูนประสบการณ เปดโลกทัศนและสรางความหวังการยึดมั่น
ในหลักคุณธรรมและสถาบันหลักของชาติ ใหกับนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตอยาง
ตอเนื่อง
1.6 สามารถเสริมสรางความเขาใจที่ถูกตองใหกับองคการระหวางประเทศโดยเฉพาะองคการ
สหประชาชาติและยูเนสโก ประเทศกลุมประชาชาติมุสลิม ประเทศเพื่อนบาน และสื่อมวลชนอยางตอเนื่อง
การเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนในป พ.ศ.๒๕๕๘ และการดํารง
ความตอเนื่องภายหลังการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน
เปาหมายในการดําเนินนโยบาย :
2.1 โครงสรางพื้นฐานทางการศึกษาของภาครัฐและเอกชน นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย
และบุคลากรทางการศึกษา มีความพรอมในการกาวเขาสูประชาคมอาเซียนในป พ.ศ.2558
2.2 มีกิจกรรมการเรียนรู ขยายความสัมพันธและพัฒนาความรวมมือทางการศึกษาและการ
แลกเปลี่ยนทางการศึกษา กับประเทศสมาชิกอาเซียนอยางตอเนื่อง
2.3 สามารถพัฒนาและเสริมทักษะดานภาษาอังกฤษและภาษาประเทศสมาชิกอาเซียนสราง
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับอาเซียน การยอมรับในความแตกตางหลากหลายในลักษณะพหุสังคมวัฒนธรรม
และใหความเคารพในอุดมการณความเชื่อบนพื้นฐานของหลักสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของความเปน
มนุษย ใหกับนักเรียนนักศึกษา ครูอาจารยและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับใหเห็นผลอยางเปนรูปธรรม
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การพัฒนาศักยภาพการแขงขันและสนับสนุนการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน
เปาหมายในการดําเนินนโยบาย :
3.1 มีแนวทางการสงเสริมและดําเนินการเพื่อปรับสัดสวนผูเรียนอาชีวศึกษาและสามัญศึกษา
ใหเหมาะสมกับความตองการกําลังคนในตลาดแรงงานรองรับการพัฒนาประเทศ
3.2 มีแนวทางการพัฒนาหลักสูตร ระบบการจัดการศึกษา และบุคลากรทางศึกษารองรับ
ทิศทาง การพัฒนาประเทศโดยใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมเปนฐานการพัฒนา
3.3 มีกิจ กรรมที่เปนการสงเสริมการวิจัย พัฒนา และการสรางนวัตกรรมในสถาบันทาง
การศึกษา เพื่อการนําไปใชประโยชนและสรางมูลคาสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
3.4 มีแผนงานและโครงการเพื่อสงเสริมการผลิตกําลังคนดานการอาชีวศึกษาตอบสนองตอ
ภาคการผลิตสินคาและอาหาร ภาคการทองเที่ยว ภาคการบริการ ภาคการขนสง บุคลากรทางการแพทย
พยาบาล และอื่นๆ ในสาขาที่มีความขาดแคลน ใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานทั้งดาน
ปริมาณและคุณภาพ โดยใหความสําคัญกับการสงเสริมการมีสวนรวมและการจัดทําความตกลงรวมระหวาง
ภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุนการผลิต การพัฒนาระบบการจัดการ และการพัฒนากําลังคน ทั้งระบบ
3.5 มีกิจกรรมเพื่อสนับสนุนและสง เสริมการเผยแพรความรูและการพัฒนาตอยอดความรู
เพื่อใชประโยชนในเชิงพาณิชย วิสาหกิจ การประกอบอาชีพและดําเนินธุรกิจ ควบคูไปกับการเผยแพรองค
ความรูและแนวทางการประยุก ตใชห ลัก ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงมาใชกับการดําเนินชีวิตประจําวัน
ในการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบอยางเปนรูปธรรม
การมุงเนนการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพ
เปาหมายในการดําเนินนโยบาย :
4.1 มี แนวทางการพั ฒ นาระบบการผลิตครูให เ พีย งพอต อความตอ งการและเหมาะสม
กับอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และปรับระบบการรับรองมาตรฐานวิชาชีพครู
ใหเอื้อตอการเพิ่มโอกาสใหมีบุคลากรที่มีความรูและประสบการณที่เหมาะสมเขามาในระบบการศึกษา
4.2 ระบบการบริหารงานบุคคล การยายบรรจุ และการประเมินวิทยฐานะของครูและบุคลากร
ทางการศึก ษา มีมาตรฐานระดับ สากล สามารถเพิ่มศักยภาพในการใหการศึก ษาและลดภาระงานที่
ไมจําเปนรวมทั้งไมสงผลกระทบตอการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
4.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีจิตวิญญาณของความเปนครู การเปนครูมืออาชีพและ
ยึดมั่น ในจรรยาบรรณของวิชาชีพ
4.4 สามารถกําหนดแนวทางการพัฒนาตามเสนทางวิชาชีพและความกาวหนาในหนาที่การ
งานไดอยางเปนระบบ มีระบบสนับสนุนการพัฒนาตนเองและการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางตอเนื่องโดยอาศัย
เทคโนโลยีส ารสนเทศสมัยใหมเ ขามาประยุกตใชในการระบบคลัง ความรู การแลกเปลี่ยนเรียนรูและ
การประเมินผลอยางเปนรูปธรรม
4.5 มีแผนงานและโครงการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
โดยการพัฒ นาระบบสวัส ดิ ก ารที่มุ ง การแกไขป ญ หาและใหก ารชว ยเหลือ ที่ยั่ง ยื นและใหความสําคั ญ
กับการแกไขปญหาหนี้สินอยางเปนระบบ
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การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาใหทันสมัย
เปาหมายในการดําเนินนโยบาย :
5.1 นอมนําแนวทางการพัฒนาระบบการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาเปนหลัก
ในการดําเนินแผนงานและโครงการในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
5.2 การดําเนินแผนงานและโครงการในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
จะตองพิจารณาถึงความพรอมและความเหมาะสมกับหลักสูตรและระดับการเรียนการสอน ความคุมคา
ความจําเปนในการลดอุปสรรคและเปนการเพิ่มประสิทธิภาพ การยกระดับคุณภาพการศึกษา รวมทั้ง
ความทาเทียมและครอบคลุมพื้นที่
5.3 มีแผนงานและโครงการในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเรียน
การสอนอยางเต็มรูปแบบโดยขยายโรงเรียนนํารองในการจัดทําหองเรียน Smart Classroom ออกสูสวน
ภูมิภาคมากขึ้น
5.4 สามารถใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและบูรณาการเครือขาย
คอมพิวเตอรเครือขายตางๆเชื่อมโยงกับสถิติขอมูลทางการศึกษา และประมวลผลขอมูลที่จําเปนสําหรับ
ใชประกอบการตัดสินใจในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2558
ของกระทรวงศึกษาธิการ
เปาหมายในการดําเนินนโยบาย :
6.1 สามารถถายทอดนโยบายพื้นฐานและนโยบายเรงดวนของคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับ
ดานการศึกษาลงสูแผนปฏิบัติราชการประจําป เพื่อใหการนําสูการปฏิบัติสามารถดําเนินการไดอยางชัดเจน
และติดตามความกาวหนาในการดําเนินการไดอยางตอเนื่อง
6.2 สามารถสื่อสารถายทอดใหทุกหนวยงานและบุคลากรทุกระดับมีความรูและความเขาใจใน
สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2558 และพัฒนาตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพื่อประสิทธิภาพ
ในการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติภายในชวงเดือนแรกของปงบประมาณเพื่อใหการปฏิบัติราชการในภาพรวม
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเปนไปในทิศทางเดียวกัน
6.3 หนวยงานสวนกลางสามารถใหการสนับสนุนทรัพยากรอยางเพียงพอในการปฏิบัติราชการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2558 ของหนวยปฏิบัติในระดับพื้นที่
6.4 มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานใหมีประสิทธิภาพ เพื่อให
การไดขอมูลสารสนเทศที่ถูกตองและรวดเร็ว เพื่อการทบทวนและปรับปรุงการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย
ไดทันตอเหตุการณ
6.5 สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติราชการและผลการเบิกจาย
งบประมาณเปนรายไตรมาสไดอยางตอเนื่อง และสามารถกําหนดมาตรการเพื่อปรับปรุง กระบวนการ
ปฏิบัติงานและแกไขปญหาอยางทันตอสถานการณ มีระบบวิเคราะหประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ
และจัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบการกํากับดูแลเพื่อใหเกิดความโปรงใส และเรงรัดการ
เบิกจายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพเพื่อใหการเบิกจายงบประมาณเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
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การดําเนินการตามแผนการศึกษาแหงชาติและการปฏิรูปการศึกษา
เปาหมายในการดําเนินนโยบาย :
7.1 มีความกาวหนาในการดําเนินการตามแผนการศึกษาแหงชาติฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 และ
เปนไปตามเปาหมายเมื่อสิ้นสุดแผนฯ ป พ.ศ.2559 และสามารถดําเนินการจัดทํารางแผนการศึกษา
แหงชาติ ในหวงระยะเวลาตอไป
7.2 มีแผนงานและโครงการในการจัดและสงเสริมการศึกษา โดยเฉพาะการดําเนินการตอเนื่อง
ของการปฏิรูปการเรียนรูทั้งระบบใหเชื่อมโยงกันทั้งการปฏิรูปหลักสูตรและการปฏิรูปการเรียนการสอนกับ
การเรียนรูยุคใหม ปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาครู การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สําหรับการปฏิรูปการเรียนรู การยกระดับคุณภาพการศึกษาสูมาตรฐานสากล และการสงเสริมใหเอกชน
มีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษา
7.3 สามารถติดตามรายละเอียดแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของสภาปฏิรูปแหงชาติ สภานิติ
บัญ ญัติแหง ชาติ และแนวนโยบายของคณะรัฐมนตรี ไดอยางตอเนื่อง และสามารถรายงานสรุ ป
ความกาวหนาเปนรายไตรมาส รวมทั้งสามารถวางแนวทางรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงโครงสราง
ระบบงาน กฎหมาย ระบบการบริหารจัดการ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ไดอยางเปนระบบ

10 นโยบายเรงดวน (ดําเนินการใหเห็นผลใน 3 เดือน)

เรงสํารวจและใหความชวยเหลือเยียวยารวมทั้งฟนฟูโรงเรียน สถานศึกษานักเรียน นักศึกษา ครู
อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา ที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณอุทกภัย โดยเร็ว
เปาหมายในการดําเนินนโยบาย :
โรงเรียน สถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการ
ชวยเหลือเยียวยาและฟนฟู ใหสามารถทําการเรียนการสอนไดตามปกติอยางรวดเร็ว
เรงแกไขปญหาความรุนแรงและเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาอาชีวะศึกษาอยางเปนระบบและ
ตอเนื่อง
เปาหมายในการดําเนินนโยบาย :
2.1 มีการดําเนินการรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อกําหนดมาตรการในการแกไขปญหาที่
ชัดเจนและมีการปฏิบัติอยางจริงจัง
2.2 ไมมีเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาอาชีวะศึกษาจนสงผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชนทั่วไป/จํานวนเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาอาชีวะศึกษาในชวง ๓ เดือนลดลงอยางชัดเจน
เรงสรางคานิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ และกําหนดมาตรการ เพื่อจูงใจใหนักเรียนนักศึกษา
พอแมและผูปกครอง มีความยินดีและสงเสริมใหบุตรหลานเขารับการศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษา
เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะวิชาชีพที่ขาดแคลนและเปนความตองการของตลาดแรงงาน
เปาหมายในการดําเนินนโยบาย
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3.1 มีกิจกรรมเสริมสรางภาพลักษณที่ดีของการศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษาอยางตอเนื่อง
3.2 มีก ารกํา หนดแผนงานหรื อมาตรการเพื่อ จูง ใจในการเขา รับ การศึก ษาสายอาชี พ
อาชีวศึกษาโดยเฉพาะวิชาชีพที่ขาดแคลน และมีระบบการติดตาม ควบคุม อยางเปนระบบและชัดเจน
ทบทวนหลักสูตร การเรียนการสอน เพื่อใหผูเรียนพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะหมีเวลาทํากิจกรรม
เพื่อพัฒนาความรู ความสามารถ ทักษะ และประสบการณรวมทั้งปลูกฝงในเรื่องคานิยมหลักมีคุณธรรม
จริย ธรรม สรางวินัย จิตสํา นึก ความรับผิดชอบตอสังคม การยึดมั่นใน สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย และความภาคภูมิใจในการเปนคนไทย
เปาหมายในการดําเนินนโยบาย:
4.1 มีแนวทางปรับ ปรุง หลัก สูตรใหเ ด็ก และเยาวชนไดพัฒ นากระบวนการคิด ทัก ษะ
ความสามารถอยางรอบดานทั้ง รางกาย อารมณ สังคมสติปญญา การปลูก ฝงคานิยม 12 ประการ
การเรียนรูประสบการณจากการทํากิจกรรม ฝกปฏิบัติอยางเหมาะสมแตละชวงวัยและการวางพื้นฐาน
เพื่อการทํางาน การศึกษา เพื่ออาชีพ
4.2 นํารองรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ดี และผลักดันกฎหมายที่จะเปนรากฐาน
และกลไกการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาระยะยาว
เรงพิจารณาทบทวนการอุดหนุนรายหัวแกนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งของภาครัฐ
และเอกชน การชวยเหลือคาอุปกรณการเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา และการชวยเหลือ
เด็กยากจน พิการ และดอยโอกาส
เปาหมายในการดําเนินนโยบาย :
5.1 มีกระบวนการพิจารณาอยางรอบคอบและสามารถเสนอขออนุมัติ/เห็นชอบได
ตามขั้นตอน ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่กําหนด
5.2 สามารถใหการอุดหนุนและการชวยเหลือมีความเหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจและ
สังคมในปจจุบัน
เรงขยายบทบาทของภาคเอกชนในการมีสวนรวมในระบบการศึกษา โดยเฉพาะการจัดทําขอตกลง
ระหวางผูประกอบการธุรกิจเอกชนในการใหการสนับสนุนและการรับนักเรียนนักศึกษาเขาทํางาน
หลังสําเร็จการศึกษา และการสนับสนุนอื่น ๆ ใหเพิ่มมากขึ้น
เปาหมายในการดําเนินนโยบาย :
6.1 มีแนวทางและมาตรการจูงใจภาคเอกชนใหเขามามีสวนรวมในระบบการศึกษา
6.2 มีการจัดทําขอตกลงกับผูประกอบการธุรกิจเอกชนในการใหการสนับสนุนเพิ่มมากขึ้น
 เรงปรับระบบการบรรจุครูและการรับรองมาตรฐานวิชาชีพครูใหเอื้อตอการเพิ่มโอกาสใหมีบุคลากร
ที่มีความรูและประสบการณที่เหมาะสมเขามาในระบบการศึกษาเพิ่มมากขึ้นเพื่อสนับสนุนการแกไข
ปญหาการขาดแคลนครูและบุคลากรอาชีวศึกษา และครูสาขาขาดแคลนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เปาหมายในการดําเนินนโยบาย :
7.1 มี ก ระบวนการพิ จ ารณาอย า งรอบคอบและสามารถเสนอขออนุ มัติ /เห็ นชอบได
ตามขั้นตอนตามกฎหมายและกฎระเบียบที่กําหนด รวมถึงปรับแกกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของซึ่งเปน
อุปสรรคตอการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
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7.2 สามารถปรับระบบการบรรจุครูและการรับรองมาตรฐานวิชาชีพครูใหเอื้อตอการเพิ่ม
โอกาสใหมีบุคลากรที่มีความรูและประสบการณเขามาในระบบการศึกษาเพิ่มมากขึ้น
เรงทบทวนมาตรการการจัดกิจกรรมรับนองของนักเรีย นนักศึกษาในสถาบันการศึกษาตางๆและ
มาตรการติดตามควบคุมการลักลอบการจัดกิจกรรมรับนองทั้งภายในและภายนอกสถาบันการศึกษาให
เปนไปในแนวทางที่สรางสรรคปลอดภัยปราศจากการใชความรุนแรงการละเมิดและคุกคามทางเพศ
รวมทั้งไมขัดตอหลักศีลธรรมขนบประเพณีอันดีงามและเปนไปตามหลักสิทธิมนุษยชนโดยใหมีผลบังคับ
ใชใหทุกสถาบัน การศึกษายึดถือเปนแนวทางปฏิบัติอยางเครงครัด
เปาหมายในการดําเนินนโยบาย :
8.1 มีกระบวนการพิจารณาอยางรอบคอบและสามารถเสนอขออนุมัติ/เห็นชอบไดตาม
ขั้นตอนตามกฎหมายและกฎระเบียบที่กําหนด
8.2 มีมาตรการและแนวทางที่ชัดเจนและมีผลบังคับใชในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
เรงทบทวนมาตรการความปลอดภัย สํา หรับสถาบันการศึกษาตาง ๆ เกี่ย วกับการจัดกิจกรรม
ทัศนศึกษานอกสถานศึกษา และมาตรการความปลอดภัยในการเดินทางและการขนสงเปนหมูคณะของ
นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย และบุคลากรทางการศึกษา โดยใหมีผลบังคับใชใหทุกสถาบันการศึกษา
ยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติอยางเครงครัด
เปาหมายในการดําเนินนโยบาย :
9.1 มีกระบวนการพิจารณาอยางรอบคอบและสามารถเสนอขออนุมัต/ิ เห็นชอบไดตาม
ขั้นตอนตามกฎหมายและกฎระเบียบที่กําหนด
9.2 มีมาตรการและแนวทางที่ชัดเจนและมีผลบังคับใชในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
เรงดําเนินการตามนโยบายเรงดวนของคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับดานการศึกษาทั้งที่เปนหนวย
รับผิดชอบหลักและหนวยสนับสนุน ใหเห็นผลในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม และเปนไปตามเปาหมาย
และกรอบระยะเวลาที่กําหนด
เปาหมายในการดําเนินนโยบาย :
10.1 มีการกําหนดหนวยงานรับผิดชอบในการดําเนินการตามนโยบายเรงดวนที่ชัดเจน
10.2 มีการกําหนดตัวชี้วัด คาเปาหมาย แผนงาน โครงการ และกิจกรรม รองรับอยาง
เปนรูปธรรม
10.3 มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการรายงานผลที่มีประสิทธิภาพ
โดยสามารถรายงานความกาวหนาในการดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง
10.4 มีระบบการวิเคราะหและประมวลผลเพื่อกําหนดมาตรการในการแกไขปญหาและ
ลดผลกระทบทางลบไดอยางรวดเร็ว และสามารถดําเนินการไดตามเปาหมายที่กําหนด
10.5 สามารถใหขอมูลที่ถูกตองและทันสมัยตอคณะรัฐมนตรีและสังคมไดอยางรวดเร็ว
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วิสัยทัศน
กระทรวงศึกษาธิการ มุงปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ โดยยกระดับคุณภาพการศึกษา สรางโอกาสใหคนไทย
ไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางทั่วถึง และสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวน เพื่อใหพลเมืองมีคุณภาพ มีความ
สมานฉันทปรองดอง มีระเบียบวินัย มีความภาคภูมใิ จในประวัติศาสตรและความเปนไทยสามารถเสริมสราง
ความมั่นคงของชาติและศักยภาพในการแขงขันใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล
พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสูประชาคมอาเซียน
2. เสริมสรางโอกาสทางการศึกษาแกประชาชนอยางเสมอภาค
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร
1. การสรางความสมานฉันท สามัคคีปรองดอง แกประชาชน
2. การเพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาใหแกประชาชนอยางเทาเทียม
3. การเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน และสงเสริมการวิจัยพัฒนาประเทศ
4. การปฏิรูปการเรียนรูและยกระดับคุณภาพการศึกษา ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมและ
จิตสํานึกความเปนไทย
5. การปฏิรูปครูโดยเนนการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ
6. การปฏิรูประบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
7. การพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต
8. การเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน
9. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาใหทันสมัย
เปาประสงค
1. นักเรียน นักศึกษา ประชาชนไดรับความรูความเขาใจในประวัติศาสตรไทย และยึดหลักความ
สมานฉันท สามัคคีปรองดอง มีทัศนคติความเปนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2. นักเรียน นักศึกษาทุกกลุม ไดรับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กําหนดไว
3. กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพ มาตรฐาน สามารถแขงขันไดในระดับสากล
4. ประชาชนไดรับความรูความเขาใจในวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม
5. ผลงานการศึกษาและวิจัยเพื่อบริการรักษาพยาบาลและสงเสริมสุขภาพไดรับการพัฒนา
6. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ไดรับการเผยแพร นาไปใชประโยชนหรือตอยอดในเชิงพาณิชย
7. ประชาชนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ
8. ประชาชนไดรับความรูความเขาใจมีความตระหนักรวมอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
9. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาตามเสนทางวิชาชีพทั้งระบบเต็มตามศักยภาพ
เพื่อยกระดับเขาสูมาตรฐานวิชาชีพชั้นสูง
10. หนวยงานมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
11. ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตไดรับการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต
12. นักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการเสริมสรางความสัมพันธ
และพัฒนาความรวมมือกับประเทศในภูมิภาค
13. หนวยงานมีระบบบริหารและจัดการความรูรองรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
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ตัวชี้วัดตามเปาประสงคและคาเปาหมาย
ลําดับ
ตัวชี้วัดตามเปาประสงค
1. รอยละของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมสงเสริมความสามัคคีปรองดอง
และ/หรือกิจกรรมสงเสริมความรูความเขาใจประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2. รอยละของผูเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานไดรับการสนับสนุนคาใชจาย
ในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงาน
- อายุ 15-39 ป
- อายุ 15-59 ป
4. รอยละของกําลังแรงงานมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้น
ไปเปรียบเทียบกับเปาหมายการดําเนินงาน
5. สัดสวนผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษา
ตอสามัญศึกษา
6. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา
ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวของภายใน 1 ป
7. รอยละของนักศึกษา มัคคุเทศก และประชาชนไดรับการพัฒนาทักษะ
ทางดานภาษาและความรูความเขาใจประวัติศาสตรและ
ศิลปวัฒนธรรมของแหลงทองเที่ยวของประเทศ เปรียบเทียบกับ
เปาหมายการดําเนินงาน
8. จํานวนผูมีความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
ที่ไดรับการพัฒนาและสงเสริมอยางตอเนื่อง
9. จํานวนผลงานวิจัยดานการรักษาพยาบาลที่นําไปใชประโยชน
10. จํานวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เผยแพรในวารสาร หรือนําไปใช
อางอิง ในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือนําไปใชประโยชนหรือตอยอด
ในเชิงพาณิชย
11. ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) (โดยมีการแบงวัด 3 ระดับชั้น คือ ป.6 ม.3 ม.6 และ
แบงตามรายวิชาหลัก 8 วิชา)
12. รอยละของสถานศึกษาทุกระดับและประเภทที่เขารับการประเมินและ
ไดรับการรับรองคุณภาพจาก สมศ.
-สถานศึกษาระดับปฐมวัย
-สถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (ประถมและมัธยม)
-สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา
-สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา

คาเปาหมาย
รอยละ 100
รอยละ 100
10.92 ป
9.1 ป
รอยละ 42
45 : 55
รอยละ 76
รอยละ 80

25,000 คน
700 เรื่อง
2,405 เรื่อง
เพิ่มขึ้นรอยละ 2
รอยละ 97
รอยละ 87
รอยละ 95
รอยละ 97
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ลําดับ
ตัวชี้วัดตามเปาประสงค
13. รอยละของนักเรียน นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมการรณรงคตอตาน
ยาเสพติดเปรียบเทียบกับเปาหมายการดาเนินงาน
14. รอยละของนักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารยและบุคลากรทางการ
ศึกษา ที่ไดรับการปลูกฝงจิตสานึกและคานิยมใหมีความซื่อสัตยสุจริต
เปรียบเทียบกับเปาหมายการดําเนินงาน
15. รอยละของเด็ก เยาวชน และประชาชนที่เขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับ
การอนุรักษทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย เปรียบเทียบกับเปาหมาย
การดําเนินงาน
16. รอยละของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาไดรับการสงเสริมและ
พัฒนา ใหเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพ เปรียบเทียบกับเปาหมาย
การดําเนินงาน
17.
18.

คาเปาหมาย
รอยละ 100
รอยละ 100
รอยละ 100
รอยละ 80

รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการสงเสริมสวัสดิการ รอยละ 80
และสวัสดิภาพ สิทธิประโยชนเกื้อกูล ความมั่นคงและผดุงเกียรติ และ
ความกาวหนาในวิชาชีพ เปรียบเทียบกับเปาหมายการดําเนินงาน
รอยละ 95
ผลการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ
บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด
รอยละ 80

19.

รอยละของผูเรียน เยาวชนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต ที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพและทักษะดานอาชีพ สามารถ
มีงานทําหรือ นําไปประกอบอาชีพ หรือมีรายไดเพิ่มขึ้น

20.

รอยละ 80
รอยละของนักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารยและบุคลากรทางการ
ศึกษา หรือผูที่เขารับการพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาตางประเทศ และ/หรือภาษาของประเทศเพื่อนบานในภูมิภาค
อาเซียน หรือทักษะการคาและพัฒนา สามารถผานเกณฑที่กําหนด
โดยเปรียบเทียบกับเปาหมาย การดําเนินงาน
จํานวนหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่ไดรับ 35,022 แหง
การบริการเครือขายอินเทอรเน็ต

21.
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นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ 2558 เพื่อใหการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเปนไทย ใหนักเรียนไดรับ
การพัฒนาศักยภาพสูงสุดในตน มีความรูและทักษะที่แข็งแกรงและเหมาะสมเปนพื้นฐานสําคัญในการ
เรียนรูระดับสูงขึ้นไปและการดํารงชีวิตในอนาคต สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกําหนดนโยบาย ปงบประมาณ 2558 ดังนี้

วิสัยทัศน

การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพ และมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเปนไทย

พันธกิจ
1.สงเสริมและสนับสนุนใหประชากรวัยเรียนทุกคน ไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง และมีคุณภาพ
2.สงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร
3.พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เนนการมีสวนรวมเพื่อเสริมสรางความรับผิดชอบ ตอคุณภาพการศึกษา

เปาประสงค

1. นักเรียนระดับกอนประถมศึกษามี พัฒนาการที่เหมาะสมตามชวงวัยและไดสมดุลและ
นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามชวงวัยและมีคุณภาพ
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึงมีคุณภาพและ
เสมอภาค
3. ครู ผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีทักษะที่เหมาะสมและมีวัฒนธรรม
การทํางานที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์
4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพและเปนกลไกขับเคลื่อน
การศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาสูคุณภาพมาตรฐานระดับสากล
5. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานบูรณาการการทํางานเนนการบริหาร
แบบมีสวนรวมกระจายอํานาจและความรับผิดชอบสูสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
6. พื้นที่พิเศษไดรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปนพิเศษ
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ยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียนทุกระดับทุกประเภท
ยุทธศาสตรที่ 2 ขยายโอกาสเขาถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานใหทั่วถึงครอบคลุมผูเรียน
ใหไดรับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ผลผลิต
ผลผลิตของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1) ผูจบการศึกษากอนประถมศึกษา
2) ผูจบการศึกษาภาคบังคับ
3) ผูจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
4) เด็กพิการไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ
5) เด็กดอยโอกาสไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6) เด็กผูมีความสามารถพิเศษไดรับการพัฒนาศักยภาพ

แผนงาน 5 แผนงาน

1. แผนงานปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
2. แผนงานการดําเนินงานตามกรอบขอตกลงประชาคมอาเซียน
3. แผนงานแกไขปญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต
4. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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จุดเนนการดําเนินงาน
สืบ เนืองจาก นายกรัฐมนตรี แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตอสภานิติบัญ ญัติแลว โดยมี
นโยบายดานการศึกษา ซึ่ง กระทรวงศึก ษาธิก ารไดกําหนดนโยบายของกระทรวงศึก ษาธิก าร ที่กําหนด
5 นโยบายทั่วไป 7 นโยบายเฉพาะ และ 10 นโยบายเรงดวน ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น
พื้นฐานไดทําความเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสํานักคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานปงบประมาณพ.ศ.2558 และไดกําหนดจุดเนนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานปง บประมาณ พ.ศ.2558 โดยใชง บประมาณที่ไดรับ ตามพระราชบัญ ญัติง บประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ.2558 ทั้งนี้ การดําเนินการตามจุดเนนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้

จุดเนน มาตรการ ตัวชี้วัดความสําเร็จ ป 2558
จุดเนนที่ 1 ดานการพัฒนาผูเรียน
จุดเนน

1.นักเรียนมีสรรถนะ
สําคัญสูมาตรฐานสากล

แนวทาง

1.เสริมสรางความ
สามารถดานภาษา
(Literacy)ดานคํานวณ
Numeracy) และดาน
การใชเหตุผล(Rrasoning
Ability) สูการยกระดับ
การประเมินระดับชาติ
(National Test)
2.เรงรัดการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุมสาระการเรียนรูหลัก
(กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม)

กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

1.วิจัยพัฒนาเพื่อเสริมสรางความสามารถ
ดานภาษา ดานคํานวณ และดานการใช
เหตุผล
2.พัฒนาเทคนิคการวัดและประเมินผล
3.สรางความเข็มแข็งใหชุมนุมนักวัดและ
ประเมินผลฯแหงประเทศไทย

คาเฉลี่ยรอยละของ
นักเรียนชั้น ป.3
ดานความสามารถทาง
ภาษา ดานคํานวณและ
ดานการใชเหตุผล เพิ่มขึ้น
ไมนอยกวารอยละ 3

1.เรงรัดคุณภาพการอานรูเรื่องและการ
สื่อสารไดและสงเสริมการอานใหเขาถึง
นักเรียนทุกกลุม เปาหมาย และเรงปญหา
การอานของนักเรียน
2.เสริมสรางความสามารถ ทักษะ
ประยุกตใชความรูทางคณิตศาสตรใน
ชีวิตประจําวัน เนน Collaborative
Problem Solving
3.เสริมสรางความสามารถและทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรและการ
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
4.คัดสรรรูปแบบการสอน/การจัดกิจกรรม
ที่มีประสิทธิภาพของแตละกลุมสาระ
เผยแพรใหครูนําไปปรับการเรียนการสอน
5.ปรับกระบวนการเรียนการสอนสังคม

คาเฉลี่ยรอยละของ
นักเรียนชั้น ป. 6 ของผล
การทดสอบระดับชาติ
O – Net กลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม โดยรวมเพิ่มขึ้น
ไมนอยกวา รอยละ 3
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จุดเนน

แนวทาง

3.เรงรัดความสามารถ
และทักษะทางดาน
ภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสาร

4.เรงรัดสถานศึกษาใหมี
ความทัดเทียมสู
ประชาคมอาเซียนและ
มาตรฐานสากล

กิจกรรม

ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมใหนักเรียน
ตระหนักและเขาใจรากเหงาความเปนชาติ
ไทย ความเปนประชาธิปไตยที่มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและ
วิธีวัฒนธรรมไทย
6.พัฒนาเทคนิคการวัดและประเมิน
ทั้งระบบที่เนนการสรางขอสอบเชิง
คิดวิเคราะห และการประเมินผานระบบ
ออนไลน
1.ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน
ภาษาอังกฤษใหเนนทักษะการสื่อสาร
2.สงเสริมสถานศึกษาจัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษตามรูปแบบ/ทางเลือกที่
เหมาะสม
3.ใชสื่อและโปรแกรม ICT เปนตัว
ขับเคลื่อนสําคัญในการพัฒนา
ความสามารถทางภาษาของครูและ
นักเรียน
4.จัดระบบเครือขายและสรางความ
เขมแข็งไกไกการปฏิรูปการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษรวมกับสถาบันอุดมศึกษา
และสถาบันครู/หนวยงานที่มีความ
เชี่ยวชาญ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

1.ผลการทดสอบ
ระดับชาติ O – Net
กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ จําแนก
-ระดับโรงเรียนที่มีความ
พรอมสูง เพิ่มขึ้นไมนอย
กวา รอยละ 5
- โรงเรียนที่มีความพรอม
ปานกลางเพิ่มขึ้นรอยละ
3-5
- โรงเรียนที่มีความพรอม
นอย เพิ่มขึ้น
รอยละ 2-5
2.นักเรียนมีความ
สามารถดานทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษตาม
มาตรฐานที่กําหนด
- โรงเรียนที่มีความพรอม
สูง รอยละ 80
- โรงเรียนที่มีความพรอม
ปานกลางรอยละ 50
- โรงเรียนที่มีความพรอม
นอย รอยละ 30
1.เสริมสรางนักเรียนใหมีลักษณะผูนําแหง นักเรียนทุกคนที่ไดรับการ
อาเซียน
พัฒนาใหมคี ุณลักษณะ
2.พัฒนาดานวิชาการ การบริหารจัดการ ผูนํานักเรียนอาเซียน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ -รอยละ100 ของจํานวน
เรียนรูใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
โรงเรียนที่ไดรับการพัฒนา
3.ขยายศูนยอาเซียนและโรงเรียนศูนย
ตามมาตรฐานสากล
เครือขายอาเซียนเพื่อพัฒนาสูการเปน
- จํานวนศูนยอาเซียนและ
ศูนยกลางการศึกษาในภูมิภาค
โรงเรียนศูนยเครือขาย
เพิ่มขึ้นครบทุกเขตพื้นที่ฯ

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2558 (42)
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จุดเนน

แนวทาง

5.ปรับหลักสูตร
การศึกษา ขั้นพื้นฐาน

กิจกรรม

1.ทบทวนหลักสูตรในเรื่องเปาหมาย
โครงสรางเวลาเรียน สาระการเรียนรู
ที่จําเปนในศตวรรษที่ 21
2.ปรับกระบวนทัศนในการบริหารจัดการ
หลักสูตร
3.ปรับวิธีการวัดและประเมินผลการเรียน
ใหเชื่อมโยงตั้งแตระดับหองเรียน
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
4.จัดตั้งชุมนุมนักวัดและประเมินผล
การศึกษาขั้นพื้นฐานแหงประเทศไทยเพื่อ
สรางความเขมแข็งดานการวัดและ
ประเมิน

2.นักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม รักสามัคคี
ปรองดอง สมานฉันท
รักชาติ ศาสตร กษัตริย
ภูมิใจในความเปนไทย
หางไกลยาเสพติด
มีคุณลักษณะและทักษะ
ทางสังคมที่เหมาะสม

เรงรัด สงเสริม สนับสนุน
การนําคานิยมหลักคนไทย
12 ประการสูการพัฒนา
ผูเรียนในรูปแบบตางๆ

1.กําหนดจุดเนนคานิยมหลักคนไทย 12
ประการ ใหสอดคลองกับชวงวัยแตละ
ระดับชั้น ตั้งแตระดับประถมศึกษาถึง
ระดับมัธยมศึกษา
2.สรางความตระหนักและเสริมสราง
คานิยมหลักคนไทย 12 ประการผานสื่อ
ที่หลากหลาย
3.พัฒนาเครือขายโรงเรียนคุณธรรม
ใหเขมแข็งและครอบคลุมทุกพื้นที่
4.สงเสริมการจัดกิจกรรม/คายนักเรียน
ในรูปแบบตางๆ เชน คายเยาวชนคนดี
ของแผนดินกิจกรรมตอตานคอรรัปชั่น
จัดฝกอบรม ปปช. สพฐ.นอย คายดนตรี/
ศิลปะ กิจกรรมสภานักเรียนชุมนุมตางๆ
5.พัฒนาครูและบุคลากร ใหสามารถจัด
กิจกรรม/คาย ปลูกฝงคานิยมหลักเขาสู
หองเรียนใหไดอยางเปนรูปธรรม

3.นักเรียนทีมีความ
ตองการพิเศษไดรับ
การสงเสริมและพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ
เปนรายบุคคล

พัฒนาและสงเสริมเด็กที่มี
ความตองการพิเศษให
สามารถพัฒนาไดเต็ม
ศักยภาพ เปนรายบุคคล

1.พัฒนาระบบรากฐานขอมูลสารสนเทศ
เด็กที่มีความตองการพิเศษ(เด็กพิการ,เด็ก
ดอยโอกาส, เด็กที่มีความสามารถพิเศษ ,
เด็กที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา)
2.สงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดการศึกษา
ทุกรูปแบบเพื่อใหคนพิการมีโอกาสเขาถึง

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

มีแนวปฏิบัติในการบริหาร
จัดการหลักสูตรสถานศึกษา
ที่มีประสิทธิภาพ
- มีขอสรุป/แนวปฏิบัติ
ในการปรับหลักสูตร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
-มีแนวทาง/วิธีการวัดและ
ประเมินผลการเรียนให
เชื่อมโยงตั้งแตระดับ
หองเรียนระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ
- สมาชิกชุมนุมนักวัดและ
ประเมินผลฯ(สวนใหญเปน
ครูและศึกษานิเทศก)ทุกคน
มีความเขมแข็งดานการ
ประเมิน
ระดับความสําเร็จการ
ดําเนินกิจกรรม ใหผูเรียน
มีคานิยมหลักคนไทย
12 ประการครบ ทุกตัว
สอดคลอง ตามชวงวัย
(รอกําหนดเกณฑ)

1.รอยละ 80 ของเด็ก
ที่มีความตองการพิเศษ
ไดรับโอกาสใหสามารถ
พัฒนาไดเต็มตามศักยภาพ
2.รอยละ 80 ของเด็ก
ที่มีความตองการพิเศษ
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กิจกรรม

การศึกษา
3.พัฒนาหลักสูตรและรูปแบบ
การจัดการศึกษาที่หลากหลายสอดคลอง
กับอัตลักษณของผูเรียนเปนรายบุคคล
เต็มตามศักยภาพ
4.เรงรัดการยกระดับนักเรียน
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา
5.สงเสริมเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
สูความเปนเลิศ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ผานการพัฒนาตาม
ศักยภาพเปนรายบุคคล

จุดเนนที่ 2 ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา
จุดเนน

1.ครูไดรับการพัฒนาความรู
และสมรรถนะผานการปฏิบัติ
จริง และความชวยเหลือ
อยางตอเนื่อง

แนวทาง

1.พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ใหมีองคความรูและ
สมรรถนะสอดคลองกับ
การปฏิบัติงาน

กิจกรรม

1.1 พัฒนาครูกลุมสาระคณิตศาสตร
วิทยาศาสตร อังกฤษ และภาษาไทย ให
มีความรูตามกลุมสาระ(ครูผูสอน 4 กลุม
สาระ 30,922โรงเรียน)
1.2พัฒนาศึกษานิเทศกชวยเหลือครูให
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได
อยางมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

1.1ครูกลุมเปาหมายจํานวน
123,688 คน มีองคความรู
ตามเนื้อหา ที่กําหนดในระดับ
ดีขึ้นไป
1.2 ศึกษานิเทศกที่รับผิดชอบ
4 กลุมสาระ จํานวน 225 เขต
สามารถนิเทศและชวยเหลือ
ครู ใหสามารถจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน และ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนได
2.สงเสริมและสนับสนุน 1.สนับสนุนงบประมาณใหสํานักงานเขต 1.ผูบริหารสถานศึกษาที่
ครูและบุคลากร
พื้นที่การศึกษา/ครูและบุคลากรทางการ ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนต่ํากลุม
ทางการศึกษาในการ
ศึกษา เพื่อพัฒนาตนเองตาม(ID Plan) 10 % ลางจํานวน 3,000 ไดรับ
พัฒนาตนเองตาม
2.พัฒนาผูบริหารโรงเรียน
การพัฒนา
แผนพัฒนาตนเอง(ID
มาตรฐานสากลโรงเรียนในฝน และ
2.ผูบริหารสถานศึกษา
Plan)
โรงเรียนดีประจําตําบล
ทุกโรงเรียนมาตรฐานสากล,
โรงเรียนในฝน และโรงเรียนดี
ประจําตําบล)มีความรู
ความสามารถ ในศตวรรษ
ที่ 21 ในระดับดีขึ้นไป

3.ครูและบุคลากรทางการ
1.พัฒนาแรงจูงใจให
ศึกษาที่ประจักษไดรับการยก ไดรบั มาตรซานและมี

พัฒนาระบบแรงจูงใจ และคัดเลือกครู
และบุคคลากรทางการศึกษาที่มีผลการ

ครูและบุลากรทางการศึกษา
ที่มีผลการปฏิบัติงานเชิง
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ยองเชิดชูเกียรติอยาง
เหมาะสม

แนวทาง

ความสอดคลองกับการ
ปฏิบัติงาน
2.พัฒนาใหเกิดความ
ศรัทธาในวิชาชีพ และ
ความภูมิใจในการมุงมั่น
ในการสรางสรรค
ผลงานแบบมืออาชีพ
4.องคกรและคณะบุคคลที่
1.องคกรและคณะ
เกี่ยวของกับการจัด เตรียม บุคคลไดรับการพัฒนา
และการจัดสรรครู ตระหนัก เพื่อสรางความ
และดําเนินการในสวนที่
ตระหนักจิตสํานึกความ
เกี่ยวของใหครูและผูบริหาร รับผิดชอบและ
สถานศึกษาบรรจุใหม/ยายไป ผลประโยชนสวนรวม
บรรจุมีความสามารถสอด
2.ปรับปรุงหลักเกณฑ
คลองกับความตองการของ และวิธีการเกี่ยวของให
โรงเรียนชุมชนและสังคม
มีความสอดคลองกับ
ความตองการของ
โรงเรียน ชุมชนและ
สังคมโดยมีระยะเวลา
การดําเนินการที่ชัดเจน

กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ปฏิบัติงานเชิงประจักษ

ประจักษตามเกณฑไดรับการ
ยองสรรเชิดชูเกียสติทุกคน

1.พัฒนาองคคณะบุคคลใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดตามภารกิจอยางมี
ประสิทธิภาพ
2.พัฒนาระบบกํากับ ติดตาม การ
บริหารบุคคลใหมีประสิทธิภาพในทุก
ระดับ

คณะอนุกรรมการขาราชการ
ครู และบุคลากร ทาง
การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา
จํานวน 225 เขต มีการ
บริหารงานบุคคลเปนไปตาม
หลักธรรมาภิบาล

จุดเนนที่ 3 ดานการบริหารจัดการ
จุดเนน

3.1.สถานศึกษาและ
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาบริหาร
จัดการโดยมุง
ผลสัมฤทธิ์ เนนการ
กระจายอํานาจ การมี
สวนรวมและการ
รับผิดชอบตอการ
ดําเนินงาน
(Partipation and
Accuntabilit)

แนวทาง

สงเสริมการบริหารจัดการ
แบบมุงกระจายอํานาจการมี
สวนรวมขององคคณะบุคคล
ที่เกี่ยวของอยางเขมแข็งและ
เปนกัลยาณมิตร

1.กํากับ ติดตามการ
ดําเนินงานใหเปนไปตาม

กิจกรรม

1.1 เรงรัดใหหนวยงานทุกระดับ
ดําเนินการตามมาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใชงบประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2558 อยาง
เครงครัด
1.2 สงเสริมการจัดการศึกษาใน
รูปแบบที่หลากหลาย เนนการมี
สวนรวมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการและสนับสนุนการ
เขาถึงและไดรับโอกาสทาง
การศึกษาอยางทั่วถึง เสมอภาค
และเปนธรรม
1.3 ขจัดปญหาและอุปสรรคในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา เชน
ปรับปรุง แกไข ระเบียบ วิธีการ
แนวปฏิบัติ ประกาศ กฎกระทรวง

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

เมื่อสิ้นปงบประมาณ
พ.ศ.2558สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานงานเขตพื้นที่
การศึกษา สถานศึกษา
เบิกจายงบประมาณใน
ภาพรวมไดนอยกวา
รอยละ 96 และงบ
ลงทุนไมนอยกวารอยละ
87
สถานศึกษาทุกแหง
(114โรงเรียน)ใน
โครงการพัฒนารูปแบบ
การบริหารโรงเรียนนิติ
บุคคล มีความสามารถ

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2558 (45)
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จุดเนน

แนวทาง

มาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา

3.2 สถานศึกษาและ
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอยางมี
คุณภาพตามมาตรฐาน

2.สงเสริม สนับสนุนให
สถานศึกษามีระบบประกัน
คุณภาพภายในตามกฏ
กระทรวงวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2553
3.สงเสริมใหมีการแทรกแซง
ชวยเหลือ นิเทศ ติดตาม
ประเมินผลโดยสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาอยางเขมแข็ง
เพื่อใหสถานศึกษาไดรับการ
รับรองคุณภาพภายนอกจาก
สมศ.
4.สงเสริมใหสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเชิดชูเกียรติ
โรงเรียนที่นักเรียนที่
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น/อัตราการออกกลางคัน
สดลง/มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลง

กิจกรรม

ที่สอดคลองกับการกระจายอํานาจ
ใหเกิดความคลองตัวและสามารถ
กําหนดผูรับผิดชอบไดอยางแทจริง
เปนตน
1.4 สรางความเชื่อมโยงของระบบ
ขอมูลสารสนเทศทุกระดับ ตามมิติ
การกระจายอํานาจ 4 ดาน
(วิชาการ บริหารบุคคล
งบประมาณ และบริหารทั่วไป)
1.1สงเสริม สนับสนุนและเพิ่ม
ศักยภาพการบริหารจัดการของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอยาง
มีประสิทธิ์ภาพ สูความเปนเลิศ
2.1 กํากับ ติดตามใหสถานศึกษา
จัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง
ตามหลักเกณฑและวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษาพ.ศ.2553
2.2 วิจัยและพัฒนาระบบบริหาร
จัดการใหมีคุณภาพ เพื่อพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ใหเขมแข็ง
จัดทําแผนพัฒนารายโรงรวมกับ
ผูปกครองชุมชนและองคกรอื่นๆ
สําหรับโรงเรียนที่ไมผานการรับรอง
คุณภาพภาพนอก

คัดสรรนักเรียน ครุ บุคลากร
ทางการศึกษา สถานศึกษา และ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ที่มีผลงานดีเดนใหไดรับการเชิดชู
เกียรติ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

พัฒนารูปแบบการ
บริหารโรงเรียนอยาง
มีประสิทธิภาพ

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาผานการ
ประเมินมาตรฐานระดับ
ดีมากขึ้นไป รอยละ 80
สถานศึกษาทุกแหงมี
ระบบประกันคุณภาพ
ภายในทีเ่ ขมแข็งตาม
กฎกระทรวงวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2553
รอยละ 80 ของสถาน
ศึกษาที่เขารับการ
ประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบที่ 3
ผานการรับรองคุณภาพ
ภายนอกจาก สมศ.
หนวยงานในสังกัด
สํานักงานคณะกรรม
การการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ทุกแหงมีผลงาน
ที่เปนเลิศ

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2558 (46)
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ยุทธศาสตร์จังหวัดสระบุรี
น
วิสัยทัศน์ :
เป็ น ฐานการผลิ ต อาหาร วั ส ดุ ก่ อ สร้ า ง ที่ มี คุ ณ ภาพ เป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มและ
การท่องเที่ยวทางเลือก ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ :
1.
นาภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
2. ดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย
และเป็นธรรมในสังคม
3. จัดให้มีการคุ้มครอง ป้องกัน ส่งเสริมและช่วยเหลือประชาชนและชุมชนที่ด้อยโอกาส
เพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในการดารงชีวิตอย่างพอเพียง
4. จั ดให้ มีการบริ การภาครัฐ เพื่อให้ ประชาชนสามารถเข้าถึ งได้อย่างเสมอภาค รวดเร็ วและ
มีคุณภาพ
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรมหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
มอบหมายหรือที่มีกฎหมายกาหนด

ดังนี้

เป้าประสงค์ในภาพรวมของจังหวัดสระบุรี :
เพื่อให้บรรลุประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระบุรี มีเป้าประสงค์ที่สาคัญ
1. ประชาชนอยู่ดีมีสุขมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการผลิตอาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2. ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
3. ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี ภายใต้สังคมแวดล้อมที่มีคุณภาพ
4. ประชาชนอยู่ดีมีสุขจากการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ :
1. การผลิตอาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2. การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคง ตามแนวของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2558 (47)
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นโยบายของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

คานิยม SBR 2
S=Service MIND
B=Benchmarking
R= Responsible
2=Double

การบริการดวยน้ําใจไมตรี
การเทียบวัดงานที่ไดมาตรฐานสากล
ความรับผิดชอบที่ทุกคนมีใจมุงมั่น
ผลงานโดยรวมนั้น ตองทวีคูณ
แนวทางการบริหารจัดการ

นโยบาย
แนวปฏิบัติ
งาน
คุณภาพ
ความรับผิดชอบ
ความรูรัก สามัคคี

ตอง
ตอง
ตอง
ตอง
ตอง
ตอง

รู
ทราบ
ทํา
ดี
มี
เกิดขึ้น

วิสัยทัศน (Vision)
“สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เปนองคกรขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาใหมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น โดยใชนวัตกรรมที่หลากหลาย บนพื้นฐานของความเปนไทย”
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พันธกิจ (Mission)
1. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาใหประชากรในวัยเรียนทุกคนไดเรียนรูอยางมีคุณภาพ
และมาตรฐานระดับสากล
2. สงเสริม และสนับสนุนใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค และคานิยม
ของความเปนไทย
3. สงเสริม และสนับสนุนการนํานวัตกรรม มาใชในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เนนการมีสวนรวม
เปาประสงค(Goal)
1. ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค
2. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค และคานิยมของความเปนไทย
3. ครู ผูบริหารสถานศึกษา และบุคลกรทางการศึกษาอื่น มีทักษะที่เหมาะสม และมีวัฒนธรรม
การทํางานที่เนนผลสัมฤทธิ์
4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเปนกลไกขับเคลื่อนการศึกษา
ภาคบังคับสูคุณภาพมาตรฐานสากล
5. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 บูรณาการทํางานเนนการบริหาร
แบบมีสวนรวม กระจายอํานาจและความรับผิดชอบสูสถานศึกษา
6. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2 และสถานศึกษามีนวัตกรรมการบริหาร
จัดการศึกษาและการจัดการเรียนรูที่หลากหลายในการยกระดับคุณภาพผูเรียน
ยุทธศาสตร (Strategy)
1. พัฒนาคุณภาพผูเรียนทุกระดับทุกประเภท
2. ขยายโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึงครอบคลุมผูเรียนใหไดรับโอกาสในการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ
3. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
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สวนที่ 3
สวนที่ 3
แผนการบริหารงบประมาณ

ประจํแผนการบริ
าปงบประมาณ
พ.ศ.2558
หารงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ไดรับการจัดสรรงบประมาณประจําป
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2. งบประมาณเพื่อเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ จํานวน 3,000,000 บาท างานพิจารณาและ
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แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2558 (50)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2558 (50)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
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(1) งบประมาณพัฒนาคุณภาพการศึกษา จํานวน 3,000,000 บาท
1.1 งานประจําตามความจําเปนพื้นฐาน งบประมาณ จํานวน 1,654,220 บาท ดังนี้
งบประมาณ(บาท)
รายละเอียด
รวม
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
คาเบื้ยประชุมคณะกรรมการ
36,000
18,000
54,000
คาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา
20,000
20,000
คาเบี้ยเลี้ยง
80,000
30,000
110,000
คาซอมแซมยานพาหนะฯ
100,000
40,000
140,000
คาซอมครุภัณฑสํานักงาน
24,000
30,000
54,000
คาวัสดุสํานักงาน
100,000
40,000
140,000
คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
100,000
90,000
190,000
คาถายเอกสาร
50,000
30,000
80,000
คาซอมเครื่องปรับอากาศ
30,000
30,000
คาซอมแซมสิ่งกอสรางที่ชํารุด
20,000
30,000
50,000
คาสาธารณูปโภค
420,000
346,220 766,220
คาใชจายอื่นๆที่จําเปน
20,000
20,000
รวม
1,000,000
654,220 1,654,220
1.2. จัดทําโครงการ/กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา งบประมาณจํานวน 3,500,000 บาท
จําแนกตามกลยุทธของ สพฐ. /สพป.สระบุรี เขต 2 ดังนี้

ที่

โครงการ

งบประมาณ

กลุม

ผูรับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียนทุกระดับ ทุกประเภท
1. ประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
165,400 นิเทศ ติดตาม นส.เอื้ออารี
ของผูบริหาร
2. นิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
130,220 นิเทศ ติดตาม นายนรินทร
3 ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กดวยเทคโนโลยี
0
นิเทศ ติดตาม นส.จุฑาภรณ
30,750 นิเทศ ติดตาม นส.ลัดดา
4. นิเทศ ติดตามการพัฒนาความสามารถดานภาษา ดานคิดคํานวณและ
ดานเหตุผลของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2557
5. พัฒนาครูสูอาเวียนสื่อสารภาษาอังกฤษดวยเทคโนโลยีฯ
4,900 นิเทศ ติดตาม นส.ขวัญยืน
6. ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยขอสอบกลางระดับเขตพื้นที่การศึกษา
30,000 นิเทศ ติดตาม นส.ลฏาภา
ปการศึกษา 2557
7. ติดตามและประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
82,010 นิเทศ ติดตาม นายไพศาล
ยุทธศาสตรที่ 1
443,280
ยุทธศาสตรที่ 2 ขยายโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึงครอบคลุมผูเรียนใหไดรับโอกาสในการพัฒนา เต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ
1. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปการศึกษา 2557
245,000
สงเสริม กศ.
นางธัญพร
2 รณรงคการเยี่ยมบานนักเรียน ประจําปการศึกษา 2557
7,500
สงเสริม กศ.
นางณัฏฐพัชร
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2558 (51)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
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3.
4.
5.
6.
7

พัฒนาผูบังคับบัญชาลูกเสือ (วิชาผูกํากับลูกเสือสามัญขั้นความรูเบื้องตน)
5,000
สงเสริม กศ.
พัฒนาผูบังคับบัญชาลูกเสือ(วิชาผูกํากับลูกเสือสามัญขั้นความรูชั้นสูง )
10,000
สงเสริม กศ.
การจัดงานวันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสือแหงชาติ
17,400
สงเสริม กศ.
สงเสริมการสหกรณในสถานศึกษา
15,000
สงเสริม กศ.
จัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
10,000
สงเสริม กศ.
ยุทธศาสตรที่ 2
309,900
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. สัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการการเพิ่มศักยภาพความเปนผูนําสําหรับ
158,700 บริหารงานบุคคล
ผูบริหาร รร.ขนาดเล็ก ใน ศ.ที่ 21 (รวมกับ ม.เกษตรศาสตร)
2. อบรมปฏิบัติการปรับปรุงระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส (ก.ค.ศ.16)
29,934 บริหารงานบุคคล
3. พัฒนาเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการองคกรโดยใชสื่อเทคโนโลยี
165,920 บริหารงานบุคคล
4. อบรมกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
35,100 บริหารงานบุคคล
5. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของขาราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา
185,000 บริหารงานบุคคล
28,000 บริหารงานบุคคล
6. พัฒนาศักยภาพลูกจางประจํา สพป.สระบุรี เขต 2“สูมืออาชีพ”
ประจําป 2557
7. ประชุมสัมมนา อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
100,760 บริหารงานบุคคล
ยุทธศาสตรที่ 3
703,414
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
1. ทบทวนวิสัยทัศนและขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติประจําป 2558
21,800 นโยบายและแผน
2. ประชุมผูอํานวยการสถานศึกษา ฯ
76,560 อํานวยการ
3. การประชาสัมพันธ สพป.สระบุรี เขต 2
91,000 อํานวยการ
4. พัฒนาและปรับปรุงดานอาคารสถานที่เพื่อรองรับการใหบริการ
53,124 อํานวยการ
60,000 นโยบายและแผน
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของ สพป. สระบุรี เขต 2
ประจําปงบประมาณ 2557
6. ติดตามผลการบริหารงบประมาณงบลงทุน ของสถานศึกษาในสังกัด
14,360 นโยบายและแผน
7. ตรวจสอบการบริหารงบประมาณ การเงินบัญชี และพัสดุ โรงเรียน
29,400 ตรวจสอบ
22,100 ตรวจสอบ
8. สรางความเขมแข็งดานการบริหารงบประมาณดวยโปรแกรมบัญชี และ
ระบบเครือขาย ผูปฏิบัติดานงานการเงินบัญชีโรงเรียน
9. การจัดงานพิธีทําบุญเปดอาคารหองสมุดและแหลงเรียนรู
37,250 อํานวยการ
10. ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจําป
46,750 นโยบายและแผน
งบประมาณ พ.ศ. 2557
11. แกไขปญหาการขาดแคลนบุคลากรกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
63,000 บริหารสินทรัพย
12. ทําดีเพื่อแผนดินเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามราชกุมารีฯ
29,300 อํานวยการ
ยุทธศาสตรที่ 4
544,644
รวมทั้ง 4 ยุทธศาสตร
2,001,238
สําหรับการบริหารจัดการกรณีจําเปนและเรงดวน
1,498,762 สพป.สบ.2

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2558 (52)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

ผูรับผิดชอบ
นางการะเกต
นางการะเกต
นางการะเกต
นางณัฏฐพัชร
นางธัญพร
นางวราภรณ
นางวัชรากร
นางวราภรณ
นางวราภรณ
นส.สุกัญญา
นส.สุกัญญา
นางวราภรณ
นางพิระตา
นางวาสนา
นางวัชรินทร
นส.วรรณา
นางสมปอง
นางณิชา
นางกษมา
นางกษมา
นส.วรรณา
นางสมปอง
นางทิพวัลย
นางวาสนา

(2) งบประมาณเพื่อเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ จํานวน 3,000,000 บาท
ที่
จุดเนนที่ 1. ดานผูเรียน

โครงการ

งบประมาณ

1. วิจัยและพัฒนารูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของโรงเรียน เปาหมายการนิเทศ
2. เรงรัดพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-Net
3. สัมมนาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีการจัดการศึกษา
ทางไกลผานดาวเทียมสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ปงบประมาณ 2558
4. อบรมพัฒนาครูสอนวิชาภาษาอังกฤษที่วุฒิไมตรงเอก
5 คายรูอานรูเขียน นักเรียนชั้น ป. 3 อานไมออกเขียนไมไดไมมี ป 2558
6 สื่อพัฒนาภาษาอาเซียน
7. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครุผูสอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
8 ประชุมสัมมนาทางวิชาการ ปแหงคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพทางการ
ศึกษา
จุดเนนที่ 1
จุดเนนที่ 2 ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. สรรหาบุคคลเพื่อจัดจางเปนลูกจางชั่วคราวบุคลากรวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร
2. สรรหาบุคคลเพื่อจัดจางเปนลูกจางชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการใน รร.
3. แสดงมุทิตาจิตใหแกผูเกษียณอายุราชการประจําป 2558
4. มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ ชั้นต่ํากวาสายสะพายและเหรียญ
จักรพรรดิมาลา
5. จางออกขอสอบและผลิตขอสอบในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
และแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครูฯตําแหนงครูผูชวยกรณี
ที่มีความจําเปนหรือมีเหตุพิเศษ
6. ดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปน
ขาราชการครูและคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวยกรณีที่มี
ความจําเปนหรือมีเหตุพิเศษ ประจําป พ.ศ. 2558
7. รับสมัครคัดเลือกบุคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย กรณีที่มีความจําเปน
หรือมีเหตุพิเศษ ป พ.ศ.2558
8. ปฐมนิเทศครูบรรจุใหมและพัฒนาสมรรถนะครูผูชวย
9. อบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและลูกจางประจําหลักสูตร
“สารพัดชางประจําอาคาร”
10. ประชุมสัมมนาเสริมสรางวัฒนธรรมขององคกร
11. ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษา
ดานวิชาการ
จุดเนนที่ 2

กลุม

ผูรับผิดชอบ

33,000

นิเทศ ติดตาม

นส.ลฎาภา

78,010
40,000

นิเทศ ติดตาม
นิเทศ ติดตาม

นส.เอื้ออารี
นส.จุฑาภรณ

482,000
17,820
93,800
126,900
193,600

นิเทศ ติดตาม
นิเทศ ติดตาม
นิเทศ ติดตาม
นิเทศ ติดตาม
นิเทศ ติดตาม

นส.เอื้ออารี
นายสมาน
นส.กัญณัฏฐ
นายศตวรรษ
นส.เอื้ออารี

1,065,130
15,100 บริหารงานบุคคล นางปาริชาติ
15,100 บริหารงานบุคคล นางปาริชาติ
146,700 บริหารงานบุคคล นางวัชรากร
12,900

บริหารงานบุคคล นางอาทิตยา

93,600

บริหารงานบุคคล

นางปาริชาติ

79,200

บริหารงานบุคคล

นางวราภรณ

27,940

บริหารงานบุคคล

นางอาทิตยา

342,460

บริหารงานบุคคล
บริหารงานบุคคล

นส.สุกัญญา
นส.สุกัญญา

บริหารงานบุคคล
บริหารงานบุคคล

นางวราภรณ
นางวราภรณ

54,000
258,160
417,250
1,462,410

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2558 (53)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

ที่
โครงการ
จุดเนนที่ 3 ดานการบริหารจัดการ
1. เชาพื้นที่ Web hosting และคาจดโดเมนเนม
2. อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนการจัดระบบควบคุมภายใน
รวมทั้ง 3 จุดเนน
สําหรับการบริหารจัดการกรณีจําเปนและเรงดวน

งบประมาณ

กลุม

25,390 นโยบายและแผน
38,060 อํานวยการ
63,450
2,590,990
409,010 สพป.สบ.2

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2558 (54)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

ผูรับผิดชอบ
นส.สุพรรณี
นางวาสนา

ยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับ ทุกประเภท
โครงการ ประชุด้มาสันเทคโนโลยี
มมนาทางวิชเพืาการเพื
่อยกระดั
ผลสัมฤทธิ
่อเป็นเครื
่องมือบในการเรี
ยนรู์ท้ างการเรียนของผู้บริหารและครู
แผนงาน
ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สนองยุทธ์ศาสตร์
ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวเอื้ออารี ท้วมเสม และ ศึกษานิเทศก์ทุกคน
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2557- กันยายน 2558
____________________________________________________________________________
1. หลักการและเหตุผล
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้กาหนดนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
(พ.ศ.2552-2561) โดยมีวิสัยทัศน์ให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพภายในปี 2561 จะต้องมีการ
ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบใน 3 ประเด็นหลักคือการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
และการเรียนรู้ของคนไทยเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งนี้ได้กาหนดกรอบแนวทางในการปฏิรูปการศึกษา
และการเรียนรู้อย่างเป็นระบบไว้ 4 ประการ คือ การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ การพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการจัดการศึกษาแนวใหม่
จากการวิเคราะห์ปัญหาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT/O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 ใน 5 กลุ่มสาระหลักของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ปรากฏว่ามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ากว่าค่าเฉลี่ยระดับ สพฐ.
ทุกกลุ่มสาระ
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นภารกิจที่สาคัญที่สุดของสถานศึกษาซึ่งสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา มีบทบาทหลักในการสนับสนุนส่งเสริมให้โรงเรียนได้ดาเนินการ เพื่อพัฒนานักเรียน
ทุกคนทีไ่ ด้เข้าเรียน และจบการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และคุณภาพสูงตามเกณฑ์ เป้าหมาย และมาตรฐาน
ของหลักสูตรให้นักเรียนได้พัฒนาเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคลและทุกคน สพป.สระบุรี เขต 2 มีความจาเป็น
ต้องให้ผู้ปฏิบัติและผู้เกี่ยวข้องรับทราบนโยบายในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้สูงขึ้นไม่ต่ากว่าค่าเฉลี่ยระดับ สพฐ. ใน 5 วิชาหลักจึงได้จัดทาโครงการประชุมสัมมนาทาง
วิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพัฒนาครูสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยเน้น 5 กลุ่มสาระวิชาหลักได้แก่
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษา ต่างประเทศ ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5
กลุ่มสาระวิชาหลักเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2558 (55)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อรับนโยบายและแนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.2 เพื่อสรางความตระหนักในการใชผลการสอบในการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ประชุมผูบริหารโรงเรียน ครูวิชาการโรงเรียน ครูผูสอนชั้นประถมศึกษาปที่ 3,6 และ
มัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 800 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 บุคลากรที่เกี่ยวของในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตระหนักในการนํานโยบาย
สูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
4. วิธีดําเนินงานและปฏิทินปฏิบัติงาน
กิจกรรม

1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมวางแผนการดําเนินงาน
1.2 เสนอขออนุมัติโครงการ
1.3 อนุมัติโครงการ
1.4 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
2. ขั้นดําเนินการ
2.1 จัดทําหลักสูตรการประชุมมอบนโยบาย
2.2 จัดเตรียมสื่ออุปกรณและเอกสาร
2.3 แจงผูเกี่ยวของเขาประชุม
2.4 ดําเนินการจัดการประชุม
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1 สรุปและประเมินผลการดําเนินงาน
3.2 รายงานผลการดําเนินงาน

ระยะเวลา
ตุลาคม2557 –
กันยายน 2558

ผูรับผิดชอบ
กลุมนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา
นางสาวเอื้ออารี ทวมเสม
และ
คณะศึกษานิเทศก และ
เจาหนาที่

5. งบประมาณ
งบประมาณตามแผนงานขยายโอกาสทางการศึกษา จํานวนเงิน 165,400 บาท (หนึ่งแสนหก
หมื่นหาพันสี่รอยบาทถวน) ขอถัวจายทุกรายการ รายละเอียดดังนี้

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2558 (56)
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งบดําเนินงาน
คาตอบแทน คาใชสอย

กิจกรรม
ประชุมผูบริหารโรงเรียน ครูวิชาการ ครูผูสอน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3,6 และมัธยมศึกษาปที่ 3
จํานวน 800 คน
1) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 800 คน 1 วัน
2 มื้อ มื้อละ 30 บาท
2) คาอาหารกลางวัน 800 คน 1 วัน 1 มื้อ
มื้อละ 90 บาท เปนเงิน
3) คาเอกสารประกอบการประชุม 800 ชุด
ชุดละ 10 บาท เปนเงิน
4) คาตอบแทนวิทยากร 1 คนชั่วโมงละ 1200 บาท
จํานวน 2 ชั่วโมง
5) คาจางเชาโปรแจคเตอร จํานวน 4 ชุด และ
วีดิโอ เปนเงิน
6) คาวัสดุ
7) คาหองประชุม
รวม
รวมทั้งสิ้น
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัด
รอยละของผูบริหารโรงเรียน ครู
วิชาการ ครูผูสอนชั้นประถมศึกษาปที่
3,6 และมัธยมศึกษาปที่ 3 มีความรู
ความเขาใจกระบวนการ/วิธีการ
ยกระดับคุณภาพผูเรียน

คาวัสดุ

ผูรับผิดชอบ
นางสาวเอื้ออารี ทวมเสม
และคณะ

48,000
72,000

2,400

8,000

20,000
8,000
128,000
165,400

2,400

วิธีการประเมิน
- การสํารวจ
- การประเมิน

7,000
35,000

เครื่องมือที่ใช
แบบนิเทศ ติดตามผล
แบบประเมินความพึงพอใจ
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7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3, 6 และมัธยมศึกษาปที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นรอยละ 5
7.2 ครูผูสอนมีการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรูและมีนวัตกรรมในการพัฒนาเพิ่มขึ้น
7.3 ผูบริหารโรงเรียนมีแนวทางการยกระดับคุณภาพผูเรียนในแตละสถานศึกษาที่เปนรูปธรรม

ผูเสนอโครงการ
(นางสาวเอื้ออารี ทวมเสม)
ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
วาที่ ร.ต.

ผูเห็นชอบโครงการ

(ศุภกฤต ตรีมงคล)
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ผูอนุมัติโครงการ

(นายประหยัด อนุศิลป)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
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โครงการ
นิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แผนงาน
ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สนองยุทธศาสตร
ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียนทุกระดับทุกประเภท
หนวยงานที่รับผิดชอบ
กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ผูรับผิดชอบโครงการ
นายนรินทร เที่ยงเจริญ และคณะ
ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม 2557 – มกราคม 2558
.……………………………………………………………………………………….........................................................……
1. หลักการและเหตุผล
การพัฒนากระบวนการนิเทศแนวใหม สงผลตอการยกระดับคุณภาพการศึกษาที่เนนการ
นิเทศตามตัวชี้วัดระดับแผนปฏิบัติการกลยุทธที่ 5 ตัวชี้วัดที่ 26 ระดับความสําเร็จของการนิเทศติดตาม
สถานศึกษาสมรรถนะที่จําเปนตอการปฏิบัติงานนิเทศอยางมีประสิทธิภาพ ลักษณะการปฏิบัติงาน เทคนิค
วิธีการ สื่อ เครื่องมือนิเทศ และกลไกสนับสนุนการนิเทศที่จะกอใหเกิดผล ตอการพัฒนาการจัดการเรียนรู
และการบริหารงานวิชาการอยางเปนระบบ จึงตองเชื่อมโยงกับการพัฒนาระบบการเรียนการสอนและ
ระบบการบริหารการศึกษา ดังนั้นสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จึงไดจัดทํา
โครงการพัฒนากระบวนการนิเทศแบบตอเนื่อง ขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศการศึกษา โดยใชกระบวนการวิจัยและพัฒนา ที่สงผลตอการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา
2.2 เพื่อใหศึกษานิเทศกไดนิเทศครบทุกโรงเรียนอยางนอยปละ 3 ครั้ง ตามแผนการนิเทศและ
รูปแบบกระบวนการที่กําหนด
2.3 เพื่อนิเทศโรงเรียนเปาหมายพัฒนาตามแผนการนิเทศและรูปแบบกระบวนการที่กําหนด
3.เปาหมาย
3.1เชิงปริมาณ
3.1.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีแผนการนิเทศ มีวิธี
ปฏิบัติที่ดี ดานการนิเทศการศึกษาที่สงผลตอการยกระดับคุณภาพการศึกษาและมีการเผยแพรอยาง
หลากหลาย
3.1.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 พัฒนาระบบการกํากับ
ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการพัฒนานิเทศที่เนนคุณภาพการปฏิบัติงานและผลงาน จากการ
ปฏิบัติจริง
3.1.3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีการนิเทศติดตามและ
ประเมินผล โรงเรียนเปาหมายพัฒนาสัปดาหละ 2 วัน
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3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ศึกษานิเทศกปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนและกระบวนการปฏิบัติงานที่เหมาะสม
สอดคลองกับครู และผูบริหารสถานศึกษา
3.2.2 ผูบริหารสถานศึกษาสามารถบริหารงานวิชาการโดยใชกระบวนการนิเทศภายใน
ใหบรรลุมาตรฐานการศึกษา
3.2.3 ครูสามารถจัดการเรียนรูใหนักเรียนบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรูไดอยางเหมาะสม
สอดคลองกับความสามารถในการเรียนรูรายบุคคล/รายกลุม สงผลใหนักเรียนมีความรู ความสามารถตาม
มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด มีสมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะที่พึงประสงคที่กําหนดไวในหลักสูตร
4. วิธีดําเนินงานและปฏิทินปฏิบัติงาน
กิจกรรม
ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
กลุมงานนิเทศฯ
มีนาคม –
1. กิจกรรมที่ 1 คัดเลือก/กําหนดรูปแบบและแนวทางการนิเทศ
ตุลาคม 2557
1.1 คาใชจายในการประชุมสัมมนา
1.2 คัดเลือกรูปแบบนิเทศ
2. กิจกรรมที่ 2 เขียนแผนนิเทศและพัฒนารูปแบบการนิเทศที่เอื้อ ตุลาคม 2557
ตอการยกระดับคุณภาพการศึกษา (นิเทศลอกเปา)
2.1 เครือขายการมีสวนรวมวิจัยและพัฒนาการนิเทศ
2.2 เขียนแผนการนิเทศโรงเรียนปกติ และโรงเรียนเปาหมาย
พัฒนา(จํานวน 26 โรงเรียน)

กลุมงานนิเทศฯ

3. กิจกรรมที่ 3 นิเทศติดตามและประเมินผล
3.1 ดําเนินการนิเทศโดยใชวิจัยเปนฐาน
3.2 จัดทํา Gallery แสดงวิธีปฏิบัติการนิเทศ

พฤศจิกายน2557 กลุมงานนิเทศฯ
– มกราคม 2558

4. กิจกรรมที่ 4 การรายงานผลการดําเนินงาน
4.1 การกํากับ ติดตามการดําเนินงานพัฒนาระบบนิเทศ
4.2 การรายงานผลการดําเนินการพัฒนาระบบนิเทศ

มีนาคม กันยายน 2558

กลุมงานนิเทศฯ

5. งบประมาณ
งบประมาณตามแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา จํานวนเงิน 130,220 บาท
(หนึ่งแสนสามหมื่นสองรอยยี่สิบบาทถวน) ขอถัวจายทุกรายการ รายละเอียดดังนี้
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กิจกรรม
1. กิจกรรมที่ 1 คัดเลือก/กําหนดรูปแบบและแนว
ทางการนิเทศ (ลอกเปา)
ประชุมคณะนิเทศเพื่อดําเนินการคัดเลือก
รูปแบบนิเทศ โรงเรียนปกติและโรงเรียนเปาหมาย
1.1 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 16
คน 1 วัน 2 มื้อ มื้อละ 30 บาท
1.2 คาอาหารกลางวัน จํานวน 16 คน 1 วัน
1 มื้อ มื้อละ 90 บาท
2. กิจกรรมที่ 2 เขียนแผนนิเทศและพัฒนารูปแบบ
การนิเทศที่เอื้อตอการยกระดับคุณภาพการศึกษา
2.1 พัฒนาเครือขายการมีสวนรวมวิจัยและ
พัฒนาการนิเทศ
2.2 จัดทํา คูมือนิเทศ คาใชจายในการจัดทํา
เอกสารคูมือนิเทศการศึกษาเลมละ 150 บาท 20 เลม
เปนเงิน
3. กิจกรรมที่ 3 นิเทศติดตามและประเมินผล
3.1 ดําเนินการนิเทศโดยใชวิจัยเปนฐาน
เปนคาใชจายในการนิเทศ เปนคาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง
จัดเก็บขอมูลการนิเทศ จํานวน 13 คน เฉลี่ยโรงเรียน
ละ 300 บาท ตอโรงเรียน (นิเทศปกติ 129 โรงเรียน
ละ 1-2 ครั้ง ) เปนเงิน
3.2 ดําเนินการนิเทศโดยใชวิจัยเปนฐาน
เปนคาใชจายในการนิเทศ เปนคาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง
จัดเก็บขอมูลการนิเทศ จํานวน 13 คนๆละ2 โรงเรียน
เฉลี่ยโรงเรียนละ 9 ครั้ง ) เปนเงิน
4. กิจกรรมที่ 4 การรายงานผลการดําเนินงาน
จัดทํารายงานผลการดําเนินการพัฒนาระบบ
นิเทศ เลมละ 200 บาท 15 เลม เปนเงิน
- คาวัสดุ เปนเงิน
รวม 130 ,220 บาท

งบดําเนินงาน
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ

ผูรับผิดชอบ
กลุมงานนิเทศฯ

960
1,440
กลุมงานนิเทศฯ

3,000
กลุมงานนิเทศฯ

38,700

78,120
3,000
5,000
119,220 11,000

กลุมงานนิเทศฯ
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6. การประเมินผล
ตัวชี้วัด
1) รอยละของโรงเรียนที่ไดรับการ
นิเทศ ตามปญหาและความตองการ
ที่สงผลตอการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา

วิธีการประเมิน
- ประเมินการนิเทศโรงเรียน
- ทดสอบความรูงานในหนาที่
- ประเมินสมรรถนะ

- รายงานผลการวิเคราะหรูปแบบ 2) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีคูมือและ การนิเทศ
- ผลงานคูมือนิเทศ/งานวิจัย
แผนการนิเทศวิธีปฏิบัติที่ดีดานการ
และพัฒนา
นิเทศการศึกษา
- สอบถามผูมีสวนรวมเครือขาย
3) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วิจัย
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีกลุม
เครือขายการนิเทศที่มีประสิทธิภาพใน - ประเมินความพึงพอใจของผูมี
การรวมวิจัยและพัฒนานิเทศการศึกษา สวนรวมเครือขายวิจัย
- ตรวจสอบคุณภาพผลงานวิจัย
- สอบถาม/สัมภาษณศึกษานิเทศก
4) ศึกษานิเทศกแลกเปลี่ยนเรียนรู
ครู ผูบริหาร
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนและ
- รายงานการนิเทศ
กระบวนการปฏิบัติงานที่เหมาะสม
สอดคลองกับครูและผูบริหาร
สถานศึกษา

เครื่องมือที่ใช
แบบทดสอบ
แบบประเมินสมรรถนะ
แบบสัมภาษณ
แบบประเมินผลงาน
แบบสอบถามความคิดเห็น
รายงานผลการดําเนินงาน
แบบตรวจผลงาน
แบบประเมินความพึงพอใจ

- แบบสอบถาม
- แบบประเมินความพึงพอใจ
- แบบตรวจสอบคุณภาพ
- แบบสอบถาม
- แบบสัมภาษณ
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7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ใชฐานขอมูลประกอบการพัฒนา
การนิเทศการศึกษา สงเสริมการจัดการเรียนรูของครูและการบริหารสถานศึกษาและสงผลถึงการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
7.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 และสถานศึกษาเปนองคกรแหง
การเรียนรู
7.3 รูปแบบนิเทศดวยกระบวนการวิจัยเปนนวัตกรรมทางการศึกษาที่เปนแบบอยางในการ
ปฏิบัติงาน

(นายนรินทร เที่ยงเจริญ)
ศึกษานิเทศก

ผูรับผิดชอบโครงการ

ผูเห็นชอบโครงการ

(นางสาวเอื้ออารี ทวมเสม )
หัวหนากลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

วาที่ ร.ต.

ผูเห็นชอบโครงการ

(ศุภกฤต ตรีมงคล)
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

ผูอนุมัติโครงการ

(นายประหยัด อนุศิลป)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
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โครงการ

ขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาโรงเรี ย นขนาดเล็ ก ด ว ยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
แผนงาน
ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สนองยุทธศาสตร
ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียนทุกระดับทุกประเภท
หนวยงานที่รับผิดชอบ กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวจุฑาภรณ บุญสุข และคณะ
ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2557- กันยายน 2558
1. หลักการและเหตุผล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจํานวนนักเรียน
ต่ํากวา 120 คน จํานวน 66 โรงเรียน ซึ่งปจจุบันไดรับจัดสรรงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการ
การศึก ษาขั้นพื้ นฐาน เพื่อจั ดซื้ อและซ อมอุป กรณรับ สัญ ญาการจัด การศึ ก ษาทางไกลผานดาวเทีย ม
ใหสามารถใชจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ เพื่อบรรเทาปญหาการขาดแคลนครูและสื่อเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย ครูไมครบชั้นเรียน ไมครบวิชาเอกเปนสาเหตุใหการจัดการเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูหลัก
ไมประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของตัวชี้วัดเทาที่ควร เปนสาเหตุสําคัญที่สงผลกระทบตอผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรียนทุกระดับ โดยในปงบประมาณ 2557 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ใหกับผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็กพรอมดวยคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติระดับสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาในวันที่ 29 สิงหาคม 2557 และจัดอบรมใหกับโรงเรียนเปาหมายโครงการนิเทศหวังผล
1 คน 1 โรงเรียน จํานวน 13 โรงเรียน ในวันที่ 6 กันยายน 2557 ทั้งนี้เพื่อสรางความรู ความเขาใจใหกับ
โรงเรียนในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโดยใชการจัดการศึกษาทางไกลอยางมีคุณภาพ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ไดเล็งเห็นประโยชนและความสําคัญของการจัด
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียมตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษารวมทั้งการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จึงจัดทํา
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กดวยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผาน
ดาวเทียมสูหองเรียน เพื่อเปนการสงเสริม สนับสนุน ใหโรงเรียนสามารถนําการจัดการศึกษาทางไกล
ผานดาวเทียม ไปใชในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อติดตาม สงเสริม สนับสนุน ใหโรงเรียนสามารถพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโดยใชการจัด
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียมไดอยางมีคุณภาพ
2.2 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนใหสูงขึ้นจากปการศึกษา 2556
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3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
โรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 66 โรงเรียน
3.2 เชิงคุณภาพ
1. ผูบ ริหารสามารถวางแผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษาโดยใชเ ทคโนโลยีก ารศึก ษาทางไกล
ผานดาวเทียม
2. ครูสามารถใชการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. กรอบดําเนินงานและปฏิทินดําเนินการ
ระยะเวลา
กิจกรรม
ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ
4.1 ขั้นเตรียม
ตุลาคม 2557 นางสาวจุฑาภรณ บุญสุข
4.1.1. แตงตั้งคณะทํางานดําเนินโครงการ
4.1.2. จัดจางทําเอกสารประกอบการติดตาม
ไดแก แนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยใช
การจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม,แบบนิเทศ
ติดตาม
4.2 ขั้นดําเนินการ
ตุลาคม 2557 นางสาวจุฑาภรณ บุญสุข
4.2.1 ประชุมคณะติดตามระดับสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
4.2.2 ดําเนินการติดตาม สงเสริมการดําเนินงาน พฤศจิกายนธันวาคม 2557
ของโรงเรียน ขนาดเล็ก จํานวน 66 โรงเรียน ๆ ละ
2 ครั้ง
4.3 ขั้นสรุป
ตุลาคม 2558 นางสาวจุฑาภรณ บุญสุข
4.3.1 สรุปและจัดทํารูปเลมรายงานผลการ
ดําเนินโครงการ
5.งบประมาณ ใชงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดยบูรณาการกับโครงการนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
จํานวน 70,200 บาท (เจ็ดหมื่นสองรอยบาทถวน)ประกอบดวยรายจายดังตอไปนี้
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ที่

รายการ

1. ขั้นเตรียมดําเนินการ
1.1 จัดจางทําเอกสารประกอบการติดตาม จํานวน 105
เลม ๆ ละ 40 บาท เปนเงิน (105 เลม x 40 บาท)
2. ขั้นดําเนินการ
2.1 คาชดเชยน้ํามันสําหรับคณะนิเทศ ติดตามการ
จัดการเรียนการสอนโดยใชการจัดการศึกษาทางไกล
ผานดาวเทียมระดับโรงเรียน จํานวน 66 โรงเรียน ๆ
ละ 2 ครั้ง ๆ ละ 500 บาท
เปนเงิน (66 โรง x 2 ครั้ง x 500 บาท)
3. ขั้นสรุป จัดทํารูปเลมรายงานผลการดําเนินโครงการ
รวม

งบดําเนินงาน (บาท)
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ
4,200

66,000
70,200

6. การติดตามและประเมินผล
ตัวบงชี้สภาพความสําเร็จ

วิธีการประเมิน

1. โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียน สามารถสามารถ 1. การสังเกต
จัดการเรียนรูโดยเทคโนโลยีทางไกลผานดาวเทียม 2. การนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ดําเนินงาน
2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET)ชั้น ป.6 สูงขึ้นรอยละ 3
3. ผลการทดสอบ NT ชั้น ป.3 สูงขึ้นรอยละ 3
(ลงชื่อ)
ผูรับผิดชอบโครงการ
( นางสาวจุฑาภรณ บุญสุข )
ศึกษานิเทศก ชํานาญการ

วาที่ ร.ต.

เครื่องมือที่ใชวัดและ
ประเมินผล
1. แบบสังเกต
2. แบบสัมภาษณ
3.แบบนิเทศติดตาม

(นางสาวเอื้ออารี ทวมเสม )

ผูเสนอโครงการ

ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

(ศุภกฤต ตรีมงคล)

ผูเห็นชอบโครงการ

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

ผูอนุมัติโครงการ

(นายประหยัด อนุศิลป)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
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โครงการ

นิเทศ ติดตาม การพัฒนาความสามารถดานภาษา ดานคิดคํานวณ และดานเหตุผล
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2557
แผนงาน
ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สนองยุทธศาสตร
ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียนทุกระดับทุกประเภท
หนวยงานรับผิดชอบ กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวลัดดา แตงหอม และคณะ
ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2557- กันยายน 2558
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ดวยกระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดกําหนดนโยบาย
และจุดเนนและแนวทางการพัฒนาคุณภาพผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของนําไปสูการปฏิบัติถึงระดับสถานศึกษาและระดับหองเรียน ซึ่ งจะชวย
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหสูงขึ้น และในสวนการพัฒนานักเรียนชั้นประถมศึกษาปที 3
ใหมีความสามารถตามจุดเนนการพัฒนาผูเรียนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้ง 3
ดานไดแก ดานภาษา (Literacy) ดานคํานวณ (Numeracy)และดานเหตุผ ล (Reasoning abilities)
ซึ่งเปนพื้นฐานสําคัญตอการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2ซึ่งมีบทบาทในการสงเสริม สนับสนุน
นิเทศ ติดตาม ชวยเหลือโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนตามจุดเนนใหประสบความสําเร็จ โดยการ
ดําเนินงานอยางเปนระบบ เพื่อสนองนโยบายและขับเคลื่อนจุดเนนการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหบรรลุ
เปาหมายดังกลาว จึงกําหนดโครงการ นิเทศ ติดตาม การพัฒนาความสามารถดานภาษา ดานคํานวณ และ
ดานเหตุผลของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2557ขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อวัดความสามารถดานภาษา ดานคิดคํานวณ และดานเหตุผลของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที 3 ปการศึกษา 2557 ทุกคน
2.2 เพื่อ สง เสริม สนับ สนุ น และพั ฒ นา การจัด กิจ กรรมการเรี ยนรู เพื่ อยกระดับ ผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ใหสูงขึ้น
3. เปาหมาย
3.1เชิงปริมาณ
วัดความสามารถดานภาษา (Literacy) ดานคํานวณ (Numeracy)และดานเหตุผล (Reasoning
abilities) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ทุกคน
3.2 เชิงคุณภาพ
(1) การจัดการเรียนรูที่เนนทักษะทั้ง 3 ดานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่มีคุณภาพ
(2) กระบวนการตรวจสอบวัดความสามารถ และเครื่องมือทึ่มีคุณภาพ และเชื่อถือได
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2558 (67)
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(3) โรงเรียนที่เขารับการประเมินคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพผูเรียน(NT) ระดับ
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศหรือมากกวา รอยละ 50
4. กรอบดําเนินงานและปฏิทินดําเนินการ
กิจกรรม
4.1 ขั้นเตรียม
4.1.1. แตงตั้งคณะทํางานดําเนินโครงการ
4.1.2จัดจางทําเอกสาร
4.1.3 ประชุมคณะทํางาน

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ตุลาคม 2557
ตุลาคม 2557
ตุลาคม 2557

ผูรับผิดชอบ
นางสาวลัดดา แตงหอม
และคณะ

4.2 ขั้นดําเนินการ
ตุลาคม 2557 ศึกษานิเทศกทุกคน
1)จัดสรางเครื่องมือในการตรวจสอบความสามารถ
ดานภาษา (Literacy) ดานคํานวณ (Numeracy)และ
ดานเหตุผล (Reasoning abilities)
2) นิเทศ ติดตาม วัดความสามารถ 3 ดาน ของนักเรียน 27 พฤศจิกายนถึง
19 ธันวาคม 2557
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 (Pre-NT) 2 ครั้ง
3)ดําเนินกิจกรรมพัฒนาความสามารถ 3 ดานของ
มกราคม 2558
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3
นางสาวลัดดา แตงหอม
กุมภาพันธ 2558
4) วิเคราะห จัดลําดับ และรายงานผลการประเมิน
นางสาวลฎาภา นาคคูบัว
ความสามารถดานภาษา (Literacy) ดานคํานวณ
นายสมาน บุตรภักดิ์
(Numeracy)และดานเหตุผล (Reasoning abilities)
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 (Pre-NT)
4.3 ขั้นสรุป
สรุปและรายงานผลการดําเนินโครงการ

มีนาคม 2558

นางสาวลัดดา แตงหอม
และคณะ

5.งบประมาณ แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตผูจบการศึกษาภาคบังคับ
งบดําเนินงาน (งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา)จํานวน 30,750 บาท(สามหมื่นเจ็ดรอยหาสิบบาทถวน)
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รายละเอียดคาใชจายโครงการ
ที่

กิจกรรมการดําเนินงาน
และการใชจายงบประมาณ

งบประมาณ (บาท)
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ

1. แตงตั้งคณะทํางานและประชุมวางแผนการดําเนินงาน
1.1 ประชุมคณะทํางานวางแผนการดําเนินงานและ
จัดสรางเครื่องมือแบบทดสอบตนฉบับ1 วัน ดังนี้
-คาอาหารวางและเครื่องดื่มจํานวน 2 มื้อ ๆ ละ 30 บาท
เปนเงิน (15 คน x2 มื้อ x30 บาท)
-คาอาหารกลางวัน จํานวน 1 มื้อๆ ละ 90 บาทเปนเงิน
(15 คน x1 มื้อ x90 บาท)
2. กิจกรรมการยกระดับความสามารถดานภาษา
(Literacy) ดานคํานวณ(Numeracy)และดานเหตุผล
(Reasoning abilities)
2.1 การทดสอบกอนเรียน-หลังเรียนโดยใชแบบทดสอบ
ประเมินความสามารถทั้ง 3 ดาน ดังนี้
-ความสามารถดานภาษา (Literacy) จํานวน 40 ขอ
-ความสามารถดานคํานวณ(Numeracy)จํานวน 30 ขอ
-ความสามารถดานเหตุผล (Reasoning abilities)
จํานวน 30 ขอ
- คาจัดจางทําแบบทดสอบ จํานวน 2,800 ชุด
ชุดละ 10 บาท เปนเงิน
2.2 กิจกรรมนิเทศติดตาม ประเมินนักเรียนชั้น ป. 3
3. ขั้นสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการจัดทํารูปเลม
รายงานผลการดําเนินโครงการจํานวน5 เลมๆ ละ
100 บาท เปนเงิน (5 เลม x 100 บาท)
รวม
รวมเปนเงินทั้งสิ้น (สามหมื่นเจ็ดรอยหาสิบบาทถวน)

-

900

-

-

1,350

-

-

-

28,000
-

-

2,250

500
28,500

30,750
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6. การติดตามประเมินผล
ตัวบงชี้สภาพความสําเร็จ

วิธีการประเมิน

1.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
3ไดรับการตรวจสอบวัด
ความสามารถทั้ง 3 ดาน
2.ผลการสํารวจความคิดเห็น
ของผูเ กี่ยวของตอการดําเนิน
โครงการ

1. การทดสอบ
2. การสังเกต
3. การสัมภาษณ
4. การนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การดําเนินงาน

( นางสาวลัดดา แตงหอม )
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ

เครื่องมือที่ใช
วัดและประเมินผล
1. แบบทดสอบ
2. แบบสังเกต
3. แบบสอบถาม
4. แบบนิเทศ

ผูเสนอโครงการ

ผูเสนอโครงการ
(นางสาวเอื้ออารี ทวมเสม)
ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
วาที่ ร.ต.

ผูเห็นชอบโครงการ

(ศุภกฤต ตรีมงคล)
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

ผูอนุมัติโครงการ

(นายประหยัด อนุศิลป)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
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โครงการ พัฒนาครูสูอาเซียนสื่อสารภาษาอังกฤษดวยเทคโนโลยีการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
แผนงาน
ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สนองยุทธศาสตร
ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียนทุกระดับทุกประเภท
หนวยงานที่รับผิดชอบ กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวขวัญยืน มูลศรี, นางสาวกัญณัฎฐ ทับเกตุ และคณะ
ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558

1. หลักการและเหตุผล
นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ไดกําหนดยุทธศาสตรที่ 1กลยุทธที่11 สงเสริมการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารและภาษาอาเซียนอยางนอย 1 ภาษา เพื่อรองรับการกาวสูประชาคมอาเซียนในป พ.ศ.2558
และสูมาตรฐานสากล และยุทธศาสตรที่ 3 กลยุทธที่ 1 ขอ 1.5 สงเสริมใหครูมีสมรรถนะภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ไดจัดทําโครงการการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาดวยเทคโนโลยีการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมเพื่อแกไขปญหาเสริมสรางความเขมแข็ง
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กอยางจริงจังสงผลใหนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กมี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนดีขึ้น และเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
จากเหตุผลดังกลาว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จึงเห็น
ความสําคัญของการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาดานการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความ
พรอมสูอาเซียนทั้งนี้จะพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาดวยเทคโนโลยีการจัดการศึกษาทางไกลผาน
ดาวเทียมจึงไดดําเนินโครงการพัฒนาครูสูอาเซียนสื่อสารภาษาอังกฤษดวยเทคโนโลยีการจัดการศึกษา
ทางไกลผานดาวเทียม
2.วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหครูผูสอนไดรับการเตรียมความพรอมสูอาเซียนสื่อสารภาษาอังกฤษดวย
เทคโนโลยีการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
2.2 เพื่อใหบุคลากรทางการศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2 ไดรับการเตรียมความพรอมสู
อาเซียนสื่อสารภาษาอังกฤษดวยเทคโนโลยีการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
2.3 เพื่อใหศึกษานิเทศก สพป.สระบุรี เขต 2 ไดรับการเตรียมความพรอมสูอาเซียนสื่อสาร
ภาษาอังกฤษดวยเทคโนโลยีการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ครูผูสอนโรงเรียนกลุมเปาหมาย โรงเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนรูดวยเทคโนโลยี
การจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม จํานวน 66 โรงเรียน
3.1.2 บุคลากรทางการศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2จํานวน 45 คน
3.1.3 ศึกษานิเทศก สพป.สระบุรี เขต 2 จํานวน 13 คน
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2558 (71)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ครูผูสอนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและมีความพรอมสูอาเซียน
3.2.2 บุคลากรทางการศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2 สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและ
มีความพรอมสูอาเซียน
3.2.3 ศึกษานิเทศก สพป.สระบุรี เขต 2 สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและมีความพรอม
สูอาเซียน
4. วิธีดําเนินงาน
กิจกรรม
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมวางแผนโครงการ
1.2 เสนอขออนุมัติโครงการ
1.3 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
1.4 แจงผูเขาอบรมเขารับการอบรม
2. ขั้นดําเนินการ
2.1 ครูผูสอน
2.1.1 ประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษ
กอนอบรม
2.1.2 เขาอบรมเรียนรูรวมกับนักเรียน
วิชาภาษาอังกฤษในชั้นที่ตนเองสนใจ
2.1.3 ประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษ
หลังการอบรม
2.2 บุคลากรทางการศึกษา
2.2.1 ประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษ
กอนอบรม เพื่อจัดกลุมบุคลากร
ทางการศึกษาใหเหมาะสมกับระดับความสามารถ
2.2.2 อบรมตามกลุมความสามารถดวย
เทคโนโลยีการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม edltv)
2.2.3 ประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษ
หลังการอบรม
2.3 ศึกษานิเทศก
2.3.1 ประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษ
กอนอบรม
2.3.2 เขาอบรมเรียนรูรวมกับนักเรียน
วิชาภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนที่ไปนิเทศ

ระยะเวลา
พฤศจิกายน 2557

พฤศจิกายน 2557
พฤศจิกายน 2557กันยายน 2558
มีนาคม 2558,
กันยายน 2558
พฤศจิกายน 2557

ผูรับผิดชอบ
- กลุมนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการ
จัดการศึกษา
- กลุมนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการ
จัดการศึกษา
- ผูบริหารสถานศึกษา
- ครูผูสอน

- บุคลากรทางการ
ศึกษา

พฤศจิกายน 2557 กันยายน 2558
มีนาคม2558, กันยายน
2558
พฤศจิกายน 2557

- กลุมนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการ
จัดการศึกษา
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กิจกรรม
2.3.3 ประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษ
หลังการอบรม

ระยะเวลา
พฤศจิกายน 2557กันยายน 2558
มีนาคม 2558,
กันยายน 2558

3. ขั้นการติดตามและประเมินผล
3.1 สรุปและประเมินผลการดําเนินงาน
3.2 รายงานผลการดําเนินงาน

มีนาคม 2558,
กันยายน2558
กันยายน 2558

ผูรับผิดชอบ
- ศึกษานิเทศก

- กลุมนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการ
จัดการศึกษา

5. งบประมาณ
งบประมาณตามแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา จํานวน 4,900 บาท (สี่พันเการอย
บาทถวน) รายละเอียดดังนี้
ที่
1
2
3

กิจกรรม / รายการ
ขั้นเตรียมการ
ขั้นดําเนินการ (คา External Hard disk)
ขั้นการติดตามและประเมินผล
รวมทั้งสิ้น

งบดําเนินงาน
คาตอบแทน

คาใชสอย

วัสดุ

รวม

-

-

4,900
-

4,900
-

4,900

4,900

-

-

6. การติดตามและประเมินผล
เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล
1. ครูผูสอนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ - การประเมินภาษาอังกฤษกอนการอบรม - แบบประเมินภาษาอังกฤษ
- การประเมินภาษาอังกฤษหลังการอบรม กอนการอบรม
และ มีความพรอมสูอาเซียน
2. บุคลากรทางการศึกษา/ศึกษานิเทศก - การประเมินแบบบันทึกความรูที่ไดรับ - แบบประเมินภาษาอังกฤษ
หลังการอบรม
สพป.สระบุรี เขต 2 สามารถสื่อสาร
- แบบบันทึกความรูที่ไดรับ
ภาษาอังกฤษและมีความพรอม
สูอาเซียน
ตัวบงชี้สภาพความสําเร็จ

วิธีการประเมิน
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7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 ครูผูสอนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและมีความพรอมสูอาเซียน
7.2 บุคลากรทางการศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2 สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและมีความพรอม
สูอาเซียน
7.3 ศึกษานิเทศก สพป.สระบุรี เขต 2 สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและมีความพรอมสูอาเซียน

(นางสาวขวัญยืน มูลศรี)
ศึกษานิเทศก

ผูรับผิดชอบโครงการ

ผูเสนอโครงการ

(นางสาวเอื้ออารี ทวมเสม)
ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
วาที่ ร.ต.

ผูเห็นชอบโครงการ

(ศุภกฤต ตรีมงคล)
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

ผูอนุมัติโครงการ

(นายประหยัด อนุศิลป)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
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โครงการ

ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยขอสอบกลางและขอสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ปการศึกษา 2557
แผนงาน
ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สนองยุทธศาสตร
ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียนทุกระดับทุกประเภท
หนวยงานที่รับผิดชอบ กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558

1. หลักการและเหตุผล
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสงเสริมสนับสนุนการนําระบบทดสอบกลางมาเปน
สวนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒ นาผูเรียนใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่ใกลเ คียงกัน และ
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพนักเรียน
ระดับ การศึก ษาขั้นพื้นฐาน ขอ ๘ ใหใชขอสอบกลางที่พัฒ นาโดยสํานัก งานคณะกรรมการการศึก ษา
ขั้นพื้นฐานในการสอบปลายปรอยละ 20 ของคะแนนสอบทั้งหมดในระดับชั้นระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2,
4, 5 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1,2 โดยระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ใหใชขอสอบกลางเฉพาะกลุมสาระ
การเรีย นรูภาษาไทย ชั้นประถมศึก ษาปที่ 4, 5 ใหใชข อสอบกลางในกลุม สาระการเรียนรูภ าษาไทย
คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร และชั้นมัธยมศึก ษาปที่ 1, 2 ใหใชขอสอบกลางในกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย คณิตศาสตร และวิท ยาศาสตร สัง คมศึกษา ศาสนาและวัฒ นธรรม และภาษาตางประเทศ
(ภาษาอังกฤษ)
เพื่อใหเปนไปตามแนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานขางตน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษาสระบุรี เขต 2 จึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้น ทั้งนี้ ไดกําหนดการ
ประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นด ว ยข อ สอบกลางระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม ดั ง นี้ ระดั บ
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ใชขอสอบกลางระดับเขตพื้นที่การศึกษาในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร และ
ระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 4,5 ใช ขอ สอบกลางระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาในกลุ ม สาระการเรี ย นรู
ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โดยไมกําหนดใหนําไปคิดเปนคะแนนสอบปลายภาคเรียน
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อนําผลการประเมินไปคิดเปนรอยละ 20 ของคะแนนสอบปลายภาคเรียน ป
การศึกษา 2557 ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2, 4 – 5 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 2
2.2 เพื่อนําผลการสอบไปใชในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน และใชใน
วัตถุประสงคอื่น
3. เปาหมาย
3.1 ดานปริมาณ
3.1.1 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2, 4 – 5 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 2
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ทุกคน ไดรับการทดสอบดวยขอสอบกลาง
คิดเปนรอยละ 100
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3.1.2สถานศึกษาทุกโรงเรียนนําผลการประเมินไปคิดเปนรอยละ 20 ของคะแนนสอบ
ปลายภาคเรียน ปการศึกษา 2557 ในระดับชั้นป. 2, 4– 5 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 2
3.2ดานคุณภาพ
ผลการประเมินเที่ยงตรงเปนที่ยอมรับ ตรวจสอบไดสะทอนศักยภาพของผูเรียนอยาง
แทจริง สามารถนําไปใชในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอไป
4. ขอบเขตการประเมิน
4.1กลุมสาระการเรียนรูที่ประเมิน
- ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ใหใชขอสอบกลางเฉพาะกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย และ
ใชขอสอบกลางระดับเขตพื้นที่การศึกษาในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
- ชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 4, 5 ให ใ ช ข อ สอบกลางในกลุ ม สาระการเรี ย นรู ภ าษาไทย
คณิตศาสตร
และวิทยาศาสตร และใชขอสอบกลางระดับเขตพื้นที่การศึกษาในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
(ภาษาอังกฤษ)
- ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 1, 2 ให ใ ช ข อ สอบกลางในกลุ ม สาระการเรี ย นรู ภ าษาไทย
คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ที่
1
2
3
4

กิจกรรม
แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจัดสอบฯ
คัดเลือก/จัดฉบับแบบทดสอบ
ดําเนินการจัดสอบ
วิเคราะห สรุป รายงานผลการทดสอบและเผยแพร

ระยะเวลา
ก.พ.58
ก.พ.58
5 – 6 มี.ค.58
เม.ย.58

ผูรับผิดชอบ
นางสาวลฎาภา นาคคูบัว
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
นางสาวลฎาภา นาคคูบัว
และคณะ

6. งบประมาณ

แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตผูจบการศึกษาภาคบังคับ
งบดําเนินงาน (งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา) จํานวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถวน)
จําแนกคาใชจาย ดังนี้
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ที่
1

2

3
4

กิจกรรม
กิจกรรมประชุมปฏิบัติการคัดเลือก/จัดฉบับแบบทดสอบ (2
วัน)
1.1 คาอาหารวาง / เครื่องดื่ม จํานวน 4 มื้อ ๆ ละ 30 บาท
จํานวน 15 คน เปนเงิน
1.2 คาอาหารกลางวัน จํานวน 2 มื้อ ๆ ละ 90 บาท
จํานวน 15 คน เปนเงิน
จัดจางพิมพตนฉบับแบบทดสอบ ดังนี้
2.1 แบบทดสอบระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 จํานวน 2 ฉบับ
ฉบับละ 7 บาท จํานวน 141 โรงเรียน เปนเงิน
2.2 แบบทดสอบระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 4 ฉบับ
ฉบับละ 10 บาท จํานวน 141 โรงเรียน เปนเงิน
2.3 แบบทดสอบระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 4 ฉบับ
ฉบับละ 10 บาท จํานวน 141 โรงเรียน เปนเงิน
2.4 แบบทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 5 ฉบับ
ฉบับละ 12 บาท จํานวน 34 โรงเรียน เปนเงิน
2.5 แบบทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 5 ฉบับ
ฉบับละ 12 บาท จํานวน 34 โรงเรียน เปนเงิน
จัดซื้อวัสดุดําเนินการจัดสอบ เปนเงิน
จัดจางทํารูปเลมรายงาน จํานวน 5 เลมๆ ละ 200 บาท เปนเงิน
รวมทั้งสิ้นเปนเงิน

รายจายจําแนกตามหมวด

รวม

คาตอบแทน

คาใชสอย

คาวัสดุ

-

1,800

-

1,800

-

2,700

-

2,700

-

1,974

-

5,640

-

5,640

-

5,640

-

5,640

-

2,040

-

2,040

-

2,040

-

1,974

7,166
1,000
22,494 7,166

2,040
7,166
1,000
30,000

หมายเหตุ งบประมาณถัวจายทุกรายการ
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7. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2, 4 – 5 และ สอบวัดผลสัมฤทธิ์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 2 ไดรับการประเมินผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยขอสอบกลาง
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี สํารวจการใชขอมูล
เขต2และโรงเรียนมีขอมูลที่เชื่อถือไดใชในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

เครื่องมือที่ใช
แบบทดสอบ
แบบสํารวจขอมูล

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2และโรงเรียนในสังกัดมีขอมูลผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่เชื่อถือได และพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
(ลงชื่อ)
ผูรับผิดชอบโครงการ
(นางสาวลฎาภา นาคคูบัว )
ศึกษานิเทศก
(ลงชื่อ)
ผูเสนอโครงการ
(นางสาวเอื้ออารี ทวมเสม )
ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
(ลงชื่อ) วาที่รอยตรี

ผูเห็นชอบโครงการ
( ศุภกฤต ตรีมงคล )
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
(ลงชื่อ)
ผูอนุมัติโครงการ
(นายประหยัด อนุศิลป)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2558 (78)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

โครงการ

ติดตามและประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และนิเทศเตรียมความพรอมเปดภาคเรียน ปการศึกษา 2558
แผนงาน
ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สนองยุทธศาสตร
ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียนทุกระดับทุกประเภท
หนวยงานที่รับผิดชอบ กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ผูรับผิดชอบโครงการ นายไพศาล มวงทรัพย, นายสามิตร เปรี่ยมพิมาย และนายนนทิศักดิ์ ผาผาย
ระยะเวลา
เดือน เมษายน 2558 – เดือน กันยายน 2558
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 48 กําหนดใหหนวยงานตนสังกัด
จัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหสถานศึกษาถือวาการประกันคุณภาพภายในเปน
สวนหนึ่งของกระบวนการบริหารที่ตองทําอยางตอเนื่องแลวรายงานตอหนวยงานตนสังกัดและสาธารณชน
ประกอบกับกฎกระทรวงฯวาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พุทธศักราช 2553
ขอ 14 ใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอ 17 ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วิเคราะหวิจัยและเผยแพรนวัตกรรมเกี่ยวกับรูปแบบและเทคนิควิธีการประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง
รวมทั้งสงเสริมสนับสนุนและรวมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขอ18ใหหนวยงาน
ตนสังกัดของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดใหมีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
และแจงผลใหสถานศึกษาทราบรวมทั้งใหเปดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน
ซึ่งเปนบทบาทหนาที่ของหนวยงานตนสังกัดที่จะตองดําเนินการอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อ
สงเสริมสนับสนุนสถานศึกษาใหมีความเขมแข็งพรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอกและไดรับการรับรอง
มาตรฐานการศึกษาจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จึงมีการติดตามและประเมินระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสูความเขมแข็ง เพื่อดําเนินการกํากับ ติดตาม สงเสริม สนับสนุน ชวยเหลือและ
พัฒนาสถานศึกษาใหเขมแข็ง และเพื่อนําผลการประเมินไปพัฒนา และนิเทศ เตรียมความพรอม
สถานศึกษา เปดภาคเรียน ปการศึกษา 2558
2. วัตถุประสงค
1.เพื่อสงเสริมและพัฒนากระบวนการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานสูระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาใหเขมแข็ง
2.เพื่อติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง
วาดวยระบบหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พุทธศักราช 2553
3.เพื่อพัฒนาระบบขอมูล สารสนเทศระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ใหมีประสิทธิภาพ
4.เพื่อ ให ส ถานศึก ษามีค วามพรอมจัด การศึ ก ษาตามนโยบายของ สพป.สระบุรี เขต 2 และ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2558
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2558 (79)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

3. เปาหมาย
ดานปริมาณ
1. ผูทรงคุณวุฒิไดรับการพัฒนากระบวนการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2. โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ไดรับการติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และนิเทศเตรียมความพรอม เปดภาคเรียนปการศึกษา 2558
3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีระบบขอมูลสารสนเทศที่เปนระบบและเปนปจจุบัน
ดานคุณภาพ
1. โรงเรียนไดรับการประเมินกระบวนการดําเนินการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ไดอยางมีประสิทธิภาพ และการนิเทศเตรียมความพรอม เปดภาคเรียนปการศึกษา 2558
2. โรงเรียนไดรับการติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ตามกฎกระทรวง วาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พุทธศักราช 2553
3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีระบบขอมูลสารสนเทศที่เปนระบบและเปนปจจุบัน สามารถ
นํามาใชในการวางแผนพัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. กิจกรรมและการดําเนินงาน
ที่
1
2
3
4
5
6

กิจกรรม
ระยะเวลาดําเนินงาน
ผูรับผิดชอบ
1. นายไพศาล
เสนอโครงการติดตามและประเมินระบบการประกันคุณภาพ 21 เมษายน 2558
มวงทรัพย
ภายในสถานศึกษาและนิเทศเตรียมความพรอมสถานศึกษา
2. นายสามิตร
ปการศึกษา 2558
เปรี่ยมพิมาย
21 เมษายน 2558
เสนอแตงตั้งคณะติดตามและประเมินระบบการประกัน
3. นายนนทิศักดิ์
คุณภาพภายในสถานศึกษาและนิเทศเตรียมความพรอม
ผาผาย
สถานศึกษา ปการศึกษา 2558
ศึกษานิเทศก
8 พฤษภาคม 2558
แจงแนวทางและปฏิทินการติดตามและประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาในสังกัดและการนิเทศเตรียมความพรอม
ใหสถานศึกษารับทราบ
ประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิในการติดตาม 15 พฤษภาคม 2558
ประเมินระบบประกันคุณภาพภายในระดับเขตพื้นที่ คณะ
นิเทศเตรียมความพรอม เปดภาคเรียนปการศึกษา 2558
ระหวางวันที่ 18 - 29
ผูทรงคุณวุฒิของ สพป.สระบุรี เขต 2 และคณะนิเทศ
พฤษภาคม และวันที่ 2
ดําเนินการติดตามและประเมินระบบการประกันคุณภาพ
- 5 มิถุนายน 2558
ภายในสูความเขมแข็งของสถานศึกษา 141 โรงเรียน
สรุปรายงานขอมูลการติดตามและประเมิน ระบบประกัน
เดือน มิถุนายน 2558
คุณภาพการศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2
5. งบประมาณ แผนงานขยายโอกาสพัฒนาคุณภาพการศึกษา จํานวน 82,010 บาท (แปดหมื่นสองพันสิบบาท
ถวน) โดยมีรายละเอียดการใชจายงบประมาณ ดังนี้
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2558 (80)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

ที่

รายการ
1

2

3

4

งบประมาณ
ตอบแทน ใชสอย วัสดุ

จัดประชุมคณะทํางาน ศึกษานิเทศก และคณะกรรมการ
ประเมิน ผูทรงคุณวุฒิการติดตามประเมินระบบประกัน
คุณภาพภายในระดับเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 1 วัน
- คาอาหาร/เครื่องดื่ม จํานวน 25 คนๆ ละ 150 บาท เปนเงิน
คาเบี้ยเลี้ยง/พาหนะไปราชการของผูประเมิน 24 คน แบงเปน
ทีมได 6 ทีมๆละ 4 คน รายละเอียด ดังนี้
2.1คาเบี้ยเลี้ยง 24 คนๆละ 120 บาท/วัน ประเมิน 12 วัน
วันละ 2,880 บาท (24 X 120 X 12)
เปนเงิน 34,560
2.2คาพาหนะของคณะทํางาน คณะกรรมการประเมิน 6 ทีมๆ
ละ 500 บาทตอวัน ประเมิน 12 วัน(6 X 500 X 12 ) เปนเงิน 36,000
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงฯ
คาจางทําเอกสารการประเมินคุณภาพภายใน ประกอบดวย
3.1 คูมือการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
ตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา จํานวน 25
เลมๆละ 50 บาท
เปนเงิน
3.2 แบบประเมินมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย จํานวน 165
ชุดๆละ 10 บาท
เปนเงิน
3.3 แบบประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 165
ชุดๆ ละ 10 บาท
เปนเงิน
3.4 แบบประเมินระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
จํานวน 165 ชุดๆละ 10 บาท
เปนเงิน
3.5 แบบรายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
จํานวน 3 ชุดๆละ 500 บาท
เปนเงิน
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดย สพป.สบ.2 ไดแก
4.1 การศึกษาปฐมวัย 11 มาตรฐาน จํานวน 141 โรงเรียน
4.2 การศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 มาตรฐาน จํานวน 141 โรงเรียน
4.3 การติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายในตามกฎ
กระทรวงฯ โดยตนสังกัด 8 องคประกอบ จํานวน141 โรงเรียน
4.4 การนิเทศ ติดตามเตรียมความพรอมสถานศึกษา เปดภาค
เรียน ปการศึกษา 2558
รวมทั้งสิ้น
70,560

รวม

3,750

-

3,750

-

-

34,560

-

-

36,000

-

1,250

1,250

-

1,650

1,650

-

1,650

1,650

-

1,650

1,650

-

1,500

1,500

3,750

7,700

82,010

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2558 (81)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

6. การประเมินผล
ตัวบงชี้สภาพความสําเร็จ
1. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในที่
เขมแข็งครบองคประกอบตามกฎกระทรวงฯ
2. โรงเรียนไดรับการประเมินกระบวนการ
บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานไดอยางมี
ประสิทธิภาพจากหนวยงานตนสังกัด
3. โรงเรียนมีความพรอมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกและไดรับการรับรอง
คุณภาพมาตรฐาน
4.สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีระบบขอมูล
สารสนเทศระบบประกันคุณภาพเปนระบบ
5.โรงเรียนมีความพรอมในการจัดการศึกษา
ปการศึกษา 2558

วิธีวัดและประเมินผล
1. การติดตามตรวจสอบระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ตามกฎกระทรวงฯ
2. การประเมิน การสังเกต สอบถาม
และการประเมินผลการปฏิบัติ
3 การประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาโดยสถานศึกษา
4. การประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาโดยตนสังกัด
5.การนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา

เครื่องมือที่ใชวัด
1. แบบติดตาม ตรวจสอบระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาตามกฎกระทรวงฯ
2. แบบประเมินการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน
3. แบบประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาโดยสถานศึกษา
3. แบบประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาโดยตนสังกัด
4. แบบรายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายนอก
5. แบบนิเทศเตรียมความพรอม

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 โรงเรียนมีคุณภาพมาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษา ไดรับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน
7.2 ผูบริหารและคณะครูในสถานศึกษามีวัฒนธรรมการทํางานที่เปนระบบ เนนคุณภาพ
การศึกษา
7.3 โรงเรียนไดรับการยอมรับและไดรับการสนับสนุนรวมมือจากผูปกครอง กรรมการ
สถานศึกษา ชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานที่เกี่ยวของมากขึ้น
(ลงชื่อ)
ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูเสนอโครงการ
( นายไพศาล มวงทรัพย )
(นางสาวเอื้ออารี ทวมเสม )
ศึกษานิเทศก ชํานาญการพิเศษ
ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
วาที่ ร.ต.

ผูเห็นชอบโครงการ

(ศุภกฤต ตรีมงคล)
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ผูอนุมัติโครงการ

(นายประหยัด อนุศิลป)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2558 (82)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

ยุทธศาสตรที่ 2 ขยายโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึงครอบคลุมผูเรียนใหไดรับโอกาสในการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ
โครงการ
แผนงาน
สนองยุทธศาสตร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปการศึกษา 2557
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
ที่ 2 ขยายโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึงครอบคลุมผูเรียนใหไดรับโอกาส
ในการพัฒนา เต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ
หนวยงานที่รับผิดชอบ กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
ผูรับผิดชอบ
นางธัญพร สมบูรณศักดิ์ศรี
ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

ความเปนมา
การจัดการศึก ษามุง พัฒ นาผูเ รียนไดรับ ความรู มีความสามารถ มีคุ ณลัก ษณะอันพึง ประสงค
มีสุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณ มีจิตใจที่เ ขม แข็ง อยูในสังคมไดอยางมีความสุข กระบวนการพัฒนา
คุณภาพนักเรียน ที่สําคัญคือการวัดและประเมินผลเพื่อจะไดทราบถึงระดับคุณภาพของนักเรียน นําผลมา
แก ไ ขปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาให ดี ยิ่ ง ขึ้ น และยกย อ งชมเชยนั ก เรี ย นที่ มี ค วามสามารถเป น เลิ ศ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายในการจัดการแขงขันทางวิชาการของนักเรียนขึ้นเปนประจํา
เพื่อกระตุนใหผูที่มีสวนเกี่ยวของ ไดเกิดพลังและกําลังใจในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน ซึ่งใหมีการ
แขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนเปนประจําทุกปทั้งในระดับภูมิภาค และระดับประเทศ ปการศึกษา 2557 นี้
จะมีการจัดงานศิลปหัตถกรรมขึ้นในระดับภูมิภาค ในภาคกลางและภาคตะวันออก จัดที่จังหวัดนนทบุรี
ระหวางวันที่ 17-19 ธันวาคม 2557 ซึ่ง มีกิจกรรมใหญๆ 11 กิจ กรรม คือ กิจ กรรมแขงขันในการจัด
การศึกษาปฐมวัย กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย, คณิตศาสตร, วิทยาศาสตร, สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม, ศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ภาษาตางประเทศ และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน รวมทั้งให
มีการแขงขันสําหรับการจัดการศึกษาพิเศษ
ดังนั้นจึงจําเปนที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จะตองจัดทําโครงการ
รองรับการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปการศึกษา 2557 ขึ้น
วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหนักเรียนไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในกิจกรรมการประกวดและ
แขงขันทักษะทางวิชาการทุกกิจกรรมและทุกกลุมสาระการเรียนรู
2. เพื่อกระตุนใหผูบริหารและครูปฏิบัติการสอนเห็นความสําคัญในการจัดระบบการเรียนรู
3. เพื่อคัดเลือกนักเรียนตัวแทนการประกวดและแขงขันทางวิชาการในระดับภูมิภาค และ
ระดับประเทศ

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2558 (83)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

เปามาย
ดานผลผลิต
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีตัวแทนนักเรียนเขารวมกิจกรรม
การประกวดและแขงขันทักษะทางวิชาการ รอยละ 80
2. บุคลากรทุก ๆ ฝายที่เกี่ยวของไดมีสวนรวมในการสงเสริมพัฒนาคุณภาพนักเรียนใหมีศักยภาพ
มากยิ่งขึ้น
ดานผลลัพธ
1. นักเรียน มีความรูความเขาใจและทักษะในการดํารงชีวิต ซึ่งเกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณรวมกัน
2. นักเรียนในสังกัด รอยละ 60 เปนตัวแทนไดเขารวมการประกวดและแขงขันทักษะวิชาการ
ในงานศิลปหัตถกรรมภาคกลางและภาคตะวันออก ประจําป 2557
วิธีดําเนินการและปฏิทินดําเนินงาน
กิจกรรม
1. เสนอขออนุมัติโครงการ
2. แตงตั้งคณะทํางาน/ประชุมคณะทํางาน
3. จัดกิจกรรมประกวดและแขงขันทางวิชาการฯ
4. สรุปผล

ระยะเวลา
ต.ค.57
ต.ค.-พ.ย.57
พ.ย.57
พ.ย.57

ผูรับผิดชอบ
นางธัญพร สมบูรณศักดิ์ศรี
และบุคลากรกลุมสงเสริม
การจัดการศึกษา

งบประมาณ
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ผลผลิตผูจบการศึกษาภาคบังคับ งบดําเนินงาน (งบพัฒนา
คุณภาพการศึกษา) จํานวน 245,000 บาท(สองแสนสี่หมื่นหาพันบาทถวน) ขออนุมัติถัวจายเทาที่จายจริง
ทุกรายการ

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2558 (84)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

รายละเอียดคาใชจายโครงการ
ที่

รายการ

1. - คาอาหารวางและเครื่องดื่มประชุมคณะกรรมการเตรียมการ
จัดการแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตฯ
จํานวน 30 คน ๆ ละ 30 บาท
- คาอาหารวางและเครื่องดื่มประชุมคณะทํางานฝาย
เลขานุการ 1 ครั้ง จํานวน 30 คน ๆ ละ 30 บาท
2. คาอาหารวางและเครื่องดื่มประชุมคณะกรรมการตัดสิน
8 กลุมสาระ 11 กิจกรรม จํานวน 400 คน คนละ 30 บาท
3. คาอาหารกลางวัน 1 มื้อ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 2 มื้อ
คณะกรรมการดําเนินงานและคณะกรรมการตัดสิน
จํานวน 650 คน ๆ ละ 150 บาท
4. คาวัสดุ
5. คาจางทําเอกสารคูมือเกณฑการตัดสินฯ /สรุปรายงานผล
6. คาใชจายพิธีเปดและประชาสัมพันธการแขงขันทางวิชาการ
7. คาเชาเครื่องเสียง จํานวน 6 ชุด ๆ ละ 3,000 บาท
8. คาบํารุงสถานที่จัดการแขงขัน 4 แหง
9. คาเชาเต็นท 30 หลัง ๆ ละ 800 บาท
10. คาเชาโตะกลมพรอมเกาอี้ 60 ชุด ๆ ละ 100 บาท
รวมทั้งสิ้น

งบดําเนินงาน (บาท)
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
900
900
12,000
97,500
16,000
18,000
16,000
24,000
6,000
191,300

47,200
6,500

53,700

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. นักเรียนและครูไดรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ
2. นักเรียนและครูสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองใหสูงขึ้น

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2558 (85)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

การติดตามและประเมินผล
ตัวบงชี้สภาพความสําเร็จ
- นักเรียนไดรับคัดเลือกเปนแทน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไปเขารวม
แขงขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ในระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
- เขตพื้นที่การศึกษา นําเสนอผลงาน
อยางมีคุณภาพ

วิธีการประเมิน
- การจัดกิจกรรม
- การสอบถาม
- การรายงาน

(นางธัญพร สมบูรณศักดิ์ศรี)
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ

เครื่องมือที่ใชวัดและ
ประเมินผล
- แบบสรุป
- เอกสารรายงาน

ผูเสนอโครงการ

ผูเห็นชอบโครงการ
(นายชาญ สุคนธสราญ)
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

ผูอนุมัติโครงการ

(นายประหยัด อนุศิลป)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2558 (86)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

โครงการ
แผนงาน
สนองยุทธศาสตร

รณรงคการเยี่ยมบานนักเรียน ประจําปการศึกษา 2557
ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ที่ 2 ขยายโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึงครอบคลุมผูเรียนใหไดรับโอกาสในการ
พัฒนา เต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ
หนวยงานที่รับผิดชอบ กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
ผูรับผิดชอบโครงการ นางธัญพร สมบูรณศักดิ์ศรี และนางณัฏฐพัชร อิงโชติศักดิ์
ลักษณะโครงการ
โครงการตอเนื่อง
ระยะเวลาดําเนินงาน ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดใหมีการเยี่ยมบานนักเรียนป
ละ 2 ครั้ง และกําหนดกิจกรรมรณรงคใหปการศึ กษา 2557 – 2558 เปนปแหงการดูแลชวยเหลือและ
คุมครองนักเรียน อนึ่ง เพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวฯ 87 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2557 และประกอบกับรัฐบาลและคณะรัก ษาความสงบ
แหงชาติ (คสช.) มีนโยบายที่จะใหดําเนินการกิจกรรมปรองดองใหกับคนไทยมีความรัก สามัคคี เสริมสราง
ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย อีกทั้งเปนกิจกรรมสําคัญที่สนับสนุนการเฝาระวังสถานการณดานยา
เสพติดในสถานศึกษาอีกทางหนึ่ง สํานักงานเขตพื้นที่การศึก ษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จึง ไดจัดทํา
โครงการรณรงคการเยี่ยมบานนักเรียน ประจําปการศึกษา 2557 ระหวางเดือนธันวาคม 2557– มกราคม
2558 ขึ้น
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางครู ผูปกครอง และนักเรียน
2. เพื่อชวยแกไขและลดปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน
3. เพื่อใหครู นักเรียน และผูปกครองใหมีความใกลชิดมากขึ้น
4. เพื่อนิเทศ กํากับ การติดตามและสงเสริมการดําเนินงานระหวางครู นักเรียนและผูปกครอง
ใหดีขึ้น
5. เพื่อสรางความเขาใจของระหวางครู นักเรียน และ ผูปกครอง ใหตรงกันในการดําเนินงานของ
โรงเรียน

3. เปาหมายของกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
- เกิดความสัมพันธอันดีระหวาง ผูปกครอง ครู และนักเรียน บุคลากรจากทุกหนวยงาน
มีการวางแผนดําเนินงานลวงหนา มีขอมูลขาวสารดานตาง ๆ ใหนักเรียน ผูปกครองของนักเรียนรับทราบ ทุก
ครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
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เชิงปริมาณ
- นักเรียนในสังกัดที่มีปญหา จะไดรับการชวยเหลือแกไขอยางนอยรอยละ 60
ของจํานวนนักเรียนที่มีปญหา
4 . ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่
1
2
3
4

รายละเอียดกิจกรรม
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนงาน
จัดเตรียมเอกสารการเก็บขอมูล/
เครื่องมือการประเมิน
5 เก็บรวบรวมขอมูล/แผนที่บานนักเรียน
7 ดําเนินการเยี่ยมบานนักเรียน

ระยะเวลาดําเนินการ
ธันวาคม 2557 –
มกราคม 2558

ผูรับผิดชอบ
กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา

5. งบประมาณ แผนขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ ผลผลิต/โครงการ ผูจบการศึกษาภาคบังคับ
งบดําเนินงาน จํานวน 7,500 บาท (เจ็ดพันหารอยบาทถวน)ขออนุมัติถัวจายทุกรายการ
ดังนี้ รายละเอียดคาใชจายในโครงการ
งบดําเนินงาน(บาท)
ที่
รายการ
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ หมายเหตุ
1 คาวัสดุ อุปกรณ (ของเยี่ยมบานนักเรียน 5 ชุด ๆ ละ
5,000
1,000 บาท จํานวน 5 อําเภอ ๆ ละ 1 โรงเรียน)
2 คาน้ํามันเชื้อเพลิง
2,500
รวม
2,500
5,000
รวมทั้งสิ้น
7,500
6. การติดตามและการประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. นักเรียนทุกคนมีโอกาส
ทางการศึกษาเพิ่มขึ้น มีภูมิคุมกัน
ทางสังคม มีความประพฤติที่เหมาะสม
2. นักเรียนทุกคนไดรับ
การพิทักษคุมครองและดูแลอยางทั่วถึง
3. นักเรียนมีสวนรวมใน
การพัฒนาตนเอง

วิธีการวัดและประเมินผล
สอบถาม
การติดตามและรายงานผล

เครื่องมือที่ใชวัดและ
ประเมินผล
แบบสอบถาม
แบบติดตามและรายงานผล

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2558 (88)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 นักเรียนไดรับการดูแลชวยเหลืออยางทั่วถึงตรงตามสภาพปญหา
7.2 สัมพันธภาพระหวางครูกับนักเรียนเปนไปดวยดี และอบอุน
7.3 นักเรียนรูจักตนเองและควบคุมตนเองได
7.4 นักเรียนเรียนรูอยางมีความสุข

(นางณัฏฐพัชร อิงโชติศักดิ์)

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

(นางธัญพร สมบูรณศักดิ์ศรี)
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ

ผูจัดทําโครงการ

ผูเสนอโครงการ

ผูเห็นชอบโครงการ
(นายชาญ สุคนธสราญ)
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

ผูอนุมัติโครงการ

(นายประหยัด อนุศิลป)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
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โครงการ
แผนงาน
สนองยุทธศาสตร

พัฒนาผูบังคับบัญชาลูกเสือ (วิชาผูกํากับลูกเสือสามัญ ขั้นความรูเบื้องตน)
ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ที่ 2 ขยายโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึงครอบคลุมผูเรียนใหไดรับโอกาสในการ
พัฒนา เต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ
หนวยงานที่รับผิดชอบ กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
ผูรับผิดชอบโครงการ นางการะเกต นิยมธรรม
ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558
หลักการและเหตุผล
ดวยหลัก สูตรแกนกลางการศึก ษาขั้นพื้นฐาน พุท ธศัก ราช 2551 กําหนดใหส ถานศึก ษา
ทุกแหง จัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ซึ่งเปนกระบวนการฝกอบรมที่สนับสนุนการศึกษาของเยาวชน ใหมี
การพัฒนาทางกาย จิตใจ ศีลธรรม มีระเบียบ วินัย ใหเปนพลเมืองดีของชาติ มีความรับผิดชอบ สรางสรรค
สังคมใหสงบสุขประเทศชาติ มีความมั่นคง มุงเนนการพัฒนาองครวมของความเปนมนุษย และรองรับความ
เจริญงอกงามทางวิชาการของนักเรียน ประกอบกับมาตรา 46 วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.
2551 และขอบังคับคณะกรรมการบริหารลูก เสือแหงชาติ วาดวยการแตง ตั้งผูบัง คับบัญชาลูกเสือ พ.ศ.
2553 ลงวันที่ 5 เมษายน 2553 บัง คับ ใหผูบังคับบัญ ชาลูก เสือที่ยัง ไมไดรับเครื่องหมายวูดแบดจ หรือ
วุฒิบัตรการฝกอบรมวิชาผูกํากับลูกเสือขั้นความรูเบื้องตน ใหเขารับการฝกอบรมเพื่อขอรับเครื่องหมาย
วูดแบดจ หรือวุฒิบัตรการฝกอบรมวิชาผูกํากับลูกเสือ ขั้นความรูเบื้องตนภายในหนึ่งป นับแตวันที่ขอบังคับ
นี้มีผลใชบังคับ
สํานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2 พิจารณาเห็นวา กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
เปนกิจกรรมอบรมบมนิสัยเยาวชนที่กําลังเลาเรียนวิชาการตาง ๆ ในโรงเรียน ซึ่งจําเปนจะตองไดรับการ
ฝกหัดขัดเกลา ทั้งทางรางและจิตใจอยางถูกตองเหมาะสม สามารถรองรับความเจริญงอกงามทางวิชาการ
และเกื้อกูลสงเสริมใหแตละคนสามารถใชวิทยาการสรางสรรคประโยชนตาง ๆ เพื่อตนเองและสวนรวมได
อยางครบถวน และเพื่อใหการพัฒนาเยาวชนในวัยเรียน มีทักษะชีวิต และคุณลักษณะที่พึงประสงค อันจะ
สงผลตอความเจริญอยางยั่งยืนของประเทศชาติ ตลอดจนครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดปฏิบัติหนาที่
ผูบังคับบัญชาลูกเสือในกองลูกเสือของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ ถูกตองตามพระราชบัญญัติลูกเสือ
และขอบัง คับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ สํานักงานลูก เสือเขตพื้ นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
จึงกําหนดจัดโครงการพัฒนาผูบังคับบัญชาลูกเสือขึ้น
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหมีความรู ความเขาใจในในบทบาทหนาที่ของผูบังคับบัญชาลูกเสือ
2. เพื่อใหไดพัฒนาตนเองดานการลูกเสือ และไดรับวุฒิทางลูกเสือที่สูงขึ้น
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เปาหมาย

เชิงปริมาณ
จัดการฝกอบรมผูบังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรวิชาผูกํากับลูกเสือสามัญขั้นความรูเบื้องตน
(B.T.C.)จํานวน 40 คน
เชิงคุณภาพ
ผูผานการฝก อบรมมีค วามรู ความเขาใจในบทบาทหนาที่ ของผูบัง คับ บัญ ชาลูก เสื อ
สามารถนําความรูไปฝกอบรมลูกเสือของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ
วิธีดําเนินงานและปฏิทินดําเนินการ

ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ
นางธัญพร สมบูรณศักดิ์ศรี
ตุลาคม 2557
1. จัดทําโครงการ เพื่อขออนุมัติ
2. แจงโรงเรียนในสังกัดสงบุคลากรเขารับการฝกอบรม พฤศจิกายน – ธันวาคม 2558 นางการะเกต นิยมธรรม
3. ประสานสํานักงานลูกเสือจังหวัดสระบุรี และสํานักงาน มกราคม – กุมภาพันธ 2558
ศึกษาธิการภาค 4 เพื่อขออนุมัติเปดการฝกอบรม
มีนาคม 2558
4. แตงตั้งคณะกรรมการ คณะวิทยากร / ประชุมคณะ
วิทยากรเพื่อมอบหมายงาน
5. ดําเนินการฝกอบรมตามหลักสูตร
เมษายน 2558
- วิชาผูกํากับลูกเสือสามัญ ขั้นความรูเบื้องตน(B.T.C.)
สิงหาคม 2558
6. สรุปรายงานผลการดําเนินการ
กิจกรรม

งบประมาณ

- หลักสูตรวิชาผูกํากับลูกเสือสามัญ ขั้นความรูเบื้องตน (B.T.C.) จํานวน 40 คน
1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตผูจบการศึกษาภาคบังคับ
งบดําเนินงาน (งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา) จํานวน 5,000 บาท (หาพันบาทถวน)
2. ผูเขารับการฝกอบรมจายคาธรรมเนียมเขารับการอบรมหลักสูตร คนละ1,300 บาท
จํานวน 40 คน รวมเปนเงิน 52,000 บาท(หาหมื่นสองพันบาทถวน) รวมเปนเงินทั้งสิ้น 57,000 บาท
(หาหมื่นเจ็ดพันบาทถวน)
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รายละเอียดคาใชจายโครงการ
ที่

รายการ

1 คาใชจายในการดําเนินงานจัดฝกอบรม
- คาที่พัก คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม สําหรับผูเขารับการ
ฝกอบรม วิทยากร และเจาหนาที่ 60 คนๆ ละ 800 บาท(3 วัน 2 คืน)
- คาตอบแทนวิทยากร
- คาวัสดุอุปกรณในการฝกอบรม (คาปาย/คาเอกสาร/คูมือ/วัสดุอุปกรณตาง ๆ )
รวม (หาหมื่นเจ็ดพันบาทถวน)
การติดตามและประเมินผล
ตัวบงชี้สภาพความสําเร็จ
- ผูผานการฝกอบรมมีความรู
ความเขาใจในบทบาทหนาที่
ของผูบังคับบัญชาลูกเสือ
- ผูผานการฝกอบรมสามารถ
นําความรูไปฝกอบรมลูกเสือ
ของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ

งบดําเนินงาน (บาท)
คาตอบแท คาใชสอย คาวัสดุ
น

4,000
4,000

วิธีการประเมิน
- แบบสอบถาม
- การสังเกต
- รายงานผลการดําเนินงาน

48,000

48,000

5,000
5,000

เครื่องมือที่ใชวัดและประเมินผล
- แบบสอบถาม
- เอกสารการรายงานผลการดําเนินงาน

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2558 (92)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

ผลที่คาดวาจะไดรับ
1.ผูบังคับบัญชาลูกเสือผานการฝกอบรม หลักสูตรวิชาผูกํากับลูกเสือสามัญ ขั้นความรูเบื้องตน
(B.T.C.) จํานวน 40 คน
2.. ผูบังคับบัญชาลูกเสือที่ผานการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจในบทบาทหนาที่ของ
ผูบังคับบัญชาลูกเสือสามัญ และสามารถนําความรูไปฝกอบรมลูกเสือสามัญในกองลูกเสือโรงเรียนของตน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

(นางการะเกต นิยมธรรม)
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ

ผูจัดทําโครงการ

ผูเสนอโครงการ

(นางธัญพร สมบูรณศักดิ์ศรี)
ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

ผูเห็นชอบโครงการ

(นายชาญ สุคนธสราญ)
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

ผูอนุมัติโครงการ

(นายประหยัด อนุศิลป)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2558 (93)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

โครงการ
แผนงาน
สนองยุทธศาสตร

พัฒนาผูบังคับบัญชาลูกเสือ (หลักสูตรวิชาผูกํากับลูกเสือสามัญ ขั้นความรูชั้นสูง )
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
ที่ 2 ขยายโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึงครอบคลุมผูเรียนใหไดรับโอกาสในการ
พัฒนา เต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ
หนวยงานที่รับผิดชอบ กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
ผูรับผิดชอบโครงการ นางการะเกต นิยมธรรม
ระยะเวลาดําเนินการ กุมภาพันธ – กันยายน 2558
หลักการและเหตุผล
ดวยหลัก สูตรแกนกลางการศึก ษาขั้นพื้นฐาน พุท ธศัก ราช 2551 กําหนดใหส ถานศึก ษา
ทุกแหง จัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ซึ่งเปนกระบวนการฝกอบรมที่สนับสนุนการศึกษาของเยาวชน ใหมี
การพัฒนาทางกาย จิตใจ ศีลธรรม มีระเบียบ วินัย ใหเปนพลเมืองดีของชาติ มีความรับผิดชอบ สรางสรรค
สังคมใหสงบสุขประเทศชาติ มีความมั่นคง มุงเนนการพัฒนาองครวมของความเปนมนุษย และรองรับความ
เจริ ญ งอกงามทางวิ ชาการของนั ก เรียน ประกอบกั บ มาตรา 46 วรรคสี่ แหง พระราชบัญ ญั ติลูก เสื อ
พ.ศ. 2551 และขอบังคับคณะกรรมการบริหารลูก เสือแหง ชาติ วาดวยการแตง ตั้งผูบัง คับบัญชาลูกเสือ
พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 5 เมษายน 2553 บังคับใหผูบังคับบัญชาลูกเสือที่ยังไมไดรับเครื่องหมาย วูดแบดจ หรือ
วุฒิบัตรการฝกอบรมวิชาผูกํากับลูกเสือ ขั้นความรูเบื้องตน ใหเขารับการฝกอบรมเพื่อขอรับเครื่องหมายวูด
แบดจ หรือวุฒิบัตรการฝกอบรมวิชาผูกํากับลูกเสือ ขั้นความรูเบื้องตนภายในหนึ่งป นับแตวันที่ขอบังคับนี้
มีผลใชบังคับ
สํานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2 พิจารณาเห็นวา กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
เปนกิจกรรมอบรมบมนิสัยเยาวชนที่กําลังเลาเรียนวิชาการตาง ๆ ในโรงเรียน ซึ่งจําเปนจะตองไดรับการ
ฝกหัดขัดเกลา ทั้งทางรางและจิตใจอยางถูกตองเหมาะสม สามารถรองรับความเจริญงอกงามทางวิชาการ
และเกื้อกูลสงเสริมใหแตละคนสามารถใชวิทยาการสรางสรรคประโยชนตาง ๆ เพื่อตนเองและสวนรวมได
อยางครบถวน และเพื่อใหการพัฒนาเยาวชนในวัยเรียน มีทักษะชีวิต และคุณลักษณะที่พึงประสงค อันจะ
สงผลตอความเจริญอยางยั่งยืนของประเทศชาติ ตลอดจนครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดปฏิบัติหนาที่
ผูบังคับบัญชาลูกเสือในกองลูกเสือของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ ถูกตองตามพระราชบัญญัติลูกเสือ
และขอบัง คับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ สํานั กงานลูก เสือเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
จึงกําหนดจัดโครงการพัฒนาผูบังคับบัญชาลูกเสือขึ้น
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหมีความรู ความเขาใจในในบทบาทหนาที่ของผูบังคับบัญชาลูกเสือ
2. เพื่อใหไดพัฒนาตนเองดานการลูกเสือ และไดรับวุฒิทางลูกเสือที่สูงขึ้น

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2558 (94)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

เปาหมาย

เชิงปริมาณ
จัดการฝกอบรมผูบังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรวิชาผูกํากับลูกเสือสามัญขั้นความรูชั้นสูง
(A.T.C.)จํานวน 40 คน
เชิงคุณภาพ
ผูผานการฝก อบรมมีค วามรู ความเขาใจในบทบาทหนาที่ ของผูบัง คับ บัญ ชาลูก เสื อ
สามารถนําความรูไปฝกอบรมลูกเสือของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ
วิธีดําเนินงานและปฏิทินดําเนินการ

ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ
ตุลาคม 2557
1. จัดทําโครงการ เพื่อขออนุมัติ
นางธัญพร สมบูรณศักดิ์ศรี
2. แจงโรงเรียนในสังกัดสงบุคลากรเขารับการฝกอบรม พฤศจิกายน – ธันวาคม 2558 นางการะเกต นิยมธรรม
3. ประสานสํานักงานลูกเสือจังหวัดสระบุรี และสํานักงาน มกราคม – กุมภาพันธ 2558
ศึกษาธิการภาค 4 เพื่อขออนุมัติเปดการฝกอบรม
มีนาคม 2558
4. แตงตั้งคณะกรรมการ คณะวิทยากร / ประชุมคณะ
วิทยากรเพื่อมอบหมายงาน
5. ดําเนินการฝกอบรมตามหลักสูตร
เมษายน – พฤษภาคม 2558
- วิชาผูกํากับลูกเสือสามัญ ขั้นความรูชั้นสูง (A.T.C.)
6. สรุปรายงานผลการดําเนินการ
สิงหาคม 2558
กิจกรรม

งบประมาณ

- หลักสูตรวิชาผูกํากับลูกเสือสามัญ ขั้นความรูชั้นสูง (A.T.C.) จํานวน 40 คน
1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตผูจบการศึกษาภาคบังคับ
งบดําเนินงาน (งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา) จํานวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน)
2. ผูเขารับการฝกอบรมจายคาธรรมเนียมเขารับการอบรมหลักสูตร คนละ 3,500 บาท
จํานวน 40 คน รวมเปนเงิน 140,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถวน) รวมเปนเงินทั้งสิ้น 150,000 บาท
(หนึ่งแสนหาหมื่นบาทถวน)

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2558 (95)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

รายละเอียดคาใชจายโครงการ
ที่

รายการ

1

คาใชจายในการดําเนินงานจัดฝกอบรม
- คาที่พัก คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม สําหรับผูเขารับการ
ฝกอบรม วิทยากร และเจาหนาที่ 60 คน ๆ ละ 2,200 บาท
(7 วัน 6 คืน)
- คาตอบแทนวิทยากร
- คาวัสดุอุปกรณในการฝกอบรม (คาปาย/คาเอกสาร/คูมือ/วัสดุ
อุปกรณตาง ๆ )
รวม (หนึ่งแสนหาหมื่นบาทถวน)

การติดตามและประเมินผล
ตัวบงชี้สภาพความสําเร็จ
- ผูผานการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจ
ในบทบาทหนาที่
ของผูบังคับบัญชาลูกเสือ
- ผูผานการฝกอบรมสามารถ
นําความรูไปฝกอบรมลูกเสือ
ของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ

งบดําเนินงาน (บาท)
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ

วิธีการประเมิน
- แบบสอบถาม
- การสังเกต
- รายงานผลการดําเนินงาน

132,000
8,000
8,000

10,000
132,000 10,000

เครื่องมือที่ใชวัดและประเมินผล
- แบบสอบถาม
- เอกสารการรายงานผลการ
ดําเนินงาน

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2558 (96)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ผูบังคับบัญชาลูกเสือผานการฝกอบรม หลักสูตรวิชาผูกํากับลูกเสือสามัญ ขั้นความรูชั้นสูง
(A.T.C.) จํานวน 40 คน
2. ผูบังคับบัญชาลูกเสือที่ผานการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจในบทบาทหนาที่ของ
ผูบังคับบัญชาลูกเสือสามัญ และสามารถนําความรูไปฝกอบรมลูกเสือสามัญในกองลูกเสือโรงเรียนของตน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

ผูจัดทําโครงการ
(นางการะเกต นิยมธรรม)
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
ผูเสนอโครงการ

(นางธัญพร สมบูรณศักดิ์ศรี)
ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

ผูเห็นชอบโครงการ
(นายชาญ สุคนธสราญ)
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

ผูอนุมัติโครงการ

(นายประหยัด อนุศิลป)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2558 (97)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

โครงการ
แผนงาน
สนองยุทธศาสตร

การจัดงานวันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสือแหงชาติ
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
ที่ 2 ขยายโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึงครอบคลุมผูเรียนใหไดรับโอกาสในการ
พัฒนา เต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ
หนวยงานที่รับผิดชอบ กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
ผูรับผิดชอบโครงการ นางการะเกต นิยมธรรม
ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2557 – กรกฎาคม 2558
หลักการและเหตุผล
ดวยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 ทรงจัดตั้งกองเสือปา และกองลูกเสือ
กองแรก ที่โรงเรียนมหาดเล็กหลวง (โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย) เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2454 ประเทศไทย
จึงนับวาเปนประเทศที่ 3 ของโลกที่จัดตั้งกองลูกเสือขึ้น ตอจากประเทศอังกฤษ และสหรัฐอเมริกา ลูกเสือ
จึงเปนองคการสากลและมีความสัมพันธกันทั่วโลก เปนสื่อผูกไมตรีกันโดยใชกฎของลูกเสือ 10 ประการ
ผูกสัมพันธกันไดไมเวน เชื้อชาติใด ศาสนาใดทั้งสิ้น เพื่อใหลูกเสือ เนตรนารี ไดรวมกันแสดงถึงพลังความ
จงรัก ภัก ดีตอพระมหากษัตริย รวมสืบ สานกิจ กรรมลูก เสือตามพระราชประสงคของพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ที่ตองการใหเยาวชนเปนพลเมืองที่ดีของชาติ สิ่งที่ดีงามทั้งหลายทั้งปวงฝงแนนใน
กระแสเลือดของเยาวชนไทย โดยการจัดกิจกรรมในวันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสือแหงชาติ ใหลูกเสือ
เนตรนารี ไดก ล าวทบทวนคํา ปฏิญ าณ และสวนสนาม เพื่ อประกาศความเปนลู ก เสื ออย างแทจ ริ ง
สํานักงานลูก เสือเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2 รวมกับสํานัก งาน เขตพื้นที่การศึก ษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 2 จึงไดจัดโครงการ “การจัดงานวันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสือแหงชาติ ประจําป 2558”
ขึ้นในวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
วัตถุประสงค
1. เพื่ อ เป น การน อ มรํ า ลึ ก ถึ ง ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ พระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว
พระผูพระราชทานกําเนิดลูกเสือไทย และถวายความจงรักภักดีแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวองคพระ
ประมุขของคณะลูกเสือแหงชาติ
2. เพื่อพัฒ นาลูก เสือ เนตรนารี ทั้ง ทางกาย สติปญ ญา จิตใจ และศีลธรรม ใหเปนพลเมืองดี
มีความรับผิดชอบสรางสรรคสังคมใหมีความเจริญกาวหนา
3. เพื่อใหลูกเสือ เนตรนารี ไดแสดงความเคารพ และกลาวทบทวนคําปฏิญาณตอองคพระประมุข
ของคณะลูกเสือแหงชาติ
เปาหมาย
– เชิงปริมาณ
ลูกเสือ เนตรนารี เขารวมงานวันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสือแหงชาติ ประจําป 2558
จํานวน 400 คน
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- เชิงคุณภาพ
- ลูก เสือ เนตรนารี เปนพลเมืองที่ดีของชาติ มีความรับ ผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม
เป นผู มี ร ะเบี ย บ วินั ย เข็ม แข็ง อดทน อดกลั้ น มี ความรั ก ความสามัค คี สามารถอยู ร วมกับ ผู อื่น ได
อยางมีความสุข
- ลูกเสือ เนตรนารี เปนผูบําเพ็ญประโยชนตอสังคม และรูจักชวยเหลือผูอื่น
วิธีดําเนินงานและปฏิทินดําเนินการ
กิจกรรม
1. จัดทําโครงการ เพื่อขออนุมัติ
2. แจงโรงเรียนในสังกัดเขารวมโครงการ
3. แตงตั้งคณะทํางาน / ประชุมคณะทํางาน
4. ดําเนินการจัดงานตามโครงการ
5. สรุปรายงานผลการดําเนินการ

ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ
นางธัญพร สมบูรณศักดิ์ศรี
ตุลาคม 2557
พฤษภาคม –มิถุนายน 2558 นางการะเกต นิยมธรรม
มิถุนายน 2558
1 กรกฎาคม 2558
กรกฎาคม 2558

งบประมาณ แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตผูจบการศึกษาภาคบังคับ
งบดําเนินงาน (งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา) จํานวน 17,400 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่รอยบาทถวน)
รายละเอียดคาใชจายโครงการ
ที่

รายการ

1 คาใชจายในการจัดงาน
1.1 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
- การประชุมคณะทํางาน 35 คน ๆ ละ 30 บาท จํานวน 1 มื้อ
- คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คณะทํางานฝายสถานที่
จํานวน 10 คน ๆ ละ 150 บาท
- ผูบังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตนารี เจาหนาที่ คณะทํางาน
และแขกผูมีเกียรติ จํานวน 300 คน ๆ ละ 25 บาท
2 คาใชจายในการดําเนินการในพิธี
- คาจัดทําปาย (ขนาด 3 x 5 เมตร)
- คาเชาเครื่องขยายเสียง 1 ชุด
- คาเชาเต็นท 2 หลัง
3 คาวัสดุ
รวม (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่รอยบาทถวน)

งบดําเนินงาน (บาท)
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
1,050
1,500
7,500
5,850

15,900
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1,500
1,500

การติดตามและประเมินผล
ตัวบงชี้สภาพความสําเร็จ
- ลูกเสือ เนตรนารี และ
ผูบังคับบัญชาลูกเสือที่เขารวม
กิจกรรม

วิธีการประเมิน
- แบบตอบรับเขารวมกิจกรรม
- สังเกต

เครื่องมือที่ใชวัดและ
ประเมินผล
- แบบตอบรับ

ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ลูกเสือ เนตรนารี และผูบังคับบัญชาลูกเสือ เขารวมงานวันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสือ
แหงชาติ ประจําป 2558 จํานวน 400 คน
2. ลูกเสือ เนตรนารี และผูบังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนในสังกัด เปนพลเมืองที่ดีของชาติ มีความ
รับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม เปนผูมีระเบียบ วินัย เข็มแข็ง อดทน อดกลั้น มีความรัก ความสามัคคี
เปนผูบําเพ็ญประโยชนตอสังคม และรูจักชวยเหลือผูอื่น สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
ผูจัดทําโครงการ
(นางการะเกต นิยมธรรม)
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
ผูเสนอโครงการ

(นางธัญพร สมบูรณศักดิ์ศรี)
ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

ผูเห็นชอบโครงการ
(นายชาญ สุคนธสราญ)
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ผูอนุมัติโครงการ

(นายประหยัด อนุศิลป)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2558 (100)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

โครงการ
แผนงาน
สนองยุทธศาสตร์

ส่งเสริมการสหกรณ์ในสถานศึกษา
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
ที่ 2 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการ
พัฒนา เต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี และนางณัฏฐพัชร์ อิงโชติศักดิ์
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
ระยะเวลาดาเนินงาน มีนาคม - มิถุนายน 2558

1. หลักการและเหตุผล
การด าเนิ น การจั ด การเรี ย นรู้ ก ารสหกรณ์ สู่ ส ถานศึ ก ษามี ค วามเด่ น ชั ด เมื่ อ สมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับสั่งในวันที่ 7 มิถุนายน 2534 กับอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
(นายเสงี่ยม มาหมื่นไวย) ให้สอนสหกรณ์ในโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนซึ่งสามารถพัฒนาเด็กนักเรียน
บริเวณชายแดนไทยให้มีความรู้ ความเข้าใจใช้วิธีการสหกรณ์ในการดารงชีวิต และได้ทรงพระราชทาน
แนวพระราชดาริ ให้โ รงเรีย นต่าง ๆ จั ดการสอนการสหกรณ์เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้โ ดยเมื่อจบการศึกษา
สามารถเป็ น สมาชิ ก สหกรณ์ ที่ ดี กั บ สหกรณ์ ที่ มี อ ยู่ ใ นประเทศได้ ในขณะที่ ส ถานศึ ก ษาในสั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิการ มีการจั ดกิจกรรมสหกรณ์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้ เรียนตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2523
เป็นต้นมา
นโยบายของรั ฐบาล กล่าวถึงการขับ เคลื่ อนแนวนโยบายส่งเสริมและพัฒนาขบวนการสหกรณ์
ปี 2557 ตามยุทธศาสตร์วาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างและ
พัฒ นาการเรี ยนรู้ และทักษะการสหกรณ์สู่วิถีชีวิตประชาชนในชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 2 สนับ สนุน และ
พัฒนาการรวมกลุ่มของประชาชนด้วยวิธีการสหกรณ์ให้เป็นรากฐานสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มศักยภาพ การเชื่อมโยงเครือข่ายระบบการผลิต การตลาดและการเงินของสหกรณ์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนแผนพัฒนาการสหกรณ์ให้เป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้มแข็งของขบวนการ
สหกรณ์ และยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐขบวนการสหกรณ์ และปรับปรุงกฎหมาย
สหกรณ์ในเอื้อต่อการพัฒนาและรัฐบาลได้อนุมัติประกาศให้การสหกรณ์เป็นวาระแห่งชาติ (cooperative
National Agenda)เพื่อส่งเสริมเผยแพร่ความจาเป็นที่ชาติบ้านเมืองต้องนาเอาวิธีการสหกรณ์เป็นกลไกหรือ
เครื่องมือสาคัญในการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสระบุ รี เขต 2 ได้ เ ล็ ง เห็ น ว่ า การจั ด การเรี ย นรู้
การสหกรณ์ ในสถานศึกษาโดยมีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนเป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และก่อให้เกิด
ความร่วมมือ ร่วมเเรงร่วมใจในกลุ่มของเด็กนักเรียน ตลอดจนครูเเละประชาชนในท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ
เเละต่อเนื่อง เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันเเละกัน การเห็นเเก่ประโยชน์ส่วนรวม การรวมกลุ่มกันในการดาเนิน
กิจกรรมต่างๆเพื่อการดาเนินชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถปลูกฝังค่านิยมสหกรณ์จนเมื่อเติบใหญ่จะเป็นสมาชิก
สหกรณ์ที่ดีได้ จึงได้จัดทาโครงการส่งเสริมการสหกรณ์ในสถานศึกษาขึ้น
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2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหครูผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจในกิจกรรมสหกรณ
2.2 เพื่อใหครูผูเขารับการอบรมรูวิธีการจัดการเรียนการสอนสหกรณ
3. เปาหมาย
ครูผูรับผิดชอบงานสหกรณโรงเรียน จํานวน 141 คน
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่
รายละเอียดกิจกรรม
ระยะเวลาดําเนินการ
มีนาคม – มิถุนายน 2558
1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2 แตงตั้งคณะทํางานและประชุมเพื่อดําเนินการอบรม
3 ติดตอประสานงานเชิญวิทยากรหลักในการดําเนิน
กิจกรรม
4 กํากับ ติดตามและประเมินผล
5 สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ

กลุมสงเสริม
การจัดการศึกษา

5. งบประมาณ

แผนงานขยายโอกาสและพัฒ นาคุณภาพการศึก ษา ผลผลิตผูจ บการศึก ษาภาคบัง คับ
งบดําเนินงาน จํานวน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นหาพันบาทถวน) ขออนุมัติถัวจายทุกรายการ ดังนี้
รายละเอียดคาใชจายในโครงการ
ที่

รายการ

1
2
3
9

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 1 มื้อ จํานวน 150 คน ๆ ละ 30 บาท
คาตอบแทนวิทยากร 3 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท
คาวัสดุ
คาจัดทําเอกสารประกอบการประชุมสัมมนาและสรุปผลรายงาน
รวม
รวมทั้งสิ้น

งบดําเนินงาน (บาท)
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
4,500
1,800
3,000
5,700
1,800
10,200
3,000
15,000

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2558 (102)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

6. การติดตามและการประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ครูที่เขารับการอบรมไดรับความรู
ความเขาใจ มีทักษะเกี่ยวกับการสหกรณ
ในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น สามารถนํา
ความรูที่ไดรับไปถายทอดใหนักเรียนโดย
ผานกระบวนการจัดการเรียนการสอน
และการจัดกิจกรรมรานคาสหกรณใน

วิธีการวัดและประเมินผล
การสังเกต
การรายงาน

เครื่องมือที่ใชวัดและประเมินผล
การสังเกต
แบบรายงาน
สรุปผล

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
ครูผูสอนการสหกรณ มีความรูความเขาใจในหลักการ อุดมการณ และวิธีการสหกรณ
สามารถดําเนินกิจกรรมสหกรณในสถานศึกษาไดดียิ่งขึ้น
ลงชื่อ

ผูรับผิดชอบโครงการ
(นางณัฏฐพัชร อิงโชติศักดิ)์
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

ผูเสนอโครงการ
(นางธัญพร สมบูรณศักดิ์ศรี)
ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
ผูเห็นชอบโครงการ
(นายชาญ สุคนธสราญ)
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ผูอนุมัติโครงการ

(นายประหยัด อนุศลิ ป)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
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ยุทธ์ศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
โครงการ

สัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพความเป็นผู้นาสาหรับผู้บริหาร รร.ขนาดเล็ก
ในศตวรรษที
วมกั่อบงมืมหาวิ
ทยาลัยยเกษตรศาสตร์
)
ด้านเทคโนโลยี
เพื่ ่อ21เป็น(ร่เครื
อในการเรี
นรู้
แผนงาน
ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
สนองยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล
ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หลักการและเหตุผล

การเปลี่ ย นแปลงของสภาพสั งคม เศรษฐกิจ และการเมื องในปั จจุ บัน ทาให้ การจัด การศึ กษา
จาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงไปเพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถเรียนรู้ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ
ในอนาคตได้ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
ได้กาหนดทิศทางการบริหารไว้ในมาตรา 39 ให้กระทรวงศึกษาธิการกระจายอานาจการบริหาร และการจัด
การศึกษาทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่ก ารศึกษาโดยตรง และพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 44 ได้กาหนดให้ปลัดกระทรวงและเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษาไปยังคณะกรรมการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา เพื่อเป็นการพั ฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้สามารถบริหาร
จัดการสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับมาตรา 24(4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 บัญญัติไว้ว่าให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา จัดทา
แผน และส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นบุคลากรหลักที่มีบทบาทสาคัญในการบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน จึงควร
ได้รับการเพิ่มศักยภาพด้านความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และด้านการบริหารจัดการ ให้สามารถ
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาไปสู่เป้าหมายการยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 อย่างมีความ
มั่น ใจ จากการศึกษาเกี่ยวกับ การบริ หารและพัฒ นาการศึกษาของประเทศต่างๆ ทั่ว โลกที่มีผ ลการจัด
การศึกษาอยู่ในเกณฑ์คุณภาพดีของ Organization for Economic Co-operation and Development
: OECD ปี 2012 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 ต้องได้รับการเพิ่มศักยภาพภาวะผู้นา
ที่จาเป็นอย่างต่อเนื่อง เพราะมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารงานในสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิผลสูงขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะที่สาคัญที่สถาบันและองค์กรชั้นนาระดับโลกต่างๆ ให้ความสาคัญ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัด จานวน
32,098 โรงเรียน กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดที่ยึดเกณฑ์จานวน
นักเรียนไม่เกิน 120 คน จานวน 13,357 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 41.61 ของโรงเรียนทั้งหมด (สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2551) โดยโรงเรียนเหล่านี้ประสบปัญหาในการบริหารจัดการ ได้แก่
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2558 (104)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

ไมสามารถบริห ารจัดการ และจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีขอจํากัดหลาย
ประการ เชน ขาดแคลนครู ครูไมครบชั้นเรียน ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน และวัสดุอุปกรณที่ทันสมัย
งบประมาณไมพอสําหรับ คาใชจายดานสาธารณูป โภค เปนตน ทําใหโ รงเรียนประถมศึก ษาขนาดเล็ก
ขาดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่ํา ตลอดจนขวัญและ
กําลังใจของบุคลากรในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กไมดีพอ (ดิเรก พรสีมา, 2550)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีโรงเรียนในสังกัดทั้งหมด จํานวน 141 โรงเรียน
ในจํานวนนี้เปนโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนต่ํากวา 120 คน จํานวน 66 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 46.81 และ
มีแนวโนมสูงขึ้นทุกปเนื่องจากอัตราการเกิดลดลง ความนิยมของผูปกครองที่ตองการสงบุตรหลานเขาไป
โรงเรียนในเมืองเพิ่มขึ้นทุกป จึงไดกําหนดนโยบาย และหาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อใหมี
ประสิทธิภาพและนักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี
เขต 2, 2557)
จากหลักการและเหตุผลดังกลาว นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ รุน 6
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยความรวมมือกับ สพป.สระบุรี เขต 2 จึงไดจัดโครงการสัมมนาวิชาการ
เชิงปฏิบัติการ เรื่องการเพิ่มศักยภาพความเปนผูนําในยุคศตวรรษที2่ 1สําหรับผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก
เพื่อพัฒนาศักยภาพความเปนผูนําทีส่ ําคัญจําเปนที่ผูบริหารสถานศึกษาควรจะตองมีในยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่ง
จะนําไปสูการบริหารจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสงผลตอคุณภาพผูเรียน
ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
วัตถุประสงค
1) เพื่อใหผูบริหารไดรับความรู ความเขาใจเกี่ยวกับความเปนผูนํา และแนวทางการพัฒนาทักษะ
ภาวะผูนําที่จําเปนในยุคศตวรรษที่ 21สําหรับผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก
2) เพื่อเพิ่มความตระหนักใหผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กเห็นความสําคัญจําเปนถึงการตอง
พัฒนาความเปนผูนําใหรองรับกับความเปลี่ยนแปลงในยุคศตวรรษที่ 21
3) เพื่อใหผูบริหารนําความรูไ ปประยุกตใชในการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กใหเหมาะสม
ในยุคศตวรรษที่ 21
เปาหมาย
ดานปริมาณ ผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก จํานวน 66 คน
ดานคุณภาพ
1. ผูบริหารไดรับความรู ความเขาใจเกี่ยวกับความเปนผูนํา และทักษะภาวะผูนําที่จําเปนใน
ยุคศตวรรษที่ 21 สําหรับผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก
2. ผูบริหารตระหนักถึงความสําคัญจําเปน ในการพัฒนาความเปนผูนํา ในยุคศตวรรษที่ 21
3. ผูบริหารสามารถนําความรูไ ปประยุกตใชในการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กใหเหมาะสม
ในยุคศตวรรษที่ 21
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วิธดี ําเนินงานและปฏิทินดําเนินการ
กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

ตุลาคม 2557

2. ประชุมคณะทํางานเพื่อวางแผน
3. ติดตอประสานงาน/เตรียมการ
4. ดําเนินการประชุมสัมมนา และศึกษาดูงาน
5. ประเมินผล/สรุปและรายงาน

ตุลาคม 2557
พฤศจิกายน 2557
พฤศจิกายน 2557
ธันวาคม 2557

ผูรับผิดชอบ
นางวราภรณ ศรีภานุมาต
และคณะทํางานฯ
คณะทํางานฯ
คณะทํางานฯ
คณะทํางานฯ
คณะทํางานฯ

วิธีการพัฒนา
1) การบรรยายและอภิปราย โดยวิทยากร และนิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ภาคพิเศษ รุนที่ 6 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เนื้อหาและหลักสูตร
1) ความเปนผูนําและทักษะภาวะผูนําที่จําเปนในยุคศตวรรษที่ 21
2) Effective Mentoring: The Smartest Way to Promote the Progress of Mentees
3) นวัตกรรมและเทคโนโลยี : เครื่องมือของผูบริหารในยุคศตวรรษที่ 21
ระยะเวลาและสถานที่
ระหวางวันที่ 22 – 23 พฤศจิกายน 2557 ณ สีดารีสอรท อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก
งบประมาณ
1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตผูจบการศึกษาภาคบังคับ งบดําเนินงาน
(งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา) จํานวน 158,700 บาท ( หนึ่งแสนหาหมื่นแปดพันเจ็ดรอยบาทถวน)

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2558 (106)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

ลําดับ
รายการ
ที่
1 คณะทํางานและเจาหนาที่ 22 คน
- คาอาหารกลางวัน 2 มื้อ
250 บาท x 2 มื้อ x 22 คน
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
50 บาท x 4 มื้อ x 22 คน
- คาอาหารเย็น 2 มื้อ
250 บาท x 2 มื้อ x 22 คน
- คาที่พัก
600 บาท x 2 คืน x 22 คน
2 ผูเขารวมสัมมนา (ผูอํานวยการโรงเรียน
ขนาดเล็ก สพป. สระบุรี เขต 2)
- คาอาหารกลางวัน 2 มื้อ
250 บาท x 2 มื้อ x 66 คน
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
50 บาท x 4 มื้อ x 66 คน
- คาอาหารเย็น 1 มื้อ
250 บาท x 66 คน
- คาที่พัก
600 บาท x 1 คืน x 66 คน
3 คาตอบแทนวิทยากรภายนอก 3 ชั่วโมง
รวม

งบดําเนินการ
คาตอบแทน คาใชสอย

3,600
3,600

คาวัสดุ

รวม

11,000

11,000

4,400

4,400

11,000

11,000

26,400

26,400

33,000

33,000

13,200

13,200

16,500

16,500

39,600

39,600

155,100

3,600
158,700

2. งบประมาณโครงการฯจากสวนอื่น จํานวน 20,000 บาท แบงเปน
2.1 คายานพาหนะ 5,500 บาท
2.2 คาวัสดุอุปกรณ 14,500 บาท
(ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจายได)

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2558 (107)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

การติดตามและประเมินผล
1) สังเกตความสนใจของผูเขารวมสัมมนา
2) สอบถามเพื่อวัดและประเมินความพึงพอใจและประโยชนที่ไดรับจากการสัมมนา
ผลที่คาดวาจะไดรับ
ผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก มีความรู ความสามารถ และทักษะการบริหารงานที่สอดคลองกับ
ภาวะผูนําทางวิชาการในยุคศตวรรษที่ 2 สามารถนําความรู และทักษะที่ไดรับไปประยุกตใชในการบริหาร
สถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2 ไดรับการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาใหสูงขึ้น
ผูรับผิดชอบโครงการ
กลุมบริหารงานบุคคล สพป.สระบุรี เขต 2 และนิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

(ลงชื่อ)
ผูเสนอโครงการ
(นางวราภรณ ศรีภานุมาต)
นักทรัพยากรบุคคล รักษาการผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล

(ลงชื่อ)

ผูเห็นชอบโครงการ

(ลงชื่อ)

ผูอนุมัติโครงการ

(นางบัวคํา ตั้งสุวรรณ)
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

(นายประหยัด อนุศิลป)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2558 (108)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

โครงการ
อบรมปฏิบัติการปรับปรุงระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส(ก.ค.ศ.16)
แผนงาน
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
สนองยุทธศาสตร
ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
หนวยงานที่รับผิดชอบ กลุมบริหารงานบุคคล
ผูรับผิดชอบโครงการ
นางวัชรากร เคยบรรจง
ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558
______________________________________________________________________________
หลักการและเหตุผล
ตามมาตรา19 (17) แหงพระราชบัญญัติ ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติม กําหนดให ก.ค.ศ. มีอํานาจและหนาที่พิจารณาจัดระบบทะเบียนประวัติ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใหเปนไปตามเจตนาตามที่กฎหมายกําหนด สํานักงาน ก.ค.ศ.
จึงไดจัดทําโครงการ”พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อยกระดับสมรรถนะของขาราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา”เพื่อเปนศูนยขอมูลกลางดานการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการเพื่อเปนตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด และเปนการใชขอมูล ที่สําคัญ
ในการบริหารงานบุคคลในการ บรรจุและแตงตั้ง และการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษา
จึงไดจัดทําโครงการการจัดทําและ ปรับปรุงทะเบียนประวัติตามระเบียบ ก.ค.ศ.วาดวยทะเบียนประวัติ
อิเล็กทรอนิกส สําหรับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขึ้น
วัตถุประสงค
1 เพื่อใชปรับปรุงขอมูลปฐมภูมิของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหถูกตอง
และเปนปจจุบัน
2. เพื่อใชเปนขอมูลสารสนเทศของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. เพื่อใชเปนขอมูลสําหรับสนับสนุนการบริหารงานบุคคลใหสามรถใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสูงสุดในการบริหารงานบุคคล
4. เพื่อใหเขาใจสวนประกอบตาง ๆ ของทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส
5.เพื่อสรางความรูความเขาใจในวิธีการใชงานทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส
6.เพื่อสามารถควบคุม ดูแล การใชงานทะเบียนประวัติระบบอิเล็กทรอนิกสใหหนวยงาน
ในสังกัด
เปาหมาย
เชิงปริมาณ
ผูเขารับการอบรม ไดจัดทําขอมูลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จํานวน 141 โรงเรียนและถูกตองเปนปจจุบัน
เชิงคุณภาพ
ระบบสารสนเทศของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนขอมูลสําคัญที่
ใชในการบริหารงานบุคคล

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2558 (109)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

วิธีการดําเนินงานและปฏิทินดําเนินการ
กิจกรรม
1. เสนออนุมัติโครงการ
2.ประชุมคณะทํางาน
3.ติดตอประสานงาน/เตรียมการ
4.ประเมินผล/สรุปรายงาน

ระยะเวลาดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ
พฤศจิกายน นางวัชรากร เคยบรรจง
ธันวาคม 2557

งบประมาณ
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ผลผลิตผูจบการศึกษาภาคบังคับ งบดําเนินงาน
(งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา) จํานวน 29,934 บาท ( สองหมื่นเกาพันเการอยสามสิบสี่ )
รายละเอียดคาใชจายในโครงการ
ที่

รายการ

1. คาใชจายสําหรับผูเขารับการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/กลุมบริหารงานบุคคล/และวิทยากร
เจาหนาที่และวิทยากร รวม 115 คน
2. -คาอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 90 บาท
-คาอาหารวาง 2 มื้อๆ ละ 30 บาท
3. คาวิทยากร 1 ทาน ชั่วโมงละ 600 บาท
จํานวน 6 ชั่วโมง
4. คาที่พัก 1 คืน หองละ1,000 บาท
5. คาพาหนะ
6. คาสถานที่อบรม
7. คาถายเอกสาร กพ.7
รวมคาใชจาย

งบประมาณที่ใชตามหมวดรายจาย
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
รวม

10,350
6,900
3.600

3,600

1,000
2,584
2,000
22,834

10,350
6,900

3,500
3,500

3,600
1,000
2,584
2,000
3,500
29,934

หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2558 (110)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

ผลที่คาดวาจะไดรับ
ผูเขารับการอบรม ไดปรับปรุงและแกไขขอมูลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใหถูกตองและเปนปจจุบัน

ลงชื่อ
(นางวัชรากร เคยบรรจง)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
ผูรับผิดชอบโครงการ

ลงชื่อ
(นางวราภรณ ศรีภานุมาต)
รักษาการผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล
ผูพิจารณาโครงการ

ลงชื่อ

(นายเล็ก ทาเพชร)
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ผูเห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ

(นายประหยัด อนุศิลป )
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ผูอนุมัติโครงการ

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2558 (111)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

โครงการ
พัฒนาเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการองคกรโดยใชสื่อเทคโนโลยี
แผนงาน
ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
สนองยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
หนวยงานที่รับผิดชอบ กลุมบริหารงานบุคคล
ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หลักการและเหตุผล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ไดเรงเห็นความสําคัญของการ
พัฒนาระบบงาน การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ และการ
บริหารงานวิชาการโดยการนําสื่อเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการบริหารจัดการในองคกร เพื่อใหการบริหาร
จัดการและการใหบริการในองคกรอยางมีประสิทธิภาพ สามารถขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ลดงบประมาณ
ดานวัสดุ เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานได
พัฒนาเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานไดแลกเปลี่ยนเรียนรู นําองคความรูใหมๆ มาปฏิบตั ิงานขับเคลื่อนการ
พัฒนาการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
จึงจัดทําโครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการองคกรโดยใชสื่อเทคโนโลยี
วัตถุประสงค
1. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
2. เพื่อใหมีแลกเปลี่ยนเรียนรู นําองคความรู การใชสื่อเทคโนโลยี มาพัฒนางาน
อยางมีประสิทธิภาพ
เปาหมาย
เชิงปริมาณ
- ผูบริหารการศึกษา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสํานักงานฯ จํานวน 20 คน
เชิงคุณภาพ
- บุคลากรนําองคความรู วิธีการใชสื่อเทคโนโลยีมาพัฒนาการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2558 (112)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

วิธีดําเนินงานและปฏิทินดําเนินการ
กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ประชุมคณะทํางานเพื่อวางแผน
3. ติดตอประสานงาน/เตรียมการ
4. ดําเนินการสัมมนา และศึกษาดูงาน
5. ประเมินผล/สรุปและรายงาน

ธันวาคม 2557
ธันวาคม 2557
ธันวาคม 2557
ธันวาคม 2557
มกราคม 2558

ผูรับผิดชอบ
นางวราภรณ ศรีภานุมาต
คณะทํางานฯ
คณะทํางานฯ
คณะทํางานฯ
กลุมบริหารงานบุคคล

ระยะเวลาและสถานที่
เดือนธันวาคม 2557
งบประมาณ แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ผลผลิตผูจบการศึกษาภาคบังคับ งบดําเนินงาน
(งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา) จํานวน 165,920 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหาพันเการอยยี่สิบบาทถวน)
รายละเอียดคาใชจายโครงการ
งบดําเนินงาน (บาท)
ที่
รายการ
คาใช
คาวัสดุ
คาตอบแทน
สอย
1 คาเบี้ยเลี้ยง 180*1 + 160*19
3,220
2

คาอาหารกลางวัน 250*20*4

3

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 50*20*4

4

คาอาหารเย็น 450*20*3

27,000

5

คาที่พัก คู/ เดี่ยว 9*1,500*3

40,500

6

คาที่พักเดี่ยว 2,400*3

7

คาของที่ระลึก

8

คาจางเหมารถตู 2 คันๆละ 5,000บาท/วัน/4 วัน

รวม

20,000
4,000

7,200
3,000
48,000

(รวมน้ํามันเชื้อเพลิง)
9

คาน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต 4 ประตู

10 คาวัสดุ

8,000
5,000

รวม

109,920 56,000 165,920

หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2558 (113)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

ตัวชี้วัด

1. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนารอยละ 90
2. สํานักงานมีระบบการทํางานโดยใชสื่อเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ
3. บุคลากรไดรับประสบการณการแลกเปลี่ยนเรียนรู

ผลที่คาดวาจะไดรับ
องคกรมีการบริหารจัดการและการใหบริการในอยางมีประสิทธิภาพ สามารถขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงาน ลดงบประมาณดานวัสดุ เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน บุคลากรไดพัฒนาเพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานไดแลกเปลี่ยนเรียนรู นําองคความรูใหมๆ มาปฏิบัติงานขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาไดอยางมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ผูร ับผิดชอบโครงการ
กลุมงานพัฒนาบุคลากร กลุมบริหารงานบุคคล สพป.สระบุรี เขต 2

(ลงชื่อ)
ผูเสนอโครงการ
(นางวราภรณ ศรีภานุมาต)
นักทรัพยากรบุคคล รักษาการผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล

(ลงชื่อ)

ผูเห็นชอบโครงการ

(ลงชื่อ)

ผูอนุมัติโครงการ

(นางบัวคํา ตั้งสุวรรณ)
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

(นายประหยัด อนุศิลป)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2558 (114)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

โครงการ
อบรมกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
แผนงาน
ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
สนองยุทธศาสตร
ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
หนวยงานที่รับผิดชอบ กลุมบริหารงานบุคคล (กลุมงานพัฒนาบุคลากร และกลุมงานวินัยและนิติการ)
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หลักการและเหตุผล
จากการที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายปฏิรูปการศึกษารอบสองซึ่งกําหนดขับเคลื่อนใน
ป พ.ศ. 2552 – 2561 เพื่อใหคนไทยเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ซึ่งมีเจตนารมณใหสวนราชการปฏิบัติงานเพื่อ
ประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐและปฏิบัติงานตางๆ ใหถูกตองตามกฎหมาย
ประกอบกับสังคมปจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี
และกระแสโลกาภิวัตนซึ่งสงผลกระทบตอองคกรทั้งโดยทางตรงและทางออม นับเปนสิ่งทาทายผูบริหารที่
จะตองเตรียมตนเองใหพรอมเพื่อรับมือกับสถานการณดังกลาวอยางรอบคอบและรอบดานในฐานะของผูนํา
องคก รซึ่ง ตองมีส มรรถนะที่เ หมาะสมในการบริห ารงานและทรัพยากรทุก ประเภทขององคก รให เ กิด
ประสิทธิภาพ เพื่อขับเคลื่อนภารกิจใหบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรและนโยบายที่กําหนดตลอดจนถึงครู
ผูป ฏิบัติห นาที่ตางๆ ในสถานศึก ษาซึ่ง เปนสวนสําคัญ ที่จ ะทําใหนโยบายดัง กลาวบรรลุผล การพัฒ นา
ผูบริหารสถานศึก ษาและครูซึ่ง เปนการพัฒนาคุณลัก ษณะสวนบุคคลซึ่ง เปนพื้ นฐานสําคัญ ในการปฏิบัติ
หนาที่ที่จะตองทํางานดวยมโนสุจริต รวมทั้งการเคารพและรับผิดชอบตอวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม
การที่ผูบริหารสถานศึกษาและครูจะสามารถปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพไดอยางเต็มที่นั้น จําเปนตอง
เสริมสรางความเขมแข็งในดานตางๆ ทั้งทักษะการเปนผูนํา (Leadership Skills) บุคลิกภาพ วิสัยทัศน
ทักษะการบริหารคนและทักษะการบริหารจัดการ คุณธรรม จริยธรรม และการรักษาวินัยของราชการอยาง
เครงครัด ซึ่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ไดเล็งเห็นความสําคัญดังกลาวจึงจัด
โครงการอบรมกฎหมายเพื่อการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
วัตถุประสงค
1. เพื่อเสริมสรางภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา
2. เพื่อเสริมสรางความรูดานกฎหมายในการปฏิบัติราชการและวินัยขาราชการใหแกผูบริหาร
สถานศึกษาและครู
3. เพื่อใหผูบริหารสถานศึกษาและครูสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2558 (115)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

3. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
มีการพัฒนาเปนรายไตรมาสๆ ละ 1 ครั้งๆละ จํานวน 1 วัน
ไตรมาสที่ 1 ภายในเดือนธันวาคม 2557 ครู โรงเรียนละ 1 คน จํานวน 141 คน
ไตรมาสที่ 2 ภายในเดือนมีนาคม 2558 ครูผูปฏิบัติหนาที่เจาหนาที่การเงิน บัญชี พัสดุ 141 คน
ไตรมาสที่ 3 ภายในเดือนมิถุนายน 2558 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สระบุรี
เขต 2 จํานวน 74 คน
ไตรมาสที่ 4 ภายในเดือนกันยายน 2558 ผูบ ริห ารสถานศึก ษา 113 คน และรองผูบริห าร
สถานศึกษา 10 คน รวม
เชิงคุณภาพ
ผูบริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ โดยยึดหลัก
กฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติ วินัยและการรักษาวินัยขาราชการ การประพฤติปฏิบัติตนดวยความดีมี
คุณธรรม จริยธรรม
หลักสูตรและเนื้อหาวิชา กฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การปฏิ บั ติ ร าชการ , วิ นั ย และการรั ก ษาวิ นั ย
ขาราชการ
วิธีการอบรม
บรรยาย และศึกษากรณีศึกษา
วิทยากร

1. นิติกรชํานาญการพิเศษ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
2. นิติกร สพฐ. / สํานักงาน ก.ค.ศ.
3. นิติกร สพป.สระบุรี เขต 2
วิธีดําเนินงานและปฏิทินดําเนินการ
กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

ธันวาคม 2557

2. ประชุมคณะทํางานเพื่อวางแผน
3. ติดตอประสานงาน/เตรียมการ
4. ดําเนินการอบรม
5. ประเมินผล/สรุปและรายงาน

ธันวาคม 2557
ธันวาคม 2557
ธันวาคม,มีนาคม,มิถุนายน,กันยายน 2557
กันยายน 2557

นางวราภรณ ศรี ภ านุ ม าต
และนางพิมรดา สุขธนวณิช
คณะทํางานฯ
คณะทํางานฯ
คณะทํางานฯ
กลุมบริหารงานบุคคล

ระยะเวลาและสถานที่ อบรมจํานวน 4 ครั้งๆละ 1 วัน ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต 2
งบประมาณ อบรมครั้งที่ 1
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ผลผลิตผูจบการศึกษาภาคบังคับ งบดําเนินงาน
(งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา) จํานวน 35,100 บาท (สามหมื่นหาพันหนึ่งรอยบาทถวน)
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2558 (116)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

รายละเอียดคาใชจายโครงการ
ที่

รายการ

1 คาอาหารกลางวัน 1 มื้อๆละ 90 บาท
(ผูเขาอบรม/วิทยากร/กรรมการ รวม 150 คน)
2 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 2 มื้อๆละ 30 บาท
3 คาตอบแทนวิทยากร 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท
(1 คน)
4 คาชดเชยน้ํามันรถวิทยากร
5 คาสถานที่จัดอบรม
6 คาวัสดุ
รวมทั้งสิ้น
3
ตัวชี้วัด -

333

คาตอบแทน

3,600

3,600

งบดําเนินงาน (บาท)
คาใชสอย คาวัสดุ

รวม

13,500

13,500

9,000

9,000
3,600

2,000
2,000

5,000

2,000
2,000
5,000

5,000

35,100

26,500

333

1. ผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลการทางไดรับการพัฒนารอยละ 100
2. ผูบริหารสถานศึกษามีวินัยและรักษาวินัยขาราชการสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางถูกตอง
ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
3. ครูผูปฏิบัติหนาที่เจาหนาที่การเงิน บัญชี พัสดุ ไดรับการพัฒนาและสามารถปฏิบัติหนาที่
ไดอยางถูกตอง
4. ลดปญหาขอรองเรียน
ผลที่คาดวาจะไดรับ
ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและครู มี ศั ก ยภาพและมี ส มรรถนะด า นกฎหมายการปฏิ บั ติ ง าน
มีการปฏิบัติงานที่โปรงใส มีความซื่อสัตยสุจริต และมีคุณธรรม

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2558 (117)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

ผูรับผิดชอบโครงการ
กลุมงานพัฒนาบุคลากร และกลุมงานวินัยและนิติการ กลุมบริหารงานบุคคล สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
(ลงชื่อ)

ผูจัดทําและเสนอโครงการ

(นางวราภรณ ศรีภานุมาต)
นักทรัพยากรบุคคล
รักษาการผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล

ลงชื่อ

(นายเล็ก ทาเพชร)
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ผูเห็นชอบโครงการ
ลงชื่อ

(นายประหยัด อนุศิลป )
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ผูอนุมัติโครงการ

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2558 (118)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

โครงการ

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และลูกจางประจํา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
แผนงาน
ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
สนองยุทธศาสตร
ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
หนวยงานที่รับผิดชอบ กลุมบริหารงานบุคคล
ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวสุกัญญา หมั่นจิตร
ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หลักการและเหตุผล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษารวมทั้งลูกจางประจําซึ่งเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการพัฒนาการศึกษา
ของชาติในระดับเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งปจจุบันมีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยในโลกออนไลน จึงเห็นความสําคัญ
ในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมพัฒนาจิตใจของบุคลากรใหปฏิบัติงานและดําเนินชีวิตอยางรูเทาทันตอ
เหตุการณปจจุบันเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเพื่อใหตระหนักรูถึงการสรางจิตสํานึกใหมีคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต
รวมทั้งไดปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนวัฒนธรรมคานิยม ดวยการมีจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติงานประพฤติ
ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูมาใชบริการและประชาชนเพื่อใหเปนไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดีขององคกรอยางเปนรูปธรรมและยั่งยืนจึงไดจัดโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาลูกจางประจําสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
วัตถุประสงค
1. เพื่อเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมขององคกร
2. เพื่อปลุกจิตสํานึก ความรูรักสามัคคี รักองคกร
3. เพื่อเสริมสรางจิตบริการที่ดี
เปาหมาย
เชิงปริมาณ
- ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน สพป.สระบุรี เขต 2 จํานวน 75 คน
เชิงคุณภาพ
- บุคลากรมีจิตสํานึก ความรูรักสามัคคี ความรับผิดชอบตอหนาที่ ปฏิบัติงานดวยความ
ใสใจความจริงใจ ซื่อสัตย สุจริต โปรงใส มีจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยาง
ที่ดีแกผูมาใชบริการและประชาชน

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2558 (119)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

วิธีดําเนินงานและปฏิทินดําเนินการ
การฝกอบรม ประกอบดวย การสวดมนต ปฏิบัติธรรม (รับศีลแปด) , ฟงบรรยาย, นั่งสมาธิ
และฝกจิตการบริการสาธารณะประโยชน
กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

1. ขออนุมัติโครงการและแตงตั้งคณะกรรมการฯ
2. ประชุมคณะทํางานเพื่อวางแผน
3. ติดตอประสานงาน/เตรียมการ
4. ดําเนินการจัดฝกอบรม 2 ครั้ง ๆ ละ 3 วัน
5. ประเมินผล/สรุปและรายงาน

ตุลาคม 2557
กุมภาพันธ 2558
กุมภาพันธ 2558
มีนาคม และ กรกฎาคม 2558
มีนาคม 2558

น.ส.สุกัญญา หมั่นจิตร
คณะทํางานฯ
คณะทํางานฯ
คณะทํางานฯ
กลุมบริหารงานบุคคล

งบประมาณ แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตผูจบการศึกษาภาคบังคับ
งบดําเนินงาน(งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา)จํานวน 185,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นหาพันบาทถวน)
รายละเอียดคาใชจายโครงการ

งบดําเนินงาน (บาท)

ที่

รายการ

1

คาอาหารกลางวัน 75*100*3*2

45,000

2

เครื่องดื่ม และน้ําปานะ 75*100*2 (เหมาจาย)

15,000

3

คาที่พัก 75*250*2*2

75,000

4
5

คาน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนตสวนกลาง
คาจางเหมารถยนตรับจาง 1 คันไปรับ-สง ไปและกลับ
7,500*2*2

10,000

6

คาวัสดุ/จัดทําเอกสาร

คาตอบแทน

คาใชสอย

คาวัสดุ

30,000
10,000

รวม
รวมทั้งสิ้น

175,000
185,000.-

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2558 (120)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

10,000

การติดตามและประเมินผล
ตัวบงชี้สภาพความสําเร็จ

วิธีการประเมิน
- สังเกตการทํางานรายบุคคล
- สังเกตการทํางานรวมกัน

มีการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ บุคลากร
มีความเขมแข็ง รูรักสามัคคี รักองคกร และมีจิต
บริการที่ดี มีจิตสํานึกที่ดี คิดดี พูดดี ทําดี

เครื่องมือที่ใชวัดและ
ประเมินผล
- แบบประเมินเจตคติ
- แบบประเมินตนเอง

(ลงชื่อ)

ผูจัดทําโครงการ
(นางสาวสุกัญญา หมั่นจิตร)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

(ลงชื่อ)

ผูเสนอโครงการ
(นางวราภรณ ศรีภานุมาต)
นักทรัพยากรบุคคล รักษาการในตําแหนง
ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล

(ลงชื่อ)

ผูเห็นชอบโครงการ
(นางบัวคํา ตั้งสุวรรณ)
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
(ลงชื่อ)

ผูอนุมัติโครงการ

(นายประหยัด อนุศิลป)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2558 (121)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

โครงการ พัฒนาศักยภาพลูกจางประจํา สพป.สระบุรี เขต 2 “สูมืออาชีพ” ประจําป 2557
แผนงาน
ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
สนองยุทธศาสตร
ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
หนวยงานที่รับผิดชอบ กลุมบริหารงานบุคคล
ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวสุกัญญา หมั่นจิตร
ระยะเวลาดําเนินการ มิถุนายน - กันยายน 2558
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หลักการและเหตุผล
ดวย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 กําหนดดําเนินการพัฒนา
ศักยภาพลูกจางประจําในสังกัดใหมีความรูความเขาใจในกระบวนการพัฒนาตนเองเพื่อการปฏิบัติงานอยาง
มีประสิทธิภาพสามารถวางแผนในการพัฒนาตนเองเพื่อการปฏิบัติงานและไดตระหนักในความสําคัญในการ
พัฒนาตนเองเพื่อความกาวหนาในอาชีพรวมทั้งการบริการที่ดีอันจะสงสงผลตอการจัดการศึกษาของ
หนวยงาน รวมถึงการพัฒนาตามความตองการจําเปนในบริบทของเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดอยางมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต2กําหนดจัดพัฒนาลูกจางประจําในสังกัดตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพลูกจางประจําในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
วัตถุประสงค

1. เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจในกระบวนการพัฒนาตนเอง เพื่อการ
ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อใหผูเขารับการอบรมสามารถวางแผนในการพัฒนาตนเองเพื่อการปฏิบัติงาน
อยางมีประสิทธิภาพได
3. เพื่อใหผูเขารับการอบรมตระหนักในความสําคัญในการพัฒนาตนเองเพื่อความกาวหนา
ในอาชีพ
4. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการบริการที่ดีใหลูกจางประจํา
เปาหมาย

เชิงปริมาณ
ลูกจางประจําที่ปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
และสถานศึกษา จํานวน 96 คน
เชิงคุณภาพ
ลูกจางประจําไดรับการพัฒนาใหมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับระบบตําแหนงและระบบ
จางใหมและสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสงผลตอการพัฒนาการจัดการศึกษาของหนวยงาน

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2558 (122)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

วิธีดําเนินงานและปฏิทินดําเนินการ
กิจกรรม
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ประชุมคณะทํางานเพื่อวางแผน
3. ติดตอประสานงาน/เตรียมการ
4. ดําเนินการโดยสัมมนา
5. ประเมินผล/สรุปและรายงาน

ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม 2557
มิถุนายน 2558
มิถุนายน 2558
สิงหาคม 2558
สิงหาคม 2558

ผูรับผิดชอบ
นางสาวสุกัญญา หมั่นจิตร
คณะกรรมการดําเนินงาน
คณะกรรมการดําเนินงาน
คณะกรรมการดําเนินงาน
นางสาวสุกัญญา หมั่นจิตร

งบประมาณ
แผนขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ผลผลิตผูจบการศึกษาภาคบังคับ งบดําเนินงาน
(งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา) จํานวน 28,000.-บาท (-สองหมื่นแปดพันบาทถวน-)
รายละเอียดคาใชจายโครงการ
รายการ

ที่
1
2
3
4

อาหารวางและเครื่องดื่ม 30*100*2
คาอาหารกลางวัน 90*100
คาตอบแทนวิทยากร 5 ชั่วโมง ๆ ละ 600.-บาท
คาวัสดุ/จัดทําคูมือเอกสารการอบรม
รวม
รวมทั้งสิ้น

งบดําเนินงาน (บาท)
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
6,000
9,000
3,000
10,000
3,000
15,000 10,000
28,000.-

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2558 (123)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

การติดตามและประเมินผล
ตัวบงชี้ความสําเร็จ
การปฏิบัติงานดวยความเขมแข็ง
มีการพัฒนาตนเอง รูรักสามัคคี
รักองคกร และมีจิตบริการที่ดี

วิธีการประเมิน
- สังเกตการทํางานรายบุคคล
- สังเกตการทํางานรวมกัน

เครื่องมือที่ใชวัดและประเมินผล
แบบสอบถาม

(ลงชื่อ)

ผูจัดทําโครงการ
(นางสาวสุกัญญา หมั่นจิตร)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

(ลงชื่อ)

ผูเสนอโครงการ
(นางวราภรณ ศรีภานุมาต)
นักทรัพยากรบุคคล รักษาการในตําแหนง
ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล

(ลงชื่อ)

ผูเห็นชอบโครงการ
(นางบัวคํา ตั้งสุวรรณ)
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

(ลงชื่อ)

ผูอนุมัติโครงการ

(นายประหยัด อนุศิลป)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2558 (124)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

โครงการ
ประชุมสัมมนา อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
แผนงาน
แผนขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
สนองยุทธศาสตร
ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
หนวยงานที่รับผิดชอบ กลุมบริหารงานบุคคล
ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558
หลักการและเหตุผล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีนโยบายพัฒนาองคคณะบุคคล
ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนและเสริมสรางความเขมแข็งใหแกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อ
สงเสริมใหองคคณะบุคคล ซึ่งประกอบดวยขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา บุคลากรภายนอก
ผูทรงคุณวุฒิ ที่มีบทบาทใน คณะกรรมการตางๆ เชน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ที่ดูแลการบริหารงาน
บุคคล ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ ใหมีประสิทธิภาพ
สอดคลองกับนโยบายของสํานักงาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหมีความรู ความเขาใจในบทบาท
หนาที่ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ในการบริหารงานบุคคลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จึงไดจัด
โครงการประชุมสัมมนา อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
วัตถุประสงค
1. เพื่อเสริมสรางทักษะการทํางานรวมกันระหวางองคคณะบุคคล และบุคลากร
2. เพื่อสรางความตระหนัก ความรู ความเขาใจบทบาทหนาที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
เปาหมาย
ดานผลผลิต
- อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 , ผูบริหารการศึกษา ผูอํานวย
การกลุม วิทยากรและเจาหนาที่ รวม 26 คน
ดานคุณภาพ
- อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 และบุคลากร ไดพัฒนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู

วิธีดําเนินงานและปฏิทินดําเนินการ
กิจกรรม
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แตงตั้งคณะทํางาน/ประชุมวางแผน
3. ติดตอประสานงาน/เตรียมการ
4. ดําเนินการประชุมสัมมนา
5. ประเมินผล/สรุปและรายงาน

ระยะเวลาดําเนินการ
เมษายน 2558
พฤษภาคม 2558
พฤษภาคม 2558
พฤษภาคม 2558
กรกฎาคม 2558

ผูรับผิดชอบ
นางวราภรณ ศรีภานุมาต
คณะทํางานฯ
คณะทํางานฯ
คณะทํางานฯ
กลุมบริหารงานบุคคล

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2558 (125)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

ระยะเวลาและสถานที่
วันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่น รีสอรท
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งบประมาณ แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตผูจบการศึกษาภาคบังคับ
งบดําเนินงาน(งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา) จํานวน 100,760 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดรอยหกสิบบาทถวน)
รายละเอียดคาใชจายโครงการ
งบดําเนินงาน (บาท)
ที่
รายการ
1 คาเบี้ยเลี้ยง อ.ก.ค.ศ.,กรรมการและเจาหนาที่ 26 คน

คาตอบแทน

(270*2*1+240*23*1)

คาใช
สอย

คาวัสดุ

รวม

6,060

6,060

2 คาอาหารกลางวัน 2มื้อๆละ 300 บาท

15,600

15,600

3 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 50*26*4

5,200

5,200

4 คาอาหารเย็น 350*26*1

9,100

9,100

24,000

24,000

7 คาน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนตสวนกลาง 3 คัน

7,000

13,800
7,000

8 คาชดเชยน้ํามันกรรมการ

5,000

5,000

5 คาที่พัก เดี่ยว/คู (2000*3*1/1500*12*1)
คาตอบแทนวิทยากร14 ชั่วโมง(5ช.ม.*600 +วิทยากร
6 ภายนอก 9 ช.ม.*1200)

13,800

15,000

9 คาวัสดุ(จัดทําเอกสาร/คูมือ/คาถายเอกสาร)
รวม

13,800

15,000

71,960 15,000 100,760

หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ
ตัวชี้วัด
1. อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา และบุคลากร ไดรับการพัฒนารอยละ 100
2. มีวัฒนธรรมในการทํางานที่ดี รวมกันระหวางองคคณะบุคคล และบุคลากร
3. ไดประสบการณการแลกเปลี่ยนเรียนรู องคกรเขมแข็ง

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2558 (126)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

ผลที่คาดวาจะไดรับ
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา มีความรู ความเขาใจในบทบาทหนาที่ของตน ไดเรียนรูระบบ
การทํางานรวมกันเปนทีม แลกเปลี่ยนเรียนรู การบริหารจัดการระหวางองคการ หนวยงาน สามารถ
บริหารกิจการและบุคลากรไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะนําไปสูการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
ผูร ับผิดชอบโครงการ
กลุมงานพัฒนาบุคลากร กลุมบริหารงานบุคคล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 2
(ลงชื่อ)

(นางวราภรณ ศรีภานุมาต)
นักทรัพยากรบุคคล รักษาการ
ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล

ผูจัดทําและเสนอโครงการ

(ลงชื่อ)

ผูเห็นชอบโครงการ

(ลงชื่อ)

ผูอนุมัติโครงการ

(นายเล็ก ทาเพชร)
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

(นายประหยัด อนุศิลป)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2558 (127)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
โครงการ
แผนงาน
สนองยุทธศาสตร
ผูรับผิดชอบโครงการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาดําเนินการ

ทบทวนวิสัยทัศนและขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติประจําป 2558
ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
นางพิระตา บิณศิรวานิช
กลุมนโยบายและแผน
ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

หลักการและเหตุผล
การบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความจําเปนตองใชกระบวนการวางแผนเปนการ
กําหนดทิศทางหรือแนวทางการดําเนินงานในอนาคตขององคกรเนนกระบวนการและจุดมุง หมายรวม
ที่หนวยงานหรือองคกรมุงหวังใหเกิดขึ้นในอนาคต เปนเครื่องมือที่จะชวยใหการบริหารจัดการขององคกร
มีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดจนการบริหารงบประมาณใหถูกตองตามระเบียบสํานักงบประมาณ การจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําปเปนเครื่องมือสําคัญในการนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการที่กําหนด
ไวและนําไปสูเปาหมาย อยางมีประสิทธิภาพ และขอมูลประกอบที่สําคัญคือสรุปผลการดําเนินงานที่ผานมา
เพื่อใหทราบปญหา อุปสรรคและนําไปปรับปรุง พัฒนา ในกาวตอไป
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จึงไดจัดทําโครงการทบทวนวิสัยทัศน
และขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติประจําป 2558
วัตถุประสงค
1. เพื่อทบทวนทิศทาง และแนวทางในการบริหารจัดการและการพัฒนาการจัดการศึกษา
2. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดงบประมาณคาใชจายประจําป
3. เพื่อใหการบริหารจัดการงบประมาณเปนไปตามกรอบการใชจายตามปฏิทินที่กําหนด
เปาหมาย
เชิงปริมาณ
- จัดทําเอกสารแผนปฏิบัติการประจําป 2558 จํานวน 80 เลม
เชิงคุณภาพ
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีทิศทาง/แนวทางการดําเนินงาน
ป 2558 สอดคลอง เชื่อมโยงกับสาระสําคัญของหนวยงานตนสังกัดที่เกี่ยวของ (กระทรวงศึกษาธิการ /สพฐ./
จังหวัดสระบุร)ี
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 และสถานศึกษา มีแผนการ
บริหารจัดการและใชจายงบประมาณกรอบการใชจายตามปฏิทินที่กําหนด

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2558 (128)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

วิธีดําเนินงานและปฏิทินดําเนินการ
กิจกรรม
- ขออนุมัติโครงการและแตงตั้งคณะกรรมการ
- ประชุมคณะทํางาน ฯทบทวนทิศทาง แนวทางการ
ดําเนินงาน
-- ประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติ
- ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ และ
จัดลําดับความสําคัญของโครงการ/งบประมาณ
- เสนอขอความเห็นชอบคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ตค. 2557
ถึง กย. 2558

ผูรับผิดชอบ
นางพิระตา บิณศิรวานิช

งบประมาณ แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตผูจบการศึกษาภาคบังคับ
งบดําเนินงาน (งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา)จํานวน 21,800 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันแปดรอยบาท)
ขออนุมัติถัวจายเทาที่จายจริงทุกรายการ
รายละเอียดคาใชจายโครงการ
ที่
1
2

รายการ
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 30*2*30 ประขุม
คณะทํางาน
คาจัดทําเอกสาร
รวม
รวมทั้งสิ้น

งบดําเนินงาน (บาท)
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ
1,800
20,000
21,800
21,800

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2558 (129)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

การติดตามและประเมินผล
ตัวบงชี้สภาพความสําเร็จ
สพป.สบ.2 มีทิศทาง แนวทางการดําเนินงาน
สอดคลองกับยุทธศาสตรหนวยงานตนสังกัด
-มีกรอบการพัฒนาและการบริหารจัดการ
ที่ชัดเจน
-มีเอกสารแผนปฏิบัติการ ประจําป
งบประมาณ 2558 ใชเปนทิศทางและกรอบ
แนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของหนวยงาน

วิธีการประเมิน
-สังเกตบรรยากาศการทํางาน
รวมกัน
-ขอเสนอนะตางๆ
- การสรุปรายงานผล
การดําเนินงาน

เครื่องมือที่ใชวัดและ
ประเมินผล
- การใหขอเสนอแนะ/
การเสริมสราง การวางแผน
พัฒนาการศึกษา
- เอกสารรายงานผล/
สรุปโครงการ

ผูจัดทําโครงการ

( นางพิระตา บิณศิรวานิช)
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ

( นายประยุทธ ละมายแข)
ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน

ผูเสนอโครงการ

ผูเห็นชอบโครงการ

(นายปุณญเกียรติ เดิมผองจิตต )
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

ผูอนุมัติโครงการ

(นายประหยัด อนุศิลป)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2558 (130)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

โครงการ

ประชุมผูอํานวยการสถานศึกษาในสังกัดและบุคลากรทางการศึกษา
ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
แผนงาน
ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สนองยุทธศาสตร
ที่ 4 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ กลุมอํานวยการ
ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาววรรณา นาเจริญ และนางวาสนา บุญมี
ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558
หลักการและเหตุผล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีภารกิจรับผิดชอบในการ
บริหารจัดการศึกษาการบริหารงบประมาณการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาในสังกัด จํานวน 141 แหง
รวมทั้งภารกิจดานอื่น ๆ ที่สามารถสงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษาบริหารจัดการศึกษา ในสถานการณ
ที่เปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒนสังคมเขาสูยุคแหงการเรียนรูกระแสสังคมเขาสูยุคประชาธิปไตยการบริหาร
จัดการภาครัฐแนวใหมที่ยึดหลักธรรมาภิบาลซึ่งสถานการณดังกลาวสงผลใหสภาพแวดลอมทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วจึงมีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับองคกรภาครัฐที่ตองเพิ่ม
ศักยภาพในการปรับเปลี่ยน เพื่อตอบสนองความตองการของระบบที่เปลี่ยนแปลงไป
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จึงไดจัดทําโครงการประชุม
ผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดขึ้นเพื่อใหมีความรูความเขาใจไดรับขาวความ
เคลื่อนไหวระเบียบขอกฎหมายและแนวทางการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 2
วัตถุประสงค
ดานผลผลิต
1. ผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ไดรับทราบขอมูล
หารือแกไขปญหา ปรับปรุงการปฏิบตั ิงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาใหเกิด
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอยางตอเนื่อง
2. สถานศึกษาไดรับขาวสาร ขอมูล ขอราชการ และแนวทางในการปฏิบัติงานจาก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ไดรับทราบปญหาดานตาง ๆ
ในการบริหารจัดการของสถานศึกษา
ดานผลลัพธ
การบริหารจัดการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
และสถานศึกษาเปนไปในทิศทางเดียวกันและสอดคลองกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2558 (131)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

เปาหมาย
1. กิจกรรมหลัก (ตามกลยุทธ)
- ประชุมผูอํานวยการโรงเรียน, รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 และผูอํานวยการกลุม แบบรวมทุกอําเภอ 2 เดือน/ครั้ง รวม 6 ครั้ง
2. ตัวชี้วัด
- ผูอํานวยการโรงเรียน จํานวน 141 คน
- ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2,
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 , ผูอํานวยการกลุม, ศึกษานิเทศก
และเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ จํานวน 39 คน รวมทั้งสิ้น 180 คน
วิธีดําเนินงานและปฏิทินดําเนินการ
ครั้งที่ 1
(ตุลาคม 2557 –พฤศจิกายน 2557)
ครั้งที่ 2
(ธันวาคม 2557- มกราคม 2558)
ครั้งที่ 3
(กุมภาพันธ 2558 – มีนาคม 2558)
ครั้งที่ 4
(เมษายน 2558– พฤษภาคม 2558)
ครั้งที่ 5
(มิถุนายน 2558- กรกฎาคม 2558)
ครั้งที่ 6
(สิงหาคม 2558 – กันยายน 2558)
งบประมาณ แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตผูจบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษา สําหรับโรงเรียนปกติ งบประมาณป 2558 จํานวน 76,560.- บาท
(เจ็ดหมื่นหกพันหารอยหกสิบบาทถวน)
รายละเอียดคาใชจายโครงการ
งบดําเนินงาน (บาท)
ที่
รายการ
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ
1 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม สําหรับผูเขาประชุม จํานวน
32,400
180 คนๆ ละ30 บาท จํานวน 6 ครั้งๆ ละ54,000 บาท
คิดเปนเงิน
2 คาจางทําปายไวนิลและปรับปรุงปายไวนิล
3,000
3 คาวัสดุอุปกรณจัดทําเอกสารประชุม+คาถายเอกสาร
29,160
(วาระการประชุมและเอกสารรายงาน)ครั้งละ4860x6
4 คาอาคารสถานที่ (หองประชุม)6 ครั้งๆ ละ 2,000 บาท
12,000
รวมทั้งสิ้น
76,560
หมายเหตุ ขออนุมัติถัวจายทุกรายการ

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2558 (132)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

การติดตามและประเมินผล
ตัวบงชี้สภาพความสําเร็จ
ผลผลิต
1..สถานศึกษาไดรับขาวสารขอมูลขอราชการ
และแนวทางในการปฏิบัติงานจาก
สพป.สระบุรี เขต 2
2.สพป.สระบุรี เขต 2ไดรับทราบปญหาดาน
ตางๆในการบริหารจัดการของสถานศึกษา
3.การจัดการดานการใหบริการสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ไดดําเนินไปอยาง มีระบบ
และมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได
ผลลัพธ
รอยละของสถานศึกษามีการบริหารจัดการ
เปนไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคลองกับ
นโยบายของ สพป.สระบุรี เขต 2

วิธีการประเมิน
-ตรวจสอบจากผล
ความสําเร็จของงานที่
ดําเนินการ

เครื่องมือที่ใชวัดและ
ประเมินผล
-เอกสารรายงาน
-แบบประเมิน

-จากรายงานสรุปผลการ
ดําเนินงาน

(นางวาสนา บุญมี)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
(นางสาววรรณา นาเจริญ)
ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ

ผูจัดทําโครงการ

ผูเสนอโครงการ

ผูเห็นชอบโครงการ

(นายเจตน รถกล)
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒
ผูอนุมัติโครงการ

(นายประหยัด อนุศิลป)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2558 (133)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

โครงการ
แผนงาน
สนองยุทธศาสตร
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

การประชาสัมพันธสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ที่ 4 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
กลุมงานประสานงาน กลุมอํานวยการ
นางวัชรินทร วงษศิลป
ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558
.................................................

หลักการและเหตุผล
ในปจจุบันการประชาสัมพันธมีความสําคัญอยางมากและมีขอบเขตกวางขวาง เกี่ยวของ
กับทุกหนวยงาน ทุกระดับ และทุกภาคสวน นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ไดเนนการประชาสัมพันธทั้ง
ดานเชิง รุก และเชิงรับ ถือเปนนโยบายสํา คัญ ที่ใหเ ขตพื้นที่การศึก ษาตองประชาสัม พันธกิจกรรมของ
หนวยงานและสถานศึกษา โดยใชกลยุทธตาง ๆ เพื่อเผยแพรผลงาน สรางภาพลักษณที่ดีตอชุมชนใหชุมชน
มีสวนรวมในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545
ซึ่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีภาระหนาที่ในการจัดการศึกษาทั้งในระดับ
กอนประถมศึก ษา ระดับ ประถมศึก ษา ระดับ มัธยมศึกษาตอนตน โดยมีสถานศึกษาในสัง กัด 141 แหง
ดําเนินการตามแนวนโยบายที่กําหนดไวในการจั ดการศึก ษาเพื่อพัฒ นาคุณภาพใหไดตามเปาหมายที่
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด มีความจําเปนตองมีการประชาสัมพันธถึงกิจกรรม โดยใชสื่อตาง ๆ เพื่อการ
ประชาสัมพันธ โดยเฉพาะสื่อสิ่งพิมพ รวมถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส ทางเว็บไซต อันกอใหเกิดความรูความเขาใจ
ในทิศทางการจัดการศึกษา อันจะสงผลถึงการใหความรวมมือในการพัฒนาการศึกษาโดยสวนรวม
วัตถุประสงค
1. เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสาร ผลงาน กิจกรรมของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด
2. เพื่อสรางความรู ความเขาใจในภารกิจของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด
3. เพื่อสรางภาพลักษณและสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
เปาหมาย
1.เชิงปริมาณ
1.สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด
รวม 141 แหง ไดเผยแพรขอมูลขาวสาร ผลงาน และกิจกรรมตอสาธารณชน ทางสื่อสิ่งพิมพ โดยจัดทํา
วารสาร สพป.สระบุรี เขต 2 จํานวน 1,350 เลม 4 เดือน/ครั้ง (ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558) จัดทํา
จดหมายขาวอยางนอยเดือนละ1 ฉบับ ทางเว็บไซตสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
2.จัดทําปายประชาสัมพันธของหนวยงาน และสถานที่ตาง ๆ ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2558 (134)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

2.เชิงคุณภาพ
การดําเนินการประชาสัมพันธของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี
เขต 2 ทําใหบุคคล หนวยงานและสถานศึกษา มีความรู ความเขาใจ เกิดการยอมรับและความรวมมือ
ในการพัฒนาการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ตลอดจนสงเสริม
ภาพลักษณของหนวยงานไดเปนอยางดี
วิธีดําเนินงานและปฏิทินดําเนินการ
กิจกรรม
1. ขออนุมัติโครงการ
2.แตงตั้งคณะทํางานเครือขายประชาสัมพันธเพื่อ
จัดทําวารสารและประชาสัมพันธอื่น ๆ
3.ดําเนินการบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว กิจกรรม
ของ สพป.สระบุรี เขต 2 และโรงเรียนในสังกัดและ
จัดทําวารสาร (4 เดือน/ครั้ง)
4. รายงานผลการดําเนินงาน
5. จัดทําปายประชาสัมพันธ สพป.สระบุรี เขต 2

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ตุลาคม 2557
พฤศจิกายน
2557
ตุลาคม 255๗ กันยายน 2558
กันยายน 2558
ตุลาคม 2557 –
กันยายน 2558

ผูรับผิดชอบ
นางวัชรินทร วงษศิลป
นางวัชรินทร วงษศิลป
นางวัชรินทร วงษศิลป
นางวัชรินทร วงษศิลป
วัชรินทร วงษศิลป

งบประมาณ แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตผูจบการศึกษาภาคบังคับ
งบดําเนินงาน (งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา จํานวนเงิน 91,000 บาท (เกาหมื่นหนึ่งพันบาทถวน)
รายละเอียดคาใชจายโครงการ
งบดําเนินงาน (บาท)
ที่
รายการ
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
81,000
จัดทําวารสาร สพป.สระบุรี เขต 2 กําหนด
1
4 เดือน/ครั้ง 1,350 ฉบับ ๆ ละ 60 บาท
(ต.ค.57-ก.ย.58)
10,000
2
จัดทําปายการประชาสัมพันธ สพป.
สระบุรี เขต 2 ปงบประมาณ 2558
รวมทั้งสิ้น

81,000

10,000

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2558 (135)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

การติดตามและประเมินผล
ตัวบงชี้สภาพความสําเร็จ
-ภาพกิจกรรม
-หนังสือพิมพทองถิ่น
-เว็บไซต สพป.สระบุรี เขต 2
-เว็บไซต สพฐ.
-การเผยแพรขาวสาร
ประชาสัมพันธของหนวยงาน
เพื่อสรางความรู ความเขาใจ
ในภารกิจนโยบายขอมูล
ขาวสาร กิจกรรม และผลงาน
ของ สพป.สระบุรี เขต 2
ใหขาราชการ และบุคลากร
ในสังกัด

วิธีการประเมิน
-การสังเกต
-การสอบถาม
-การรายงาน

เครื่องมือที่ใชวัดและประเมินผล
-การสังเกต
-การสอบถาม
-การรายงาน

ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูเสนอโครงการ
(นางวัชรินทร วงษศิลป)
(นางสาววรรณา นาเจริญ)
นักประชาสัมพันธชํานาญการพิเศษ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ
ผูเห็นชอบโครงการ

(นายเจตน รถกล)
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ผูอนุมัติโครงการ
(นายประหยัด อนุศิลป)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2558 (136)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

โครงการ
แผนงาน
สนองยุทธศาสตร
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

พัฒนาและปรับปรุงดานอาคารสถานที่เพื่อรองรับการใหบริการ
ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ที่ 4 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
กลุมอํานวยการ
นางสาววรรณา นาเจริญ , นางกฤตวรรณ อินทโมรา และคณะ
พฤศจิกายน 2557 – กันยายน 2558

หลักการและเหตุผล
ดวยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ซึ่งเปนหนวยงานในการ
สนับสนุนการจัดการศึกษาใหไดคุณภาพในระดับภูมิภาค ไดตระหนักถึงความสําคัญที่จะสงเสริม ประสาน
ใหความรวมมือและรับผิดชอบในการจัดการศึกษาของทุกฝายที่เกี่ยวของ และพัฒนาขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใหมีความรูทักษะตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น เพื่อใหเกิดผลในทางปฏิบัติที่จะปรับปรุงและจัดหาวัสดุอุปกรณตาง ๆ ในดาน
อาคารสถานที่หองประชุมตาง ๆ ใหดีขึ้นในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 และ
เพื่อประดับตกแตงภูมิทัศนบริเวณภายนอกของหนวยงานใหสวยงามอยูเสมอ และสนองตอจุดเนนที่ 10
เพื่อสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานของสํานักงานเขต จึงจําเปนจะตองปรับปรุงและ
จัดหาวัสดุอุปกรณตาง ๆ มาใชในการบริหารจัดการดานอาคารสถานที่ตอไป
วัตถุประสงค

1. เพื่อปรับปรุงสภาพภูมิทัศนบริเวณภายนอกอาคารสํานักงานใหดูแลสวยงามและรมรื่น
2. เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณตาง ๆ ของหองประชุม
3. เพื่อใหบริการดานอาคารสถานที่แกบุคลากรหนวยงานในสังกัดและหนวยงานตาง ๆ
และพรอมในการใหการตอนรับหนวยงานที่ตองมาประชุม อบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน
เปาหมาย

เชิงปริมาณ
บุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ไดรับการ
อํานวยความสะดวกในการใชบริการ
เชิงคุณภาพ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีความพรอมดานอาคารสถานที่
ไดรับการปรับปรุงใหดูสวยงามยิ่งขึ้น และมีวัสดุอุปกรณสําหรับหองประชุมไวใชอยางพรอมเพรียง

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2558 (137)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

วิธีดําเนินงานและปฏิทินดําเนินการ
ที่
รายละเอียดกิจกรรมดําเนินงาน
ระยะเวลาดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ
น.ส.วรรณา นาเจริญ
1 ปรึกษา วางแผน กําหนดรายละเอียดของงาน พ.ย. – ธ.ค. 2557
ที่จะตองดําเนินการจัดทํา
นางกฤตวรรณ อินทโมรา
พ.ย. – ธ.ค. 2557
และคณะ
2 กําหนดพื้นที่บริเวณที่จะปรับปรุง และ
รายการพัสดุที่ตองการ
3 เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
พ.ย – ธ.ค.. 2557
4 ดําเนินการตามโครงการที่ไดรับอนุมัติ
ธ.ค. 2557
5 สรุปผลการดําเนินงาน
ธ.ค. 2557
งบประมาณ แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา งบดําเนินงาน(งบพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา)จํานวน 53,124 บาท (หาหมื่นสามพันหนึ่งรอยยี่สิบสี่บาทถวน)
โดยขอถัวจายทุกรายการเทาที่จายจริง รายละเอียดคาใชจายโครงการ
ที่

รายการ

1 ปรุงปรุงภูมิทัศนบริเวณดานขางอาคารสํานักงานและ
ดานหนาตั้งแตทางเขาถึงอาคารสํานักงาน
- จัดซื้อหญาและตนไม ไมดอกไมประดับ ดินและอื่น ๆ
- ปรับปรุงโดยการทาสีรั้ว ที่กั้นทาง และจัดทําปาย
ตาง ๆ และจัดทําบริเวณทางเทาทางขึ้นสํานักงาน
เพื่อใหดูสวยงาม
2 จัดหาวัสดุประจําหองประชุม
- โตะประชุมครึ่งวงกลมและเกาอี้สํานักงาน
3 จัดหาวัสดุอุปกรณเพื่อใชดูแลทําความสะอาดและ
พัฒนาปรับปรุงภายในและภายนอกอาคาร
- วัสดุอุปกรณภายนอกและภายใน

งบดําเนินงาน (บาท)
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2558 (138)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

9,500
19,500
14,124

10,000
53,124

การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. สพป.สระบุรี เขต 2 มีภูมิทัศนที่สวยงาม

และรมรื่นและสงเสริมใหเกิดบรรยากาศที่
ดีตอการปฏิบัติงาน
2. สพป.สระบุรี เขต 2 มีโตะประชุมและ
เกาอี้ประจําหองประชุมที่พรอมจะ
ใหบริการในการประชุมคณะทํางานตาง ๆ

วิธีวัดและประเมินผล
การสังเกต

เครื่องมือที่ใชวัดและ
ประเมินผล
สถานที่จริง

การสังเกต

สถานที่จริง

ผูจัดทําโครงการ
(นางสาววรรณา นาเจริญ)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ

ผูเห็นชอบโครงการ

(นายเจตน รถกล)
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ผูอนุมัติโครงการ

(นายประหยัด อนุศิลป)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2558 (139)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

โครงการ

จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ประจําปงบประมาณ 2557
แผนงาน
ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สนองยุทธศาสตร
ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ กลุมนโยบายและแผน
ผูรับผิดชอบโครงการ นางสมปอง โฆษิตพล
ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม – ธันวาคม 2557

หลักการและเหตุผล
ในป ง บประมาณ 2557 สํ า นั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึก ษาสระบุ รี เขต 2
ไดดําเนินการบริหารจัดการศึกษา ตามภารกิจหนาที่ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใชกลยุทธ เปาหมาย
ตัวชี้วัด และแนวนโยบายของสํานัก งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหส อดคลองกับเปาหมาย
กิจกรรม และโครงการ เพื่อขับเคลื่อนกลยุทธของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ใหบรรลุวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค และจุดเนนการดําเนินงานปงบประมาณ 2557 ตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ 2557
การจัดทํารายงานการจัดการศึกษา เพื่อประมวลผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ
2557 เพื่อเผยแพรสูสาธารณชน เปนภารกิจ ที่สํานัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษา จะตองดําเนินการ ตาม
พระราชบัญญัติร ะเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และพระราชบัญญัติก ารศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 2 จึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้น
วัตถุประสงค
เพื่อรายงานผลการดําเนินงาน โครงการตามแผนปฏิบัติการและโครงการที่สํานักตาง ๆ
จาก สพฐ. จัดสรรงบประมาณใหและจากทุกภาคสวน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
เปาหมาย
– เชิงปริมาณ
มีเอกสารรายงานผลการจัดการศึกษา ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี
เขต 2 ประจําปงบประมาณ 2557 จํานวน 300 เลม

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2558 (140)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

- เชิงคุณภาพ
1. ไดประชาสัมพันธ เผยแพร ผลการดําเนินงานการจัดการศึกษา ใหผูเกี่ยวของทั้งภาครัฐ
และเอกชน ตลอดจนสาธารณชนทั่วไปไดทราบถึงกิจกรรม ผลการจัดการศึกษา /การดําเนินงานตางๆของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 และสถานศึกษามีและใชขอมูล
ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปงบประมาณตอไป
วิธีดําเนินงานและปฏิทินดําเนินการ
กิจกรรม
1. เก็บขอมูลตามแบบรายงาน จาก
ผูรับผิดชอบโครงการ
2. สรุปผลการดําเนินงานทุกโครงการ
เสนอผูบังคับบัญชาทราบ
3. จัดทําเอกสารรายงานผลดําเนินงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 จํานวน
300 เลมๆ ละ 200 บาท
4. เพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธ

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ตุลาคม 2557

ผูรับผิดชอบ
นางสมปอง โฆษิตพล

ตุลาคม 2557
พฤศจิกายน 2557
พฤศจิกายน 2557

งบประมาณ แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตผูจบการศึกษาภาคบังคับ
งบดําเนินงาน (งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา) จํานวน 60,000.- บาท (หกหมื่นบาทถวน)
รายละเอียดคาใชจายโครงการ
ที่

รายการ

1 คาจางพิมพเอกสาร จํานวน 300 เลม ๆ ละ 200 บาท
รวม
รวมทั้งสิ้น

งบดําเนินงาน (บาท)
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ
60,000
60,000
60,000

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2558 (141)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

การติดตามและประเมินผล
ตัวบงชี้สภาพความสําเร็จ

วิธีการประเมิน

- การสรุปรายงาน
1. รอยละของความสําเร็จการ
ดําเนินงาน โครงการตาม
- การตรวจสอบ
แผนปฏิบัติการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2557
2. รอยละของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาที่ผานเกณฑการ
ประเมินคุณภาพตามเกณฑ
มาตรฐานของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา

เครื่องมือที่ใชวัดและ
ประเมินผล
- เอกสารรายงานผลการ
ดําเนินงาน
- ผลการบริหารจัดการ
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 2 ทั้ง 4 ดาน

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2558 (142)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

โครงการ
แผนงาน
สนองยุทธศาสตร
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

ติดตามผลการบริหารงบประมาณ งบลงทุน ของสถานศึกษาในสังกัด
ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
กลุมนโยบายและแผน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต2
นางณิชา สุวัจนานนท และ นางอารี จงอยูสุขสันต
ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558

หลักการและเหตุผล
เนื่องดวยในปงบประมาณ 2558 สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2558 งบลงทุน คาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง จากสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนจํานวนหลายโรงเรียน และเพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดขอมูลการ
รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใชจายงบประมาณตามตัวชี้วัด ผลผลิตและขั้นตอนการปฏิบัติงานของสถานศึกษา
เปนรายเดือน รายไตรมาส จึงไดดําเนินการจัดทําโครงการนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อติดตามความกาวหนาการใชจาย
งบประมาณทีไ่ ดรับจัดสรร รวมทั้งไดรับทราบปญหา อุปสรรคตลอดจนแนวทางแกไข เปนรายโรงเรียน ในการดําเนินงาน
เกี่ยวกับ งบลงทุน ประกอบดวย (1) รายการคากอสรางใหม (2) รายการคาปรับปรุงซอมแซม และ (3) รายการคาครุภัณฑ
ดังนั้น เพื่อใหการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาที่ไดรับจัดสรรเปนไปดวยความรวดเร็ว ถูกตอง และ
ทันตามกําหนดเวลา สอดคลองกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2558
ตามที่สํานักงบประมาณกําหนด โดยเปาหมายการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมที่สํานักงบประมาณกําหนดตองไมนอย
กวา รอยละ 96 และรายจายลงทุนไมนอยกวารอยละ 87 กลุมนโยบายและแผน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จึงเห็นสมควรใหความชวยเหลือสถานศึกษาในสังกัด โดยติดตามผลการดําเนินงานเปนราย
โรงเรียน และเพื่อใหการบริหารงานของสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงคและมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค
1. เพื่อติดตามผลการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาที่ไดรับจัดสรรใหเปนไปตามมาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2558
2. เพื่อตองการทราบปญหา และอุปสรรคในการดําเนินงานของสถานศึกษา และสามารถนําไปปรับปรุงแกไข
3. เพื่อใหการดําเนินงานตามแผนงาน/ โครงการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประสบผลสําเร็จและมี
ประสิทธิภาพ
เปาหมาย
-เชิงปริมาณ
1. จัดทําเครื่องมือติดตามผลการดําเนินงานของโรงเรียนที่ไดรับจัดสรรงบลงทุน คาครุภัณฑ ที่ดินและ
สิ่งกอสราง
2. ติดตามผลการใชจายงบประมาณตามแผนของสถานศึกษาในสังกัดที่ไดรับการจัดสรร งบลงทุน คา
ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 5 อําเภอ โรงเรียนละ 1 ครั้ง จํานวน 30 โรงเรียน

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2558 (143)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

-เชิงคุณภาพ
1. สถานศึกษาในสังกัดที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน คาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ในปงบประมาณ
2558 สามารถใชจายงบประมาณใหเปนไปตามแผนการใชจายงบประมาณตามที่ไดรับอนุมัติจัดสรร ครบถวนทุกโรงเรียน
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต2 มีขอมูลสําหรับการรายงานผลใหสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามตัวชี้วัดที่กําหนดอยางมีคุณภาพ
วิธีดําเนินงานและปฏิทินดําเนินการ
ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ
พฤศจิกายน - ธันวาคม 2557 - นายปุณญเกียรติ เดิมผองจิตต
- นายประยุทธ ละมายแข
มกราคม - กันยายน 2558 - นางณิชา สุวัจนานนท
- นางอารี จงอยูสุขสันต
กันยายน 2558

กิจกรรม

1. จัดทําเครื่องมือติดตามและ
ประเมินผลการใชจายงบประมาณ
2. ดําเนินการติดตามโรงเรียนกลุมเปาหมาย
ที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ
3. สรุปรายงานผลการดําเนินโครงการและ
จัดทําเอกสารรายงานผลการดําเนินงานเปนรูปเลม
งบประมาณ
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตผูจบการศึกษาภาคบังคับ งบดําเนินงาน
(งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา) จํานวน 14,360 บาท
รายละเอียดคาใชจายโครงการ
งบดําเนินงาน (บาท)
ที่
รายการ
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ
4,000
1 คาวัสดุ
7,000
2 คาพาหนะสําหรับการติดตามประเมินผลโครงการ
(คาน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนตสวนกลาง)
3,360
3 คาเบี้ยเลี้ยง จํานวน 4 คน ๆ 120 บาท จํานวน 7 วัน
(4 x 120 x 7)
รวม
รวมทั้งสิ้น

10,360
14,360

4,000

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2558 (144)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

การติดตามและประเมินผล
ตัวบงชี้สภาพความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใชวัดและประเมินผล
1. ติดตามประเมินผลโรงเรียน
1. แบบติดตามประเมิน
1. จํานวนโรงเรียนที่ไดรับ
จัดสรรงบประมาณ งบลงทุน
กลุมเปาหมาย
2. แบบสัมภาษณ
คาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง
2. สัมภาษณ
3. แบบรายงานผลการ
2. รอยละของจํานวนโรงเรียน
3. การรายงานขอมูลในระบบ ดําเนินงาน
ที่สามารถบริหารงบประมาณ งบลงทุน ของสถานศึกษาที่ไดรับจัดสรร
คาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง เปนไป
4. สรุปรายงานผลการดําเนิน
ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช โครงการ
จายงบประมาณตามที่สํานัก
งบประมาณกําหนด
ผูจัดทําโครงการ

(นางณิชา สุวัจนานนท)
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ

ผูเสนอโครงการ
(นายประยุทธ ละมายแข)
ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน
ผูเห็นชอบโครงการ
(นายปุณญเกียรติ เดิมผองจิตต)
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต2
ผูอนุมัติโครงการ

(นายประหยัด อนุศิลป)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2558 (145)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

โครงการ
แผนงาน
สนองกลยุทธ
หนวยงานที่รับผิดชอบ

ตรวจสอบการบริหารงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ โรงเรียน
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
นางกษมา แสนออน ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน
นางณัฐฐานุช ถึงทะเล นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ
ระยะเวลาดําเนินการ
กุมภาพันธ – กันยายน 2558
.............................................................................................................................................................
หลักการเหตุผล
การที่สถานศึกษาในสังกัดไดรับงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามแผนยุทธศาสตร(Strategic
Performance Base budgeting-SPBB ) ทําใหไดรับจัดสรรงบประมาณเปนเงินกอน (Block grant )
ในลักษณะของเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนคาใชจายรายหัว สถานศึกษาจึงตอง
บริหารจัดการงบประมาณและทรัพยากรทั้งหมดที่ไดรับใหสงผลตอคุณภาพการจัดการศึกษา และสอดคลอง
กับกลยุทธของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จึงควรใหมีการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ใหสถานศึกษามีการใชจายเงินใหถูกตองตามระเบียบ แนวปฏิบัติ
และสอดคลองกับกลยุทธ ซึ่งจะสงผลตอการจัดการศึกษาใหกับนักเรียน
วัตถุประสงค
1. เพื่อทราบประสิทธิภาพการบริหารจัดการทางการเงินของสถานศึกษา
2. เพื่อทราบความคุมคาจากการใชทรัพยสินของสถานศึกษา
3. เพื่อใหขอเสนอแนะเปนแนวทางใหสถานศึกษาใชในการปรับปรุงหรือพัฒนาความเขมแข็ง
ดานการบริหารจัดการทางการเงินของสถานศึกษา

เปาหมาย
กํากับ ติดตามการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา ตรวจสอบการบริหารจัดการทางการเงิน
และสินทรัพย ของสถานศึกษาในสังกัด จํานวน 57 แหง ใหมีการพัฒนา ปรับปรุงใหสถานศึกษาที่ไดรับ
การตรวจสอบมีการบริหารจัดการที่ดี
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วิธีดําเนินการและปฏิทินดําเนินการ
กิจกรรม
ระยะเวลาดําเนินการ
1. ตรวจสอบสถานศึกษาในสังกัด ที่มีความเสี่ยง กุมภาพันธ–มีนาคม
และ
การบริหารงานดานงบประมาณ การเงิน บัญชี
และพัสดุ จํานวน 57 แหง โดยตรวจสอบและ กรกฎาคม–สิงหาคม
2558
ติดตาม ดังนี้
1. 1 การบริหาร ควบคุม การใชจายเงิน
อุดหนุนของสถานศึกษาได ดําเนินการ
สอดคลองกับ กลยุทธ ของ สพฐ. และ สพป.
1.2. สอบทานระบบควบคุมภายใน
ดานการเงินของสถานศึกษา
1.3 ตรวจสอบการเบิกจายเงินอุดหนุน
ทั่วไปของสถานศึกษา
1.4 ตรวจสอบการรับ จายเงิน การเก็บ
รักษาเงิน การจัดทําบัญชี และ
การบริหารสินทรัพย
กันยายน 2558
2. จัดทํารายงานผลการตรวจสอบ

ผูรับผิดชอบ
1. นางกษมา แสนออน
2. นางณัฐฐานุช ถึงทะเล

งบประมาณ แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ผลผลิตผูจบการศึกษาภาคบังคับ งบดําเนินงาน
(งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา)จํานวน 29,400.- บาท (สองหมื่นเกาพันสี่รอยบาทถวน)
รายละเอียดคาใชจายโครงการ
รายการ
งบดําเนินงาน (บาท)
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
11,400.1. คาน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อ
ตรวจสอบ และติดตามหลัง
การตรวจสอบ สถานศึกษา
จํานวน 57โรงเรียน ๆ ละ
200 บาท
2. คาเบี้ยเลี้ยง การเดินทาง
ไปราชการ จํานวน 3 คน
18,000.คนละ 120 บาท
จํานวน 45 วัน
รวม

29,400.-
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การติดตามและประเมินผล
ตัวบงชี้
1. สถานศึกษามีการบริหาร ควบคุม
การใชจายเงินไดสอดคลองกับ
กลยุทธของ สพฐ. และ สพป.

2. สถานศึกษามีระบบควบคุมภายใน
ดานการเงินที่เพียงพอเหมาะสม
3. สถานศึกษามีการเบิกจายเงิน
เก็บรักษาเงิน การจัดทําบัญชี
ไดถูกตองตามระเบียบ แนวปฏิบัติ
และ มีการบริหารสินทรัพย
4. สถานศึกษามีการบริหารจัดการ
และการใชจายเงินอุดหนุนรายการ
คาหนังสือเรียน และคากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผูเรียนถูกตองตาม
ระเบียบ แนวปฏิบัติ ตรงตาม
วัตถุประสงค และระยะเวลา

วิธีวัด
- สอบทานแผนปฏิบัติการ
ประจําป กับการเบิก
จายเงิน กับกลยุทธ
ของ สพฐ. และ สพป.

เครื่องมือที่ใชวัด
- แบบสรุปขอมูล
ผลการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพ
การบริหารการเงิน
ดวยแผนปฏิบัติการ
ของสถานศึกษา
- สอบทานระบบ
- กระดาษทําการตรวจสอบ
การเบิกจายเงิน
ระบบควบคุมภายใน
มีการปฏิบัติ
ดานการเงินสถานศึกษา
ตามขั้นตอนที่กําหนด
- กระดาษทําการประเมิน
- สอบทานการเบิกจายเงิน
การควบคุมทางการเงิน
การเก็บรักษาเงิน
- กระดาษทําการตรวจนับ
การจัดทําบัญชี การจัดซื้อ เงินคงเหลือ
จัดจาง และการจัดทําบัญชี - กระดาษทําการตรวจสอบ
วัสดุ ทะเบียนคุมทรัพยสิน หลักฐานการจายและ
การบันทึกจาย
ของสถานศึกษา
- กระดาษทําการตรวจสอบ
การจําหนายพัสดุประจําป
- แบบสรุปผลการตรวจสอบ
ความรัดกุมถูกตอง
ของการควบคุมดานการเงิน
- แบบสรุปผลการตรวจสอบ
การควบคุมและการ
ใชประโยชนสินทรัพย
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ผลที่คาดวาจะไดรับ
สถานศึกษาในสังกัด จํานวน 57 แหง ไดรับการติดตามตรวจสอบสงผลใหสถานศึกษา
มีการบริหารจัดการที่ดี มีการปรับปรุงพัฒนาดานการบริหารงบประมาณ การดําเนินการเบิกจายเงิน
เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กําหนด สงผลใหการใช
จายเงินเพื่อการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน ที่สามารถสงผล
ตอคุณภาพการจัดการศึกษา

(นางณัฐฐานุช ถึงทะเล) ผูเสนอโครงการ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชํานาญการ
ผูเห็นชอบโครงการ
(นางกษมา แสนออน)
ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน

ผูอนุมัติโครงการ
(นายประหยัด อนุศิลป)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
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โครงการ

สรางความเขมแข็งดานการบริหารงบประมาณ ดวยโปรแกรมบัญชี
และระบบเครือขายผูปฏิบัติดานงานการเงินบัญชีโรงเรียน
แผนงาน
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
สนองยุทธศาสตร
ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
นางกษมา แสนออน
ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน
นางณัฐฐานุช ถึงทะเล
นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ
ระยะเวลาดําเนินการ
กุมภาพันธ – มิถุนายน 2558
.............................................................................................................................................................
หลักการเหตุผล
การที่สถานศึกษาในสังกัดไดรับงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามแผนยุทธศาสตร(Strategic
Performance Base budgeting-SPBB)ทําใหโรงเรียนไดรับจัดสรรงบประมาณเปนเงินกอน(Block grant)
ในลักษณะของเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนคาใชจายรายหัว ทําใหการเบิกจายเงิน
งบประมาณสวนใหญอยูที่สถานศึกษา การประสานงาน การติดตอระหวางโรงเรียน กับสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา มีระยะทางหางไกลกัน จึงมีปญหาในการติดตอสอบถามเพื่อขอรับคําแนะนําจากเจาหนาที่ อีกทั้ง
งานดานการบริหารงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ ของโรงเรียน ซึ่งเปนงานที่ยุงยาก ซับซอนกับผูปฏิบตั ิ
ที่ไมไดศึกษา หรือมีความรูโดยตรง การใหคําแนะนํา ปรึกษา จะตองมีเอกสาร สมุดบัญชี ทะเบียนคุมเงินนอก
งบประมาณ ฯลฯ ประกอบจึงจะสามารถใหคําแนะนํา ที่ถูกตองได
เพื่อใหสามารถเสริมสรางความเขมแข็ง ลดปญหาในการปฏิบัติงานดานการเงินบัญชีใหกับ
ผูปฏิบัติงานของโรงเรียนในสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จึงเห็นควร
ใหมีการจัดอบรมใหกับโรงเรียนที่มีความพรอมและเคยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการจัดทําบัญชีเดิมให
สามารถใชโปรแกรมบัญชีที่ไดพัฒนาปรับปรุงใหมีการใชงานไดงายและลดระยะเวลาการปฏิบัติงานดานการ
บันทึกรายการบัญชีใหกับสมาชิกในเครือขายผูปฏิบัติหนาที่การเงินบัญชีโรงเรียนเพื่อเปนแกนนําใหกับ
สมาชิก ในการจัดทําบัญชีดวยโปรแกรมบัญชีโรงเรียนตามระบบควบคุมการเงินของหนวยงานยอย พ.ศ. 2544
ตอไป
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาแกนนําเครือขายผูปฏิบัติงานดานการเงินบัญชี ในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรจัดทํา
บัญชีโรงเรียนตามระบบควบคุมการเงินของโรงเรียน พ.ศ. 2544
2. เพื่อพัฒนางานดานการเงินบัญชีของโรงเรียนใหมีการแลกเปลี่ยน เรียนรู การปฏิบัติงานระหวาง
สถานศึกษาภายในสหวิทยศึกษาเดียวกัน
เปาหมาย
เชิงปริมาณ
แกนนําเครือขายผูปฏิบัติงานดานการเงินบัญชี ในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรจัดทําบัญชีโรงเรียน
ตามระบบควบคุมการเงินของหนวยงานยอย พ.ศ. 2544 จํานวน 45 คน
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เชิงคุณภาพ
ผูปฏิบัติงานดานการเงิน บัญชี ของสถานศึกษาในสังกัด มีความรูความเขาใจในการใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรในการจัดทําบัญชีโรงเรียนตามระบบควบคุมการเงินของหนวยงานยอย พ.ศ. 2544 และ
สามารถ นําไปถายทอดใหกับสมาชิกเครือขายในสหวิทยศึกษาได
วิธีดําเนินการและปฏิทินดําเนินการ
กิจกรรม
ระยะเวลาดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ
การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ
1. กําหนดรายละเอียดและเนื้อหาการอบรม กุมภาพันธ – มิถุนายน 2558 นางกษมา แสนออน
นางณัฐฐานุช ดนตรี
2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
3. แจงโรงเรียนในสังกัด
4. ดําเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดาน
การเงิน บัญชี และการพัสดุ
5. สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ
6. ติดตามผลการดําเนินงานโครงการ
งบประมาณ
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ผลผลิตผูจบการศึกษาภาคบังคับ งบดําเนินงาน
(งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา) จํานวน 22,100.- บาท
รายละเอียดคาใชจายโครงการ
รายการ
งบดําเนินงาน (บาท)
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
1. คาอาหารวาง 2 มื้อ คาอาหารกลางวัน
1 มื้อ สําหรับผูเขารับการอบรม และคณะกรรมการ
7,500.จํานวน 50 คน ๆ ละ 150 บาท/คน
2. คาตอบแทนวิทยากร 6 ชั่วโมง ๆ ละ
3,600.600 บาท
2,000.3. คาวัสดุในการจัดอบรม
5,000.4. คาจัดทําคูมือโปรแกรมบัญชีและเอกสาร
ประกอบการอบรม 50 ชุด ๆ ละ 70 บาท
2,000.5. คาหองบํารุงสถานที่ประชุม
2,000.6. คาถายทําวีดีโอบันทึกการบรรยายเพื่อแจก
ใหกับโรงเรียนในสังกัด
รวม

5,600.-

14,500.-

2,000.-
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การติดตามและประเมินผล
ตัวบงชี้
การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ
ผลผลิต
ผูเขารวมอบรมสัมมนาดานการ
เงินบัญชี และพัสดุ จํานวน 50 คน
มีความรู ความเขาใจ สามารถใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรในการจัดทํา
ระบบควบคุมบัญชีหนวยงานยอย พ.ศ.
2544 ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ผลลัพธ

วิธีวัด

- ประเมินโครงการ
- จัดสงแผนบันทึก
บัญชีที่ไดฝกปฏิบัติ
ใหวิทยากร หรือสั่ง
พิมพรายงานเงิน
คงเหลือประจําวัน
ตามโจทยฝกปฏิบัติ

เครื่องมือที่ใชวัด

-แบบสอบถามสํารวจความ
คิดเห็น/ความพึงพอใจของผูเขา
รับการอบรม
- แผนงานตามโจทยฝกปฏิบัติ

แกนนําเครือขายผูปฏิบัติงานดาน
การเงินบัญชี สามารถจัดทําบัญชี
สถานศึกษาดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
ระบบควบคุมบัญชีหนวยงานยอย พ.ศ.
2544 และสามารถถายทอดใหสมาชิก
ในเครือขายได สงผลใหลดระยะเวลา
และขั้นตอนในการจัดทําบัญชี และเกิด
สถานศึกษาเกิดความเขมแข็ง มีการ
บริหารจัดการดานงบประมาณโรงเรียน
ไดถูกตอง
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ผลที่คาดวาจะไดรับ
แกนนําเครือขายผูปฏิบัติงานดานการเงินบัญชี สามารถจัดทําบัญชีสถานศึกษาดวย
โปรแกรมคอมพิวเตอรระบบควบคุมบัญชีหนวยงานยอย พ.ศ. 2544 และสามารถถายทอดใหสมาชิกใน
เครือขายได สงผลใหลดระยะเวลา และขั้นตอนในการจัดทําบัญชี และเกิดสถานศึกษาเกิดความเขมแข็ง
มีการบริหารจัดการดานงบประมาณโรงเรียนไดถูกตอง

(นางณัฐฐานุช ถึงทะเล) ผูเสนอโครงการ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชํานาญการ
ผูเห็นชอบโครงการ
(นางกษมา แสนออน)
ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน

ผูอนุมัติโครงการ
(นายประหยัด อนุศิลป)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
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โครงการ
แผนงาน
สนองยุทธศาสตร
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

การจัดงานพิธีทําบุญเปดอาคารหองสมุดและแหลงเรียนรู
ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ที่ 4 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
กลุมอํานวยการ
นางสาววรรณา นาเจริญ , นางกฤตวรรณ อินทโมรา และคณะ
ธันวาคม 2557 – มกราคม 2558

หลักการและเหตุผล
ดวยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ซึ่งเปนหนวยงานในการ
สนับสนุนการจัดการศึกษาใหไดคุณภาพในระดับภูมิภาค ไดตระหนักถึงความสําคัญที่จะสงเสริม ประสาน
ใหความรวมมือและรับผิดชอบในการจัดการศึกษาของทุกฝายที่เกี่ยวของ และพัฒนาขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใหมีความรูทักษะตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น จึงไดระดมงบประมาณจากบุคลากรในสังกัด เพื่อสมทบสรางอาคารหองสมุดและ
แหลงเรียนรู เพื่อเปนแหลงขอมูลทางการศึกษา ใชสําหรับศึกษาคนควางานวิจัยและงานวิชาการตาง ๆ ซึ่ง
ปจจุบันไดดําเนินการกอสรางเสร็จเรียบรอยแลว เพื่อความเปนสิรมิ งคลใหกับหนวยงานจึงจําเปนจะตองมี
พิธีการทําบุญอาคารขึ้นมา
วัตถุประสงค

1. เพื่อจัดสรางสภาพภูมิทัศนบริเวณสํานักงานใหดูแลสวยงามและรมรื่น
2. เพือ่ จัดทําตามศาสนาพิธี และดํารงไวซึ่งเอกลักษณของพระพุทธศาสนา
3. เพือ่ เสริมสรางขวัญกําลังใจใหกับบุคลากรในหนวยงาน

เปาหมาย

เชิงปริมาณ
บุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ไดรับการ
อํานวยความสะดวกในการใชบริการสามารถคนควาศึกษาหาความรูไดอยางทั่วถึง
เชิงคุณภาพ
บุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีความ
ตระหนักในขนบธรรมเนียมประเพณีตาง ๆ ที่สืบทอดกันมาและเปนการรักษาไวซึ่งเอกลักษณของศาสนา
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วิธีดําเนินงานและปฏิทินดําเนินการ
ที่
รายละเอียดกิจกรรมดําเนินงาน
1 ปรึกษา วางแผน กําหนดรายละเอียดของงาน
ที่จะตองดําเนินการจัดทํา
2 เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3 ดําเนินการตามโครงการที่ไดรับอนุมัติ
4 สรุปผลการดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ
น.ส.วรรณา นาเจริญ
พ.ย. – ธ.ค. 2557
นางกฤตวรรณ อินทโมรา
และคณะ
ธ.ค. 2557
ธ.ค.2557-ม.ค.2558
ม.ค.2558

งบประมาณ
แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษาภาคบังคับ งบดําเนินงาน (งบพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา) จํานวน 37,250 บาท (สามหมื่นเจ็ดพันสองรอยหาสิบบาทถวน) โดยขอถัวจายทุกรายการเทาที่
จายจริง
รายละเอียดคาใชจายโครงการ
ที่

รายการ

1 คาใชจายในการจัดงาน
- คาใชจายพิธีสงฆ พระ 8 รูป ๆ ละ 500 บาท และ
พระประธาน 1 รูป 1000 บาท
- คาเครื่องไทยธรรม 9 ชุด ๆ ละ 400 บาท
- คาดอกไมธูปเทียนถวายพระ 9 ชุด ๆ ละ 50 บาท
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาอาหารกลางวัน
ผูรวมงาน 200 คน ๆ ละ 100 บาท
- คาเชาเต็นท จํานวน 4 หลัง ๆ ละ 800 บาท
- คาจางผูกผาและตกแตงบริเวณพิธี
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

งบดําเนินงาน (บาท)
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ
5,000
3,600
450
20,000
3,200
5,000
5,000

8,200
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24,050

การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ

วิธีวัดและประเมินผล

1. สพป.สระบุรี เขต 2 มีอาคารสํานักงานที่
สวยงาม และใชประโยชนแกสวนรวมไดเปน
อยางดี
2. สพป.สระบุรี เขต 2 สามารถรักษาเอกลักษณ
ของทางพระพุทธศานาดานศาสนพิธีไวไดเปน
อยางดี และสรางขวัญกําลังใจใหแกบุคลากรใน
หนวยงาน

การสังเกต

(นางสาววรรณา นาเจริญ)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ

.

เครื่องมือที่ใชวัดและ
ประเมินผล
สถานที่จริง

ผูจัดทําโครงการ

ผูเห็นชอบโครงการ

(นายเจตน รถกล)
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

ผูอนุมัติโครงการ

(นายประหยัด อนุศิลป)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
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โครงการ

ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
แผนงาน
ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สนองยุทธศาสตร
ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ กลุมนโยบายและแผน
ผูรับผิดชอบโครงการ นายประยุทธ ละมายแข , นางสมปอง โฆษิตพล
ระยะเวลาดําเนินการ มกราคม – กุมภาพันธ 2558
หลักการและเหตุผล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เปนองคกรจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามอํานาจหนาที่ในพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มาตรา 36 ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึง และใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึก ษาขั้นพื้นฐาน การนํานโยบายสูก ารปฏิบัติ
(Implementation)เปนงานที่มีความสําคัญยิ่งตอความสําเร็จของหนวยงาน จึงมีความจําเปนที่จะตองมีการ
สนับสนุน สงเสริมใหการดําเนินงานตางๆ ตลอดจนการบริหารจัดการของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพบรรลุ
ตามวัตถุประสงคและมีความพรอมในการรายงานผลการดําเนินงานใหเ ปนที่ประจักษแกหนวยงานและ
สาธารณชน
วัตถุประสงค

1. เพื่อใหก ารบริห ารจัดการของสํานัก งานเขตพื้นที่การศึก ษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
มีความพรอมเพื่อรับการติดตาม ประเมินผลจาก สพฐ.
2. เพื่อสงเสริมการรายงานผลการดําเนินงานตามการติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ใหมีประสิทธิภาพ
เปาหมาย
– เชิงปริมาณ
1. ดําเนินการจัดกิจกรรมรายงานผลการบริหารจัดการของหนวยงานตามการขับเคลื่อนกลยุทธ
จํานวน 1 ครั้ง
2. มีเอกสารรายงานผลการดําเนินงานตามการขับเคลื่อนกลยุทธ / ผลแหงความสําเร็จของการ
บริหารจัดการของหนวยงาน ตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเผยแพร
ประชาสัมพันธ
- เชิงคุณภาพ
1. หนวยงาน / สาธารณาชนผูสนใจทั่วไปไดประจักษภาพ / ตัวอยางผลแหงความสําเร็จในการ
บริหารจัดการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 และสามารถรายงานผลการ
ดําเนินงานตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2558 (157)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

2. การติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานบริ ห ารจั ด การ มี ค วามพร อ มในการรายงานผล
อยางเปนรูปธรรม มีประสิทธิภาพสูงสุด
วิธีดําเนินงานและปฏิทินดําเนินการ
กิจกรรม
1. ประชุมคณะกรรมการผูเกี่ยวของ
2. จัดกิจกรรม/นิทรรศการรายงานผลการ
ดําเนินงาน , ผลแหงความสําเร็จ
3. จัดทําเอกสารรายงานผลการ
ดําเนินงาน

ระยะเวลา
ดําเนินการ
มกราคม 2558

ผูรับผิดชอบ

กุมภาพันธ 2558

นายประยุทธ ละมายแข
นางสมปอง โฆษิตพล
คณะกรรมการฯ

กุมภาพันธ 2558

คณะกรรมการฯ

งบประมาณ
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตผูจบการศึกษาภาคบังคับ งบดําเนินงาน
(งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา) จํานวน 27,600.- บาท (สองหมื่นเจ็ดพันหกรอยบาทถวน)
รายละเอียดคาใชจายโครงการ
ที่

รายการ

1 คาเครื่องดื่มพรอมอาหารวางในการประชุมคณะ
ผูบริหาร 20 คนๆ ละ 30 บาท จํานวน 1 ครั้ง
2 คาเครื่องดื่มพรอมอาหารวางในการประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ 50 คนๆ ละ 30 บาท
จํานวน 1 ครั้ง
3 คาเครื่องดื่มพรอมอาหารวาง และคาอาหารกลางวัน
ของคณะกรรมการและผูเขารวมรับการติดตามฯ
จํานวน 70 คน ๆ ละ 150 บาท จํานวน 1 ครั้ง
4 คาจางทําปายยินดีตอนรับ
5 คาดูแลรักษาหองประชุมวิทยบริการ จํานวน 2 ครั้ง
6 คาจัดทําเอกสารรายงานและเอกสารอางอิง
7 คาวัสดุ
รวม
รวมทั้งสิ้น

งบดําเนินงาน (บาท)
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ
600
1,500
10,500
1,000
4,000
5,000
22,600

5,000
5,000

27,600

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2558 (158)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

การติดตามและประเมินผล
ตัวบงชี้สภาพความสําเร็จ
- เอกสารรายงาน ในการ
รายงานผลการติดตามผล
การดําเนินงานตามการ
ขับเคลื่อนกลยุทธ
- คาคะแนนการประเมินผล
การดําเนินงาน

วิธีการประเมิน
- การสรุปรายงานผล

- การสรุปผลการประเมิน

เครื่องมือที่ใชวัดและ
ประเมินผล
- เอกสารรายงานผลและ
การประเมิน
- แบบสรุปผลการประเมิน

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2558 (159)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

โครงการ
แผนงาน
สนองยุทธศาสตร
หนวยงานที่รับผิดชอบ

แกไขปญหาการขาดแคลนบุคลากรกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
นางทิพวัลย วงษสมบูรณ
ระยะเวลาดําเนินการ
มีนาคม – กันยายน 2558
.............................................................................................................................................................
หลักการเหตุผล

ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจงวากระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลาง
ไดรวบรวมรายงานใหคณะรัฐมนตรีใชในการบริหารจัดการ โดยสรุปปญหาและขอเสนอแนะ ซึ่งสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดพิจารณาใหหนวยงานนําขอเสนอแนะที่กรมบัญชีกลางสรุป นําไป
ปฏิบัติ เอาใจใสอยางจริงจัง ใหความสําคัญ หากมีปญหาขอใหเรงแกไขโดยทันที เพื่อมิใหเกิดปญหาจนทํา
ใหราชการตองเสียหาย กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพยมีปญหาขาดกําลังคนที่เหมาะสมกับ
ภาระหนาที่ที่จะตองปฏิบัติ ซึ่งกรอบอัตรากําลังของกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพยมี 9 คน ปจจุบัน
มีอัตราเพียง 5 คน
ดังนั้น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จึงจัดใหมีโครงการนี้ขึ้น เพื่อให
กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพยสามารถปฏิบัติงานการเงิน บัญชี และพัสดุ ไดดวยความถูกตอง
รวดเร็วทัน ตามกําหนด และบรรลุเปาหมาย
วัตถุประสงค
เพื่อใหการบริหารงบประมาณของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เปนไป
ดวยความถูกตอง รวดเร็วทันตามกําหนดเวลามีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
เปาหมาย
เชิงปริมาณ
จางบุคลากรปฏิบัติงานกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย จํานวน 1 คน
เชิงคุณภาพ
การปฏิบัติงานกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย เปนไปอยางมีประสิทธิภาพเพื่อยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
วิธีดําเนินการและปฏิทินดําเนินการ
คาจางบุคลากรปฏิบัติงานในกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพยจางเดือนละ 9,000 บาท
จํานวน 7 เดือน
งบประมาณ
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตผูจบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมการ
จัดการศึกษาประถมศึกษาสําหรับโรงเรียนปกติ งบดําเนินงาน (งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา)
จํานวน 63,000 บาท

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2558 (160)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

รายละเอียดคาใชจายโครงการ
รายการ
คาจางบุคลากรปฏิบัติงานในกลุม
บริหารงานการเงินและสินทรัพยจาง
เดือนละ 9,000 บาท จํานวน 7 เดือน

คาตอบแทน

งบดําเนินงาน (บาท)
คาใชสอย

คาวัสดุ

63,000

รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ การใชจายเงินงบประมาณถัวจายทุกรายการ

63,000

การติดตามและประเมินผล
ตัวบงชีส้ ภาพความสําเร็จ

วิธกี ารประเมิน

เครื่องมือที่ใชวัดและประเมินผล

การใหบริการโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี
เขต 2 รวดเร็วมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

แบบประเมิน

แบบประเมิน

ผลที่คาดวาจะไดรับ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 สามารถปฏิบัติงานไดถูกตองรวดเร็ว
ผูเสนอโครงการ

(นางทิพวัลย วงษสมบูรณ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ

ผูเห็นชอบโครงการ

(นายเจตน รถกล)
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

ผูอนุมัติโครงการ

(นายประหยัด อนุศิลป)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2558 (161)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

โครงการ

ทําดีเพื่อแผนดินเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามราชกุมารี ในโอกาส
ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
แผนงาน
ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สนองยุทธศาสตร
ที่ 4 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ กลุมอํานวยการ
ผูรับผิดชอบโครงการ นางวาสนา บุญมี
ระยะเวลาดําเนินการ 1 มกราคม 2558 - 31 ธันวาคม 2558
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หลักการและเหตุผล
ดวย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เปนพระราชธิดา ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราชและสมเด็จพระนางเจาสิรกิ ิติ์พระบรมราชินีนาถพระราชสมภพ 2 เมษายน 2498
ณ พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชเมื่อวันที่5ธันวาคม2520 จึงไดรับการสถาปนาพระอิสริยยศและขึ้นเปน
“สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจาฟามหาจักรีสิรินธรรัฐสีมาคุณากรปยชาติสยามบรมราชกุมารี”
และพระองคทรงมีพระราชภารกิจมากมายแตทรงตั้งพระทัยปฏิบัติภารกิจอยางเขมแข็ง ทรงดํารงตําแหนง
องคประธานมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ยังทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯใหทรงดํารงตําแหนงองคอุปนายิกาผูอํานวยการสภากาชาดไทยเนื่องในโอกาสวันคลายวัน
พระราชสมภพ2เมษายน2558ซึ่งเปนปที่พระองค มีพระชนมายุครบ 60 พรรษา
ดังนั้น รัฐบาล ไดกําหนดใหป 2558 เปนปเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี เนื่องจากจะทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ ในวันที่ 2 เมษายน 2558 ทรงเจริญพระชนมายุครบ
60 พรรษา นับเปนมหามงคลพิเศษที่รัฐบาล หนวยงานของรัฐและเอกชน คณะกรรมการอํานวยการจัดงาน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รัฐบาลไดกําหนดจัดงานตั้งแตวันที่ 1
มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558ประกอบกับรัฐบาลไดกําหนดคานิยมหลัก 12 ประการ ไวในหลักสูตร
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งมีคุณลักษณะที่พึงประสงคอยู 8 ขอ ประกอบดวย
มีความรักชาติศาสน กษัตริย ซื่อสัตย สุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการทํางานรักความ
เปนไทยและมีจิตสาธารณะ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จึงไดสนองตามนโยบาย
ของรัฐบาลที่จะจัดโครงการและกิจกรรมขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราช
กุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
วัตถุประสงค
1. เพื่อจัดกิจกรรมทําดีเพื่อแผนดินเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามราชกุมารี
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
2. เพื่อสรางความตระหนักใหกับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในสังกัดให
ตระหนักและมีความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย
3. เพื่อสรางเครือขายการประชาสัมพันธของภารกิจและกิจกรรมของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2558 (162)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

เปาหมาย
เชิงปริมาณ
1.ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในสังกัดทุกคนไดรวมกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
2.สถานศึกษาในสังกัดทุกแหงไดเผยแพรพระเกียรติคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารีและรวมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
3.สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ไดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ฯ
และรวมทําความดีเพื่อถวายเปนพระราชกุศล
เชิงคุณภาพ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในสังกัดทุกคนมีความจงรักภักดีตอสถาบัน
พระมหากษัตริย และไดมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมทําดีเพื่อแผนดินเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
ที่
1
2
3

4

วิธดี ําเนินงานและปฏิทินดําเนินการ
รายละเอียดกิจกรรมการดําเนินงาน
ประชุม/ปรึกษาหารือการดําเนินโครงการ
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ดําเนินการตามโครงการที่ไดรับอนุมัติ
- ประดับธงตราสัญลักษณพระบรมฉายาลักษณ
และติดตั้งปายไวนิลเฉลิมพระเกียรติ ฯ บริเวณสํานักงาน
- กิจกรรมทําดีเพื่อแผนดินเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ
5 รอบ 2 เมษายน 2558)
- การพัฒนาสํานักงานใหสะอาด รมรื่น นาอยู ฯ
- ปรับปรุงดูแลและทําความสะอาดสํานักงาน เชน ปลูก
ตนไม/บํารุงดูแลรักษาตนไมบริเวณรอบอาคาร ฯ
- กิจกรรมสวดมนตเพื่อถวายเปนพระราชกุศลเพื่อเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
สรุปผลการดําเนินโครงการ

ระยะเวลาดําเนินการ
มกราคม-มีนาคม 2558
มีนาคม 2558
มีนาคม-กันยายน 2558

ผูรับผิดชอบ

กลุมอํานวยการ

เดือนละ 1 ครั้ง
ทุกวันศุกรของสัปดาห
(ตลอดป 2558)

โดยบูรณาการ
รวมกับกลุม
บริหารงานบุคคล

กันยายน 2558

งบประมาณ
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตผูจบการศึกษาภาคบังคับ งบดําเนินงาน
(งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา) จํานวน29,300 .-บาท(สองหมื่นเกาพันสามรอยบาทถวน)
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รายละเอียดคาใชจายโครงการ
ที่

รายการ
คาใชจายในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้
- คาวัสดุในการจัดกิจกรรม 5 ส.
- คาวัสดุในการประดับตกแตงอาคารสถานที่ (ธง+ผาผูก+ไวนิล)
- คาวัสดุในการจัดทําพิธีเฉลิมพระเกียรติ (รูปพระฉายาลักษณ)
(รายการวัสดุที่จัดซื้อตามบัญชีรายละเอียดแนบทาย)
ขอถัวจายทุกรายการตามที่จายจริง
รวม
รวมทั้งสิ้น

งบดําเนินงาน(บาท)
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
2,000.24,800.2,500.29,300.สองหมื่นเกาพันสามรอยบาทถวน

การติดตามและประเมินผล
ตัวบงชี้สภาพความสําเร็จ
- รอยละของผูเขารวมกิจกรรมไดรวม
กิจกรรม ฯ

วิธีการประเมิน
-สอบถามและรายงาน

เครื่องมือที่ใชวัดและประเมินผล
-แบบสอบถามและแบบรายงาน

(นางวาสนา บุญมี)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
(นางสาววรรณา นาเจริญ)
ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ

ผูจัดทําโครงการ

ผูเสนอโครงการ

ผูเห็นชอบโครงการ

(นายเจตน รถกล)
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ผูอนุมัติโครงการ

(นายประหยัด อนุศิลป)
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งบเพิ่มประสิทธิ์ผลกลยุทธ
จุดเนนที่ 1 ดานผูเรียน
โครงการ

วิจัยและพัฒนารูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียน
เปาหมายการนิเทศ (Target Lock) โดยใชกระบวนการนิเทศแบบเขมขน
แผนงาน
การดําเนินการตามกรอบขอตกลงประชาคมอาเซียน
สนองจุดเนน สพฐ.
ที่ 1 ดานผูเรียน
หนวยงานรับผิดชอบ กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2
ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวลฎาภา นาคคูบัว และคณะ
ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2557 – มีนาคม 2558
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กําหนดใหหนวยงานที่รับผิดชอบ
นับตั้งแตสถานศึกษา ตนสังกัด หนวยงานระดับชาติที่ไดรับมอบหมายมีบทบาทหนาที่ในการตรวจสอบ
คุณภาพผูเรียนตามความคาดหวังของหลักสูตร ดังนั้น จึงกําหนดใหมีการวัดและประเมินผลการเรียนรูใน
4 ระดับ ได แก การประเมิน ระดั บ ชาติ การประเมิน ระดั บ เขตพื้ นที่ ก ารศึก ษา การประเมิน ระดั บ
สถานศึก ษา และการประเมินระดับ ชั้นเรียน โดยทุก ระดับ มีเ จตนารมณเชนเดียวกัน คือ ตรวจสอบ
ความกาวหนาในการเรียนรูของผูเรียน เพื่อนําผลการประเมินมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาอยางตอเนื่อง
ทั้งนี้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดมอบหมายใหสถาบันทดสอบทางการศึกษา(องคการ
มหาชน) ดําเนิน การตรวจสอบคุ ณภาพของผูเ รียนระดับ ชาติ (O-NET)ระดับ ชั้นประถมศึก ษาปที่ 6
มัธยมศึกษาปที่ 3 และ มัธยมศึกษาปที่ 6 ทุกกลุมสาระการเรียนรู ทั้งนี้ จากผลการทดสอบในปที่ผานมามี
โรงเรียนในสังกัดที่มีผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) อยูในระดับต่ําจํานวน
26 โรงเรียน ซึ่งสงผลตอผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา จึงกําหนดโครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
โรงเรียนเปาหมายการนิเทศ (Target Lock) โดยใชกระบวนการนิเทศแบบเขมขน (นิเทศหวังผล 1 คน
2 โรงเรียน)
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในโรงเรียนเปาหมายการนิเทศ(Target Lock) ปการศึกษา 2557 ใหสูงกวา
ปการศึกษา2556
2. เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนเปาหมาย
การนิเทศ (Target Lock) โดยใชกระบวนการนิเทศแบบเขมขน
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3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
(1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในโรงเรียนเปาหมายการนิเทศ
(Target Lock) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ปการศึกษา 2557 สูงขึ้นกวา
ปการศึกษา2556 ไมนอยกวารอยละ 5
(2) โรงเรียนเปาหมายการนิเทศ (Target Lock) จํานวน 26 โรงเรียน มีรูปแบบการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชกระบวนการนิเทศแบบเขมขนที่มีคุณภาพรอยละ 100
3.2 เชิงคุณภาพ
(1)ครูผูสอนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในโรงเรียนเปาหมาย
การนิเทศ(Target Lock) มีกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
(2) โรงเรียนเปาหมายการนิเทศ (Target Lock) จํานวน 26 โรงเรียน มีรูปแบบการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชกระบวนการนิเทศแบบเขมขนที่มีคุณภาพในระดับดี
4. กรอบดําเนินงานและปฏิทินดําเนินการ
ระยะเวลา
กิจกรรม
ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ
4.1 ขั้นเตรียม
นางสาวลฎาภา นาคคูบัว
ตุลาคม2557
4.1.1. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการ
ตุลาคม 2557 และคณะ
4.1.2จัดจางทําเอกสาร
พฤศจิกายน2557
4.1.3 ประชุมคณะทํางาน
4.2 ขั้นดําเนินการ
4.2.1 ชี้แจงผูบริหารและครูในโรงเรียนเปาหมาย
การนิเทศ จํานวน 26 โรงเรียน
4.2.2 นิเทศ ติดตามแบบเขมขนในโรงเรียน
เปาหมายการนิเทศจํานวน 26 โรงเรียน
4.2.3 เก็บขอมูลความคิดเห็นผูบริหาร ครูผูสอน
และนักเรียนในโรงเรียนเปาหมาย 26 โรงเรียน
4.3 ขั้นสรุป
สรุปรายงานการวิจัยและเผยแพร

พฤศจิกายน 2557

ศึกษานิเทศกทุกคน

พฤศจิกายน 2557
ถึง
มกราคม 2558
กุมภาพันธ2558
เมษายน2558

นางสาวลฎาภา นาคคูบัว
และคณะ

5.งบประมาณ แผนงานการดําเนินการตามกรอบขอตกลงประชาคมอาเซียน งบเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ
งบดําเนินงาน จํานวน 33,000 บาท(สามหมื่นสามพันบาทถวน)
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รายละเอียดคาใชจายโครงการ
ที่

กิจกรรมการดําเนินงาน
และการใชจายงบประมาณ

1. แตงตั้งคณะทํางาน
2. เก็บขอมูลความคิดเห็นผูบริหาร ครูผูสอน
และนักเรียนในโรงเรียนเปาหมาย 26 โรงเรียน
2.1จัดจางทําแบบสอบถามความคิดเห็นผูบริหาร ครูผูสอน
และนักเรียน จํานวน 300 ฉบับๆ ละ 10บาท เปนเงิน
3. ขั้นสรุปสรุปรายงานการวิจัยและเผยแพร
การดําเนินโครงการจํานวน 50 เลม ๆ ละ 200 บาท
เปนเงิน (50 เลม x200 บาท)
รวม
รวมเปนเงินทั้งสิ้น (สามหมื่นสามพันบาทถวน)

งบประมาณ (บาท)
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
-

-

3,000

-

-

10,000
13,000
33,000

20,000
20,000
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6. การติดตามประเมินผล
ตัวบงชี้สภาพความสําเร็จ

วิธีการประเมิน

1.โรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
ผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) สูงขึ้นกวาปที่ผานมา
2.โรงเรียนเปาหมายการนิเทศ
(Target Lock) จํานวน 26
โรงเรียน มีรูปแบบการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่มีคุณภาพ

1. การทดสอบ
2. การสัมภาษณ
3. การนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การดําเนินงาน
4. การรายงาน

เครื่องมือที่ใช
วัดและประเมินผล
1. แบบทดสอบ
2. แบบสอบถาม
3. แบบนิเทศ
4. แบบรายงาน

( นางสาวลฎาภา นาคคูบัว )
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ

ผูเสนอโครงการ

ผูพิจารณาโครงการ

(นางสาวเอื้ออารี ทวมเสม)
ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
วาที่ ร.ต.

ผูเห็นชอบโครงการ

(ศุภกฤต ตรีมงคล)
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

ผูอนุมัติโครงการ

(นายประหยัด อนุศิลป)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
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โครงการ
เรงรัดพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET
แผนงาน
การดําเนินการตามกรอบขอตกลงประชาคมอาเซียน
สนองจุดเนน สพฐ.
ที่ 1 ดานผูเรียน
หนวยงานที่รับผิดชอบ
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผูรับผิดชอบโครงการ
นางสาวเอื้ออารี ทวมเสม และคณะ
ระยะเวลาดาเนินการ
พฤศจิกายน 2557 – มีนาคม 2558

1. หลักการและเหตุผล
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 5 กลุม
สาระการเรียนรูหลัก คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและ
ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จึงไดมอบใหสํานักทดสอบทางการศึกษาจัดสรางขอสอบเพื่อเตรียม
ความพรอม (Pre O-NET) สําหรับการสอบระดับชาติ O-NET ประจําปการศึกษา 2557 ชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6 และมัธยมศึกษาปที่ 3 เพื่อใหโรงเรียนเกิดความตระหนักและเห็นความสําคัญของการสอบมากขึ้น
โรงเรียนมีขอมูลจุดดอยและขอบกพรองนําไปใชวางแผนพัฒนาตอไปครูผูสอนเขาใจขอสอบ O-Net มาก
ยิ่งขึ้นสามารถวัดผลไดตรงหลักสูตรมากขึ้นครูไดทราบจุดดอยขอบกพรองนักเรียนรายบุคคลสามารถ
นําไปใชปรับปรุงและกระตุนใหนักเรียนเห็นความสําคัญของการสอบมากขึ้นนักเรียนคุนเคยกับรูปแบบ
ขอสอบที่ถามใหนักเรียนคิดวิเคราะหและไดรับประสบการณในการทําขอสอบและระบายคําตอบที่
หลากหลายและเพื่อใหเขตพื้นที่การศึกษาไดมีขอมูลสําหรับนําไปปรับปรุงและพัฒนาเด็กนักเรียนของแต
ละโรงเรียนกอนจะดําเนินการสอบจริง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีความจําเปนตองพัฒนาคุณภาพการ
เรียนของนักเรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้นไมต่ํากวาคาเฉลี่ยระดับ สพฐ. ใน 5
วิชาหลัก จึงไดจัดทําโครงการเรงรัดพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ใหมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุมสาระวิชาหลักเพิ่มขึ้นอยางนอยรอยละ 5
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรูของสถานศึกษาในสังกัดใหมีคุณภาพ
2.2 เพื่อสรางนวัตกรรมและหรือกระบวนการจัดการเรียนรูในการสงเสริมสนับสนุนสถานศึกษา
ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 5 กลุมสาระไมนอยกวารอยละ 5
2.3 เพื่อนิเทศ กํากับ ติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพ
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3. เปาหมาย
3.1 ดานปริมาณ
3.1.1 จัดทํานวัตกรรม/กระบวนการจัดการเรียนรู แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
3.1.2 นิเทศกํากับติดตาม ประเมินผลการยกระดับผลสัมฤทธิ์ โรงเรียนกลุมเปาหมาย
จํานวน 81 โรงเรียน
3.2 ดานคุณภาพ
3.2.1 สถานศึกษาในสังกัดสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ทั้ง 5 กลุมสาระไดไมนอยกวารอยละ 5
3.2.2 นวัตกรรมและกระบวนการเรียนรูที่สรางขึ้น มีประสิทธิภาพในการสงเสริม
สนับสนุนการจัดการเรียนรู และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.2.3 การนิเทศติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. กรอบดําเนินงานและปฏิทินดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลา
ดําเนินการวัน/
เดือน/ป
29 ธค.2557
น.ส.เอื้ออารี ทวมเสม
1 ผูรับผิดชอบระดับเขตพื้นที่ประชุมวางแผนจัดทํา
โครงการเรงรัดพัฒนาคุณภาพเพื่อยกผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
30 ธค.2557
น.ส.เอื้ออารี ทวมเสม
2 ประชุมปฏิบัติการเพื่อชี้แจงการดําเนินการเรงรัด
คุณภาพและหาแนวทางการเรงรัด
รองผอ.เขต 7 คน ผอ.กลุมทุกกลุม 7 คน
ศึกษานิเทศก 13 คน ผูบริหารโรงเรียน
กลุมเปาหมาย จํานวน 81 คน
- นําเสนอรูปแบบในการดําเนินการ
- วางแผนการดําเนินการขับเคลื่อน
5- 30 ม.ค.58 โรงเรียน 81 โรงเรียน
3 สถานศึกษาดําเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
1) ทดสอบ Pre - test
2) ครูประจําการสอนทบทวนในชั่วโมงปกติ
3) ครูในโรงเรียน/ครูเครือขายสอนทบทวน
ในชั่วโมงพิเศษ(สอนเสริม เพิ่มเวลา)
3 เขตพื้นที่ดําเนินการ นิเทศ กํากับ ติดตาม 19 วัน 5- 30 มค. 2558 รอง/ผอ.กลุมศึกษานิเทศก
4 รายงานการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
มค. – มีค.2557 คณะทํางาน
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5. งบประมาณ
แผนงานการดํ า เนิ น การตามกรอบข อ ตกลงประชาคมอาเซี ย นงบเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ผ ล
กลยุ ท ธ งบดํ า เนิ น งาน จํ า นวน 78,010 บาท(เจ็ ด หมื่ น เป น พั น สิ บ บาทถ ว น) ตามรายละเอี ย ด
การดําเนินงาน ดังนี้ หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ
รายละเอียดคาใชจายโครงการ
งบประมาณ
งบประมาณการดําเนินงาน
ที่
กิจกรรม
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
1 ประชุมชี้แจงการดําเนินการเรงรัดคุณภาพ
และหาแนวทางการเรงรัด
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 1 มื้อ มื้อละ
3,300
30 บาท 110 คน เปนเงิน
2. จัดทําเครื่องมือนิเทศ กํากับ ติดตาม 81 ชุด
810
ชุดละ 10 บาท เปนเงิน
3 คาใชจายในการนิเทศ กํากับ ติดตาม และ
ประเมินผล เปนคาพาหนะ เบี้ยเลี้ยง
จํานวน 19 วัน 27 คน เฉลี่ยโรงเรียนละ
72,900
300 บาท 81 โรงเรียน 3 ครั้ง
3. จัดทํารายงานผลการดําเนินการเรงรัด
พัฒนา เลมละ 200 บาท จํานวน 5 เลม
1,000
รวม
78,010
76,200
1,810
6. การติดตามประเมินผล
ตัวชี้วัด
1.รอยละสถานศึกษาที่สามารถใช
นวัตกรรม/กระบวนการเรียนรู
ตามแนวทางที่กําหนดทุกกลุมสาระ
การเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.รอยละของสถานศึกษาที่สามารถ
ดําเนินการนิเทศติดตามประเมินผล
ตามเปาหมาย
3.รอยละของสถานศึกษาที่สามารถ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 5
สาระไดไมนอยกวารอยละ 5

วิธีการประเมิน
ตรวจสอบเอกสารแนวทางการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การนําไปใช

เครื่องมือที่ใช
แบบตรวจสอบ

ประเมินการจัดกิจกรรม

แบบประเมิน

แบบรายงานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน

แบบประเมิน
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7. 1 ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 สถานศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษาใหสูงขึ้น
7.2 สถานศึกษาและครูผูจัดการเรียนรูไดแนวทางและนวัตกรรมสามารถนําไปประยุกตใชกับ
การจัดการเรียนรูตามบริบทของตนเองได
7.3 ผูบริหารการศึกษา ผูอํานวยการกลุม สถานศึกษา ครู และศึกษานิเทศกมีความสัมพันธที่ดี
ในการปฏิบัติงานรวมกัน

ผูเสนอโครงการ

(นางสาวเอื้ออารี ทวมเสม)
ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
วาที่ ร.ต.

ผูเห็นชอบโครงการ

(ศุภกฤต ตรีมงคล)
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

ผูอนุมัติโครงการ

(นายประหยัด อนุศิลป)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
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โครงการ

สัมมนาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยี การจัดการศึกษาทางไกล
ผานดาวเทียม สําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ปงบประมาณ 2558
แผนงาน
การดําเนินการตามกรอบขอตกลงประชาคมอาเซียน
สนองจุดเนน สพฐ.
ที่ 1 ดานผูเรียน
หนวยงานที่รับผิดชอบ กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวจุฑาภรณ บุญสุข และคณะ
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ 2558
1. หลักการและเหตุผล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ไดดําเนินการขยายผลการศึกษา
ทางไกลผานดาวเทียม ตามโยบายกระทรวงศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยเปาหมาย คือ โรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 66 โรงเรียน ซึ่งปจจุบันกําลัง
ประสบปญหาขาดแคลนครูและสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย ครูไมครบชั้นเรียน งบประมาณไมเพียงพอสําหรับ
ใชจายประกอบกับนักเรียนสวนใหญมาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจนไมสามารถสงเสริมสนับสนุนคาใชจาย
ดานการศึกษาใหบุตรหลานไดปญหาตางๆเหลานี้สงผลใหโรงเรียนขนาดเล็กขาดประสิทธิภาพในการจัด
การศึกษานักเรียน ขาดโอกาสในการไดรับการศึกษาอยางมีคุณภาพ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา
เมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนขนาดอื่น ๆ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ไดสงเสริม
การใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมมาชวยพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในระยะหนึ่ง ซึ่งพบวามีทั้งโรงเรียน
ที่บริหารจัดการไดประสบความสําเร็จผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ขณะเดียวกันยังมีบางโรงเรียนที่ยัง
ไมบรรลุวัตถุประสงคเทาที่ควร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ไดเล็งเห็นความสําคัญและความจําเปน
ดังกลาว จึงไดจัดทําโครงการสัมมนาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลการจัดการศึกษาทางไกล
ผานดาวเทียม สําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ปงบประมาณ 2558 เพื่อเปดโอกาสใหโรงเรียนไดแลกเปลี่ยน
แนวคิด วิธีการ รวมทั้งทําความเขาใจในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมตามแนว
ยุทธศาสตร 4 5 6 อยางจริงจัง สงผลใหนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กมีทักษะการเรียนรูที่ดีและมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดีขึ้น เปนไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติตอไป
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อพัฒนาผูบริหารและครู ใหเขาใจถึงแนวทางการขับเคลื่อน การติดตามประเมินและรายงาน
ผลโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมจากหนวยงานตนสังกัด ปงบประมาณ 2558 โดยใช
ยุทธศาสตร 4 5 6
2.2 เพื่ อเป ดโอกาสให ผูบ ริ ห ารและครู ไดแ ลกเปลี่ย นเรียนรูและนํา แนวทางไปพัฒ นาคุณ ภาพ
การศึกษาดวยการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
2.3 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 5 กลุมสาระการเรียนรูหลัก ใหสูงขึ้น
ในปการศึกษา 2558 ไดแก กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม ภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
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3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1) ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนจากโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 132 คน
2) ศึกษานิเทศก และรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 14 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
1. ผู บ ริ ห ารและครู สามารถวางแผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาทางไกลผ า นดาวเที ย ม
โดยใชยุทธศาสตร 4 5 6 ได
2. ผูบริหารและครู สามารถวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการศึกษาทางไกล
ผานดาวเทียม ใหเปนไปตามแนวทางการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผล จากหนวยงาน
ตนสังกัดได
3. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปการศึกษา 2558 สูงขึ้น
4. กรอบดําเนินงานและปฏิทินดําเนินการ
ระยะเวลา
กิจกรรม
ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ
4.1 ขั้นเตรียม
มีนาคม 2558 นางสาวจุฑาภรณ บุญสุข
4.1.1. แตงตั้งคณะทํางานดําเนินโครงการ
นางสาวลฎาภา นาคคูบัว
4.1.2. จัดเตรียมเอกสาร สถานที่ดําเนิน
โครงการ
4.2 ขั้นดําเนินการ
เมษายน 2558 นางสาวจุฑาภรณ บุญสุข
4.2.1 สัมมนาการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นางสาวลฎาภา นาคคูบัว
ดวยเทคโนโลยีการจัดการศึกษาทางไกลผาน
ดาวเทียม สําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก
ปงบประมาณ 2558
4.3 ขั้นสรุป
พ.ค. – ส.ค. นางสาวจุฑาภรณ บุญสุข
4.3.1 นิเทศ ติดดาม สรุปและรายงานผล
นางสาวลฎาภา นาคคูบัว
2558
การดําเนินโครงการ
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5.งบประมาณ แผนงานการดําเนินการตามกรอบขอตกลงประชาคมอาเซียน งบเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ
งบดําเนินงาน จํานวน 40,000บาท (สี่หมื่นบาทถวน) ขอถัวจายทุกรายการ ประกอบดวย
รายจายดังตอไปนี้
ที่
รายการ
งบดําเนินงาน (บาท)
คาตอบ คาใชสอย คาวัสดุ
แทน
1. ขั้นเตรียมดําเนินการ
1.1 คาจัดจางทําเอกสาร จํานวน 148 เลม ๆ ละ 100 บาท
14,800
เปนเงิน (148 เลม x 100บาท)
2. ขั้นดําเนินการ
๒.๑ สัมมนาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีการจัด
การศึก ษาทางไกลผานดาวเทียม สํา หรับ โรงเรี ยนขนาดเล็ ก
จํานวน 146 คน
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน ๒ มื้อ ๆ ละ 30 บาท
8,760
เปนเงิน (146 คน x ๒ มื้อ x 30 บาท)
- คาอาหารกลางวัน จํานวน ๑ มื้อ มื้อละ 9๐ บาท
13,140
เปนเงิน (146 คน x ๑ มื้อ x 9๐ บาท)
๓. ขั้นสรุป
3.1 จัดทํารูปเลมรายงานผลการดําเนินโครงการ
- คาจัดจางทําเลมรายงาน จํานวน 3 เลม ๆ ละ 100 บาท
เปนเงิน (3 เลม x 100บาท)
- คาสถานที(่ อาคารวิทยบริการ) 1 วันๆ ละ 3,000 บาท
รวมทั้งสิ้น (สี่หมื่นบาทถวน)

300
3,000
40,000
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6. การติดตามและประเมินผล
ตัวบงชี้สภาพความสําเร็จ
1. โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียน
สามารถจัดการเรียนรูโดยเทคโนโลยี
ทางไกลผานดาวเทียม ไดอยางมี
ประสิทธิภาพตามยุทธศาสตร 4 5 6
2. ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้น ป.6 สูงขึ้นรอยละ 3
3. ผลการทดสอบ NT ชั้น ป.3 สูงขึ้น
รอยละ 3

วิธีการประเมิน
1. การสังเกต
2. การสัมภาษณ
2. การนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
การเนินงาน

เครื่องมือที่ใชวัดและประเมินผล
1. แบบสังเกต
2. แบบสัมภาษณ
3. แบบนิเทศติดตาม

(ลงชื่อ)
ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูเสนอโครงการ
( นางสาวจุฑาภรณ บุญสุข )
(นางสาวเอื้ออารี ทวมเสม )
ศึกษานิเทศก ชํานาญการ
หัวหนากลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึก
วาที่ ร.ต.

(ศุภกฤต ตรีมงคล)

ผูเห็นชอบโครงการ

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

ผูอนุมัติโครงการ

(นายประหยัด อนุศิลป)
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โครงการ
อบรมพัฒนาครูสอนวิชาภาษาอังกฤษที่วุฒิไมตรงเอก
แผนงาน
การดําเนินการตามกรอบขอตกลงประชาคมอาเซียน
สนองจุดเนน สพฐ. ที่ 1 ดานผูเรียน
หนวยงานที่รับผิดชอบ กลุมนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวเอื้ออารี ทวมเสม นางสาวขวัญยืน มูลศรี และคณะ
ระยะเวลาดําเนินการ พฤษภาคม 2557 – กันยายน 2558
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนใหมีคุณภาพเพื่อเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศนั้น นับวา
มีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง รัฐบาลไดใหความสําคัญเกี่ยวกับการใหหลักประกันขั้นพื้นฐานบริการ
สาธารณะภายใตบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ในการพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของคนไทยอยางมีบูรณาการและสอดคลองกันตั้งแตระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา ทั้งใน
และนอกระบบการศึกษา เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพระบบการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาหลักสูตร
ปรับ ระบบการผลิ ต และพัฒ นาครูใ หมีคุณ ภาพและคุ ณธรรมอยา งทั่วถึ ง ต อเนื่อ งและกาวทั นการ
เปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน การปฏิรูปการศึกษารอบสองซึ่งกําหนดการขับเคลื่อนระหวาง ป พ.ศ.
2552 – 2561 เพื่อคนไทยไดเ รียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ โดยมีตัวชี้วัด 4 ขอใหมคือ 1) พัฒ นา
คุณภาพของผูเรียนยุคใหมใหมีคุณลักษณะเกงดี มีสุข คงเอกลักษณความเปนไทยและเทาทันความเปน
สากล 2) พัฒนาครูยุคใหม ใหมีความรูความสามารถและทักษะทางวิชาชีพที่สอดรับการเปลี่ยนแปลง
3) พัฒนาสถานศึกษาเปนแหลงเรียนรูยุคใหม และ 4) พัฒนาการบริหารจัดการใหมที่มุงเนนการกระจาย
อํานาจ และการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาอยางแทจริง เจตนารมณของการปฏิรูปการศึกษารอบสอง
จะประสบผลสําเร็จ ได ปจ จัยที่สําคัญ ยิ่ง คือ ครู สํานัก งานเลขาธิก ารสภาการศึกษาไดติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาที่ผานมาพบวา ยังมีปญหาที่ตองเรงปรับปรุงแกไข พัฒนาและสานตอใน
หลายเรื่อง เชน ดานการพัฒ นาคุณภาพผูเ รียน พบวา สัม ฤทธิผ ลในวิชาหลัก ได แก ภาษาอัง กฤษ
คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร มีคาเฉลี่ยต่ํากวารอยละ 50 ดานการผลิตและการพัฒ นาครู พบวา
มีปญหาครูผูสอนไมตรงวุฒิ และขาดแคลนครูบางพื้นที่ โดยเฉพาะทองที่ทุรกันดารและหางไกล การที่จะ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพของผูเรียน ครูเปนปจจัยสําคัญที่สุดที่จะเปนผูเอื้ออํานวยใหเกิดการ
เรียนรูแกผูเรียน และสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ
ดังนั้น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จึงไดนําเสนอโครงการพัฒนาครู
สอนภาษาอัง กฤษที่ส อนไม ตรงวุฒิ /วิชาเอก ของโรงเรียนในสัง กั ด เพื่อ พัฒ นาความรู ทั ก ษะและ
ประสบการณในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การผลิตและการใชสื่อ การพัฒนาผูเรียน การวัดผล
และประเมินผล ใหมีประสิทธิภาพ และสงผลตอการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหเปนไปตามจุดมุงหมาย
ของหลักสูตรตอไป
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2.วัตถุประสงค
2.1 เพื่อพัฒนาครูสอนวิชาภาษาอังกฤษที่วุฒิไมตรงเอก ใหมีความรู ทักษะและประสบการณ
ในการ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย ในกลุมสาระการเรียนรูหลักไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.2 เพื่อพัฒนาครูสอนวิชาภาษาอังกฤษที่วุฒิไมตรงเอก สามารถพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ
ตามหลักสูตรกําหนด
2.3 เพื่อสรางความตระหนักและแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง และการปฏิบัติงาน
ของครูที่สอนวิชาภาษาอังกฤษใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. เปาหมาย
3.1 ดานผลผลิต
3.1.1 ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษที่มีวุฒิไมตรงเอก จํานวน 160 คน
3.2 ดานผลลัพธ
3.2.1 ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษที่มีวุฒิไมตรงเอกที่ผานการอบรม มีความรูและทักษะ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอยางมีประสิทธิภาพ
3.2.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้น
4. วิธีดําเนินงาน
กิจกรรม
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมวางเตรียมหลักสูตรการอบรม
1.2 เสนอขออนุมัติโครงการ
1.3 อนุมัติโครงการ
1.4 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
2. ขั้นดําเนินการ
2.1 จัดทําหลักสูตรการอบรม
2.2 จัดเตรียมสื่ออุปกรณและเอกสาร
2.3 แจงผูเขาอบรมเขารับการอบรม
2.4 ดําเนินการจัดการอบรม
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1 สรุปและประเมินผลการดําเนินงาน
3.2 รายงานผลการดําเนินงาน

ระยะเวลา
พฤษภาคม 58กันยายน2558

ผูรับผิดชอบ
กลุมนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา
นางสาวเอื้ออารี ทวมเสมและ
นางสาวขวัญยืน มูลศรี
คณะศึกษานิเทศก และเจาหนาที่
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5. งบประมาณ

แผนงานการดําเนินการตามกรอบขอตกลงประชาคมอาเซียน งบเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ
งบดําเนินงาน เปนเงินงบประมาณ จํานวน 482,000 บาท (สี่แสนแปดหมื่นสองพันบาทถวน) ตาม
รายละเอียด หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ
รายละเอียดคาใชจายโครงการ
งบประมาณ
งบประมาณจําแนกตามการใช
ที่
กิจกรรม
ที่ใช
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
คาใชจายในการอบรมครูสอนวิชา
ภาษาอังกฤษที่มีวุฒิไมตรงเอก จํานวน 160
คน ระยะเวลา 3 วัน เพื่อใชจายรายการ
ดังนี้
1 คาที่พักผูเขาอบรม วิทยากร/คณะทํางาน
จํานวน 160 คน คืนละ 600บาท 2 วัน
192,000
192,000
120,000
120,000
2 คาอาหารกลางวันผูเขาอบรม วิทยากร/
คณะทํางาน จํานวน 160 คน มื้อละ 250
บาท 3 มื้อ
3 คาอาหารเย็นผูเขาอบรม วิทยากร/
คณะทํางาน จํานวน 160 คน มื้อละ 300
บาท 2 มื้อ

96,000

-

4 คาอาหารวางและเครื่องดื่มผูเขาอบรม
วิทยากร/คณะทํางาน จํานวน 160 คน มื้อ
ละ 50 บาท 6 มื้อ
5 คาตอบแทนวิทยากร
6 คาพาหนะ/คาน้ํามันเชื้อเพลิง
7 คาวัสดุฝกและคาถายเอกสาร

48,000
14,100
2,000
9,900

14,100

รวม

482000

14,100

96,000

-

48,000

2,000
458000
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9,900
9,900

6. การติดตามและประเมินผล
ตัวบงชี้สภาพความสําเร็จ
1.
2.
3.
4.

พฤติกรรมการอบรม
การเรียนรู
พฤติกรรมหลังการอบรม
ผลลัพธที่เกิดตอองคกร

เครื่องมือ
วัดและประเมินผล
1.การวัดความพึงพอใจของ 1. แบบวัดความพึงพอใจ
2. แบบสังเกต
ของบุคลากรที่มีตอการ
เขารวมโครงการ
2. สังเกตพฤติกรรม
วิธีการประเมิน

7.ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษที่มีวุฒิไมตรงเอกที่ผานการอบรม มีความรูและทักษะในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษอยางมีประสิทธิภาพ
7.2 ผูเรียนมีสัมฤทธิผลในวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น
7.3 ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษที่มีวุฒิไมตรงเอกที่ผานการอบรม มีความตระหนักและเกิด
แรงจูงใจในการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
7.4 สถานศึกษาตนสังกัดมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูที่ผานการ
อบรม

ผูเสนอโครงการ

(นางสาวเอื้ออารี ทวมเสม)
ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
วาที่ ร.ต.

ผูเห็นชอบโครงการ

(ศุภกฤต ตรีมงคล)
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

ผูอนุมัติโครงการ

(นายประหยัด อนุศิลป)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
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โครงการ
คายรูอานรูเขียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 อานไมออกเขียนไมได ไมมี ป 2558
แผนงาน
การดําเนินการตามกรอบขอตกลงประชาคมอาเซียน
สนองจุดเนน สพฐ. ที่ 1 ดานผูเรียน
หนวยงานที่รับผิดชอบ กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ผูรับผิดชอบโครงการ นายสมาน บุตรภักดิ์
ระยะเวลาดําเนินการ 1 เมษายน 2558 – 30 เมษายน 2558
1. หลักการและเหตุผล
ดวยกระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดกําหนด
นโยบายและจุดเนน ตลอดจนแนวทางการพัฒ นาคุณภาพผูเ รียนตามหลัก สูตรแกนกลางการศึก ษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของนําไปสูการปฏิบัติถึงระดับสถานศึกษาและ
ระดับหองเรียน อันจะชวยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหสูงขึ้น และในสวนการพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย มีจุดเนนใหพัฒนานักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 ใหอานออกเขียน
ไดทุกคน ซึ่งจะเปนทักษะพื้นฐานและจะเปนเครื่องมือในการศึกษาหาความรูในกลุมสาระการเรียนรูอื่น ๆ
ตอไป
เพื่อสนองนโยบาย และจุดเนนดังกลาว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 2 ไดตระหนักถึงความสําคัญจําเปนในการพัฒนาการอาน และการเขียนภาษาไทย โดย
กําหนดนโยบายวากอนสิ้นปการศึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ตองอานออกเขียนไดทุกคน
กอนจะเลื่อนชั้นไปเรียนในชั้นเรียนที่สูงขึ้น จึงไดจัดทําโครงการนี้
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อพัฒนาสื่อ นวัตกรรม การจัดกิจกรรมการเรียนรู เพื่อการอานออก เขียนได ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่ยังมีปญหาอานไมออก และเขียนไมได ในวันสิ้นปการศึกษา
2.2 เพื่อพัฒนานักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2557 ที่ยังอานไมออกเขียนไมได
ใหอานออกเขียนไดทุกคน ใหอานออกเขียนไดทุกคน กอนเลื่อนชั้นไปเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
3. เปาหมาย
3.1 ดานปริมาณ
3.1.1 พั ฒ นาสื่ อ นวั ตกรรมเพื่ อพัฒ นาการอาน การเขียน ชั้นประถมศึก ษาปที่ 3
อยางนอย1 ชุด เพื่อเปนแบบฝกพัฒนาการอาน การเขียนตลอดระยะเวลาการเขาคาย
3.1.2 พัฒนาการอาน และการเขียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่ยังอานไมออก
เขียนและเขียนไมได จํานวน 9 คน
3.2 ดานคุณภาพ
3.2.1 คณะวิทยากรจัดกิจกรรมพัฒนาการอาน การเขียน นักเรียนที่เขาคาย ดวยสื่อ
และนวัตกรรม และวิธีการที่หลากหลาย เนนการฝกอาน ฝกเขียน ภาษาไทย
3.2.2 นักเรียนที่เขาคาย ไดรับการพัฒนาการอาน การเขียน อยางมีคุณภาพ เมื่อครบ
กําหนดเวลาเขาคาย แลวทดสอบ การอาน การเขียน ตามเกณฑทดสอบ และตองพัฒนาใหผานเกณฑ
ทุกคน
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4. วิธีดําเนินงานและปฏิทินดําเนินการ
กิจกรรม
1. จัดทํา เสนอ และขออนุมัติโครงการ ฯ
2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ ฯ
3. ประชุมคณะวิทยากร และคณะกรรมการคาย ฯ
4. จัดคายนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
5. ประเมินผลการจัดคาย ฯ
6. ทดสอบการอานเขียนนักเรียนเขาคาย ฯ
7. สรุป รายงานผล โครงการ ฯ

ระยะเวลา
ดําเนินการ
มีนาคม 2558
มีนาคม 2558
มีนาคม 2558
เมษายน 2558
เมษายน 2558
เมษายน 2558
พฤษภาคม 2558

ผูรับผิดชอบ
นายสมาน บุตรภักดิ์
นายสมาน บุตรภักดิ์
คณะกรรมการ ฯ
คณะกรรมการ ฯ
คณะกรรมการ ฯ
คณะกรรมการ ฯ
คณะกรรมการ ฯ

5. งบประมาณ
แผนงานการดําเนินการตามกรอบขอตกลงประชาคมอาเซียน งบเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ
งบดําเนินงาน จํานวนเงิน 17,820 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดรอยยี่สิบบาทถวน) โดยขอถัวจาย
ทุกรายการ ตามรายละเอียด ดังนี้
งบดําเนินงาน (บาท)
ที่
รายการ
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
1
- คาอาหารกลางวันนักเรียน 9 คน ๆ ละ 18 มื้อ ๆ ละ
30 บาท เปนเงิน
4,860 2
3

- คาเบี้ยเลี้ยงคณะวิทยากร 6 คน ๆ ละ 4 วัน ๆ ละ
240 บาท เปนเงิน
- คาพาหนะวิทยากร 6 คน ๆ ละ 4 วัน ๆ ละ
300 บาท เปนเงิน
รวม
รวมทั้งสิ้น (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดรอยยี่สิบบาทถวน)

5,760 7,200 17,820 17,820 -
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6. การติดตามและประเมินผล
ตัวบงชี้สภาพความสําเร็จ
1. คณะวิทยากรสรางสื่อ นวัตกรรม
การพัฒนาการอานเขียนสําหรับนักเรียนที่มี
ปญหาการอานเขียนไดอยางนอย 1 ชุด
2. นักเรียนชั้น ป.3 ที่เขาคาย เมื่อถึง
วันปดคาย อานออกเขียนไดทุกคน

วิธีการประเมิน
- สํารวจ / สอบถาม
-ทดสอบการอานเขียน

(นายสมาน บุตรภักดิ)์
ศึกษานิเทศก

เครื่องมือที่ใชวัดและประเมินผล
- แบบสํารวจ /แบบสอบถาม
- แบบทดสอบการอานเขียน

ผูรับผิดชอบโครงการ

ผูเห็นชอบโครงการ

(นางสาวเอื้ออารี ทวมเสม )
หัวหนากลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

วาที่ ร.ต.

ผูเห็นชอบโครงการ

(ศุภกฤต ตรีมงคล)
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

ผูอนุมัติโครงการ

(นายประหยัด อนุศิลป)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
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โครงการ
สื่อพัฒนาภาษาอาเซียน
แผนงาน
การดําเนินการตามกรอบขอตกลงประชาคมอาเซียน
สนองจุดเนน สพฐ.
ที่ 1 ดานผูเรียน
หนวยงานที่รับผิดชอบ กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวกัญณัฏฐ ทับเกตุ
ระยะเวลาดําเนินการ เมษายน 2558 ถึง พฤษภาคม 2558
1. หลักการและเหตุผล
“ประชาคมอาเซียน หรือสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต” (Association
of South East Asian Nations : ASEAN) เปนองคกรระหวางประเทศระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใตนั้นประกอบดวย 3 เสาหลัก คือ ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน (ASEAN PoliticalSecurity CommunityหรือPSC)ความมั่นคงและเสถียรภาพทางการเมืองเปนพื้นฐานสําคัญในการพัฒนา
ดานอื่นๆเพื่อใหประชาชนในอาเซียนอยูรวมกันอยางสันติสุขและปราศจากภัยคุกคามดานารทหารและ
ภัยคุกคามในรูปแบบใหม เชน ปญหายาเสพติด และปญหาอาชญากรรมขามชาติ ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน(ASEAN Economic Communityหรือ AEC) คือบริบททางเศรษฐกิจการคาและการลงทุน
ระหวางประเทศที่มีการแขงขันสูงอันสงผลใหประเทศตางๆปรับตัวเองเพื่อใหไดรับประโยชนจากระบบ
เศรษฐกิจโลกประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEANSocio-Cultural Community หรือ ASCC)
มีเปาหมายใหอาเซียนเปนประชาคมที่มีประชาชนเปนศูนยกลาง สังคมที่เอื้ออาทรและแบงปน ประชาชน
นักเรียนอาเซียนมีสภาพความเปนอยูที่ดีมีการพัฒนาในทุกดานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
นักเรียน สงเสริมการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน รวมทั้งสงเสริมอัตลักษณของอาเซียนและ ในวันที่
31 ธันวาคม 2558 นี้ เราจะกาวสูความเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 10 ประเทศจะรวมเปนหนึ่งเดียว
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดเรงพัฒนาเด็กและเยาวชนไทย ใหรูจัก
วัฒนธรรม สังคม ความเปนอยูของเพื่อนอีก 9 ประเทศ ที่จะสามารถกาวสูประชาคมอาเซียนอยางมั่นใจ
โดยการดําเนินโครงการพัฒนาประชาคมสูอาเซียน (Spirit of ASEAN) เพื่อรองรับการรวมกลุมของ
ประเทศอาเซียน ในป 2558 การพัฒนามาตรฐานการศึกษาไทยใหกาวไปสูประชาคมอาเซียนนั้นคงไม
เพียงพอแตยังตองพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยใหมีศักยภาพพรอมรับกับความเปลี่ยนแปลงของกระแส
สังคมโลกไดอยางมั่นใจที่สําคัญคือทุกภาคสวนในสังคมตองผสานความรวมมือขับเคลื่อนการศึกษาไทยให
กาวไปสูเวทีโลกไดอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ไดดําเนินการจัดการศึกษา
เพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนมาอยางตอเนื่อง ตั้งแตปการศึกษา 2555 และเพื่อใหการ
ขับเคลื่อนเกิดผลอยางยั่งยืนตอเนื่อง จึงไดจัดทําโครงการสื่อพัฒนาภาษาอาเซียนขึ้นเพื่อเปนเครื่องมือชวย
ในการพัฒนาศักยภาพดานการใชภาษาเพื่อนบานอาเซียนของ ผูบริหาร ครู บุคลากรในเขตพื้นที่
การศึกษา ตลอดจนผูสนใจในการเรียนรูภาษาเพื่อนบานอาเซียนดวยตนเอง ใหมีความสามารถขั้นพื้นฐาน
ในการสื่อสารกับเพื่อนสมาชิกอาเซียนและเปนสิ่งที่ทําใหเกิดความเขาใจระหวางกันนําไปสูการรวมตัวกัน
อยางสมบูรณแบบในอนาคตอันใกลนี้
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2.วัตถุประสงค

1. เพื่อจัดหาสื่อพจนานุกรมอาเซียนและประโยคสนทนาภาษาอาเซียน(หนังสือพูดได)
ไวในศูนยสื่อนวัตกรรมฯ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
2. เพื่อเปนแหลงเรียนรูใหกับ ผูบริหาร ครู และบุคลากรในการเรียนรูภาษาอาเซียน
ดวยตนเอง
3. เปาหมาย
3.1 ดานผลผลิต
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2 มีสื่อพจนานุกรมอาเซียนและ
ประโยคสนทนาภาษาอาเซียน(หนังสือพูดได)ไวในศูนยสื่อนวัตกรรมฯ สําหรับผูบริหาร ครู และบุคลากร
ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2 จํานวน 2 ชุด
3.2 ดานผลลัพธ
ผูบริหาร ครู และบุคลากร ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
พัฒนาทักษะภาษาอาเซียน โดยใชสอื่ พจนานุกรมอาเซียนและประโยคสนทนาภาษาอาเซียน(หนังสือ
พูดได)เรียนรูดวยตนเอง
4.วิธีดําเนินงาน/กิจกรรม
ที่
1
2

กิจกรรม
จัดซื้อสื่อพจนานุกรมอาเซียนและ
ประโยคสนทนาภาษาอาเซียน
(หนังสือพูดได)
รายงานผล

ระยะเวลาดําเนินการ
1 เม.ย.58– 30 พ.ค. 58
ต.ค. 58

ผูรับผิดชอบ
-กลุมบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย
นางสาวกัญณัฏฐ ทับเกตุ

5. งบประมาณ
แผนงานการดําเนินการตามกรอบขอตกลงประชาคมอาเซียน งบเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ
งบดําเนินงาน จํานวน 93,800 บาท (เกาหมื่นสามพันแปดรอยบาทถวน)
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กิจกรรม

งบประมาณ
คาตอบ คาใชสอย คาวัสดุ
แทน

จัดซื้อสื่อพจนานุกรมอาเซียนและ
ประโยคสนทนาภาษาอาเซียน
11 ภาษา (หนังสือพูดได)
ประกอบดวยหนังสือ 34 เลม
ปากกาพูดได 1 เลม
ชุดละ 46,900 บาท จํานวน 2 ชุด

รวม

-

-

93,800

-

93,800

รวม

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ

เม.ย. 58 –
พ.ค. 58

-กลุม
บริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย
-น.ส.กัญณัฏฐ
ทับเกตุ

-

-

93,800

รวมทั้งสิ้น 93,800 บาท (เกาหมื่นสามพันแปดรอยบาทถวน)
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ

วิธีการประเมิน

- บันทึกการใชสื่อ
บุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรีเขต 2 ไดพัฒนาทักษะ - สอบถาม/สัมภาษณ
ภาษาเพื่อนบานเพื่อการสื่อสารและสามารถ
ใชบทสนทนาภาษาเพื่อนบานระดับพื้นฐาน
เบื้องตนได

เครื่องมือ
- แบบบันทึกการใชสื่อ
- แบบสัมภาษณ
- แบบสอบถามความพึงพอใจ
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7 .ผลที่คาดวาจะไดรับ
ผูบริหาร ครู และบุคลากร ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 พัฒนา
ทักษะภาษาอาเซียน โดยใชสื่อพจนานุกรมอาเซียนและประโยคสนทนาภาษาอาเซียน(หนังสือพูดได)
เรียนรูดวยตนเอง

(นางสาวกัญณัฏฐ ทับเกตุ)
ศึกษานิเทศก

ผูเสนอโครงการ

ผูเห็นชอบโครงการ

(นางสาวเอื้ออารี ทวมเสม )
หัวหนากลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

วาที่ ร.ต.

ผูเห็นชอบโครงการ

(ศุภกฤต ตรีมงคล)
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

ผูอนุมัติโครงการ

(นายประหยัด อนุศิลป)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
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โครงการ
แผนงาน
สนองจุดเนน สพฐ.
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผูสอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
การดําเนินการตามกรอบขอตกลงประชาคมอาเซียน
ที่ 1 ดานผูเรียน
กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
นายศตวรรษ นิลประพัฒน
1 มีนาคม 2558 - 30 กันยายน 2558

______________________________________________________________________________________________________

1. หลักการและเหตุผล
การอานการเขียนเปนทักษะทางภาษาที่สําคัญและจําเปนมากในการดํารงชีวิตของคนในยุค
ปจจุบันยิ่งมากกวาทุกสมัยที่ผานมา เพราะวิทยาการและเทคโนโลยีตางๆ ไดเปลี่ยนแปลงกาวหนาอยาง
รวดเร็วจนสภาพของสังคมไดกลายเปนสังคมขาวสาร ดังนั้น ทุกคนจําเปนตองมีทักษะการอานและการ
เขียน สําหรับการเรียนใน ชั้นประถมศึกษานั้นการอานและการเขียนภาษาไทยเปนปจจัยที่สําคัญในการ
เรียนรูเพราะการเรียนวิชาตางๆ ทุกระดับตองอาศัยความสามารถทางการอานการเขียนทั้งสิ้น ซึ่งมีผลให
ทักษะดานการฟง การพูดดีขึ้น ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาอื่นๆ ดีตามไปดวย แมวาการอานและ
การเขียนภาษาไทยมีความสําคัญเปนอยางมากในการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาดังกลาว แตในทาง
ปฏิบัติการอานและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนมีปญหาหลายประการ ซึ่งจะเห็นไดจากผลการสอบ
ระดับชาติ (O-NET) วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2557 ของโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 พบวา มีโรงเรียนที่มีผลสอบระดับชาติ(O-NET)
วิชาภาษาไทย ต่ําวาระดับประเทศ มากถึง 88 โรงเรียน นอกจากนี้ปญหานักเรียนอานไมออกเขียนไมไดก็
ยังมีปรากฎอยู เชน นักเรียนไมรูจักสระ ไมสามารถประสมคํา และไมสามารถสะกดคําได เพื่อใหเกิดความ
ตอเนื่องในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย
และแกไขปญหาการอานการเขียน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จึงจัดทําโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาครูผูสอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย จุดเนนการพัฒนานักเรียน
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแกไขปญหาการอานการเขียน เพื่อใหนักเรียนสามารถอานออก
เขียนได และสามารถนําไปในชีวิตประจําวันและการศึกษาหาความรูในอนาคตตอไป
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนานักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 การอานออกเขียนได และ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. เพื่อพัฒนาครูผูสอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ในการจัดการเรียนรูและผลิตสื่อการสอน
เพื่อนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนในการอานการเขียนตามหลักสูตร
3. เพื่อพัฒนาครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ใหมีความรู
ความสามารถในการสอนภาษาไทย เพื่อนําไปพัฒนาผูเรียนใหเต็มศักยภาพเปนรายบุคคล
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3. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
1. จัดทําฐานขอมูลคํา บัญชีคําใหม (คลังคํา) ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 จํานวน 170 เลม
2. จัดทําแบบฝกเตรียมความพรอมทักษะภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 จํานวน 170 เลม
3. จัดทําชุดฝกทักษะการอานการเขียนการชั้นประถมศึกษาปที่ 1 (เนนการแจกลูกผสมคํา)
เกี่ยวกับเรื่อง พยัญชนะ สระ วรรณยุกตและตัวสะกด จํานวน 170 เลม
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผูสอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 จํานวน 156 คน
5. นิเทศ ติดตามประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 อานออก เขียนได ทุกคน
2. ผูบริหารโรงเรียนสงเสริมสนับสนุนการอาน การเขียน ในการจัดการเรียนการสอนใหได
มาตรฐานและคุณภาพของหลักสูตรแกนกลาง
3. ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สามารถจัดการเรียนรูที่ใชสื่อสงเสริมและพัฒนาการ
อานการเขียนได รอยละ 100
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยสูงขึ้นรอยละ 5
4. กิจกรรมและการดําเนินการ
กิจกรรมที่ 1 จัดทําเอกสาร ชุดฝกทักษะการอานการเขียนภาษาไทย จํานวน 3 เลม
ประกอบดวยเลมที่ 1 แบบฝกเตรียมความพรอมทักษะภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 จํานวน 170 เลม
เลมที่ 2 แบบฝกทักษะการอานการเขียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 จํานวน 170 เลม
เลมที่ 3 บัญชีคําใหม (คลังคํา) ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 จํานวน 170 เลม
กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะทํางานจัดทําชุดฝกทักษะการอานการเขียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
จํานวน 2 วัน โดยจัดทําตนฉบับชุดฝก จํานวน 3 เลม ประกอบดวย
1. แบบฝกเตรียมความพรอมนักเรียนดานภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
2. แบบฝกทักษะการอานการเขียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 (เนนการแจกลูกผสมคํา)
3. บัญชีคําใหม (คลังคํา) ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผูสอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 จํานวน
2 วัน เพื่อการสัมมนาสรางความรูความเขาใจและการใชชุดฝกทักษะการอานการเขียนที่จัดทําขึ้น โดย
ดําเนินการ 3 ขั้น ดังนี้
ขั้นที่ 1 การเตรียมความพรอมภาษาไทยนักเรียน กอนเรียน โดยใชแบบฝกเตรียมความ
พรอม กอนเรียน 1 เดือน
ขั้นที่ 2 การประเมินทักษะภาษาไทยนักเรียนทุกคนและจัดกลุมผูเรียน 3 ระดับ (ดี ปาน
กลาง ออน) เพื่อกําหนดกลุมผูเรียนในการพัฒนา และใชแบบฝกทักษะผูเรียน 3 ระดับ โดยผูปกครอง
นักเรียนมีสวนรวม
ขั้นที่ 3 สัมมนากระบวนการการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย โดยใชชุดฝกทักษะการ
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อานการเขียน ที่เนนแบบทักษะบันได 4 ขั้น ไดแก ขั้นอานออกเสียงแจกลูก-สะกดคํา-ผันเสียง วันละ
30 นาที ขั้นนําเด็กอานออกเสียงคํา และอานเรื่อง วันละ 5-10 นาที ขั้นคัดคําและเรื่องที่อานลงสมุด
วันละ 10 นาที และ ขั้นเขียนตามคําบอกคําที่เรียนรูแลว ในกระดาษทดสอบที่ครูแจกให และใหครูเก็บไว
ทุกแผน วันละ 10-15 นาที
กิจกรรมที่ 4 นิเทศติดตามประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดภาคเรียน
5. วิธีการดําเนินงาน
ระยะเวลา
ดําเนินการ
มี.ค. 2558

กิจกรรม
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
กิจกรรมที่ 1 จัดทําเอกสารแบบฝกทักษะการอานการเขียน
ภาษาไทย เลมที่ 1- 3
กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะทํางานจัดทําตนฉบับแบบฝกทักษะเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผูสอนภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
กิจกรรมที่ 4 นิเทศติดตามประสิทธิภาพและประสิทธิผล
พัฒนาการอานการเขียนผูเรียน ตลอดภาคเรียน
ดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ
(กอน-ระหวาง-หลังการดําเนินงาน)
สรุปและรายงานผลการดําเนินโครงการ

ผูรับผิดชอบ

นายศตวรรษ
นิลประพัฒน และ คณะ
เม.ย. 2558
นายศตวรรษ
นิลประพัฒน และ คณะ
1-10 เม.ย. 2558 นายศตวรรษ
นิลประพัฒน และ คณะ
1-2 พ.ค. 2558 นายศตวรรษ
นิลประพัฒน และคณะ
พ.ค. – ก.ย.
นายศตวรรษ
2558
นิลประพัฒน และคณะ
ก.ย. 2558
นายศตวรรษ
นิลประพัฒน และคณะ
ก.ย. 2558
นายศตวรรษ
นิลประพัฒน และคณะ

6. งบประมาณ แผนงานการดําเนินการตามกรอบขอตกลงประชาคมอาเซียน งบเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ
งบดําเนินงาน รวมทั้งสิ้น 126,900 บาท (ขอถัวจายทุกรายการ)รายละเอียดคาใชจาย

ที่

รายการ

1

คาจัดทําเอกสารชุดฝกทักษะการอานการเขียนภาษาไทย จํานวน 3 เลม
เลม 1 บัญชีคําพื้นฐาน ชั้น ป.1 จํานวน 170 เลม ๆ ละ 30 บาท
เลม 2 แบบฝกเตรียมความพรอมนักเรียนดานภาษาไทย ชั้น ป. 1 จํานวน
170 เลมๆ ละ 50 บาท
เลม 3 แบบฝกทักษะการอานการเขียน ป.1 จํานวน 170 เลมๆ ละ 150
บาท
รวม

งบดําเนินงาน (บาท)
คา
คา
คาวัสดุ
ตอบแทน ใชสอย
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5,100
8,500
25,500
39,100

ที่
2

3

งบดําเนินงาน (บาท)
คา
คาใช
คาวัสดุ
ตอบแทน สอย

รายการ

คาจัดประชุมคณะทํางานจัดทําแบบฝกทักษะเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ( จํานวน 6 คน 2 วัน )
- คาอาหารและเครื่องดื่ม คนละ 150 บาท จํานวน 6 คน 2 วัน เปนเงิน
- คาพาหนะคนละ 500 บาท จํานวน 6 คน เปนเงิน
รวม
คาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผูสอนภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 จํานวน 2 วัน
- คาวิทยากร 2 วัน 12 ชั่วโมงๆละ 300 บาท เปนเงิน
3,600
- คาพาหนะวิทยากรคนละ 500 บาท จํานวน 5 คน เปนเงิน
- คาอาหารและเครื่องดื่ม คนละ 150 บาท จํานวน 170 คน จํานวน 2 วัน
เปนเงิน
- คาซองเอกสารผูเขาอบรม 170 ซองๆละ 50 บาท เปนเงิน
- คาปายเวทีประชุมปฎิบัติการ 1 ปายๆละ 1,000 บาท
- คาหองประชุม จํานวน 3,000 บาท
- คาซีดีสําเนาชุดฝกทักษะภาษาไทย ชั้นป.1จํานวน 170 ชุดๆละ 20บาท
- คาวัสดุฝกปฎิบัติในการประชุม เปนเงิน
รวม 3,600
รวมทั้งสิ้น 3,600

7. การประเมินผล

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ผลผลิต
-ครูผูสอนภาษาไทย มีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอนภาษาไทย
-นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 อานออก เขียนไดทุกคน
-นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุม
สาระการเรียนรูภาษาไทยสูงขึ้นรอยละ 5
ผลลัพธ
-นักเรียนทุกคนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 2 ทุกคนไดรับการพัฒนาศักยภาพทางภาษาไทยอยาง
เปนระบบและมีประสิทธิภาพ

1,800
3,000
4,800

2,500
51,000
3,000

8,500
1,000

3,400
10,000
56,500 22,900
61,300 62,000

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช

-ประเมิน
-ประเมิน

-แบบติดตามผลการ
ดําเนินงาน
-แบบประเมิน
-แบบประเมิน

-สังเกต
-สัมภาษณ
-สอบถาม

-แบบสังเกต
-แบบสัมภาษณ
-แบบสอบถาม

-ประเมินผลงาน
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8. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ผูบริหารและครูผูสอนสามารถดําเนินการพัฒนาการอานการเขียนนักเรียนอยางเต็มศักยภาพ
มีการดําเนินการอยางตอเนื่อง และจริงจังทุกโรงเรียน
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ทุกคนมีความสามารถในการอานการเขียนตามมาตรฐานของ
หลักสูตรกําหนด
3. โรงเรียนในสังกัดดําเนินตามนโยบายการพัฒนาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ในป
การศึกษา 2558 อยางมีประสิทธิภาพ

(นายศตวรรษ นิลประพัฒน)
ศึกษานิเทศก

ผูเสนอโครงการ

ผูเห็นชอบโครงการ

(นางสาวเอื้ออารี ทวมเสม )
หัวหนากลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

วาที่ ร.ต.

ผูเห็นชอบโครงการ

(ศุภกฤต ตรีมงคล)
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

ผูอนุมัติโครงการ

(นายประหยัด อนุศิลป)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
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โครงการ ประชุมสัมมนาทางวิชาการ “ปแหงคุณภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษา”
แผนงาน
ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สนองยุทธศาสตร
ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียนทุกระดับทุกประเภท
กลุมที่รับผิดชอบ
กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผูรับผิดชอบโครงการ
นางสาวเอื้ออารี ทวมเสม และ นางสาวลฏาภา นาคคูบัว
ลักษณะโครงการ
ตอเนื่อง
ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม 2557- กันยายน 2558
____________________________________________________________________________
1. หลักการและเหตุผล
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
(พ.ศ.2552-2561) โดยมีวิสัยทัศนใหคนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพภายในป 2561 จะตองมี
การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูอยางเปนระบบใน 3 ประเด็นหลักคือการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาและการเรียนรูของคนไทยเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูที่มีคุณภาพอยางทั่วถึง
สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งนี้ไดกาหนดกรอบแนวทางใน
การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูอยางเปนระบบไว 4 ประการ คือ การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม
การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุคใหมและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการจัดการศึกษา
แนวใหม
จากการวิเคราะหปญหาดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT/O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3
ระดับประถมศึกษาปที่ 6 และมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2557 ใน 5 กลุมสาระหลักของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต2ปรากฏวามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากวาคาเฉลี่ยระดับประเทศ
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนภารกิจที่สําคัญที่สุดของสถานศึกษาซึ่งสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษามีบทบาทหลักในการสนับสนุน สงเสริม อํานวยการ ใหโรงเรียนไดดําเนินการ
เพื่อพัฒนานักเรียนทุกคนที่ไดเขาเรียน และจบการศึกษาอยางมีคุณภาพ และคุณภาพสูงตามเกณฑ
เปาหมาย และมาตรฐานของหลักสูตรใหนักเรียนไดพัฒนาเต็มศักยภาพ เปนรายบุคคลและทุกคน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีความจําเปนตองใหผูปฏิบัติและผูเกี่ยวของ
รับทราบนโยบายในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้นไมต่ํากวา
คาเฉลี่ยระดับประเทศ ใน 5 วิชาหลักจึงไดจัดทําโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พัฒนาครูสูการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยเนน 5 กลุมสาระวิชาหลักไดแก วิทยาศาสตร
คณิตศาสตร ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาตางประเทศ ใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุมสาระวิชา
หลักเพิ่มขึ้นอยางนอยรอยละ 5
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2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อรับนโยบายและแนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.2 เพื่อสรางความตระหนักในการใชผลการสอบในการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ประชุมผูบริหารโรงเรียน ครูวิชาการโรงเรียน ครูผูสอนชั้นประถมศึกษาปที่ 3,6
และมัธยมศึกษาปที่ 3 และผูเกี่ยวของ จํานวน 750 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 บุคลากรที่เกี่ยวของในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตระหนักในการนํา
นโยบายสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
4. วิธีดําเนินงานและปฏิทินปฏิบัติงาน
กิจกรรม
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมวางแผนการดําเนินงาน
1.2 เสนอขออนุมัติโครงการ
1.3 อนุมัติโครงการ
1.4 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
2. ขั้นดําเนินการ
2.1 จัดทําหลักสูตรการประชุมมอบนโยบาย
2.2 จัดเตรียมสื่ออุปกรณและเอกสาร
2.3 แจงผูเกี่ยวของเขาประชุม
2.4 ดําเนินการจัดการประชุม
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1 สรุปและประเมินผลการดําเนินงาน
3.2 รายงานผลการดําเนินงาน

ระยะเวลา
ตุลาคม2557 –
กันยายน 2558

ผูรับผิดชอบ
กลุมนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา
นางสาวเอื้ออารี ทวมเสม
และ
คณะศึกษานิเทศก และ
เจาหนาที่

12 พฤษภาคม
2558

5. งบประมาณ แผนงานการดําเนินการตามกรอบขอตกลงประชาคมอาเซียน งบเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ
งบดําเนินงาน จํานวนเงิน 193,600 บาท (หนึ่งแสนเกาหมื่นสามพันหกรอยบาทถวน) ขอถัวจายทุก
รายการ รายละเอียดดังนี้
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กิจกรรม
1. เตรียมการสถานที่จัดประชุม
1) คาจางเหมาจัดทําปาย ตบแตง
ดอกไม ผูกผา
2) คาเบี้ยเลี้ยงคณะทํางานจัดเตรียม
สถานที่ 1 วัน 30 คนๆละ 120 บาท
เปนเงิน
3) คาสถานที่
4) คาน้ํามันเชื้อเพลิง
5) คาเชาเกาอี้พรอมผาคุม จํานวน
500 ตัว ตัวละ 10 บาท
6) คาเชาเตนท 3 หลัง
7) คาจางเชาโปรแจคเตอรจํานวน 4
ชุดและวีดิโอ เปนเงิน
8) คาเอกสารประกอบการประชุม
700 ชุด ชุดละ 10 บาท เปนเงิน
9) คาวัสดุ
2. ประชุมผูบริหารโรงเรียน ครูวิชาการ
ครูผูสอน ชั้นประถมศึกษาปที่ 3,6
และมัธยมศึกษาปที่ 3และผูเกี่ยวของ
จํานวน 750 คน
1) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 750 คน
1วัน 2 มื้อ มื้อละ 30 บาท
2) คาอาหารกลางวัน 750 คน 1 วัน 1
มื้อ มื้อละ 90 บาท เปนเงิน
3) คาตอบแทนวิทยากร 1 คน ชั่วโมง
ละ 600 บาท จํานวน 2 ชั่วโมง
รวมทั้งสิ้น

งบดําเนินการ
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
10,000
3,600
23,000
4,000
5,000
2,400
15,000

ผูรับผิดชอบ
กลุมนิเทศฯ
กลุมนโยบายและ
แผนฯ
กลุมบริหารงาน
บุคคล
กลุมอํานวยการ
กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา
กลุมบริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย

7,000
9,900

45,000
67,500
1,200
1,200
193,600

143,100

49,300
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6. การประเมินผล
ตัวชี้วัด
วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช
- การสํารวจ
แบบนิเทศ ติดตามผล
รอยละของผูบริหารโรงเรียน ครู
แบบประเมินความพึงพอใจ
วิชาการ ครูผูสอนชั้นประถมศึกษาปที่ - การประเมิน
3,6 และมัธยมศึกษาปที่ 3 มีความรู
ความเขาใจกระบวนการ/วิธีการ
ยกระดับคุณภาพผูเรียน
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3, 6 และมัธยมศึกษาปที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น
รอยละ 5
7.2 ครูผูสอนมีการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรูและมีนวัตกรรมในการพัฒนาเพิ่มขึ้น
7.3 ผูบริหารโรงเรียนมีแนวทางการยกระดับคุณภาพผูเรียนในแตละสถานศึกษาที่เปนรูปธรรม

ผูเห็นชอบโครงการ

(นางสาวเอื้ออารี ทวมเสม )
หัวหนากลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

วาที่ ร.ต.

ผูเห็นชอบโครงการ

(ศุภกฤต ตรีมงคล)
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

ผูอนุมัติโครงการ

(นายประหยัด อนุศิลป)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
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จุดเนนที่ 2 ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา
โครงการ
สรรหาบุคคลเพื่อจัดจางเปนลูกจางชั่วคราวบุคลากรวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
แผนงาน
การดําเนินการตามกรอบขอตกลงประชาคมอาเซียน
สนองจุดเนน สพฐ จุดเนนที่ 2 ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา
หนวยงานที่รับผิดชอบ กลุมบริหารงานบุคคล
ผูรับผิดชอบโครงการ นางปาริชาติ สงวนสัตย
ระยะเวลาดําเนินการ เดือนกุมภาพันธ – มิถุนายน 2558
หลักการและเหตุผล
สํานั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ นพื้ นฐาน มีน โยบายในการยกระดับ คุณ ภาพ
การศึกษาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาและ
โรงเรีย นมั ธยมศึก ษาขนาดกลางและขนาดเล็ ก ที่ป ระสบป ญ หาการขาดแคลนครูวิ ท ยาศาสตร และ
คณิตศาสตร โดยมอบอํานาจใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการเกี่ยวกับ การรับสมัคร คัดเลือก
จางเหมาะ และสงมอบบุคลกรคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรเขาปฏิบัติหนาที่ในโรงเรียนที่ไดรับจัดสรร
งบประมาณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จึงตองดําเนินการคัดเลือกบุคคล
เพื่อจัดจางเปนลูกจางชั่วคราวบุคลกรคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรเมื่อมีอัตราวาง
วัตถุประสงค
เพื่อใหไดบุคคลที่มีความรูดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร เขาปฏิบัติหนาที่ในโรงเรียน
ที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณจางลูกจางชั่วคราวบุคลกรคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรตามโครงการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เปาหมาย
– เชิงปริมาณ
ไดบุคคลที่มีความรูและมีความเหมาะสมมาปฏิบัติงานดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
และสามารถสงมอบบุคลากรดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรใหโรงเรียนในสังกัด ไดรอยละ 100 ของ
โรงเรียน ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณจางบุคลากรดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
- เชิงคุณภาพ
โรงเรียนที่ไดรับจัดสรรงบประมาณจางบุคลากรดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
จัดการเรียน การสอนเหมาะสม ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น
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วิธีดําเนินงานและปฏิทินดําเนินการ
กิจกรรม
1. จัดทําโครงการ/ขออนุมัติโครงการ
2. ประกาศรับสมัครและดําเนินการคัดเลือก
3. ทําสัญญาจางลูกจางชั่วคราว

ระยะเวลา
ดําเนินการ
เดือนตุลาคม 2557
เมื่อมีอัตราวาง

ผูรับผิดชอบ
กลุมบริหารงานบุคคล
(นางปาริชาติ สงวนสัตย)

งบประมาณ
แผนงานการดําเนินการตามกรอบขอตกลงประชาคมอาเซียน งบเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ
งบดําเนินงาน จํานวน 15,100 บาท (หนึ่งหมื่นหาพันหนึ่งรอยบาทถวน)
รายละเอียดคาใชจายโครงการ
งบประมาณดําเนินการ(บาท)
ที่
รายการ
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ
1. ประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมการ
600
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
จํานวน 20 คนๆละ 30 บาท
2. ดําเนินการสอบคัดเลือก
1,800
- คาอาหารกลางวัน
จํานวน 20 คนๆ ละ 90 บาท
1,200
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (20 คน)
คนละ 30 บาท/มื้อ จํานวน 2 มื้อ
- คาวัสดุ
9,000
500
- คาถายเอกสาร
- คาสถานที่
2,000
รวม
6,100
9,000
รวมทั้งสิ้น
15,100

แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2558 (198)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

การติดตามและประเมินผล
ตัวบงชี้สภาพความสําเร็จ
1. การดําเนินการสอบเปนไป
ดวยความเรียบรอย บริสุทธิ์
ยุติธรรม
2. ทําสัญญาจางผูผานการ
คัดเลือกไดรอยละ 100
ของจํานวนอัตราวาง

วิธีการประเมิน
กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ สังเกต
แตงตั้งคณะกรรมการประเมิน
การทําสัญญาจางและขอมูลอัตราวาง
ของลูกจางชั่วคราวบุคลากร
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

ลงชื่อ

(นางปาริชาติ สงวนสัตย)
นักทรัพยากรบุคคล

เครื่องมือที่ใชวัดและประเมินผล
แบบสอบถามและการสังเกต
สัญญาจาง

ผูจัดทําโครงการ

ลงชื่อ
ผูเสนอโครงการ
(นางวราภรณ ศรีภานุมาต)

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ รักษาการในตําแหนง
ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล

ลงชื่อ

ผูเห็นชอบโครงการ

(ลงชื่อ)

ผูอนุมัติโครงการ

(นายเล็ก ทาเพชร)
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

(นายประหยัด อนุศิลป)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2558 (199)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

โครงการ
สรรหาบุคคลเพื่อจัดจางเปนลูกจางชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน
แผนงาน
การดําเนินการตามกรอบขอตกลงประชาคมอาเซียน
สนองจุดเนน สพฐ จุดเนนที่ 2 ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา
หนวยงานที่รับผิดชอบ กลุมบริหารงานบุคคล
ผูรับผิดชอบโครงการ นางปาริชาติ สงวนสัตย
ระยะเวลาดําเนินการ เดือนตุลาคม 2557 – มิถุนายน 2558
หลักการและเหตุผล
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบอํานาจใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ดําเนินการเกี่ยวกับการจางบุคคลเปนลูกจางชั่วคราวปฏิบัติหนาที่ธุรการในหลายโรงเรียน และสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จึงตองดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจางเปนลูกจาง
ชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียนเมื่อมีอัตราวาง (กรณีที่ปฏิบัติหนาที่มากกวา 1 โรงเรียน)
วัตถุประสงค

1. เพื่อใหไดบุคคลที่มีความสามารถและมีความเหมาะสมมาปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน
2. เพื่อใหขาราชการครูที่ตองปฏิบัติงานอื่นซึ่งไมใชภารกิจหลักในการพัฒนาผูเรียน
ไดปฏิบัติงาน ตามภารกิจหลัก คือจัดกิจกรรมการเรียนรูและการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมผี ลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดีขึ้น
เปาหมาย
– เชิงปริมาณ
ไดบุคคลที่มีความรูและมีความเหมาะสมมาปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนและสามารถ
สงมอบใหโรงเรียนในสังกัด ไดรอยละ 100 ของโรงเรียนที่ไดรับจัดสรรงบประมาณจางธุรการโรงเรียน
(กรณีปฏิบัติหนาที่มากกกวา 1 โรงเรียน)
- เชิงคุณภาพ
โรงเรียนที่ไดรับจัดสรรงบประมาณจางธุรการโรงเรียน สามารถปฏิบัติงานดานธุรการ
ไดรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
วิธีดําเนินงานและปฏิทินดําเนินการ
กิจกรรม
1. จัดทําโครงการ/ขออนุมัติโครงการ
2. ประกาศรับสมัครและดําเนินการ
คัดเลือก
3. ทําสัญญาจางลูกจางชั่วคราว

ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ
เดือนตุลาคม 2557
กลุมบริหารงานบุคคล
เมื่อมีอัตราวาง (ธุรการโรงเรียนที่ (นางปาริชาติ สงวนสัตย)
ปฏิบัติหนาทีม่ ากกวา 1 โรงเรียน)

แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2558 (200)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

งบประมาณ
แผนงานการดําเนินการตามกรอบขอตกลงประชาคมอาเซียน งบเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ
งบดําเนินงาน จํานวน 15,100 บาท (หนึ่งหมื่นหาพันหนึ่งรอยบาทถวน)
รายละเอียดคาใชจายโครงการ
ที่

รายการ

1. ประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมการ
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
จํานวน 20 คนๆ ละ 30 บาท
2. ดําเนินการสอบคัดเลือก
- คาวัสดุ
- คาถายเอกสาร
- คาสถานที่
คาอาหารกลางวัน
จํานวน 20 คนๆ ละ 90 บาท
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 20
คน
คน ละ 30 บาท/มื้อ จํานวน 2 มื้อ
รวม
รวมทั้งสิ้น

งบประมารดําเนินการ (บาท)
คาใชสอย
คาวัสดุ
600

500
4,000
1,800

600
7,000

1,200
8,100

รวม

7,000
500
4,000
1,800
1,200

7,000

แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2558 (201)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

15,100
15,100

การติดตามและประเมินผล
ตัวบงชี้สภาพความสําเร็จ
1. การดําเนินการสอบเปน
ไปอยางเรียบรอย
ดวยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม
๒. บรรจุผูผานการคัดเลือกได
รอยละ 100 ของ จํานวน
อัตราวาง

ลงชื่อ

วิธีการประเมิน
กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ สังเกต
แตงตั้งคณะกรรมการประเมิน
การทําสัญญาจางและขอมูลอัตรา
วางของลูกจางชั่วคราวตําแหนง
ธุรการโรงเรียน

(นางปาริชาติ สงวนสัตย)
นักทรัพยากรบุคคล

เครื่องมือที่ใชวัดและ
ประเมินผล
แบบสอบถาม

ผูจัดทําโครงการ

ลงชื่อ
ผูเสนอโครงการ
(นางวราภรณ ศรีภานุมาต)

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ รักษาการในตําแหนง
ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล

ลงชื่อ

ผูเห็นชอบโครงการ

(ลงชื่อ)

ผูอนุมัติโครงการ

(นายเล็ก ทาเพชร)
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

(นายประหยัด อนุศิลป)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2558 (202)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

โครงการ
แสดงมุทิตาจิตใหแกผูเกษียณอายุราชการ ประจําป 2558
แผนงาน
การดําเนินการตามกรอบขอตกลงประชาคมอาเซียน
สนองจุดเนน สพฐ จุดเนนที่ 2 ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา
หนวยงานที่รับผิดชอบ กลุมบริหารงานบุคคล
ผูรับผิดชอบโครงการ นางวัชรากร เคยบรรจง
ระยะเวลาดําเนินการ เดือนกันยายน 2558
...............................................................................................................................................................
หลักการและเหตุผล
ดวยในสิ้นปงบประมาณ 2558 มีขาราชการในสังกัดที่จะมีอายุครบ 60 ป และจะเกษียณอายุ
ราชการ ในวันที่ 30 กันยายน 2558 รวม 78 ราย แยกเปนขาราชการ 72 ราย ลูกจางประจํา 6 ราย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ไดตระหนักถึงคุณงามความดีของ
ขาราชการและลุกจางประจํา ที่ไดประกอบคุณงามความดีมาจนครบเกษียณอายุราชการ จึงไดจัดทํา
โครงการจัดทําพิธีแสดงมุทิตาจิตแกผูเกษียณอายุราชการ ประจําป 2558 เพื่อเปนการแสดงถึง
ความขอบคุณรวมถึงไดแสดงออกถึงความรัก ความผูกพันและยกยองเชิดชูเกียรติคุณผูที่ครบเกษียณ
อายุราชการ เพื่อใหยึดเปนแบบอยางในการทําคุณงามความดี ที่ไดเสียสละ และอุทิศตนเพื่อสรางบุคลากร
ทางการศึกษาใหมีความรู ความสามารถที่เปนประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ
วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางขวัญและกําลังใจใหแกขาราชการและลูกจาประจําที่เกษียณอายุราชการ
2. เพื่อแสดงความขอบคุณ ความรัก ความผูกพันที่มีตอผูที่เกษียณอายุราชการ
3. เพื่อแสดงออกถึงวัฒนธรรมการแสดงความกตัญูกตเวทีที่มีตอผูที่เสียสละและอุทิศตน
เพื่อสรางบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู
4. เพื่อเผยแพรประวัติอันดีงามซึ่งเปนแบบอยางที่ดีใหบคุ ลากรในสังกัดที่ปฏิบัติงานอยูไดยึด
เปนแบบอยาง
เปาหมาย
เชิงปริมาณ
1. จัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพผูเกษียณอายุราชการ
2. จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตใหแกผูเกษียณอายุราชการ จํานวน 78 ราย
3. จัดทําประกาศเกียรติคุณใหแกขาราชการและลูกจางประจําที่เกษียณอายุราชการ
จํานวน 78 ราย
4. จัดทําแบบประเมินโครงการ
เชิงคุณภาพ
1. ผูเกษียณอายุราชการมีความภาคภูมิใจในกิจกรรมที่ไดรับ
2. เสริมสรางวัฒนธรรมการแสดงความกตัญูกตเวทีตอขาราชการอาวุโสให
เปนแบบอยางที่ดีสืบตอไป

แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2558 (203)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

วิธีดําเนินการและปฏิทินดําเนินการ
กิจกรรม
1.แตงตั้งคณะทํางาน/ประชุมคณะทํางาน
2.จัดกิจกรรมเปน 2 ชวง
2.1 จัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพนอกสถานที่
2.2 จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตใหแกผูเกษียณอายุราชการ
3.ประเมินโครงการ
4.สรุปรายงานผลการดําเนินการโครงการ

ระยะเวลา
กันยายน
2558

ผูรับผิดชอบ
นางวัชรากร เคยบรรจง

งบประมาณ แผนงานการดําเนินการตามกรอบขอตกลงประชาคมอาเซียน งบเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ
งบดําเนินงาน จํานวน 146,700 บาท ( หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันเจ็ดรอยบาทถวน)
งบดําเนินการ(บาท)
ที่
รายการ
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ
1. -คาโล/ประกาศเกียรติคุณขาราชการ 72 ใบ
46,800
คนละ 650 บาท เปนเงิน 46,800 บาท
-คากรอบใบประกาศลูกจาง 6 ใบ คนละ 150 บาท
900
เปนเงิน 600 บาท
2. -คาจางจัดทําตกแตงสถานที่
50,000
-คาจางจัดดอกไม/พานพุม/พวงมาลัย
3. คาของที่ระลึก 78 ชิ้น ชิ้นละ 500 บาท เปนเงิน
39,000
4. คาอาหารวางสําหรับผูเกษียณอายุราชการ/คณะกรรมการ
10,000
/แขกผูมีเกียรติ รวม 400 คน คนละ 25 บาท
รวม
49,000
97,700
รวมทั้งสิ้น
146,700
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การติดตามและประเมินผล
ตัวบงชี้

วิธีการประเมิน

การจัดกิจกรรมสรางขวัญและกําลังใจแกผูเกษียณอายุราชการ

ลงชื่อ

- การสอบถาม
- แบบประเมิน

เครื่องมือที่ใชวัดและ
ประเมินผล
- แบบสอบถาม

ผูรับผิดชอบโครงการ
(นางวัชรากร เคยบรรจง)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

ลงชื่อ
ผูเสนอโครงการ
(นางวราภรณ ศรีภานุมาต)

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ รักษาการในตําแหนง
ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล

ลงชื่อ

ผูเห็นชอบโครงการ

(ลงชื่อ)

ผูอนุมัติโครงการ

(นายเล็ก ทาเพชร)
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

(นายประหยัด อนุศิลป)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
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โครงการ

มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ ชั้นต่ํากวาสายสะพายและ เหรียญจักรพรรดิมาลา
ใหแกผูไดรับ พระราชทาน ประจําป 2556
แผนงาน
การดําเนินการตามกรอบขอตกลงประชาคมอาเซียน
สนองจุดเนน สพฐ จุดเนนที่ 2 ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา
หนวยงานที่รับผิดชอบ กลุมบริหารงานบุคคล
ผูรับผิดชอบโครงการ นางอาทิตยา นาคมาลี
ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558
หลักการและเหตุผล
ดวยสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไดจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นต่ํากวาสายสะพาย
และเหรียญจักรพรรดิมาลาประจําปใหกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกป และ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดพิจารณาจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณดังกลาว ใหกับ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตาง ๆ ในสังกัด เพื่อจายใหแกผูไดรับพระราชทานในแตละป แตละ
ชั้นตรา โดยใหจัดสงผูแทนและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบงานเครื่องราช อิสริยาภรณ เดินทางไปตรวจรับ
เครื่องราชอิสริยาภรณและเหรียญจักรพรรดิมาลา เพื่อนํามาพิจารณาจัดสรรใหกับผูไดรับพระราชทาน
ตามความจําเปนที่ตองใชประดับและความเหมาะสม
วัตถุประสงค
เพื่อนําเครื่องราชอิสริยาภรณและเหรียญจักรพรรดิมาลา ที่ไดรับจัดสรรในแตละชั้นตรา
ของแตละปมาพิจารณาจัดสรรใหกับผูที่ไดรับพระราชทาน ตามความจําเปนที่ตองใชประดับและ
ตามความเหมาะสม
เปาหมาย - เชิงปริมาณ
ประจําป 2556 มีผูไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นต่ํากวาสายสะพาย
จํานวน 120 ราย และเหรียญจักรพรรดิมาลา จํานวน 90 ราย รวมทั้งสิ้นจํานวน 210 ราย
- เชิงคุณภาพ
ผูที่ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณและเหรียญจักรพรรดิมาลานําเครื่องราชอิสริยาภรณ
ไปใชประดับเพื่อรวมในงานพิธีที่สําคัญตาง ๆ ของทางราชการ
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วิธีดําเนินงานและปฏิทินดําเนินการ
กิจกรรม
- เสนอโครงการเพื่อของบประมาณสนับสนุนการดําเนินการ
- แตงตั้งคณะกรรมการ 5 คน ไปตรวจรับเครื่องราชอิสริยาภรณ
และเหรียญจักรพรรดิมาลา ที่ไดรับจัดสรร ณ สํานักกษาปณ
(รังสิต) ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ตามวันที่กําหนด
- แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณและ
เหรียญจักรพรรดิมาลาใหแกผูไดรับพระราชทาน โดยใชหลักเกณฑ
ตามที่ สพฐ.กําหนด
- แตงตั้งคณะกรรมการและจัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณและ
เหรียญจักรพรรดิมาลาใหแกผูไดรับจัดสรร ณ อาคารวิทยบริการ
สพป.สระบุรี เขต 2
- รายงาน สพฐ.

ระยะเวลา
ตุลาคม 2557
ตุลาคม 2557

ผูรับผิดชอบ
นางอาทิตยา นาคมาลี
นางอาทิตยา นาคมาลี

พฤศจิกายน 2557 นางอาทิตยา นาคมาลี
พฤศจิกายน 2557 นางอาทิตยา นาคมาลีและ
คณะ
ธันวาคม 2557

นางอาทิตยา นาคมาลี

งบประมาณ
แผนงานการดําเนินการตามกรอบขอตกลงประชาคมอาเซียน งบเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ
งบดําเนินงาน จํานวน 12,900 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันเการอยบาทถวน)
ที่

รายการ

1. คาจางจัดทําตกแตงสถานที่จัดพิธมี อบเครื่องราชฯ
2. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม สําหรับผูเขารับ
พระราชทาน จํานวน 210 คน /แขกผูมีเกียรติ
/เจาหนาที่ จํานวน 20 คน รวม 230 คน คนละ
30 บาท
3. คาหอประชุม
รวม
รวมทั้งสิ้น

งบดําเนินการ(บาท)
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ
4,000
6,900
2000
-

8,900
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4,000
12,900

การติดตามและประเมินผล
ตัวบงชี้สภาพความสําเร็จ
ขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและ
ลูกจางประจํา ไดนําเครื่องราชอิสริยาภรณ
และเหรียญจักรพรรดิมาลา ไปประดับ
ในโอกาสพิธีที่สําคัญตาง ๆ ของทางราชการ

ลงชื่อ

วิธีการประเมิน
- ใชแบบสอบถาม
- ใชการสัมภาษณ

(นางอาทิตยา นาคมาลี)
นักทรัพยากรบุคคล

เครื่องมือที่ใช
- แบบสอบถาม

ผูจัดทําโครงการ

ลงชื่อ
ผูเสนอโครงการ
(นางวราภรณ ศรีภานุมาต)

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ รักษาการในตําแหนง
ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล

ลงชื่อ

ผูเห็นชอบโครงการ

(ลงชื่อ)

ผูอนุมัติโครงการ

(นายเล็ก ทาเพชร)
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

(นายประหยัด อนุศิลป)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
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โครงการ

จางออกขอสอบและผลิตขอสอบในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับ
ราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวยกรณีที่มี
ความจําเปนหรือมีเหตุพิเศษ ป พ.ศ. 2558
แผนงาน
การดําเนินการตามกรอบขอตกลงประชาคมอาเซียน
สนองจุดเนน สพฐ
จุดเนนที่ 2 ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา
หนวยงานที่รับผิดชอบ กลุมบริหารงานบุคคล
ผูรับผิดชอบโครงการ นางปาริชาติ สงวนสัตย
ระยะเวลาดําเนินการ เดือนกุมภาพันธ – มีนาคม 2558
......................................................................................................................................................................
หลักการและเหตุผล
ดวย ก.ค.ศ. ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการ
เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย กรณีที่มีความจําเปนหรือมีเหตุพิเศษ
ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว 16 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 หนังสือสํานักงาน
ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ 0206.6/119 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ 2558 หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด
ที่ ศธ 0206.6/235 ลงวันที่ 5 กุม ภาพันธ 2558 และสํานัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้นฐาน
ไดกําหนดวันและเวลาในการดําเนินการคัดเลือก ระหวางวันที่ 9 กุมภาพันธ 2558 – วันที่ 6 มีนาคม 2558
ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดวนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 152 ลงวันที่ 16
มกราคม 2558 เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตง ตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย กรณีที่มีความจําเปนหรือมีเหตุพิเศษ
วัตถุประสงค
เพื่อสรรหาบุคคลที่มีความรู ความสามารถเหมาะสมกับตําแหนงและวิชาชีพครูเขารับราชการ
เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยวิธีสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กําหนด โดยจัดจางสถาบันอุดมศึกษาเปนผูดําเนินการออกขอสอบ ผลิตขอสอบ ประมวลผล เก็บรักษา
ขอสอบและกระดาษคําตอบ
เปาหมาย

ดานผลผลิต
มีผูผานการสอบคัดเลือกและไดรับการบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตําแหนงครูผูชวย กรณีที่มีความจําเปนหรือมีเหตุพิเศษ จํานวน 13 กลุมวิชาเอก รวม 29 อัตรา
ดานคุณภาพ
ผูผานการสอบคัดเลือกมีความรู ความสามารถเหมาะสมกับตําแหนงและวิชาชีพครู ซึ่งจะสงผล
ตอคุณภาพการจัดการเรียน การสอนที่มีคุณภาพ
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วิธีดําเนินงานและปฏิทินดําเนินการ
การดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการ เปนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย กรณีที่มีความจําเปนหรือมีเ หตุพิเ ศษ ประกอบดวยขั้นตอน
การประกาศรับสมัคร, การรับสมัคร, ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิคัดเลือก, การประเมินประวัติและผลงาน,
การออกขอสอบและผลิตขอสอบ, การสอบขอเขียน ภาค ก ความรอบรู และความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู ภาค ข ความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง, การสอบ
สัมภาษณ ภาค ค ความเหมาะสมกับตําแหนงและวิชาชีพ การตรวจคะแนนและประมวลผล, การประกาศผล
การสอบแขงขันและการเรียกบรรจุแตงตั้ง
กิจกรรม
1.จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ
2.แตงตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวของกับการ
จัดจางออกขอสอบและผลิตขอสอบ
3.ดําเนินการจางออกขอสอบ, ผลิตขอสอบ,
สงมอบขอสอบ, เก็บรักษาขอสอบ/
กระดาษคําตอบ และประมวลผล
4. ประเมินผล/สรุปและรายงาน

ระยะเวลาดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ
กุมภาพันธ 2558
นางวัชรากร เคยบรรจง
และนางปาริชาติ สงวนสัตย
กุมภาพันธ 2558
กลุมบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย
23 กุมภาพันธ ถึง กลุมบริหารงานการเงินและ
6 มีนาคม 2558
สินทรัพย
มีนาคม 2558

คณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้ง

งบประมาณ แผนงานการดําเนินการตามกรอบขอตกลงประชาคมอาเซียน งบเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ
งบดําเนินงาน จํานวน 93,600 บาท (เกาหมื่นสามพันหกรอยบาทถวน)
รายละเอียดการใชจายโครงการ ดังนี้
งบประมาณในการดําเนินงาน (บาท)
ที่
รายการ
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
1 คาจัดจางออกขอสอบและผลิตขอสอบผูมีสิทธิสอบ
คัดเลือกบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตําแหนงครูผูชวย กรณีที่มี
ความจําเปนหรือมีเหตุพิเศษ ป พ.ศ. 2558 ภาค ก
ความรอบรูและความรูความเขาใจเกี่ยวกับความ
ประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู ภาค ข
ความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
1.ความรูความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา
2.ความรูความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก 1 (13 กลุม
93,600
วิชาเอก)จํานวน 130 คนๆ ละ 720 บาท เปนเงิน
รวม
93,600
แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2558 (210)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

รวม

93,600

93,600

การติดตามและประเมินผล
ตัวบงชี้สภาพความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
การตรวจสอบ กํากับ ติดตาม
มีขอสอบเพื่อสอบคัดเลือกฯ
ตามหลักสูตรที่ ก.ค.ศ.กําหนด
แนบทายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 2 ลงวันที่ 9 ก.พ. 58
อยางโปรงใส บริสุทธิ์และยุติธรรม

ลงชื่อ

(นางปาริชาติ สงวนสัตย)
นักทรัพยากรบุคคล

เครื่องมือที่ใชวัดและประเมินผล
การสังเกต หรือ แบบสอบถาม

ผูจัดทําโครงการ

ลงชื่อ
ผูเสนอโครงการ
(นางวราภรณ ศรีภานุมาต)

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ รักษาการในตําแหนง
ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล

ลงชื่อ

ผูเห็นชอบโครงการ

(ลงชื่อ)

ผูอนุมัติโครงการ

(นายเล็ก ทาเพชร)
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

(นายประหยัด อนุศิลป)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2558 (211)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

โครงการ

ดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย กรณีที่มีความจําเปนหรือมีเหตุพิเศษ
ประจําป พ.ศ. 2558
แผนงาน
การดําเนินการตามกรอบขอตกลงประชาคมอาเซียน
สนองจุดเนน สพฐ
จุดเนนที่ 2 ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา
หนวยงานที่รับผิดชอบ กลุมบริหารงานบุคคล
ผูรับผิดชอบ นางวราภรณ ศรีภานุมาต กลุมบริหารงานบุคคล
ระยะเวลาดําเนินการ เดือนกุมภาพันธ – มีนาคม 2558
......................................................................................................................................................................
1.หลักการและเหตุผล
ดวยในปจจุบันโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีอัตรา
การขาดแคลนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในตําแหนงครู เปนจํานวนมากทั้งขาดครูในภาพรวม
และขาดครูในแตละกลุมสาระ โดยเฉพาะในวิชาหลัก 8 รายวิชา คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร สังคมศึกษา พลศึกษา ปฐมวัย และ ประถมศึกษา สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนในแตละชวงชั้นไมสูงเทาที่ควร
แตก็นับวายังมีโอกาสดีที่คณะกรรมการกําหนดเปาหมายและ
นโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) มีมติจัดสรรอัตราเกษียณ ทั้งเกษียณกอนกําหนดและเกษียณอายุปกติ
ใหกระทรวงศึกษาธิการ รอยละ 100 เพื่อจัดสรรใหโรงเรียนที่ขาดอัตรากําลังครูตามเงื่อนไขที่กําหนด
ซึ่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีโอกาสไดรับจัดสรรอัตราครูจากสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เกินอัตราที่เกษียณอายุกอนกําหนด และอัตราที่เกษียณอายุปกติ
เพื่อจัดสรรใหโรงเรียนที่ขาดอัตรากําลังครูตอไปในขณะเดียวกันเพื่อใหไดครูตามความตองการของโรงเรียน
เพื่อไปขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหสูงขึ้น จึงควร
ดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหนงครูผูชวย กรณีที่มีเหตุพิเศษ ประจําป พ.ศ. 2558
2.วัตถุประสงค
1. เพื่อสรรหาบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครู ตําแหนงครูผูชวย โดยวิธกี ารคัดเลือก
2. เพื่อสรางโอกาสใหบุคคลที่เปนพนักงานราชการ ครูอัตราจางชัว่ คราว เปนขาราชการครู
3. เพื่อสรางแรงจูงใจใหบุคคลที่มีความรูความสามารถเขามาปฏิบัติหนาที่ครู
4. เพื่อลดอัตราการขาดครูในสาขา/วิชาเอกตางๆ
5. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหสูงขึ้น
3.เปาหมาย
ดานผลผลิต
1. ผูผานการคัดเลือกไดรับการเรียกบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการครู ตําแหนงครูผูชวย
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 สามารถเรียกบรรจุและแตงตั้งครู
ผูชวยจากบัญชีสอบคัดเลือกได ตามเปาหมายที่กําหนด

แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2558 (212)
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การสอน

ดานคุณภาพ
1. โรงเรียนไดครูที่มีความรูความสามารถ และตรงตามความตองการของโรงเรียนไปจัดการเรียน

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนไดรับการยกระดับใหสูงขึ้น
4.วิธีดําเนินงานและปฏิทินดําเนินการ
การดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครู ตําแหนง
ครูผูชวย ซึ่งไดรับสมัคร และประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบแลว มีผูมีสิทธิเขาสอบภาค ก. และภาค ข. ใน
วันเสารที่ 28 กุมภาพันธ 2558 และสอบ ภาค ค.(สัมภาษณ) ในวันอาทิตยที่ 1 มีนาคม 2558 และ
ประกาศผลการคัดเลือกภายในวันที่ 6 มีนาคม 2558 ดังนี้
กิจกรรม
1 .ประสานขอความรวมมือขอใชสถานที่
โรงเรียนแกงคอย เปนสนามสอบในวันดังกลาว
2. จัดทําหนังสือขอความรวมมือหนวยงาน
3. จัดทําโครงการดําเนินการสอบฯ
4. จัดทําหนังสือขอบุคลากรโรงเรียนเปนกรรมการ
5. จัดซื้อ จัดหาวัสดุอุปกรณในการดําเนินการสอบ
6. จัดทําประกาศ และคําสั่งแตงตั้งกรรมการ
7. จัดทําเอกสาร ซองเอกสาร และอุปกรณ
สําหรับดําเนินการสอบคัดเลือก
8. จัดทําหนังสือเชิญกรรมการที่เกี่ยวของ
ประชุม เพื่อซอมความเขาใจการสอบคัดเลือก
9. ประชุมกรรมการที่เกี่ยวของ
10. ดําเนินการสอบคัดเลือก ภาค ก.,ภาค ข.
11. สอบภาค ค. (สัมภาษณ)
12. สงคะแนน ภาค ค. ใหหนวยประมวลผล
13. รับผลการคัดเลือกจากสถาบันอุดมศึกษา
14.ตรวจการประมวลผลและประกาศผลคัดเลือก
15. ประกาศผลการคัดเลือกฯ

ระยะเวลาดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ
นางวราภรณ ศรีภานุมาต

นางวราภรณ
20 กุมภาพันธ 2558
นางวราภรณ
20 กุมภาพันธ 2558
นางวราภรณ
23 กุมภาพันธ 2558
นางวราภรณ
นางวราภรณ
26– 27 กุมภาพันธ 2558 นางวราภรณ
และคณะ
25 กุมภาพันธ 2558
นางวราภรณ
26กุมภาพันธ 2558
28กุมภาพันธ 2558
1 มีนาคม 2558
2 มีนาคม 2558
4 มีนาคม 2558
5 มีนาคม 2558
ภายใน 6 มีนาคม 2558

ศรีภานุมาต
ศรีภานุมาต
ศรีภานุมาต
ศรีภานุมาต
ศรีภานมาต
ศรีภานุมาต
ศรีภานุมาต

นางวราภรณ ศรีภานุมาตและคณะ

นางวราภรณ ศรีภานุมาตและคณะ

นางปาริชาติ สงวนสัตย และคณะ

คณะกรรมการรับ-สงผลคะแนน
คณะกรรมการรับ-สงผลคะแนน
น.ส.อุมาพร โพธิ์ไหมและคณะ
น.ส.อุมาพร โพธิ์ไหมและคณะ

5. งบประมาณ แผนงานการดําเนินการตามกรอบขอตกลงประชาคมอาเซียน งบเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ
งบดําเนินงาน จํานวนเงิน 79,200 บาท ( เจ็ดหมื่นเกาพันสองรอยบาทถวน) (ขอถัวจายทุกรายการ)

แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2558 (213)
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รายละเอียดการใชจายโครงการ
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ

กิจกรรม/รายการ
การดําเนินการสอบแขงขันฯ ครั้งที่ 1/2557
1. คาตอบแทนกรรมการ/เจาหนาที่ดําเนินการสอบคัดเลือกฯ
ระหวางวันที่ 25 กุมภาพันธ – 6 มีนาคม 2558
วันละ 400 บาท จํานวน 108 คน
1.1 กรรมการอํานวยการสอบคัดเลือก 3 คน
1.2 กรรมการสอดสองดูแลปองกันการทุจริต 5 คน
1.3 กรรมการจัดสถานที่สนามสอบ 1 แหง 8 คน
1.4 กรรมการกลางประจําสนามสอบ 9 คน
1.5 กรรมการกํากับหองสอบ 28 คน
1.6 กรรมการประชาสัมพันธประจําสนามสอบ 4 คน
3. การดําเนินการสอบแขงขันฯ ครั้งที่ 1/2557
1. คาตอบแทนกรรมการ/เจาหนาที่ดําเนินการสอบคัดเลือกฯ
ระหวางวันที่ 25 กุมภาพันธ – 6 มีนาคม 2558
วันละ 400 บาท (ตอ)
1.7 กรรมการการเงิน-จายคาตอบแทนกรรมการ 2 คน
1.8 กรรมการสงผลคะแนนภาค ค. และรับผลประมวลผลรวม
1.9 เจาหนาที่ตํารวจจราจร สนามสอบ 1 คน
1.10 เจาหนาที่ตํารวจรักษาความปลอดภัยสนามสอบ 1 คน
1.11 พนักงานบริการ,รักษาความปลอดภัยสนามสอบ 1คน
1.12 กรรมการสอบสัมภาษณ 12 คน (4 หอง*3)
1.13 กรรมการเรียกสัมภาษณ 2 คน
1.14 กรรมการตรวจการประมวลผลและประกาศผลฯ 7คน
1.15พนักงานขับรถยนต จนเสร็จการสอบคัดเลือกฯ 2คน
2. คาสถานที่สอบ 1 แหง วันละ 5,000 บาท 2 วัน
3. คาอาหาร,อาหารวางและเครื่องดื่มกรรมการประเมินผลงาน
4. คาอาหารวางและเครื่องดื่มประชุมกรรมการทุกคณะ 80 คน

รวม

2,400
2,000
8,000
7,200
11,200
3,200

2,400
2,000
8,000
7,200
11,200
3,200

1,600
1,600
400
400
800
4,800
800
2,800
2,000

1,600
1,600
400
400
800
4,800
800
2,800
2,000
10,000
1,800
2,400

10,000
1,800
2,400
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

5. คาทางดวน
6. คาปายประชาสัมพันธสถานที่สอบแขงขัน (ไวนิล)
7. คาถายเอกสาร/จัดทําคูมือ
8. คาวัสดุ
รวม
6. การติดตามและประเมิลผล
ตัวบงชี้สภาพความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
1. การดําเนินการสอบคัดเลือก กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ คําสั่ง
การแตงตั้งคณะกรรมการคณะ
เปนไป อยางเรียบรอย
ตางๆ การสังเกต เปนตน
บริสุทธิโ์ ปรงใส ยุติธรรม
2. ไดบรรจุและแตงตั้งครูใหม
ตามประกาศและความตองการ
ของสถานศึกษา

1,200

49,200

15,400

3,000
6,600
5,000
14,600

เครื่องมือที่ใชวัดและประเมินผล
- การสังเกต
- แบบสอบถาม

ลงชื่อ

ผูจัดทําโครงการ

ลงชื่อ

ผูเห็นชอบโครงการ

(ลงชื่อ)

ผูอนุมัติโครงการ

(นางวราภรณ ศรีภานุมาต)
นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการพิเศษ

(นายเล็ก ทาเพชร)
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

(นายประหยัด อนุศิลป)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
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1,200
3,000
6,600
5,000
79,200

โครงการ

รับสมัครคัดเลือกบุคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย กรณีที่มีความจําเปนหรือมีเหตุพิเศษ ป พ.ศ.2558
แผนงาน
การดําเนินการตามกรอบขอตกลงประชาคมอาเซียน
สนองจุดเนน สพฐ
จุดเนนที่ 2 ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา
หนวยงานที่รับผิดชอบ กลุมบริหารงานบุคคล
ผูที่รับผิดชอบ นางอาทิตยา นาคมาลี
ระยะเวลาดําเนินการ เดือนกุมภาพันธ – มีนาคม 2558
......................................................................................................................................................................
1.หลักการและเหตุผล
ดวยในปจจุบันโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
มีอัตราการขาดแคลนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในตําแหนงครูเปนจํานวนมาก ทั้งขาดครู
ในภาพรวมและขาดครูในแตละกลุมสาระ โดยเฉพาะในวิชาหลัก 8 รายวิชา คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร
ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร สังคมศึกษา พลศึกษา ปฐมวัย และ ประถมศึกษา สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนในแตละชวงชั้นไมสูงเทาที่ควร แตก็นับวายังมีโอกาสดีที่คณะกรรมการกําหนดเปาหมาย
และนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) มีมติจัดสรรอัตราเกษียณ ทั้งเกษียณกอนกําหนดและเกษียณอายุ
ปกติ ใหกระทรวงศึกษาธิการ รอยละ 100 เพื่อจัดสรรใหโรงเรียนที่ขาดอัตรากําลังครูตามเงื่อนไข
ที่กําหนด ซึ่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีโอกาสไดรับจัดสรรอัตราครูจาก
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เกินอัตราที่เกษียณอายุกอนกําหนด และอัตราที่เกษียณอายุ
ปกติ เพื่อจัดสรรใหโรงเรียนที่ขาดอัตรากําลังครูตอไป ในขณะเดียวกันเพื่อใหไดครูตรงตามความตองการ
ของโรงเรียน เพื่อไปขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ใหสูงขึ้น จึงควรจัดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครู ในตําแหนงครู
ผูชวย กรณีที่มีความจําเปนหรือมีเหตุพิเศษ โดยคัดเลือกจากพนักงานราชการ ลูกจางประจํา ครูสอน
ศาสนาอิสลาม วิทยากรอิสลามศึกษา พนักงานจางเหมาบริการ ครูอัตราจางหรือลูกจางชั่วคราวที่ปจจุบัน
ปฏิบัติหนาที่สอนอยูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีระยะเวลา
การปฏิบัติหนาทีม่ าแลวไมนอยกวา 3 ป
2.วัตถุประสงค
1. เพื่อสรรหาบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยวิธกี าร
คัดเลือก
2. เพื่อสรางโอกาสใหบุคคลไดมีโอกาสเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
ตําแหนงครูผูชวย
3. เพื่อสรางแรงจูงใจใหบุคคลที่มีความรูความสามารถเขามาปฏิบัติหนาที่ครู
4. เพื่อลดอัตราการขาดครูในสาขา/วิชาเอกตางๆ
5. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหสูงขึ้น
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3.เปาหมาย
ดานผลผลิต
1. ผูผานการคัดเลือกไดรับการบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครูในตําแหนงครูผูชวย
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 สามารถลดอัตราการขาดแคลนครู
ไดในระดับหนึ่ง
ดานคุณภาพ
1. โรงเรียนไดครูที่มีความรูความสามารถตรงตามความตองการของโรงเรียนเพื่อไปจัดการเรียน
การสอนใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนไดรับการยกระดับใหสูงขึ้น
4.วิธีดําเนินงานและปฏิทินดําเนินการ
การดําเนินการรับสมัครคัดเลือก ประกอบดวยขั้นตอนการประกาศรับสมัคร, การรับสมัคร
การตรวจสอบคุณสมบัติผูสมัครเขารับการคัดเลือก และการประกาศรายชื่อผูมีสิทธิและไมมีสิทธิเขารับ
การคัดเลือก
กิจกรรม
1. ประกาศรับสมัครสอบแขงขันฯ
2. จัดทําโครงการ/ขออนุมัติ
โครงการ
3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อ
เตรียมการ
4. ดําเนินการรับสมัครคัดเลือก5.
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิและไมมีสิทธิ
เขารับการคัดเลือก

ระยะเวลาดําเนินการ
ภายในวันจันทรที่ 9 กุมภาพันธ 2558
ภายในวันศุกรที่ 13 กุมภาพันธ 2558
วันศุกรที่ 13 กุมภาพันธ 2558
วันจันทรที่ 16 – วันอาทิตยที่ 22
กุมภาพันธ 2558

ผูรับผิดชอบ
นางมาลี แกวแววนาม
นางอาทิตยา นาคมาลี

นางอาทิตยา นาคมาลีและ
คณะ

ภายในวันพุธที่ 25 กุมภาพันธ 2558

งบประมาณ แผนงานการดําเนินการตามกรอบขอตกลงประชาคมอาเซียน งบเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ
งบดําเนินงาน จํานวนเงิน 27,940 บาท (สองหมื่นเจ็ดพันเการอยสี่สิบบาทถวน)

แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2558 (217)
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รายละเอียดการใชจายโครงการ (การรับสมัครคัดเลือก)
ที่

งบดําเนินงาน (บาท)
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ

รายการ

1 ดําเนินการรับสมัครคัดเลือก
คาตอบแทนกรรมการ
- กรรมการรับสมัครฯ 5 คน x 400 บาท x 2 วัน
- กรรมการรับสมัครฯ 9 คน x 400 บาท x 1 วัน
- กรรมการตรวจคุณสมบัติ 8 คน x 400 บาท x 2 วัน
- กรรมการจัดพิมพรายชื่อ 3 คน x 400 บาท x 2 วัน
- กรรมการจัดสถานที่รับสมัคร 4 คนx400 บาท x1
วัน- คาเชาเต็นท เต็นทละ 1,500 บาท x 2 เต็นท
ทั้ง 7 วัน
คาปายประชาสัมพันธ 2 ปาย (2,160บาท+180 บาท)
คาเชาพัดลม 2 ตัว ๆ ละ 500 บาท
คาอาหารวางฯประชุมชี้แจงกรรมการรับสมัครฯ
15คนคนละ 30 บาท และคาน้ําดื่มสําหรับผูสมัคร
150 บาท
คาวัสดุ
รวมทั้งสิ้น

4,000
3,600
6,400
2,400
1,600

18,000

รวม

3,000
2,340
1,000

4,000
3,600
6,400
2,400
1,600
3,000
2,340
1,000

600

600

6,940

แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2558 (218)
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3,000
3,000

3,000
27,940

6. การติดตามและประเมิลผล
ตัวบงชี้สภาพความสําเร็จ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใชวัดและประเมินผล

กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ คําสั่ง
1. การดําเนินการรับสมัคร
การแตงตั้งคณะกรรมการคณะ
คัดเลือกเปนไปอยางเรียบรอย
ตางๆ การสังเกต เปนตน
2. ผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก
ทุกคนมีคุณสมบัติครบถวนตามที่
กําหนด

ลงชื่อ

(นางอาทิตยา นาคมาลี)
นักทรัพยากรบุคคล

การสังเกต

ผูจัดทําโครงการ

ลงชื่อ
ผูเสนอโครงการ
(นางวราภรณ ศรีภานุมาต)

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ รักษาการในตําแหนง
ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล

ลงชื่อ

ผูเห็นชอบโครงการ

(ลงชื่อ)

ผูอนุมัติโครงการ

(นายเล็ก ทาเพชร)
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

(นายประหยัด อนุศิลป)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
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โครงการ
ปฐมนิเทศครูบรรจุใหมและพัฒนาสมรรถนะครูผูชวย
แผนงาน
การดําเนินการตามกรอบขอตกลงประชาคมอาเซียน
สนองจุดเนน สพฐ
จุดเนนที่ 2 ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา
หนวยงานที่รับผิดชอบ กลุมบริหารงานบุคคล
ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวสุกัญญา หมั่นจิตร
ระยะเวลาดําเนินการ มิถุนายน – กันยายน 2558
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หลักการและเหตุผล
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายปฏิรูปการศึกษารอบสองซึ่งกําหนดขับเคลื่อน ป พ.ศ.
2552 – 2561
โดยมุงเนนใหครูเปนผูเอื้ออํานวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู สามารถจัดการเรียนรู
ได
อยางมีคุณภาพมาตรฐานสามารถพัฒนาตนเองและแสวงหาความรูอยางตอเนื่องพัฒนา
คุณภาพของผูเรียนยุคใหมใหมีคุณลักษณะเกงดี มีสุข คงเอกลักษณของคนไทยพัฒนาครูยุคใหมใหมี
ความรูความสามารถและทักษะทางวิชาชีพที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงพัฒนาสถานศึกษาเปนแหลง
เรียนรูยุคใหมพัฒนาการบริหารจัดการใหมที่มุงเนนการกระจายอํานาจและการมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาอยางแทจริง เจตนารมณของการปฏิรูปรอบสองจะประสบผลสําเร็จไดครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาจึงเปนกลไกที่สําคัญที่นําการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรดังกลาวเพื่อใหการจัดการเรียนการ
สอนแกนักเรียนมีประสิทธิภาพและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทางหนึ่งจึงไดกําหนดจัดโครงการอบรม
ปฐมนิเทศครูบรรจุใหม ตําแหนงครูผูชวยขึน้
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาสมรรถนะ ครูผูชวย ในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อใหครูผูชวยไดแลกเปลี่ยนเรียนรู และเสริมสรางเครือขายครูรุนใหม
เปาหมาย
เชิงปริมาณ
- ครูผูชวยที่ไดรับการบรรจุแตงตั้งในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 จํานวน 76 คน
เชิงคุณภาพ
- ครูผูชวย มีความรูความสามารถ และสมรรถนะในการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมสื่อเทคโนโลยี
ในการจัดการเรียนการสอนสูงขึ้น และมีเครือขายครูรุนใหมที่เขมแข็ง
วิธีดําเนินงานและปฏิทินดําเนินการ
กิจกรรม
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ประชุมคณะทํางานเพื่อวางแผน
3. ติดตอประสานงาน/เตรียมการ
4. ดําเนินการจัดอบรม
5. ประเมินผล/สรุปและรายงาน

ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม 2557
มีนาคม 2558
มีนาคม 2558
เมษายน 2558
เมษายน 2558

ผูรับผิดชอบ
นางสาวสุกัญญา หมั่นจิตร
คณะทํางานฯ
คณะทํางานฯ
คณะทํางานฯ
กลุมบริหารงานบุคคล

แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2558 (220)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

ที่
ที่
1
1
22
33
44
55
66
77
88
99

วิธีการอบรม
วิธีการอบรม1. โดยการบรรยาย และ อบรมเชิงปฏิบัติการ
และองมี
อบรมเชิ
บัติการนอยกวารอยละ 80 ของเวลาอบรมทั้งหมด
2.1. โดยการบรรยาย
ผูเขารับการอบรมต
เวลาเขงาปฏิ
อบรมไม
2. ผูเขารับการอบรมตองมีเวลาเขาอบรมไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาอบรมทั้งหมด
ระยะเวลาและสถานที่
ระยะเวลาและสถานที่
จัดอบรม 3 วัน ระหวางวันที่ 28 - 30 เมษายน 2558 ณ ศุภาลัยปาสัก รีสอรท
วัน ระหว
อําเภอแกงคอยจัดอบรม
จังหวัด3สระบุ
รี างวันที่ 28 - 30 เมษายน 2558 ณ ศุภาลัยปาสัก รีสอรท
อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี
งบประมาณ แผนงานการดําเนินการตามกรอบขอตกลงประชาคมอาเซียน งบเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ
งบประมาณ
าเนินการตามกรอบข
อตกลงประชาคมอาเซี
ยน งบเพิ
่มประสิ
งบดํ
าเนินงานแผนงานการดํ
จํานวน 342,460.บาท (-สามแสนสี
่หมื่นสองพันสี่รอยหกสิ
บบาทถ
วนท-)ธิผลกลยุทธ
งบดําเนินงาน จํานวน 342,460.บาท (-สามแสนสี
มื่นสองพันสี่รอยหกสิบบาทถวน -)
รายละเอี
ยดคาใชจา่หยโครงการ
รายละเอียดคาใชจายโครงการ
งบดําเนินงาน (บาท)
รายการ
งบดําเนินงาน (บาท)
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
รายการ
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
คาใชจายสําหรับผูเขารับการฝกอบรม/กรรมการ/
คาใชจายสําหรับผูเขารับการฝกอบรม/กรรมการ/
เจาหนาที่และวิทยากร รวม 100 คน
เจาหนาที่และวิทยากร รวม 100 คน
คาอาหารกลางวัน 3 มื้อ ๆ ละ 250 บาท
75,000
คาอาหารกลางวัน 3 มื้อ ๆ ละ 250 บาท
75,000
คคาาอาหารว
างและเครื่องดื่ม 6 มื้อๆ ละ 50 บาท
30,000
อาหารวางและเครื่องดื่ม 6 มื้อๆ ละ 50 บาท
30,000
คคาาอาหารเย็
350 บาท
บาท
70,000
อาหารเย็นน 22 มืมื้อ้อๆละ
ๆละ 350
70,000
คคาาทีที่พ่พักักหหอองคู
ละ 1,200
1,200 บาท
บาท 22 คืคืนน
120,000
งคู  50
50 หหอองง ๆๆ ละ
120,000
คคาาทีที่พ่พักักหหอองเดี
ละ 2,400
2,400 บาท
บาท 22 คืคืนน
4,800
งเดี่ย่ยวว 11 หหอองง ๆๆ ละ
4,800
คคาาตอบแทนวิ
ว/วิททยากรกลุ
ยากรกลุมม
ตอบแทนวิททยากรเดี
ยากรเดี่ย่ยว/วิ
18
บาท
20,400
18 ชัชั่ว่วโมง
โมง ๆๆ ละ
ละ 600
600 บาท
20,400
คคาาน้น้ําํามัมันนเชื
3,000
เชื้อ้อเพลิ
เพลิงง
3,000
คคาาวัวัสสดุดุ//เอกสารอบรม
18,000
เอกสารอบรม
18,000
คคาาใช
คณะทําางานจั
งานจัดดทํทําาหลั
หลักกสูสูตตรร 21
21คน
คน
ใชจจาายในการประชุ
ยในการประชุมมคณะทํ
คนละ
งและเครื่อ่องดื
งดื่ม่ม คนละ
คนละ 20
20 บาท
บาท
คนละ 60
60 บาท
บาท (อาหารว
(อาหารวาางและเครื
1,260
อาหารกลางวั
คนละ 40
40 บาท)
บาท)
1,260
อาหารกลางวันนคนละ
รวม
รวม
รวมทั้ง้งสิสิ้น้น
รวมทั

20,400 304,060.304,060.20,400

รวม
รวม

75,000
75,000
30,000
30,000
70,000
70,000
120,000
120,000
4,800
4,800
20,400
20,400
3,000
3,000
18,000
18,000
1,260
1,260

18,000 342,460.342,460.18,000

342,460.342,460.-

แผนปฏิบบัตัติกิการารประจํ
ประจําปาปงบประมาณ
งบประมาณ2558
2558 (221
(221) )
แผนปฏิ
สํสําานันักกงานเขตพื
งานเขตพื้น้นทีที่ก่การศึ
ารศึกกษาประถมศึ
ษาประถมศึกษาสระบุ
กษาสระบุรี รเขต
ี เขต2 2

D
การติดตามและประเมินผล
ตัวบงชี้ความสําเร็จ
ครูผูชวยไดรับการพัฒนารอยละ
100 และมีพัฒนาการทักษะใน
การจัดการเรียนการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพ
333
(

วิธีการประเมิน
- สังเกตการทํางานรายบุคคล
- สังเกตการทํางานรวมกัน

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

เครื่องมือที่ใชวัดและประเมินผล
แบบสอบถาม

ผูจัดทําโครงการ
(นางสาวสุกัญญา หมั่นจิตร)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

ผูเสนอโครงการ
(นางวราภรณ ศรีภานุมาต)
นักทรัพยากรบุคคล รักษาการในตําแหนง
ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล

(ลงชื่อ)

ผูเห็นชอบโครงการ

(นางบัวคํา ตั้งสุวรรณ)
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
(ลงชื่อ)

ผูอนุมัติโครงการ

(นายประหยัด อนุศิลป)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2558 (222)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

โครงการ

อบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและลูกจางประจําหลักสูตร
“สารพัดชางประจําอาคาร”
แผนงาน
การดําเนินการตามกรอบขอตกลงประชาคมอาเซียน
สนองจุดเนน สพฐ
จุดเนนที่ 2 ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา
หนวยงานที่รับผิดชอบ กลุมบริหารงานบุคคล
ระยะเวลาดําเนินการ เมษายน 2557
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ดวย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 รวมกับวิทยาลัยสารพัดชาง
สระบุรีกําหนดดําเนินโครงการอบรมพัฒนาลูกจางประจํา หลักสูตร “สารพัดชางประจําอาคาร”
เพื่อจัดการฝกอบรมในหัวขอ การซอมแซมภายในอาคาร, งานไฟฟาในอาคาร, งานเชื่อมไฟฟา และงาน
จับจีบระบายผาในงานพิธี ใหกับบุคลากรทางการศึกษาและลูกจางประจําในสังกัด จํานวน 30 คน เพื่อให
บุคลากรทางการศึกษาและลูกจางประจํา สามารถนําความรูและทักษะที่ไดรับจากการฝกอบรมไปดูแล
ซอมแซม บํารุงรักษาเบื้องตน ไดอยางครบถวน ซึ่งจะไดรับประโยชนอยางครอบคลุมงานชางประเภท
ตาง ๆ สามารถจับจีบระบายผาในงานพิธีตาง ๆ ได ตอบสนองความตองการของสํานักงานและ
สถานศึกษาโดยตรง
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรูและทักษะในงานชางประเภทตาง ๆ
2. เพื่อใหผูเขารับการอบรมสามารถนําความรูที่ไดรับจากการอบรมไปดูแลซอมแซม และ
บํารุงรักษาเบื้องตนไดอยางครบถวน และสามารถจับจีบระบายผาได
3. เพื่อใหผูเขารับการอบรมไดพัฒนาตนเองและสามารถนําความรูที่ไดรับมาใชใน
ชีวิตประจําวันได
4. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานใหดีขึ้น
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
บุคลากรทางการศึกษาและลูกจางประจําสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จํานวน 30 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
บุคลากรทางการศึกษาและลูกจางประจําสามารถนําความรูและทักษะที่ไดรับจาก
การฝกอบรมไปดูแลซอมแซม บํารุงรักษาเบื้องตนไดอยางครบถวน ตอบสนองความตองการของสํานักงาน
และสถานศึกษาโดยตรง
4. วิธีดําเนินงาน
1. เสนอขออนุมัติโครงการ
2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดทําโครงการ
3. ประชาสัมพันธโครงการแจงบุคลากรทางการศึกษาและลูกจางประจําเขารับการพัฒนา
แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2558 (223)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

4. ดําเนินการอบรมตามโครงการ
5. ประเมินผลหลังการอบรมและรายงานผลการดําเนินงาน
5. ระยะเวลาและสถานที่
ระหวางวันที่ 21 – 30 เมษายน 2558 ณ วิทยาลัยสารพัดชางสระบุรี อําเภอเมือง จังหวัด
สระบุรี
หลักสูตรการฝกอบรม
งานอาคาร
วันที่ฝกอบรม
21 – 22 เมษายน 2558
1. งานซอมประปา
เวลา 08.00 – 16.00 น.
2. งานซอมสุขภัณฑ
23 เมษายน 2558
3. งานประตูและหนาตาง
เวลา 08.00 – 12.00 น.
4. งานสี
5. งานฝาเพดาน
6. งานปูนเพื่อซอมแซม
งานเชื่อมไฟฟา
วันที่ฝกอบรม
1. เทคนิคการเชื่อมไฟฟา
23 เมษายน 2558
2. ฝกปฏิบัติการเชื่อมไฟฟา
เวลา 13.00 – 16.00 น.
24 เมษายน 2558
เวลา 08.00 – 16.00 น.
งานไฟฟา
วันที่ฝกอบรม
1. โทรศัพทภายใน
27 – 28 เมษายน 2558
2. บํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
เวลา 08.00 – 16.00 น.
29 เมษายน 2558
3. การดับเพลิง
เวลา 08.00 – 12.00 น.
4. ระบบไฟฟาในอาคาร
งานจับจีบระบายผาในงานพิธี
วันที่ฝกอบรม
1. จับจีบผาปูโตะ
29 เมษายน 2558
2. ผูกผาประดับเต็นท
เวลา 13.00 – 16.00 น.
30 เมษายน 2558
เวลา 08.00 – 16.00 น.
6. งบประมาณ

แผนขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา งบประมาณ 54,000.- บาท
(-หาหมื่นสี่พันบาทถวน-) รายละเอียดคาใชจายโครงการ

แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2558 (224)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

ที่

งบดําเนินงาน (บาท)

รายการ

คาตอบแทน คาใชสอย

คาวัสดุ

รวม

1

อาหารวางและเครื่องดื่ม 40*30*8 วัน

-

9,600.-

-

9,600.-

2

อาหารกลางวัน 60*30*8 วัน

-

14,400.-

-

14,400.-

3

คาลงทะเบียน คนละ 1,000.-บาท 30 คน

-

30,000-

-

30,000.-

-

54,000.-

-

54,000.-

รวม

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
บุคลากรทางการศึกษาและลูกจางประจําไดรับการพัฒนาใหมีความรูและทักษะในงานชาง
ตาง ๆ และสามารถนําความรูที่ไดรับจากการอบรมไปใชในการพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพ สามารถดูแล
รักษาซอมบํารุงเบื้องตนได สามารถจับจีบระบายผาในงานพิธีตาง ๆ ได
(ลงชื่อ)

ผูจัดทําโครงการ
(นางสาวสุกัญญา หมั่นจิตร)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

(ลงชื่อ)

ผูเสนอโครงการ
(นางวราภรณ ศรีภานุมาต)
นักทรัพยากรบุคคล รักษาการในตําแหนง
ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล

(ลงชื่อ)

ผูเห็นชอบโครงการ

(นางบัวคํา ตั้งสุวรรณ)
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
(ลงชื่อ)

ผูอนุมัติโครงการ

(นายประหยัด อนุศิลป)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2558 (225)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

โครงการ
ประชุมสัมมนาเสริมสรางวัฒนธรรมขององคกร
แผนงาน
การดําเนินการตามกรอบขอตกลงประชาคมอาเซียน
สนองจุดเนน สพฐ
จุดเนนที่ 2 ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา
หนวยงานที่รับผิดชอบ กลุมบริหารงานบุคคล
ผูรับผิดชอบโครงการ นางวราภรณ ศรีภานุมาต
ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หลักการและเหตุผล
ตามที่ รัฐบาลไดกําหนดนโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต และการเตรียมความพรอมเขาสู
ประชาคมอาเซียน ในป 2558 โดยคํานึงถึงการพัฒนาดานการศึกษา ทีมีความสําคัญและจําเปนที่จะชวย
สรางพื้นฐานในการปรับปรุง ยกระดับ และพัฒนาประเทศใหสามารถบรรลุเปาหมายในการพัฒนา
ประเทศ ซึ่งประเทศไทยเองไดมีการพัฒนาดานการศึกษาโดยมีการปฏิรูปการศึกษาที่เนนการกระจาย
โอกาสทางการศึกษา และเนนคุณภาพการศึกษาสูสากล เพื่อเปนการเตรียมบุคลากร ที่เนนการสราง
ความเขมแข็งของสมรรถนะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ซึ่งจะเปนกําลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา องคกรจึงมีบทบาท
สําคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรไปสูเปาหมาย จึงจัดทําโครงการประชุมสัมมนาเสริมสรางวัฒนธรรม
องคกร
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาเสริมสรางทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากร
2. เพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมการทํางานในองคกร การทํางานเปนทีม
3. เพื่อเสริมสรางความรูรักสามัคคี และการแสดงมุทิตาจิตตอผูอาวุโส
เปาหมาย
ดานผลผลิต
- ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 2 จํานวน 70 คน (ผูบริหารการศึกษา, ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา)
ดานคุณภาพ
- ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความเขมแข็ง องคกรเขมแข็ง มีความ
พรอมในขับเคลื่อนองคกรและการพัฒนาการศึกษา สูทศวรรษใหม
เนื้อหาการประชุมสัมมนา
1. การปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
2. การปฏิบัติงานตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. การปฏิบัติงานตามกรอบภาระงานที่รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2558 (226)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

วิธีดําเนินงานและปฏิทินดําเนินการ
กิจกรรม
1. จัดทําโครงการ/ขออนุมัติโครงการ
2.แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
3. ติดตอประสานงาน
4. ดําเนินการจัดสัมมนา
5. สรุปรายงานผลการดําเนินโครงการ

ระยะเวลาดําเนินการ
มีนาคม 2558
มีนาคม 2558
มีนาคม 2558
เมษายน 2558
พฤษภาคม 2558

ผูรับผิดชอบ
วราภรณ
วราภรณ
วราภรณ
วราภรณ
วราภรณ

ศรีภานุมาต
ศรีภานุมาต
ศรีภานุมาต
ศรีภานุมาตและคณะ
ศรีภานุมาต

ระยะเวลาดําเนินโครงการ
ระหวางวันที่ 3 – 5 เมษายน 2558
งบประมาณ แผนงานการดําเนินการตามกรอบขอตกลงประชาคมอาเซียน งบเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ
งบดําเนินงานจํานวน 258,160 บาท (สองแสนหาหมื่นแปดพันหนึ่งรอยหกสิบบาทถวน)
รายละเอียดประมาณการคาใชจาย
รายการ

คาตอบแทน

ผูเขารวมโครงการ /กรรมการ/เจาหนาที่
1. คาเบี้ยเลี้ยง (180x1)+(70X160) รวม 70 คน
(180X1) + (70X160)
2. คาที่พัก(คู) 69 คน 35 หองๆละ 1,400 บาท 2 คืน
คาที่พัก(เดี่ยว) 1 หองๆละ 2,400 บาท 2 คืน
3. คาอาหารกลางวัน 3 มื้อๆละ 400 บาท
4. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 4 มื้อๆละ 50 บาท
5. คาตอบแทนวิทยากร 16 ชั่วโมงๆละ 600 บาท
6. คาพาหนะไป-กลับ ไมเกินคนละ 200 บาท

คาใชสอย

วัสดุ

22,760

22,760

98,000

98,000

4,800

4,800

84,000

84,000

14,000

14,000

9,600

7. คาน้ํามันเชื้อเพลิง
8. คาวัสดุ/คาถายเอกสาร

9,600
14,000

14,000

5,000

5,000
6,000

รวม

9,600

รวม

242,560

6,000

6,000 258,160

ตัวชี้วัด กลุมเปาหมายไดรับการพัฒนา รอยละ 100

แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2558 (227)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

การติดตามและประเมินผล
ตัวบงชี้สภาพความสําเร็จ

วิธีการประเมิน

- ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีความเขมแข็ง มีสมรรถนะ มีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานสูงขึ้น สามารถปฏิบัติงานไดตาม
กรอบงานที่กําหนด

(ลงชื่อ)

- สอบถาม
- การสังเกต

เครื่องมือที่ใชวัดและ
ประเมินผล
- แบบประเมินโครงการ
- แบบสอบถาม

ผูจัดทําและเสนอโครงการ
(นางวราภรณ ศรีภานุมาต)
นักทรัพยากรบุคคล

(ลงชื่อ)

ผูเห็นชอบโครงการ

(ลงชื่อ)

ผูอนุมัติโครงการ

(นางบัวคํา ตั้งสุวรรณ)
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

(นายประหยัด อนุศิลป)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2558 (228)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

โครงการ
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษาดานวิชาการ
แผนงาน
การดําเนินการตามกรอบขอตกลงประชาคมอาเซียน
สนองจุดเนน สพฐ
จุดเนนที่ 2 ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา
หนวยงานที่รับผิดชอบ กลุมบริหารงานบุคคล
ผูรับผิดชอบโครงการ นางวราภรณ ศรีภานุมาต
ระยะเวลาดําเนินการ เมษายน – กันยายน 2558
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หลักการและเหตุผล
ตามที่ รัฐบาลไดกําหนดนโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต และการเตรียมความพรอมเขา
สูประชาคมอาเซียน ในป 2558 โดยคํานึงถึงการพัฒนาดานการศึกษา การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนรูทุกกลุมสาระการเรียนรู ซึ่งมีความสําคัญและจําเปนที่จะชวยสรางพื้นฐานในการปรับปรุง
ยกระดับ และพัฒนาประเทศใหสามารถบรรลุเปาหมายในการพัฒนาประเทศ ซึ่งประเทศไทยเองไดมี
การพัฒนาดานการศึกษาโดยมีการปฏิรูปการศึกษาที่เนนการกระจายโอกาสทางการศึกษา และเนน
คุณภาพการศึกษาสูสากล ที่เนนการสรางความเขมแข็งดานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาและการ
บริหารจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จึงจัดทําโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนา
สมรรถนะผูบริหารสถานศึกษาดานวิชาการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย

1. เพื่อพัฒนาสมรรถนะ ดานวิชาการใหแกผูบริหารสถานศึกษา
2. เพือ่ พัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ

ดานผลผลิต
- ผูบริหารสถานศึกษา ,รักษาการผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จํานวน 161 คน
ดานคุณภาพ
- ผูบริหารสถานศึกษามีสมรรถนะดานวิชาการเพิ่มสูงขึ้น มีระบบการบริหารจัดการที่ดี
วิธีดําเนินงานและปฏิทินดําเนินการ
กิจกรรม
1. สํารวจความตองการ/วางแผนพัฒนา
2. จัดทําโครงการ/ขออนุมัติโครงการ
3.แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
4. ติดตอประสานงานสถานที/่ วิทยากร
5. ดําเนินการจัดประชุมสัมมนา
6. สรุปรายงานผลการดําเนินโครงการ

ระยะเวลาดําเนินการ
เมษายน 2558
เมษายน 2558
เมษายน 2558
เมษายน 2558
เมษายน 2558
มิถุนายน 2558

ผูรับผิดชอบ
วราภรณ
วราภรณ
วราภรณ
วราภรณ
วราภรณ
วราภรณ

แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2558 (229)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

ศรีภานุมาต
ศรีภานุมาต
ศรีภานุมาต
ศรีภานุมาต
ศรีภานุมาต และคณะ
ศรีภานุมาต

ระยะเวลาดําเนินโครงการ
จํานวน 3 วัน ระหวางวันที่ 22 - 24 เมษายน 2558
งบประมาณ
แผนงานการดําเนินการตามกรอบขอตกลงประชาคมอาเซียน งบเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ
งบดําเนินงานจํานวน 417,250 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองรอยหาสิบบาทถวน)
รายละเอียดประมาณการคาใชจาย
รายการ

คาตอบแทน

1.คาอาหารกลางวัน 2 มื้อๆละ 250 บาท 161 คน
2.คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 4 มื้อๆละ 50 บาท
3.คาอาหารเย็น 1 มื้อๆละ 350 บาท
4.คาที่พัก(คู) 80 หองๆละ 1,200 บาท 2 คืน
5.คาที่พัก(เดี่ยว) 1 หองๆละ 2,400 บาท 2 คืน
6.คาตอบแทนวิทยากร 14 ชั่วโมง
7. คาจางเหมารถตู 2 คัน จํานวน 3 วันๆละ 5,000 บาท
8. คาน้ํามันเชื้อเพลิงและอื่นๆ(รถยนตสวนกลาง)
9. คาวัสดุ
รวม

คาใชสอย

วัสดุ

80,500
32,200
56,350
192,000
4,800

8,000

80,500
32,200
56,350
192,000
4,800
8,400
30,000
5,000
8,000

370,850 38,000

417,250

8,400
30,000
5,000
8,400

รวม

ตัวชี้วัด กลุมเปาหมายไดรับการพัฒนา รอยละ 95

แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2558 (230)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

การติดตามและประเมินผล
ตัวบงชี้สภาพความสําเร็จ
- ผูบริหารสถานศึกษามีความรูและทักษะ
ดานวิชาการเพิ่มขึ้น
- ผูบริหารสถานศึกษามีทักษะการบริหารจัดการ
ศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ

(ลงชื่อ)

วิธีการประเมิน
- สอบถาม
- การสังเกต

เครื่องมือที่ใชวัดและ
ประเมินผล
- แบบประเมินโครงการ
- แบบสอบถาม

ผูจัดทําและเสนอโครงการ

(นางวราภรณ ศรีภานุมาต)
นักทรัพยากรบุคคล รักษาการผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล

(ลงชื่อ)

ผูเห็นชอบโครงการ

(ลงชื่อ)

ผูอนุมัติโครงการ

(นางบัวคํา ตั้งสุวรรณ)
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

(นายประหยัด อนุศิลป)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2558 (231)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

งบเพิ่มประสิทธิ์ผลกลยุทธ
จุดเนนที่ 3 ดานการบริหารจัดการ
โครงการ
แผนงาน
สนองยุทธศาสตร
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบ
ระยะเวลาดําเนินการ

เชาพื้นที่ Web hosting และคาจดโดเมนเนม
การดําเนินการตามกรอบขอตกลงประชาคมอาเซียน
ที่ 3 ดานการบริหารจัดการ
กลุมนโยบายและแผน
นางสาวสุพรรณี อภัยพิมพ
กรกฎาคม 2558 – กันยายน 2559

หลักการและเหตุผล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีความตองการใหทุกโรงเรียน
ในสังกัดมีเว็บไซตของแตละโรงเรียน รวมถึงเว็บไซต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี
เขต 2 ,เว็บไซตของทุกกลุมงานในสํานักงาน, e-Office , e-News , e-Networks และเว็บไซต
การจัดการความรู( KM) จึงจําเปนตองดําเนินการเชาพื้นที่สําหรับเก็บเว็บไซต และคาจดโดเมนเนม
เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 และทุกโรงเรียนในสังกัดไดเผยแพรขอมูล
ขาวสารใหหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชนไดรับทราบครอบคลุมทุกพื้นที่
วัตถุประสงค
1. เพื่อดําเนินการจัดเก็บเว็บไซตของทุกโรงเรียนในสังกัด
2. เพื่อดําเนินการจัดเก็บเว็บไซตของสํานักงานและทุกกลุมงานในสํานักงาน
3. เพื่อดําเนินการจัดเก็บโปรแกรมและฐานขอมูล e-Office , e-News , e-Networks และ KM
เปาหมาย
เชิงปริมาณ
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ไดเผยแพรขอมูลขาวสารทางเว็บไซต
2. โรงเรียนในสังกัดมีเว็บไซตสําหรับเผยแพรขอมูลขาวสาร
3. จัดเก็บฐานขอมูลของ e-Office , e-News , e-Networks และ KM
เชิงคุณภาพ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 และสถานศึกษา มีเว็บไซตสําหรับ
เผยแพรขาวสาร

แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2558 (232)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

วิธีดําเนินงานและปฏิทินดําเนินการ
ประสานงานตอสัญญา
- คาเชาพื้นที่จํานวน 1 ป ประจําปงบประมาณ 2558
- คาจดโดเมนเนม saraburi2.org จํานวน 1 ป
- คาจดโดเมนเนม saraburi2.go.th จํานวน 1 ป
งบประมาณ แผนงานการดําเนินการตามกรอบขอตกลงประชาคมอาเซียน งบเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ
งบดําเนินงาน จํานวน 25,390 บาท (สองหมื่นหาพันสามรอยเกาสิบบาทถวน)
รายละเอียดคาใชจายโครงการ
งบดําเนินงาน (บาท)
ที่
รายการ
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ
1 คาเชาพื้นที่ จํานวน 1 ป
24,000
2 คาจดโดเมนเนม saraburi2.org จํานวน 1 ป
390
3 คาจดโดเมนเนม saraburi2.go.th จํานวน 1 ป
1,000
รวมทั้งสิ้น
25,390
การติดตามและประเมินผล
ตัวบงชี้สภาพความสําเร็จ
- เว็บไซตสํานักงานและ
สถานศึกษา

วิธีการประเมิน
- การตรวจสอบเว็บไซต
ลงชื่อ

เครื่องมือที่ใชวัดและ
ประเมินผล
- เอกสารรายงาน
ผูรับผิดชอบโครงการ

(นางสาวสุพรรณี อภัยพิมพ)
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

ลงชื่อ
ผูเห็นชอบโครงการ
(นายปุณญเกียรติ เดิมผองจิตต)
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ลงชื่อ

ผูอนุมัตโิ ครงการ

(นายประหยัด อนุศิลป)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2558 (233)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

โครงการ

อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนการจัดระบบควบคุมภายในของ

แผนงาน
สนองยุทธศาสตร

สพป. สระบุรี เขต 2 และสถานศึกษา
การดําเนินการตามกรอบขอตกลงประชาคมอาเซียน
ที่ 3 ดานการบริหารจัดการ

หนวยงานที่รับผิดชอบ กลุมอํานวยการ
ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาววรรณา นาเจริญ และนางวาสนา บุญมี
ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

1. หลักการและเหตุผล
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. 2544 ไดกําหนดใหหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุน หรือกิจการที่ไดรับเงิน หรือทรัพยสินลงทุนจาก
หนวยงานของทางราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐเปนหนวยงานรับตรวจ และใหจัดวางระบบการควบคุม
ภายในตามระเบียบขอ 5 ใหแลวเสร็จภายในป พ.ศ. 2544 และใหหนวยงานรับตรวจมีการรายงานผลตอ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับการควบคุมภายใน
อยางนอยปละ 1 ครั้ง ภายในเกาสิบวัน นับจากวัน สิ้นปงบประมาณ หรือ ปปฏิทิน แลวแตกรณี
จากการประเมินผลการควบคุมภายในของสํานักงานตรวจเงินแผนดินพบวาหนวยงานบางแหง
ยังไมไดจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ขอ 5 และรายงานผลการควบคุมภายในตาม
ระเบียบขอ 6 จึงไดมีการปรับลดแบบฟอรมและรูปแบบการจัดทํารายงานของหนวยรับตรวจใหมีความ
คลองตัวในการปฏิบัติตามระเบียบ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เห็นวาการจัดวางระบบควบคุม
ภายในที่สํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินไดปรับลดแบบฟอรม และรูปแบบการจัดทํารายงาน
ผลการควบคุมภายในมีความจําเปนและมีความสําคัญที่ผูเกี่ยวของตองดําเนินการในหนวยงานรับตรวจ
ตามระเบียบฯ ตองมีความรูความเขาใจจะกอเกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพในการใชจายงบประมาณ
เพื่อการบริหารและจัดการศึกษาตามกฎหมายบรรลุวัตถุประสงค อันจะสงผลใหเกิดประโยชนสูงสุดในการ
ดําเนินงานและแกการใชจายเงินและทรัพยสินของประเทศชาติโดยรวม อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ทบทวนการจัดระบบควบคุมภายในของ สพป.สระบุรี เขต 2 และสถานศึกษา นี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.1 ผลผลิต
เพื่อใหผูบริหาร/ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุมเปาหมายที่เขารับการอบรม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบของ คตง.ขอ 5 และขอ 6 สามารถ
รายงานผลการจัดวางระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจไดตามมาตรฐานที่ คตง. พ.ศ. 2544
กําหนด

แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2558 (234)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

2.2 ผลลัพท
2.2.1 เพื่อสงเสริมประสิทธิภาพของกระบวนการปฏิบัติงานของบุคลากร สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัดใหบรรลุวัตถุประสงคของการบริหาร
และจัดการศึกษา
2.2.2 เพื่อใหการบริหารงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
และสถานศึกษาในสังกัด จํานวน 141 แหง สามารถใชจายงบประมาณไดอยางประหยัด มีความคุมคา
และเกิดประโยชนสูงสุดตอการบริหารและจัดการศึกษาภาครัฐของประเทศโดยรวม
3. เปาหมาย
3.1 จัดประชุมบุคลากรของ สพป.สระบุรี เขต 2, รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 , ผูอํานวยการกลุม
และบุคลากรที่เกี่ยวของในสํานักงาน จํานวน 1 ครั้ง
3.2 จัดประชุมผูบริหารโรงเรียนในสังกัด หรือผูรับผิดชอบระบบควบคุมภายในของโรงเรียน
จํานวน 141 คน
3.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการของบุคลากรแตละกลุม จํานวนกลุมละ 3 คน (เพื่อติดตาม
ประเมินผล)
3.4 จัดทําเอกสารเกี่ยวกับแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการประเมินผลการ
ควบคุมภายใน เพื่อแจกจายใหผูบริหารโรงเรียน ครูผูรับผิดชอบการจัดวางระบบควบคุมภายใน และ
บุคลากร ของ สพป.สระบุรี เขต 2 เพื่อเปนคูมือในการปฏิบัติงาน
4. วิธีดําเนินงานและปฏิทินดําเนินงาน
ที่
กิจกรรม
กลุมเปาหมาย
ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ
- ผอ.สพป./รองผอ.สพป. 1 ม.ค.58
1. กิจกรรมหลัก
นางวาสนา
ถึง 30 ก.ย.58 บุญมี
อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนการ สบ.2
จัดวางระบบการคุมควบคุมภายในของ 8 คน
และคณะ
- ผอ.สถานศึกษา
สพป.สบ.2/สถานศึกษา
-ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทํารายงาน 141 คน
-ผอ.กลุม/บุคลากร
การควบคุมภายในตามระเบียบ คตง.
กลุมละ 3 คน
พ.ศ.2544
รวมทั้งสิ้น คน 173 คน
-การประชุมเพื่อประมวลผล
1 ต.ค. 58
2. ติดตามและประเมินผลการจัดวางระบบ รองผอ./ผอ.กลุม/
หนวยตรวจสอบ บุคลากร กลุมละ 2 คน -31 ธ.ค.58
ควบคุมภายในของ สพป.สบ.2 และ
กลุมอํานวยการ/
สถานศึกษาในสังกัด
นางวาสนา บุญมี
รวม 24 คน
และคณะ
5. งบประมาณ แผนงานการดําเนินการตามกรอบขอตกลงประชาคมอาเซียน งบดําเนินงาน
(งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา) จํานวน 38,060.- บาท (สามหมื่นแปดพันหกสิบบาทถวน)
หมายเหตุ ขออนุมัติถัวจายทุกรายการ
แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2558 (235)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

รายละเอียดการใชงบประมาณ
รายการ

ที่
1 -คาวัสดุสําหรับฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ ชุดละ25 บาท
( 173 x 30) = 5,190.- บาท
2 - คาอาหารกลางวัน /อาหารวางและเครื่องดื่ม คนละ 150
บาท ( 173 x (90+30+30=150 ) x1วัน ) = 25,950 บาท
3 - คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 1 คน ( 600 x7 ) - คาบํารุง
4 หองประชุม จํานวน 1 วัน
5 - คาอาหารวางและเครื่องดื่มเพื่อประชุมติดตามฯ รอง/ผอ.
กลุมและจนท.ผูรับผิดชอบ (30x24)
รวม
รวมทั้งสิ้น

งบดําเนินงาน (บาท)
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ
5,190.-

25,950.-

-

4,200.-

2,000.720.-

-

4,200.-

28,670.-

5,190.38,060.- บาท

6.การติดตามและประเมินผล
ตัวบงชี้สภาพความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใชวัดและประเมินผล
- รอยละของผูเขารับการประชุมไดรับความรูความ
เขาใจในการจัดทํารายงานการควบคุมภายในและมี -สอบถามและรายงาน -แบบสอบถามและแบบรายงาน
ความมั่นใจในการปฏิบัติงาน

ผูจัดทําโครงการ

(นางวาสนา บุญมี)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

(นางสาววรรณา นาเจริญ)
ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ

ผูเสนอโครงการ

ผูเห็นชอบโครงการ

(นายเจตน รถกล)
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

(นายประหยัด อนุศิลป)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

ผูอนุมัติโครงการ

แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2558 (236)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

สวนที่ 4
สวนที่ 4
การบริหารแผนสูการปฏิบัตปิ  2558

การบริหารแผนสูการปฏิบัตปิ  2558

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณเปนเครื่องมือสําคัญในการปฏิบัติงานชองหนวยงาน
บัตาิกงๆเป
ารประจํ
าปงบประมาณเป
่องมือ่อสํมโยงสอดคล
าคัญในการปฏิ
ิงานชองหนฐบาลกระทรวง
วยงาน
เพื่อใหการดําแผนปฏิ
เนินงานต
นไปในทิ
ศทางเดียวกันนมีเครื
ความเชื
องกับบัตนโยบายรั
เพืศึก่อษาธิ
ใหการดํ
างๆเปนไปในทิศทางเดี
ยวกั้นพืน้นมีคฐานและหน
วามเชื่อมโยงสอดคล
ฐบาลกระทรวง
การสําเนิ
านันกงานต
งานคณะกรรมการการศึ
กษาขั
วยงานที่เกีอ่ยงกั
วขบอนโยบายรั
งสํานักงานเขตพื
้นที่การศึกษา
ศึประถมศึ
กษาธิการสํ
านักงานคณะกรรมการการศึ
กษาขั้นพื้นาแผนสู
ฐานและหน
องสํ่อานการดํ
นักงานเขตพื
้นที่การศึกษาจ
กษาสระบุ
รี เขต 2 มีกระบวนการนํ
การปฏิวยงานที
บัติ เพื่เกี่อ่ยขัวข
บเคลื
าเนินงานตามภารกิ
ประถมศึ
ษาสระบุ
2 มีกระบวนการนํ
การปฏิ้นบทีัต่กิ ารศึ
เพืก่อษาประถมศึ
ขับเคลื่อนการดํ
าเนินงานตามภารกิ
พันธกิจ กกลยุ
ทธ จุรดี เนเขต
น ปงบประมาณ
2558 สําาแผนสู
นักงานเขตพื
กษาสระบุ
รี เขต 2 ไดรจับ
พัการจั
นธกิจดสรรงบประมาณ
กลยุทธ จุดเนน ปงจากสํ
บประมาณ
2558 สํานักงานเขตพืก้นษาขั
ที่การศึ
ษาประถมศึ
กษาสระบุรี เขต 2 ไดฒรนา
ับ
านักงานคณะกรรมการการศึ
้นพื้นกฐาน
แผนงานขยายโอกาสและพั
การจั
ดสรรงบประมาณ
านักงานคณะกรรมการการศึ
้นพื้นจํฐาน
ฒนา
คุณภาพการศึ
กษา ผลผลิจากสํ
ตผูจบการศึ
กษาภาคบังคับ งบดํากเนิษาขั
นงาน
านวน แผนงานขยายโอกาสและพั
5,154,220 บาท และได
รับ
คุการจั
ณภาพการศึ
กษา ผลผลิตผูจบการศึกษาภาคบั
งบดําเนินงานยนจําโครงการเตรี
นวน 5,154,220
บาทอมสูและได
รับ
ดสรรงบประมาณจากแผนงานรองรั
บการเขงคัาบสูประชาคมอาเซี
ยมความพร
ประชาคม
การจั
บการเข
าสูปาเนิ
ระชาคมอาเซี
ยน โครงการเตรี
มความพร
อมสู
ประชาคม
อาเซีดยสรรงบประมาณจากแผนงานรองรั
น รายการเพื่อเพิ่มประสิทธิผลกลยุ
ทธ งบดํ
นงาน จํานวน
3,000,000 ยบาท
รวมเป
นงบประมาณ
อาเซี
รายการเพื
่อเพิ่อการบริ
่มประสิหทารจั
ธิผลกลยุ
ทธ งบดํ
าเนิณนงาน
จํานวน
3,000,000
บาท้งสิรวมเป
นงบประมาณ
ที่ไดยรับนการจั
ดสรร เพื
ดการและพั
ฒนาคุ
ภาพการจั
ดการศึ
กษา จํานวนทั
้น 8,154,220
บาท
ที่ไดรับการจัดสรร เพื่อการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา จํานวนทั้งสิ้น 8,154,220 บาท
ทั้งนี้ ไดเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ทั
้งนี้ ไดเสนอขอความเห็
่การศึ
กษาประถมศึ
ษาสระบุ
และแตงตั้งคณะกรรมการพิ
จารณาบรินชอบจากคณะกรรมการเขตพื
หารจัดการงบประมาณโดยบริ้นหทีารจั
ดการ
นําแผนสูกการปฏิ
บัติ รดัี งเขต
นี้ 2
และแตงตั้งคณะกรรมการพิ
ารณาบริหารจัดการงบประมาณโดยบริ
นําแผนสูกกิารปฏิ
ดังนี้
(1) การบริหจารงบประมาณ
ดําเนินการตามกลยุทธหารจั
จุดเนดการ
น โครงการ
จกรรมบัติมอบหมาย
การบริผหูรารงบประมาณ
าเนินการตามกลยุ
ธ จุบดผิเนดนชอบโครงการ กิจกรรม มอบหมาย
ทุกกลุม /กลุม(1)
งานและมี
ับผิดชอบชัดเจนดํตามภารกิ
จหนาที่คทวามรั
ทุกกลุม /กลุมงานและมี
ผูรับผิ้นดทีชอบชั
ตามภารกิกษาสระบุ
จหนาที่ครวามรั
ดชอบ
สํานักงานเขตพื
่การศึดกเจน
ษาประถมศึ
ี เขตบ2ผิได
บริหารจัดการงบประมาณ
สํ
า
นั
ก
งานเขตพื
น
้
ที
ก
่
ารศึ
ก
ษาประถมศึ
ก
ษาสระบุ
ร
ี
เขต
2
ได
บ
ริหารจัยดวกัการงบประมาณ
โดยคํานึงถึงความคุมคาประหยัดมีการบูรณาการโครงการกิจกรรมที่เปาหมายเดี
นและเกิดประโยชนตอ
โดยคํ
นึงงถึสุงดความคุ
ดมีกเปารบู
รณาการโครงการกิ
กรรมที่เปาหมายเดียวกันยและเกิ
ดประโยชน
ตอ
ผูเรียานสู
มีการกํมาคกัาบประหยั
ติดตามให
นไปตามวั
ตถุประสงคขจองงบประมาณและระเบี
บวิธีการบริ
หารงบประมาณ
ผูสรุ
เรียปนสู
ดังนีงสุ้ ดมีการกํากับติดตามใหเปนไปตามวัตถุประสงคของงบประมาณและระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณ
สรุปดังนี้
1. งบประมาณเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา จํานวน 5,154,220 บาท
1.
บริหารจัดการเปนงบประมาณเพื
2 สวน ดังนี้ ่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา จํานวน 5,154,220 บาท
บริหารจัดการเปน 1.1.
2 สวงานประจํ
น ดังนี้ าตามความจําเปนพื้นฐาน จํานวน 1,654,220 บาท
1.1. มอบหมายให
งานประจําตามความจํ
าเปนพื้นฐาน
จํานวน
บาท างานพิจารณาและบริหาร
กลุมบริหารงานการเงิ
นและสิ
นทรัพ1,654,220
ย แตงตั้งคณะทํ
มอบหมายให
จัดการตามเงื่อนไขการใช
จาย กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย แตงตั้งคณะทํางานพิจารณาและบริหาร
จัดการตามเงื่อนไขการใช
1.2.จัดจาทํยาโครงการ/กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา จํานวน 3,500,000 บาท
1.2.จั
ดทําโครงการ/กิ
จกรรมพัฒนาคุณแต
ภาพการจั
ดการศึ
กษาจารณาและบริ
จํานวน 3,500,000
มอบหมายให
กลุมนโยบายและแผน
งตั้งคณะทํ
างานพิ
หารจัดการบาท
กลุจมกรรม
นโยบายและแผน
แตงตัเ้งพืคณะทํ
างานพิ
หารจัดการ
งบประมาณในการจัมอบหมายให
ดทําโครงการ/กิ
โดยมีวัตถุประสงค
่อยกระดั
บคุณจารณาและบริ
ภาพการศึกษาตามบริ
บทของ
งบประมาณในการจั
ทําโครงการ/กิ
จกรรม
โดยมีรวี ัตเขต
ถุประสงค
พื่อยกระดั
ณภาพการศึ
บทของ
สํานักงานเขตพื้นที่กดารศึ
กษาประถมศึ
กษาสระบุ
2 เนนเการมี
สวนรบวคุมของทุ
กภาคสกวษาตามบริ
น เปาหมายเดี
ยวกัน
สํบูารนัณาการและใช
กงานเขตพื้นทีท่กรัารศึ
กษาประถมศึ
พยากรร
วมกัน กษาสระบุรี เขต 2 เนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน เปาหมายเดียวกัน
บูรณาการและใช2.ทรังบประมาณเพื
พยากรรวมกัน่อเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ จํานวน 3,000,000 บาท
จําแนกตามจุ2.
ดเนงบประมาณเพื
น ของ สพฐ. ่อเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ จํานวน 3,000,000 บาท
จําแนกตามจุดเนน ของ สพฐ.

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2558 (237)
แผนปฏิ
บัติการประจํ
ปงบประมาณ
(237
) 2
สํานักงานเขตพื
้นที่กาารศึ
กษาประถมศึ2558
กษาสระบุ
รี เขต
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

(2) ปจจัยสูความสําเร็จ
1. ผูบริหารการศึกษาทุกระดับใหความสําคัญในการบริหารจัดการ โดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์
ของงาน และการทํางานแบบมีสวนรวมที่เอื้อตอการพัฒนาความคิดริเริ่มสรางสรรค
การปฏิบัติงานใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว
2. เชื่อมโยงความสําเร็จของการปฏิบัติงานกับการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ
3. บริหารจัดการโดยเปดโอกาสใหทุกภาคสวนมีสวนรวมและยึดหลักธรรมาภิบาล
(3) กระบวนการนําแผนสูการปฏิบัติ
1. สื่อสารทิศทางองคกรทั้งวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค จุดเนนการพัฒนาและเปาหมาย
การใหบริการหนวยงาน ใหบุคลากรทุกระดับรับรูและเขาใจตรงกันอยางทั่วถึง ชัดเจนและมีสวนรวม
สนับสนุนใหการขับเคลื่อนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
2. จัดโครงสราง กระบวนการทํางาน และมอบหมายผูรับผิดชอบปฏิบัติงานทัง้ เจาภาพหลัก
เจาภาพรอง และผูสนับสนุน พรอมกําหนดบทบาทความรับผิดชอบอยางชัดเจน
3. วิเคราะหเปรียบเทียบสภาพปจจุบัน และเปาหมายตามนโยบาย เพื่อกําหนดกลยุทธ
และจัดทําแผนปฏิบัติงานใหบรรลุตามเปาหมายวัตถุประสงค
4. ดําเนินงาน กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการที่กําหนด
5. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อใหการนํากลยุทธสูการปฏิบัติอยาง
เปนรูปธรรมโดยติดตามความกาวหนาประจําป การประเมินผลระยะครึ่งป และการประเมินผลเมื่อสิ้นสุด
ปงบประมาณ
6. สรางกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะ โดยรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจําป สูสาธารณชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ
(4) ปฏิทินการบริหารแผนสูการปฏิบัติ
ระยะเวลา
แนวปฏิบัติ
กันยายน 2557 สรุปผลการดําเนินงานที่ผานมา โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ป2557
วิเคราะหผลการดําเนินงานที่ผานมา ปญหา/อุปสรรค
ตุลาคม-ธันวาคม 2557 1.ศึกษานโยบาย ทิศทาง การดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ สพฐ.
2.แนวทางดําเนินการตามกรอบวงเงิน ของ สพฐ.ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
3.จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2557
ธันวาคม 2557
รายงานผลการดําเนินงานรอบ 3 เดือน (ตค.2557 –ธค. 2558)
มีนาคม 2558
รายงานผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน (ตค. 2557 – มี.ค 2558)
มิถุนายน 2558
รายงานผลการดําเนินงานรอบ 9 เดือน (ตค. 2557 – มิย. 2558)
สิงหาคม-กันยายน2558 รายงานผลการดําเนินงานรอบ 12 เดือน (ตค. 2557 –(สค)กย. 2558)
ทั้ ง นี้ การบริ ห ารงบประมาณ คํ า นึ ง ถึ ง ความคุ ม ค า ประหยั ด และเกิ ด ประโยชน
ตอผูเ รียนสูง สุด เชื่อมโยง สอดคลองกับ ยุทธศาสตร และจุดเนนของสํานัก งานคณะกรรมการการศึก ษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ รัฐบาลและตามความจําเปนในบริบทของสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของงบประมาณและระเบียบวิธีการบริหาร
งบประมาณ การเงินการคลัง

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2558 (238)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

ภาคผนวก

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2558 (239)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

คําสั่ง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒
ที่ ๒๙๐ / ๒๕๕๗
เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานโครงการประชุมสัมมนาสรุปผลการดําเนินงานป ๒๕๕๗
และจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําป ๒๕๕๘
----------------------------------------------------ดวย สิ้นปงบประมาณ ๒๕๕๗ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ จัดทําโครงการ
ประชุมสัมมนาสรุปผลการดําเนินงานป ๒๕๕๗ และจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําป ๒๕๕๘ เพื่อสรุปผลการดําเนินงาน
ป ๒๕๕๗ วิเคราะหปญหา อุปสรรค และกําหนดทิศทาง แนวทางการดําเนินงานป ๒๕๕๘
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุตามวัตถุประสงค สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ จึงแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานตางๆ ดังนี้
คณะทํางานฝายที่ปรึกษา
๑. นายประหยัด อนุศิลป ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒
ประธานคณะทํางาน
๒. รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ทุกทาน
คณะทํางาน
มีหนาที่ ใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะ รวมวางแผนการดําเนินงานตางๆ ตามโครงการประชุมสัมมนาสรุปผลการ
ดําเนินงานป ๒๕๕๗ และจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําป ๒๕๕๘ ใหเปนไปดวยความเรียบรอย ตามวัตถุประสงคและ
เกิดผลดีตอทางราชการ
คณะทํางานฝายดําเนินงาน
๑. นายประหยัด อนุศิลป ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒
ประธานคณะทํางาน
๒. นายปุณญเกียรติ เดิมผองจิตต รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ รองประธานคณะทํางาน
๓. นายเจตน รถกล รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒
คณะทํางาน
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒
คณะทํางาน
๔. นายเล็ก ทาเพชร
๕. นายชาญ สุคนธสราญ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒
คณะทํางาน
๖. วาที่ร.ต.ศุภกฤต ตรีมงคล รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒
คณะทํางาน
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒
คณะทํางาน
๗. นางบัวคํา ตั้งสุวรรณ
๘. นายนพภา ทองนพเกา รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒
คณะทํางาน
๙. นางสาวเอื้ออารี ทวมเสม
ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล
คณะทํางาน
ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ
คณะทํางาน
๑๐. นางสาววรรณา นาเจริญ
๑๑. นางทิพวัลย วงษสมบูรณ ผูอํานวยการกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
คณะทํางาน
๑๒. นางกษมา แสนออน
ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน
คณะทํางาน
ผูอํานวยการกลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน
คณะทํางาน
๑๓. นางบุญเกิด สิงหพานิช
๑๔. นางธัญพร สมบูรณศักดิ์ศรี ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
คณะทํางาน
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๑๕. นางวราภรณ ศรีภานุมาต
๑๖. นายประยุทธ ละมายแข
๑๗. นางพิระตา บิณศิรวานิช
๑๘. นางสมปอง โฆษิตพล

นักทรัพยากรบุคคล
ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
นักวิเคราะหนโยบายและแผน

คณะทํางาน
คณะทํางาน/เลขานุการ
คณะทํางาน/ผูชวยเลขานุการ
คณะทํางาน/ผูชวยเลขานุการ

มีหนาที่ ดําเนินการ วิเคราะหผลการดําเนินงานที่ผานมา ป ๒๕๕๗ และใหขอเสนอแนะ จัดทํารางและกําหนด
ทิศทาง แนวทางการดําเนินงานป ๒๕๕๘ ที่จะพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี
เขต ๒ ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับกลยุทธยุทธศาสตร สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑.
๒.
๓.
๔.

คณะทํางานฝายสถานที่

นายปุณญเกียรติ เดิมผองจิตต รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ประธานคณะทํางาน
นายประยุทธ ละมายแข
ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน
รองประธานคณะทํางาน
นายอภิชาต ศรีคํา
ชางไฟฟา ๓
คณะทํางาน
นายสมใจ สุบิน
ชางไฟฟา ๓
คณะทํางาน/ผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่จัดเตรียมสถานทีใ่ นการประชุมสัมมนา จัดเครื่องเสียง เครื่องฉายโปรเจ็กเตอร จัดที่พักสําหรับผูเขา
ประชุมสัมมนาและคณะวิทยากร ตลอดจนอํานวยความสะดวกในหองประชุมใหเปนไปดวยความเรียบรอย
คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ /วิทยากร/พิธีการ
๑. นายประหยัด อนุศิลป ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒
ประธานคณะทํางาน
๒. นายปุณญเกียรติ เดิมผองจิตต รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ รองประธานคณะทํางาน
๓. นางวัชรินทร วงษศลิ ป นักประชาสัมพันธ
คณะทํางาน
คณะทํางาน/เลขานุการ
๔. นายไพศาล มวงทรัพย ศึกษานิเทศก
๕. นายสมาน บุตรภักดิ์ ศึกษานิเทศก
คณะทํางาน/ผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่ ใหความรู ความเขาใจดานวิชาการ การจัดทําแผนปฏิบัติการ ชี้แจงรายละเอียดตางๆแกผูเขารวม
ประชุมมีหนาทีด่ ําเนินรายการพิธีการ ประชาสัมพันธ ผูเขาประชุมสัมมนา ใหเปนไปดวยความเรียบรอย
คณะกรรมการพิจารณาโครงการ/งบประมาณ
๑. นายประหยัด อนุศิลป ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒
ประธานคณะทํางาน
๒. นายปุณญเกียรติ เดิมผองจิตต รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒รองประธานคณะทํางาน
๓. รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต๒ ทุกทาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
๔. ผูอํานวยการกลุม/หนวยตรวจสอบภายใน
๕. นายประยุทธ ละมายแข ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน
คณะทํางาน/เลขานุการ
๖. นางพิระตา บิณศิรวานิช นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน/ผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่ พิจารณาโครงการ /งบประมาณ งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗ ใหเปนไป
ดวยความเรียบรอย สอดคลองกับกลยุทธ ยุทธศาสตรและเปาหมายการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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คณะทํางานฝายเลขานุการ

๑. นายปุณญเกียรติ เดิมผองจิตต รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ประธานคณะทํางาน
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
คณะทํางาน
๒. นางนภาดา มณีรัตน
๓. นางสมปอง โฆษิตพล
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
คณะทํางาน
๔. นางอารี จงอยูสุขสันต
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
คณะทํางาน
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
คณะทํางาน
๕. นางณิชา สุวัจนานนท
๖. นางสาวสุพรรณี อภัยพิมพ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
คณะทํางาน
๗. นายประยุทธ ละมายแข
ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน
คณะทํางาน/เลขานุการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน/ผูชวยเลขานุการ
๘. นางพิระตา บิณศิรวานิช
๙. นางสมปอง โฆษิตพล
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
คณะทํางาน/ผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่ อํานวยความสะดวกในการดําเนินงานดานตางๆ การประสานงาน จัดเตรียมเอกสาร ประกอบการ
ประชุมใหเปนไปดวยความเรียบรอย ครบถวน
คณะกรรมการฝายการเงินและบัญชี
๑. นางทิพวัลย วงษสมบูรณ ผูอํานวยการกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
ประธานคณะทํางาน
๒. นางบังอร ปานแมน
นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
๓. นางสาวนิรมล วงษธนสุภรณ นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการ
คณะทํางาน
๔. นางอรสา เรืองรองธรรม เจาพนักงานพัสดุ อาวุโส
คณะทํางาน/เลขานุการ
มีหนาที่ ดําเนินการเบิกจาย จัดทําบัญชี งบประมาณและจัดซื้อวัสดุตามโครงการโครงการประชุมสัมมนาสรุป
ผลการดําเนินงานป ๒๕๕๗ และจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําป ๒๕๕๘ ใหเปนไปดวยความเรียบรอย
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายประหยัด อนุศิลป)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒
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