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โครงการ
สนองกลยุทธ์
แผนงาน
ลักษณะโครงการ
ผู้บริหารโครงการ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาดาเนินการ

พัฒนาบริหารจัดการสานักงาน Smart OBEC และ Amss++ หรือ Smart Area
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
โครงการใหม่
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
นายฉัตรมงคล พูลศรี , นางสาวจุฑารัตน์ ชมภูษา
กลุ่มอานวยการ
1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559

1. หลักการและเหตุผล
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พัฒนาระบบ Smart OBEC เพื่อใช้ใน
การอานวยความสะดวกในการบริหารจัดการระบบงานต่างๆ และได้พัฒนาระบบงานบริหารทั่วไปเรียบร้อยแล้ว
ประกอบด้วย งานทะเบียนหนังสือราชการ/งานการรับ-ส่งหนังสือราชการ/งานบันทึกเสนอสั่งการ/งานไปรษณีย์/
งานการจองยานพาหนะ/งานการจองห้องประชุม/งานการมาปฏิบัติราชการ ที่นามาใช้แทนระบบสานักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ (e-office) ในส่วนของงานสารบรรณเดิม ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปตามเปูาหมาย
สามารถดาเนินการไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพต่อการบริหารราชการ ปัจจุบันการ
ติดต่อสื่อสารต่อกันระหว่างหน่วยงาน ทั้งในภาคราชการและภาคเอกชน ส่วนใหญ่ใช้การติดต่อสื่อสารผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เนื่องจากทาให้สะดวก รวดเร็ว และประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร อีกทั้งสามารถ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปยังผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 จึงได้ดาเนินการจัดทาโครงการ
พัฒนาบริหารจัดการสานักงาน Smart OBEC และ AMSS++ หรือ Smart Area สื่อสารผ่านเครือข่ายระบบ
คอมพิวเตอร์ โดยในเบื้อต้นนามาใช้ในการรับ-ส่งหนังสือราชการระหว่างเขตพื้นที่การศึกษากับสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถานศึกษาในสังกัด เพื่อเป็นการพัฒนาระบบงานสารบรรณของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้
จัดทาโครงการพัฒนาบริหารจัดการสานักงาน Smart OBEC และ Amss++ หรือ Smart Area นี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บุคลากร สพป.พิษณุโลก เขต 3 ให้มีความรู้ ความสามารถในการใช้งานระบบบริหาร
จัดการสานักงาน Smart OBEC และ Amss++ หรือ Smart Area ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้โรงเรียนในสังกัด จานวน 167 แห่ง สามารถรับ-ส่งหนังสือราชการได้อย่างรวดเร็ว
ทันตามกาหนดเวลา และประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
3. เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการปฏิบัติงานโดยใช้ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ICT) มาใช้ในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องสัมพันธ์และสามารถเชื่อมโยงระหว่างโรงเรียนและกลุ่ม/หน่วย ใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
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3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. บุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 จานวน 60 คน
2. ข้าราชการครู/ครูธุรการประจาโรงเรียน
จานวน 160 คน
เชิงคุณภาพ
1. โรงเรียนในสังกัด จานวน 167 แห่งและบุคลากร สพป.พิษณุโลก เขต 3 สามารถใช้งาน
ระบบบริหารจัดการสานักงาน Smart OBEC และ Amss++ หรือ Smart Area ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. โรงเรียนในสังกัด และกลุ่ม/หน่วยใน สพป.พิษณุโลก เขต 3 สามารถประยุกต์การใช้งาน
ระบบบริหารจัดการสานักงาน Smart OBEC และ Amss++ หรือ Smart Area ทดแทนการส่งออกหนังสือได้
3. โรงเรียนในสังกัด และกลุ่ม/หน่วยใน สพป.พิษณุโลก เขต 3 สามารถรับ-ส่งเอกสารผ่าน
ระบบบริหารจัดการสานักงาน Smart OBEC และ Amss++ หรือ Smart Area ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. กิจกรรม / วิธีดาเนินการ
ที่
1
2
3
4
5
6

กิจกรรม
เสนอโครงการ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ติดต่อประสานงานตามโครงการ
เชิญกลุ่มเปูาหมายเข้าร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัติการตามโครงการ
ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ
ติดตาม ประเมินผล
สรุปรายงานผล

ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2558
ตุลาคม 2558
ตุลาคม 2558
ตุลาคม 2558
พฤศจิกายน 2558
พฤศจิกายน 2558

ผู้รับผิดชอบ

นายฉัตรมงคล พูลศรี
นางสาวจุฑารัตน์ ชมภูษา

5. สถานที่ดาเนินโครงการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 และหน่วยงานเอกชน
6. งบประมาณ จานวน 58,200.-บาท (-ห้าหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) ขอถัวจ่ายทุกรายการ
แหล่งงบประมาณ สพฐ. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
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รายละเอียดทรัพยากรและค่าใช้จ่ายโครงการ
ที่

งบประมาณ
รวม

รายการ

1 บุคลากร สพป.พิษณุโลก เขต 3 จานวน 2 วัน
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง/เครื่องดื่ม
จานวน 60 คนๆ ละ 130 บาท
2 โรงเรียนในสังกัด จานวน 1 วัน
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง/เครื่องดื่ม
จานวน 160 คนๆ ละ 130 บาท
3 จัดทาคู่มือพัฒนาบริหารจัดการสานักงานฯ
จานวน 220 เล่มๆ ละ 50 บาท
4 ค่าตอบแทนวิทยากร 6 ชม.ๆละ 600 บาท
รวม

ค่า
ตอบแทน

ประเภทรายจ่าย
ค่า
ค่าวัสดุ
ใช้สอย

15,600

15,600

20,800

20,800

11,000
10,800
58,200

อื่นๆ

11,000
10,800
10,800

36,400

11,000

7. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
โรงเรียนในสังกัด กลุ่ม/หน่วย ใน สพป.พิษณุโลก เขต 3 สามารถรับ-ส่งงาน
ผ่านระบบบริหารจัดการ Smart OBEC และ Amss++ หรือ Smart Area ได้

เครื่องมือ/วิธีวัด
1. การตรวจสอบ
2. การปฏิบัติจริง

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โรงเรียนในสังกัด กลุ่ม/หน่วย ใน สพป.พิษณุโลก เขต 3 สามารถรับ-ส่งงานผ่านระบบบริหาร
จัดการ Smart OBEC และ Amss++ หรือ Smart Area ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายฉัตรมงคล พูลศรี)
ผอ. กลุ่มอานวยการ

(นางผกาภรณ์ พลายสังข์)
รอง ผอ. สพป.พิษณุโลก เขต 3
ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสุรินทร์ แก้วมณี)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
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โครงการ

กิจกรรมจักรยาน (Bike for Dad) เฉลิมพระเกียรติและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558
สนองกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
แผนงาน
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
ผู้บริหารโครงการ
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
ผู้รับผิดชอบ
นายฉัตรมงคล พูลศรี , นางสาวจุฑารัตน์ ชมภูษา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มอานวยการ
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559
1. หลักการและเหตุผล
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 โดยจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ
“ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad” ตามที่รัฐบาลเป็นเจ้าภาพ ในวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558 เพื่อให้พสกนิกร
ชาวไทยได้ร่วมกิจกรรมและร่วมแสดงความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งเป็นการ
เสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ได้ตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงได้จัดทาโครงการกิจกรรมจักรยาน(Bike for Dad) เฉลิมพระเกียรติและพิธี
ถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
มหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี รวมทั้งเป็น
การเสริมสร้างความสามัคคี โดยจัดพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปลูกฝัง
อุดมการณ์เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
5 ธันวาคม 2558 และเตรียมความพร้อมร่วมกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad” ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558
2. เพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
3. เพื่อเป็นการร่วมแสดงออกถึงความรักที่มีต่อพ่อ และพ่อของแผ่นดิน
4. เพื่อให้บุคลากร สพป.พิษณุโลก เขต 3 ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ
อย่างทั่วถึงและเสริมสร้างความสามัคคี ที่จะร่วมกันจัดกิจกรรมถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
5. เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรในการร่วมออกกาลังกาย ทาให้สุขภาพร่างกาย
สมบูรณ์แข็งแรงปลูกฝังให้รักการออกกาลังกาย และเสริมสร้างความมีน้าใจเป็นนักกีฬา อีกทั้งได้นากิจกรรม
ดังกล่าวไปต่อยอดขยายผลต่อไป
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3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. บุคลากร สพป.พิษณุโลก เขต 3
2. ผู้อานวยการโรงเรียน
3. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad
รวมจานวนทั้งสิ้น 250 คน
เชิงคุณภาพ
เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความสามัคคี โดยจัดพิธีถวายสัตย์
ปฎิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปลูกฝังอุดมการณ์เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2558 และเตรียมความพร้อมร่วมกิจกรรม
“ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad” ร่วมแสดงออกถึงความรักที่มีต่อพ่อ และพ่อของแผ่นดิน
4. กิจกรรม / วิธีดาเนินการ
1. พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี
2. เตรียมพร้อมร่วมกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad”
5. สถานที่ดาเนินโครงการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 และหน่วยงานเอกชน
6. งบประมาณ จานวน 42,500.-บาท (-สี่หมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ขอถัวจ่ายทุกรายการ
แหล่งงบประมาณ สพฐ. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
รายละเอียดทรัพยากรและค่าใช้จ่ายโครงการ
ที่

รายการ

1 จัดประชุม/พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็น
ข้าราชการที่ดี วันที่ 1 ธันวาคม 2558
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง/เครื่องดื่ม
จานวน 250 คนๆ ละ 130 บาท
2 ค่าวัสดุ/อุปกรณ์
รวม

งบประมาณ
รวม

ค่า
ตอบแทน

ประเภทรายจ่าย
ค่า
ค่าวัสดุ
ใช้สอย

อื่นๆ

32,500
42,500

-

32,500

10,000
10,000

-
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7. การติดตามและการประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- บุคลากรผู้เข้าร่วมกิจกรรม

วิธีการวัด/ประเมินผล
- สังเกต
- ประเมิน

เครื่องมือที่ใช้
- แบบสอบถาม
- แบบประเมินผล

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. พสกนิกรทุกหมู่เหล่าที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ โดยร่วมกิจกรรมการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 อย่างทั่วถึงและเสริมสร้างความสามัคคี ที่จะร่วมกันจัด
กิจกรรมถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
2. พสกนิกรทุกหมู่เหล่าที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้ส่งเสริมสุขภาพในการร่วมออกกาลังกาย ทาให้
สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ปลูกฝังให้รักการออกกาลังกาย และเสริมสร้างความมีน้าใจเป็นนักกีฬา อีกทั้ง
ได้นากิจกรรมดังกล่าวไปต่อยอดขยายผลต่อไป

ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายฉัตรมงคล พูลศรี)
ผอ. กลุ่มอานวยการ

(นางผกาภรณ์ พลายสังข์)
รอง ผอ. สพป.พิษณุโลก เขต 3
ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสุรินทร์ แก้วมณี)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
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โครงการ
สนองกลยุทธ์
แผนงาน
ลักษณะโครงการ
ผู้บริหารโครงการ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาดาเนินการ

เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture)
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
โครงการต่อเนื่อง
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
นายฉัตรมงคล พูลศรี , นางสาวจุฑารัตน์ ชมภูษา
กลุ่มอานวยการ
1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559

1. หลักการและเหตุผล
ตามที่รัฐบาลมีนโยบายปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ เพื่อให้ส่วนราชการมีการ
ปรับปรุงและยกระดับคุณภาพการบริหารงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน จึงต้องมีการ
ดาเนินงานตามแผนงานโครงการที่สอดรับกับนโยบายที่สาคัญเร่งด่วนของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และเปูาหมายของ
ประเทศไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนมีการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานให้เป็นไปตามเปูาหมายที่รัฐบาล
กาหนด วัฒนธรรมองค์กรจึงมีบทบาทภายในหน่วยงานหลายประการ การศึกษาวัฒนธรรมองค์กรจึงเป็นเรื่อง
สาคัญและน่าสนใจในยุคแห่งการแข่งขัน ทุกองค์กรจะต้องปรับเปลี่ยนบทบาท การที่องค์กรใดองค์กรหนึ่งจะ
สามารถพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้า และก้าวไปในจุดที่เหมาะสมได้นั้น คนในองค์กรล้วนแล้วแต่มีบทบาท
ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมที่ยึดถือร่วมกันเกิดจากรากฐานจากการปฏิบัติจากคนสู่คน จากลุ่มสู่กลุ่ม จากสังคม
สู่สังคม เป็นต้น ค่านิยมเหล่านี้หากยึดถือเป็นแนวปฏิบัติร่วมกันแสดงออกถึงพฤติกรรมดีร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืนแล้วก็จะทาให้เกิดการพัฒนาเกิดขึ้น
ดังนั้นเมื่อวัฒนธรรมองค์กรมีบทบาทภายในหน่วยงานหลายประการ การศึกษาวัฒนธรรม
องค์กรจึงเป็นเรื่องสาคัญและน่าสนใจในยุคแห่งการแข่งขัน ทุกองค์กรจะต้องปรับเปลี่ยนบทบาท การที่องค์กรใด
องค์กรหนึ่งจะสามารถพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้า และก้าวไปในจุดที่เหมาะสมได้นั้น คนในองค์กรล้วน
แล้วแต่มีบทบาททั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมที่ยึดถือร่วมกันเกิดจากรากฐานจากการปฏิบัติจากคนสู่คน
จากลุ่มสู่กลุ่ม จากสังคมสู่สังคม เป็นต้น ค่านิยมเหล่านี้ หากยึดถือเป็นแนวปฏิบัติร่วมกันแสดงออกถึงพฤติกรรม
ดีร่วมกันอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนแล้วก็จะทาให้เกิดการพัฒนาเกิดขึ้น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ได้ตระหนักถึงความสาคัญ
ดังกล่าว จึงจัดทาโครงการการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture) เพื่อให้บุคลากร
ได้มีความรู้ความเข้าใจของมุมมองวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงการพัฒนาด้านต่าง ๆ ต่อไป
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2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างเสริมความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร
2. เพื่อให้บุคลากรในองค์กรสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วและอยู่รอด เมื่อต้องประสบกับ
ปัญหาและการเปลี่ยนแปลง
3. เพื่อพัฒนากระบวนการทางานในองค์กรให้มีแบบแผนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
วัตถุประสงค์ขององค์กรร่วมกัน
4. เพื่อมุ่งส่งเสริมให้สมาชิกเกิดความสานึกและตระหนักในภาระ หน้าที่ และความรับผิดชอบที่
พึงมีต่อขององค์กร
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
- บุคลากร สพป.พิษณุโลก เขต 3 และผู้อานวยการโรงเรียน จานวน 200 คน
เชิงคุณภาพ
1) บุคลากรสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมขององค์กรที่เปลี่ยนแปลงไปตาม
สภาพแวดล้อมภายนอกอย่างเหมาะสมได้ (Adaptability)
2) บุคลากรมีพฤติกรรม แนวคิดที่นาไปสู่การปฏิบัติงานที่สอดรับเปูาหมายขององค์กรและ
ส่งผลให้ผลงานโดยรวมขององค์การเพิ่มขึ้น
4. กิจกรรม / วิธีดาเนินการ
ที่
1
2
3
4
5

กิจกรรม
ขั้นตอนที่ 1
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ขั้นตอนที่ 2
กระบวนการสร้างสรรค์วัฒนธรรมองค์กร
ขั้นตอนที่ 3
การวิเคราะห์และพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร
ขั้นตอนที่ 4
การสืบสานวัฒนธรรมองค์กร และการเน้นย้า
วัฒนธรรมขององค์กร
ขั้นตอนที่ 5
วัดผลและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ตุลาคม 2558
ถึง
กันยายน 2559

นายฉัตรมงคล พูลศรี
นางสาวจุฑารัตน์ ชมภูษา
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5. สถานที่ดาเนินโครงการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 และหน่วยงานเอกชน
6. งบประมาณ จานวน 52,000.-บาท (-ห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) ขอถัวจ่ายทุกรายการ
แหล่งงบประมาณ สพฐ. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
รายละเอียดทรัพยากรและค่าใช้จ่ายโครงการ
ที่

รายการ

1 ประชุมเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กร
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม
จานวน 200 คนๆ ละ 130 บาท
2 ประชุมการสืบสานวัฒนธรรมองค์กร และ
การเน้นย้าวัฒนธรรมขององค์กรและวัดผล
ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม
จานวน 200 คนๆ ละ 130 บาท
รวม

งบประมาณ
รวม

ค่า
ตอบแทน

ประเภทรายจ่าย
ค่า
ค่าวัสดุ
ใช้สอย

26,000

26,000

26,000

26,000

52,000

-

52,000

-

7. การติดตามและการประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- บุคลากร
- กระบวนการทางาน
- บรรยากาศการทางาน
-

วิธีการวัด/ประเมินผล
- สัมภาษณ์
- ประเมิน

เครื่องมือที่ใช้
- แบบสอบถาม

อื่นๆ

-
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. องค์กรมีผู้ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
2. บุคลากรในองค์กรสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วและอยู่รอด เมื่อต้องประสบกับปัญหา
และการเปลี่ยนแปลง
3. องค์กรมีกระบวนการในการทางานที่มีแบบแผน และทุกคนมีส่วนร่วมในวัตถุประสงค์ขอ
องค์กรร่วมกัน มีความสานึกและตระหนักในภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบ

ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายฉัตรมงคล พูลศรี)
ผอ. กลุ่มอานวยการ

(นางผกาภรณ์ พลายสังข์)
รอง ผอ. สพป.พิษณุโลก เขต 3
ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสุรินทร์ แก้วมณี)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
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โครงการ
สนองกลยุทธ์
แผนงาน
ลักษณะโครงการ
ผู้บริหารโครงการ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาดาเนินการ

การพัฒนาเพื่อมุ่งเน้นสร้างความผาสุกในองค์กร
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
โครงการต่อเนื่อง
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
นายฉัตรมงคล พูลศรี , นางสาวจุฑารัตน์ ชมภูษา
กลุ่มอานวยการ
1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559

1. หลักการและเหตุผล
ภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการ และตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
กาหนดนโยบายเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ถือเป็นวาระสาคัญของชาติในการเสริมสร้างความสามัคคี
ของคนในชาติ โดยมุ่งเน้นความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ สร้างเสริมบรรยากาศ ความรัก และความสามัคคี
ไม่ส่งเสริมให้เกิดความแตกแยกกัน เพื่อสามารถดารงชีวิตร่วมกันได้อย่างมีความสุข คิดต่างได้แต่ไม่แตกแยก
ภายใต้สังคมที่เคารพรักษากฎหมายและกฎระเบียบ ซึ่งเป็นที่ยอมรับ ควบคู่กับการร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนา
การศึกษาในพื้นที่ของตนเอง ฟื้นฟูประชาธิปไตย เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์
บุคลากรภายในองค์กร ต้องมีความตื่นตัวและพยายามปรับตัวในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะการเร่งรัดการพัฒนา
องค์กรและบุคลากร การปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทางาน เพื่อแสวงหารูปแบบใหม่ๆ และนาระบบมาตรฐานใน
ระดับต่างๆ มาพัฒนาองค์กร ซึ่งนาไปสู่แนวคิดการพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์กรเพื่อให้องค์กร
สามารถใช้และพัฒนาความรู้ที่มีอยู่ภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปรับเปลี่ยนวิทยาการความรู้ใหม่ๆ
มาใช้กับองค์กรได้อย่างเหมาะสม
ปัจจุบันการพัฒนาองค์กร (OD : Organization Development) คือ การเปลี่ยนแปลงอย่าง
มีแบบแผน (Planned Change) โดยอาศัยความเข้าใจด้านพฤติกรรม (Organization Behavior) และความ
เข้าใจเรื่องของระบบ (System) โครงสร้าง (Structure) ในการปรับเปลี่ยนองค์การ เพื่อให้องค์การประสบ
ผลสาเร็จตามวิสัยทัศน์ “สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เป็นองค์กรต้นแบบใน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีคุณภาพอันดับหนึ่งในห้าสิบของประเทศและได้มาตรฐานระดับสากลบน
พื้นฐานของความเป็นไทย” บุคลากรในองค์การเกิดความเข้าใจ และอยากมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลง
จนทาให้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นวัฒนธรรมองค์การ ดังนั้น ความเข้าใจเรื่องของ OD : Organization
Development จาเป็นต้องมีกระบวนการพัฒนาองค์การ เพื่อเปลี่ยนแปลงและความสาเร็จของการพัฒนา
องค์การ ตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ตัวชี้วัดที่ 6.2 ระดับความสาเร็จ
ของการพัฒนาองค์การ แบ่งการวัดเป็น 3 ระดับ ได้แก่
1. ระดับองค์การ (Organization) เปูาหมายของวิสัยทัศน์และการสื่อสารทิศทางขององค์การ
อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งให้สอดคล้องกับบริบทขององค์การ
2. ระดับหน่วยงาน (Department) เปูาหมายขององค์การและหน่วยงาน รับฟังความ
ต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการจัดการความเสี่ยง (ระบบควบคุมภายใน)
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3. ระดับบุคคล (Individual) ความสอดคล้องระหว่างเปูาหมายของหน่วยงานและเปูาหมาย
ของระดับบุคคลที่ท้าทายมากขึ้น ภาระงานที่ชัดเจนและความเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถของบุคคล
อนึ่ง สืบเนื่องจากพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ.2546 กาหนดให้ ข้าราชการต้องทางานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มุ่งเน้นพัฒนาให้บุคลากรมีคุณธรรม ความเสียสละ ความอ่อนน้อมถ่อมตน
ลดความขัดแย้งในองค์กร การพัฒนาบุคลากรในการทางานอย่างมีประสิทธิภาพนั้น จึงถือว่าเป็นที่สาคัญที่สุด
และจาเป็นมากในการพัฒนาองค์การ ดังนั้น สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 จึงมี
ความตระหนักและให้ความสาคัญในการพัฒนาองค์การ และสนองนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
นโยบายสร้างความปรองดองสมานฉันท์ จึงได้จัดทาโครงการ “การพัฒนาเพื่อมุ่งเน้นสร้างความผาสุกในองค์กร”
ขึ้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบาย
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างจิตสานึกและทัศนคติที่ดี ให้เกิดการทางานร่วมกัน ทางานร่วมกันเป็นทีม
เป็นระเบียบแบบแผนมีคุณภาพ มุ่งสู่ความสาเร็จตามเปูาหมายขององค์การ
2. เพื่อให้บุคลากรมีทัศนคติต่อองค์การ เกิดความรัก ความเสียสละ ความทุ่มเทให้องค์การ
3. เพื่อสร้างความเข้าใจกับบุคลากรในวิถีชีวิตการเป็นส่วนหนึ่งของการทางานในองค์การและ
เห็นคุณค่าความสาคัญของตนเอง ความเชื่อมั่นให้เกิดความพึงพอใจ ความภาคภูมิใจและความมั่นคงในการ
ทางาน
4. เพื่อเสริมสร้างแนวความคิด คิดนอกกรอบ และสร้างความเป็นไปได้ไหมให้กับองค์กร
5. เพื่อปลูกฝังจิตสานึกที่ดีในหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
- บุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 จานวน 80 คน
เชิงคุณภาพ
- บุคลากรในสังกัด เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้
โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน ส่งผลให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคน ได้รับการพัฒนาขีดสมรรถนะหลัก
(Core Competency) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาสมรรถนะ ด้านการทางานเป็นทีม สอดรับกับการ
ปฏิบัติงานตามแนวทางพัฒนาในบริบทของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้มีคุณค่าต่องาน ครอบครัวและสังคม
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4. กิจกรรม / วิธีดาเนินการ
ที่
1
2
3
5
6

กิจกรรม
เสนอโครงการ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ติดต่อประสานงานตามโครงการ
ประชุม/อบรมและศึกษาดูงานตามโครงการ
ติดตาม ประเมินผล
สรุปรายงานผล

ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2558
ตุลาคม 2558
พฤศจิกายน 2558
ธันวาคม 2558
ธันวาคม 2558

ผู้รับผิดชอบ
นายฉัตรมงคล พูลศรี
นางสาวจุฑารัตน์ ชมภูษา

5. สถานที่ดาเนินโครงการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
6. งบประมาณ จานวน 359,400.-บาท (-สามแสนห้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ขอถัวจ่ายทุกรายการ
แหล่งงบประมาณ สพฐ. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
รายละเอียดทรัพยากรและค่าใช้จ่ายโครงการ
ที่

รายการ

งบประมาณ
รวม

1 ประชุมแลกเปลี่ยน/ระดมความคิดเห็นฯ
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 10,400
จานวน 80 คนๆ ละ 130 บาท
2 ศึกษาดูงานฯ
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารเย็น
(ไม่ครบมื้อ)
96,000
จานวน 80 คนๆ ละ 600 บาท จานวน 2 วัน
(ครบมื้อ)
64,000
จานวน 80 คนๆ ละ 800 บาท จานวน 1 วัน
3 ค่าจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ
วันละ 15,000 บาท จานวน 3 วัน
90,000
จานวน 2 คัน
4 ค่าของที่ระลึก จานวน 2 ชิ้นๆละ 1,500 บาท 3,000
รวม
359,400

ค่า
ตอบแทน

ประเภทรายจ่าย
ค่า
ค่าวัสดุ
ใช้สอย

อื่นๆ

10,400

96,000
64,000
90,000
-

3,000
359,400

-

-
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7. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
-

บุคลากรผู้เข้ารับการอบรมทุกคน

วิธีการวัด/ประเมินผล
- สังเกตจากพฤติกรรม
- ประเมินผลฝึกอบรม

-

เครื่องมือที่ใช้
แบบสอบถาม
แบบประเมินผล

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. บุคลากรมีการดาเนินงานที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น สามารถลดระยะเวลา
และลดขั้นตอน เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและการบริหารงานได้ดี ตลอดจนการบริการที่ประทับใจ
2. มีระบบการบริหารงานที่มีธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะและขีดความสามารถสูงขึ้น
3. บุคลากรทุกระดับมีผลงานและมีแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน สามารถนาไปพัฒนา
คุณภาพและประสิทธิภาพองค์การได้เพิ่มมากขึ้น
4. บุคลากรมีจรรยาบรรณและจิตบริการในการทางาน มีความรัก ความสามัคคีร่วมกัน

ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายฉัตรมงคล พูลศรี)
ผอ. กลุ่มอานวยการ

(นางผกาภรณ์ พลายสังข์)
รอง ผอ. สพป.พิษณุโลก เขต 3
ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสุรินทร์ แก้วมณี)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
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โครงการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
(e-GP) ระยะที่ 3
สนองกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
แผนงาน
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
ผู้บริหารโครงการ
นายธนู อักษร รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
ผู้รับผิดชอบ
นายศุกล เทพหยด , นางศุลีพร พร้าโมต
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559

1. หลักการและเหตุผล
ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้ดาเนินการพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
(e-GP) ระยะที่ 2 เพิ่มเติมจากระบบ e-GP ระยะที่ 1 โดยครอบคลุมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนครอบคลุมวิธีการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 12 วิธี และมีการเชื่อมโยงกับระบบงาน
ภายนอกอื่นๆ อาทิเช่น เชื่อมโยงระบบธนาคารและระบบบริหารการเงินภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์
(Government Fiscal Information systems : GFMIS) ซึ่งหน่วยเบิกจ่ายและหน่วยจัดซื้อ จะต้องปฏิบัติงาน
จริงในระบบ e-GP ตั้งวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 เป็นต้นไป
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เห็นว่า ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ e-GP ระยะที่ 3 จาเป็นที่เจ้าหน้าที่พัสดุ จะต้องดาเนินการตามระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ e-GP ระยะที่ 3 ตามขั้นตอน โดยเริ่มตั้งแต่การสร้างโครงการ
การบริหารสัญญาที่เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุของหน่วยงานภาครัฐ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
การพัสดุ หรือระเบียบข้อกาหนด กฎ หรือข้อบังคับ ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานของรัฐ สัญญาที่มีมูลค่าตั้งแต่
5,000 บาทขึ้นไป เจ้าหน้าที่พัสดุจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยวิธีทาง
อิเล็กทรอนิกส์ e-GP เป็นอย่างดีและสามารถบริหารงบประมาณ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจาเป็นต้องจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการให้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุทุกโรงเรียนในสังกัด
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัสดุของโรงเรียน ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
e-GP ได้อย่างถูกต้อง เรียบร้อย
2. เพื่อให้โรงเรียนและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 บริหาร
งบประมาณประจาปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันกาหนดระยะเวลาที่รัฐบาลกาหนด และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
การเรียนการสอน
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3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. เจ้าหน้าที่พัสดุทุกโรงเรียนในสังกัด จานวน 166 โรงเรียน จานวน 166 คน เข้ารับการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ e-GP ระยะที่ 3
เชิงคุณภาพ
1. เจ้าหน้าที่พัสดุทุกโรงเรียนในสังกัด จานวน 166 คน มีความรู้ ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ e-GP ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
2. เจ้าหน้าที่พัสดุของโรงเรียนในสังกัด จานวน 166 คน มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่พัสดุ

4. กิจกรรม / วิธีดาเนินการ
ที่
1
2
3
4
5

กิจกรรม
เสนอโครงการ
เตรียมเอกสารดาเนินการตามโครงการ
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ดังนี้
1. เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน จานวน 166 คน
2. วิทยากรและเจ้าหน้าที่ จานวน 10 คน
ดาเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
e-GP ระยะที่ 3
สรุปรายงานผลการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. – ธ.ค. 2558
ม.ค. – ส.ค. 2559
ม.ค. – ส.ค. 2559

ผู้รับผิดชอบ

นายศุกล เทพหยด
นางศุลีพร พร้าโมต

ม.ค. – ส.ค. 2559
ก.ย. 2559

5. สถานที่ดาเนินโครงการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 หรือหน่วยงานเอกชน
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6. งบประมาณ จานวน 52,840.-บาท (-ห้าหมื่นสองพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ขอถัวจ่ายทุกรายการ
แหล่งงบประมาณ สพฐ. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

รายละเอียดทรัพยากรและค่าใช้จ่ายโครงการ
ประเภทรายจ่าย
ที่

1
2
3
4

ราคา/
หน่วย

รายการ
ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 176 คน
ค่าอาหารกลางวัน 176 คนๆ ละ 120 บาท
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 176 คนๆ
ละ 35 บาท จานวน 2 มื้อ
ค่าตอบแทนวิทยากร ชั่วโมงละ 600.-บาท
ค่าวัสดุ
รวม

ค่า
ตอบ
แทน

ค่าใช้สอย

120

21,120

70

12,320

600

ค่าวัสดุ

อื่นๆ

14,400
5,000

52,840

14,400

32,740

5,000

7. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียน
สังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 3
2. รายงานผลการตรวจสอบ
3. มีช่องทางและมีการให้เข้าใช้ในเว็บไซต์
www.gprocurement.go.th

วิธีวัด
เครื่องมือที่ใช้
- ตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อ
- แบบตรวจสอบ
จัดจ้าง
- ตรวจสอบเอกสาร/สอบถาม
- แบบตรวจสอบ/สอบถาม
- ตรวจสอบช่องทางและมีการให้ - แบบตรวจสอบ
เข้าใช้ในเว็บไซต์
www.gprocurement.go.th

-
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เจ้าหน้าที่พัสดุที่เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ มีความรู้ความเข้าในในระเบียบ กฎหมาย
การดาเนินการด้านพัสดุ และสามารถใช้งานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ e-GP
ระยะที่ 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เจ้าหน้าที่พัสดุที่เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ มีทักษะการทาหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ และ
ยังสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
3. สามารถลดปัญหาการจัดหาพัสดุและการบริหารงบประมาณ สร้างความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานทาให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของ สพป.พิษณุโลก เขต 3 มีผลการดาเนินงานที่ถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามนโยบายของรัฐ ด้านเปูาหมายการใช้จ่ายงบประมาณ และเป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาลที่ดีของ สพป.พิษณุโลก เขต 3 และโรงเรียนมีการบริหารจัดการมีคุณภาพมากขึ้น

ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายศุกล เทพหยด)
ผอ. กลุ่มการเงินและสินทรัพย์

(นายธนู อักษร)
รอง ผอ. สพป.พิษณุโลก เขต 3
ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสุรินทร์ แก้วมณี)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
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โครงการ
สนองกลยุทธ์
แผนงาน
ลักษณะโครงการ
ผู้บริหารโครงการ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาดาเนินการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน”
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
โครงการใหม่
นายธนู อักษร รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
นายศุกล เทพหยด , นางสาวสมปอง อิสราบาล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559

1. หลักการและเหตุผล
ตามระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) เน้นการบริหารงบประมาณที่มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสถานศึกษามีการบริหารและการจัดการศึกษา
แบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารงานทั่วไป
ซึ่งการบริหารงบประมาณเป็นด้านหนึ่งที่มีความสาคัญ เนื่องจากเป็นเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดทา
ทะเบียนต่างๆ การดาเนินการเบิกจ่ายต้องเบิกจ่ายให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบแนวทางการปฏิบัติงาน
รวมทั้งนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินของสถานศึกษา มีการพัฒนาวิธีการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทาโครงการอบรมเจ้าหน้าที่การเงินของสถานศึกษาในสังกัด
เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานด้านการเงินได้อย่างถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมายและ
แนวทางในการปฏิบัติงาน รวมทั้งนโยบายต่างๆ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้เจ้าหน้าที่การเงินของโรงเรียน ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และการปฏิบัติงานด้านการเงินและงบประมาณ
2. เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการเงิน และงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้โรงเรียนและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 บริหาร
งบประมาณประจาปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันกาหนดระยะเวลาที่รัฐบาลกาหนด และเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อการเรียนการสอน
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. เจ้าหน้าที่การเงินทุกโรงเรียนในสังกัด จานวน 166 โรงเรียน จานวน 166 คน เข้ารับการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน”
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เชิงคุณภาพ
1. เจ้าหน้าที่การเงินทุกโรงเรียนในสังกัด จานวน 166 คน มีความรู้ ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานด้านการเงิน และการบริหารงบประมาณได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
2. เจ้าหน้าที่การเงินของโรงเรียนในสังกัด จานวน 166 คน มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่การเงิน
4. กิจกรรม / วิธีดาเนินการ
ที่
1
2
3
4

กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. – ธ.ค. 2558
ม.ค. – ส.ค. 2559

เสนอโครงการ
เตรียมเอกสารดาเนินการตามโครงการ
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ดังนี้
1. เจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียน จานวน 166 คน
2. วิทยากรและเจ้าหน้าที่ จานวน 10 คน
ดาเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน”

ผู้รับผิดชอบ

นายศุกล เทพหยด
นางศุลีพร พร้าโมต

ม.ค. – ส.ค. 2559
ม.ค. – ส.ค. 2559

5. สถานที่ดาเนินโครงการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 หรือหน่วยงานเอกชน
6. งบประมาณ จานวน 57,640.-บาท (-ห้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ขอถัวจ่ายทุกรายการ
แหล่งงบประมาณ สพฐ. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
รายละเอียดทรัพยากรและค่าใช้จ่ายโครงการ
ที่
1
2
3
4
5

รายการ
ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 176 คน
ค่าอาหารกลางวัน 176 คนๆ ละ 120 บาท
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 176 คนๆ
ละ 35 บาท จานวน 2 มื้อ
ค่าตอบแทนวิทยากร ชั่วโมงละ 600.-บาท
ค่าวัสดุ
ค่าจัดทาเอกสาร จานวน 166 ชุด
รวม

ราคา/
หน่วย

ประเภทรายจ่าย
ค่า
ตอบแทน

ค่าใช้สอย

120

21,120

70

12,320

600
100
57,640

ค่าวัสดุ

อื่นๆ

4,000
16,600
20,000

-

3,600
3,600

33,440
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7. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- การจัดทาเอกสารขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณทุกหมวดรายจ่าย

วิธีวัด
- การตรวจสอบ

เครื่องมือที่ใช้
- ตรวจสอบจากการปฏิบัติงาน

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เจ้าหน้าที่การเงินของโรงเรียน ที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ มีความรู้ ระเบียบ กฎหมาย
การดาเนินการด้านการเงินและงบประมาณ สามารถปฏิบัติงานระบบการเบิกจ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เจ้าหน้าที่การเงินของโรงเรียน ที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ มีทักษะการทาหน้าที่เจ้าหน้าที่
การเงิน ระบบงบประมาณ อีกทั้งสามารถนาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
3. โรงเรียนและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 สามารถเบิกจ่าย
สวัสดิการต่างๆ และการบริหารงบประมาณ เป็นไปตามกฎระเบียบ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 มีผลการดาเนินงานที่ถูกต้อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตามนโยบายของรัฐ ด้านเปูาหมายการใช้จ่ายงบประมาณ และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี

ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายศุกล เทพหยด)
ผอ. กลุ่มการเงินและสินทรัพย์

(นายธนู อักษร)
รอง ผอ. สพป.พิษณุโลก เขต 3
ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสุรินทร์ แก้วมณี)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
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โครงการ
สนองกลยุทธ์
แผนงาน
ลักษณะโครงการ
ผู้บริหารโครงการ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาดาเนินการ

ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
โครงการต่อเนื่อง
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
นางสาวชามาภัทร ศักดิ์ศรี , นางสาวจุรีพร กุลคง และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานบุคคล
1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559

1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา 21 ให้มีคณะกรรมการอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจาเขตพื้นที่
การศึกษา เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา” มาตรา 22 การประชุมของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศึกษาให้นาความในมาตรา 16 มาบังคับใช้โดยอนุโลม และสานักงาน ก.ค.ศ. กาหนดแนวปฏิบัติ โดยให้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและส่วนราชการจัดให้มีการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา เป็นประจาทุก
เดือน ประกอบกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนดยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 ยุทธศาสตร์ ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ ที่ให้สถานศึกษา สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา บริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอานาจ การมีส่วนร่วม และมีความรับผิดชอบต่อผลการ
ดาเนินงาน และกลยุทธ์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบ
การบริหารจัดการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพและเป็นกลไกขับเคลื่อน
การศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
เพื่อเป็นการสนองเจตนารมณ์ จุดเน้น และกลยุทธ์ดังกล่าว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 3 จึงจัดทาโครงการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ขึ้นใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อให้การดาเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลตามอานาจและหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
2. วัตถุประสงค์
เพื่อประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ตามอานาจและหน้าที่
ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ด้านการบริหารงานบุคคล
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 (ในพื้นที่) จานวน 12 ครั้ง
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เชิงคุณภาพ
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 สามารถดาเนินงานด้านบริหารงาน
บุคคลตามอานาจและหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
4. วิธีดาเนินการและปฏิทินการดาเนินการ
ที่
1
2
3
4

กิจกรรม
เสนอขออนุมัติโครงการจากสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
กาหนดแผนการจัดประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศึกษา จานวน 12 ครั้ง
ดาเนินการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 จานวน 12 ครั้ง
สรุป รายงานผลการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศึกษา

ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2558
ตุลาคม 2558
ตุลาคม 2558 –
กันยายน 2559
กันยายน 2559

ผู้รับผิดชอบ

นางสาวจุรีพร กุลคง
และเจ้าหน้ากลุ่มบริหาร
งานบุคคล

5. สถานที่ดาเนินโครงการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 และหน่วยงานเอกชน
6. งบประมาณ จานวน 100,000.-บาท (-หนึ่งแสนบาทถ้วน) ขอถัวจ่ายทุกรายการ
แหล่งงบประมาณ สพฐ. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
- งบประมาณอื่นๆ (จากสานักงาน ก.ค.ศ.) จานวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
รายละเอียดทรัพยากรและค่าใช้จ่ายโครงการ
ที่

รายการ

1 ค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายอื่น
2 ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม
(จานวน 13 คนๆละ 120 บาท 12 วัน)
3 ค่าชดเชยน้ามัน/ค่าพาหนะ
4 ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
5 ค่าวัสดุ
รวม

งบประมาณ
รวม

63,000
18,270
56,000
3,600
9,130
150,000

ประเภทรายจ่าย
ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าน้ามัน
เชื้อเพลิง

63,000
18,270
56,000
3,600
63,000

74,270

9,130
9,130

3,600
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7. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการวัด/ประเมินผล
ร้อยละ 100 ความสาเร็จในการจัดประชุม อ.ก.ค.ศ. ประเมินจากเอกสารรายงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
การประชุม

เครื่องมือที่ใช้
แบบตรวจสอบ
รายการ

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. การประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 มีความรวดเร็ว
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. การบริหารงานบุคคลของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
มีความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้

ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสาวชามาภัทร ศักดิ์ศรี)
ผอ. กลุ่มบริหารงานบุคคล

(นางผกาภรณ์ พลายสังข์)
รอง ผอ. สพป.พิษณุโลก เขต 3
ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสุรินทร์ แก้วมณี)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
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โครงการ

พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาชั้นต่ากว่าสายสะพาย
เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
88 พรรษามหาราชา 5 ธันวาคม 2558
สนองกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
แผนงาน
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
ผู้บริหารโครงการ
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวชามาภัทร ศักดิ์ศรี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559

1. หลักการและเหตุผล
เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 88 พรรษา
มหาราชา 5 ธันวาคม 2558 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 กาหนดจัด
กิจกรรมพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัด (ปี 2556 - 2557) ซึ่งบุคคลดังกล่าวนั้นได้กระทาความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ราชการ
หรือสาธารณชนจนถึงควรได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ประกอบกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดกลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ ดังนั้น เพื่อเป็นการ
สนองเจตนารมณ์ตามกลยุทธ์ดังกล่าวและให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับพระราชทาน
ภาคภูมิใจในเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาที่ได้รับพระราชทานอย่างแท้จริงเป็นเครื่องหมาย
ยกย่องเชิดชูเกียรติอย่างสูงด้วย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 จึงจัดทาโครงการ
พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 88 พรรษามหาราชา 5 ธันวาคม 2558 ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 88 พรรษามหาราชา 5 ธันวาคม 2558
2. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกาลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา
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3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญ
จักรพรรดิมาลา ปี 2556 – 2557 จานวน 151 คน ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
จานวน 24 คน นายกสมาคมครูฯ จานวน 4 คน และคณะทางาน 81 คน รวมทั้งสิ้น 260 คน
เชิงคุณภาพ
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้แสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษามหาราชา 5 ธันวาคม 2558
2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติและมีขวัญกาลังใจในการรับพระราชเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา
4. วิธีดาเนินการและปฏิทินการดาเนินการ
ที่

กิจกรรม

1 เสนอขออนุมัติโครงการจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
2 1. ดาเนินการ
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ
1.2 แต่งตั้งคณะทางานฯ และประชุมคณะทางานกาหนด
กิจกรรม/ขั้นตอน
2. กาหนดวันพิธีมอบเครื่องราชย์และเหรียญจักรพรรดิมาลา
3. จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา
4. สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ต.ค.
2558

ธ.ค.
2558

ผู้รับผิดชอบ

น.ส.ชามาภัทร
ศักดิ์ศรี
และกลุ่ม
บริหารงานบุคคล

5. สถานที่ดาเนินโครงการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 และหน่วยงานเอกชน
6. งบประมาณ จานวน 100,000.-บาท (-หนึ่งแสนบาทถ้วน) ขอถัวจ่ายทุกรายการ
แหล่งงบประมาณ สพฐ. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
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รายละเอียดทรัพยากรและค่าใช้จ่ายโครงการ
ประเภทรายจ่าย
กิจกรรม
1. ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม รวมทั้งสิ้น
2. ค่าวิทยากร
3. ค่าวัสดุ
รวมทั้งสิ้น

รวมทั้งสิ้น

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

น้ามัน
เชื้อเพลิง

-

62,225

-

-

62,225

14,400
14,400

62,225

23,375
23,375

-

14,400
23,375
100,000

7. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับมอบเครื่อง
ราชเครื่องราชอิสริยาภรณ์และ
เหรียญจักรพรรดิมาลา และ
ผู้ร่วมงานมีความภาคภูมิใจได้แสดง
ความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ
ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับมอบ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญ
จักรพรรดิมาลา และผู้ร่วมงาน
มีความพึงพอใจได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติต่อการจัดกิจกรรม

วิธีการวัด/ประเมินผล
ความภาคภูมิใจแสดงความจงรักภักดี

เครื่องมือที่ใช้
แบบสอบถาม

ความพึงพอใจ

แบบสอบถาม

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี่ความภาคภูมิใจได้แสดงความจงรักภักดีต่อ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษามหาราชา
5 ธันวาคม 2558
2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์มีขวัญกาลังใจได้รับ
การยกย่องเชิดชูเกียรติในการรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา
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8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้รับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และผู้ร่วมงานได้แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
3. ผู้รับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์มีขวัญกาลังใจและมีความภาคภูมิใจที่ได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสาวชามาภัทร ศักดิ์ศรี)
ผอ. กลุ่มบริหารงานบุคคล

(นางผกาภรณ์ พลายสังข์)
รอง ผอ. สพป.พิษณุโลก เขต 3
ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสุรินทร์ แก้วมณี)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
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โครงการ
สนองกลยุทธ์
แผนงาน
ลักษณะโครงการ
ผู้บริหารโครงการ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาดาเนินการ

พัฒนาและนิเทศติดตามประเมินผลลูกจ้างชั่วคราวสอนภาษาอังกฤษ ประจาปี 2559
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
โครงการต่อเนื่อง
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
นางสาวชามาภัทร ศักดิ์ศรี , นางบุณยนุช พรมมินทร์ และนางรุจรดา ชโลมไพร
กลุ่มบริหารงานบุคคล
1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559

1. หลักการและเหตุผล
ตามที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ได้จัดทาโครงการส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการศึกษา ประจาปี 2559 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพิษณุโลก ได้รับสนับสนุนงบประมาณจานวน 7,000,000.-บาท เป็นค่าจ้างครูไทยและครูต่างชาติ
เท่านั้น
เพื่อให้การดาเนินการสอนภาษาอังกฤษของลูกจ้างชั่วคราวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อ
ส่งเสริมเยาวชนไทยให้เป็นพลเมืองอาเซียนที่มีความพร้อมในการเป็นพลเมืองที่ดีของประชาคมอาเซียน สามารถ
ติดต่อสื่อสารและอยู่ร่วมกันได้บนพื้นฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกันในการเสริมสร้างความ
มั่นคงในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมของภูมิภาคอาเซียน ให้กับเยาวชนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 3 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
นโยบายระทรวงศึกษาธิการ
ดังนั้น เพื่อให้ลูกจ้างชั่วปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษ(ครูไทยและครูต่างชาติ) สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้เต็มความสามารถและพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพ ทางด้านการศึกษาโดยเน้นในเรื่องการสื่อสารด้วย
ภาษาอังกฤษสูงขึ้น กลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จึงได้ดาเนิน
โครงการพัฒนาและนิเทศติดตามประเมินผลลูกจ้างชั่วคราวสอนภาษาอังกฤษ ประจาปีงบประมาณ 2559 ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษ(ครูไทยและ
ครูต่างชาติ) ได้รับการพัฒนาความพร้อมเพื่อจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสูงขึ้น
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3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษ (ครูไทยและครูต่างชาติ) ในโครงการส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการศึกษา จานวน 30 คน ได้รับการพัฒนาความพร้อมเพื่อจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
2. ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติการสอนภาษาภาษาอังกฤษ (ครูไทยและครูต่างชาติ) ในโครงการ
ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการศึกษา จานวน 30 คน ได้รับการนิเทศติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
หน้าที่ตลอดเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่
เชิงคุณภาพ
1. ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษ (ครูไทยและครูต่างชาติ) ในโครงการส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการศึกษา ได้รับการพัฒนาความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนและสามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้เต็มตามศักยภาพ
2. ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษ (ครูไทยและครูต่างชาติ) ในโครงการส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการศึกษาได้รับการนิเทศติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลาที่ปฏิบัติ
หน้าที่โดยมีผลการประเมิน ร้อยละ 75 ขึ้นไป
4. วิธีดาเนินการและปฏิทินการดาเนินการ
ที่
1
2
3
4
5
7

งาน/กิจกรรม
เสนอแผนงานโครงการต่อสานักงานเขตฯ
เพื่อความเห็นชอบและอนุมัติใช้งบประมาณ
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานระดับเขตพื้นที่
จัดทาเอกสาร/คู่มือการจัดกิจกรรม/เตรียม
ความพร้อมปฐมนิเทศ
นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล
นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค.58
ต.ค. 58
ต.ค. 58
ต.ค. 58- 30 ก.ย.59
ต.ค.58 – 30 ก.ย.59

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มบริหารงานบุคคล
และ
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

ก.ย.58

5. สถานที่ดาเนินโครงการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 และหน่วยงานเอกชน
6. งบประมาณ จานวน 60,000.-บาท (-หกหมื่นบาทถ้วน) ขอถัวจ่ายทุกรายการ
แหล่งงบประมาณ สพฐ. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
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รายละเอียดทรัพยากรและค่าใช้จ่ายโครงการ
ที่

รายการ

งบประมาณ
รวม

ประเภทรายจ่าย
ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าน้ามัน
เชื้อเพลิง

1. กิจกรรมปฐมนิเทศ(ลูกจ้างชั่วคราว

โคชเชอร์ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่)
- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
2 กิจกรรมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
จานวน 5 ครั้ง
- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
จานวน 35 คน ๆ ละ 120 บาท
4. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและจัด
นิทรรศการสรุปผลงานประจาปี 2559
- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
จานวน 50 คน ๆ ละ 120 1 วัน
- ค่าพาหนะคณะกรรมการประเมิน
นิทรรศการ
5. นิเทศ ติดตาม และรายงานผล
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
5. ค่าวัสดุ
รวม
7. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติการสอน
ภาษาอังกฤษมีความพร้อมในการปฏิบัติ
หน้าที่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษได้เต็มตาม
ศักยภาพ
2. ครูจ้างสอนสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง
เต็มศักยภาพและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้าน
การสื่อสารภาษาอังกฤษให้สูงขึ้น
3. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดมีความพึงพอใจต่อการ
ดาเนินงานตามโครงการฯ

9,260

9,260

21,000

21,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000
5,000
6,740
60,000

6,000
5,000
-

วิธีวัด
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ของความเป็นครู
นิเทศ ติดตาม,
สอบถาม, สัมภาษณ์
แบบถาม, สัมภาษณ์

41,260

6,740
6,740

12,000

เครื่องมือที่ใช้
แบบประเมิน เอกสารคุณวุฒิทาง
การศึกษา เอกสารแสดง
ประสบการณ์ทางการสอน แบบ
นิเทศติดตาม
แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ์
แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ์แบบไม่เป็น
ทางการ
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ครูจ้างสอนภาษาอังกฤษในโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการศึกษา ได้รับ
การพัฒนา ความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มตามศักยภาพ
2. ครูจ้างสอนภาษาอังกฤษในโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการศึกษา มีผล
การปฏิบัติงาน ที่ระดับคุณภาพไม่ต่ากว่าร้อยละ 70

ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสาวชามาภัทร ศักดิ์ศรี)
ผอ. กลุ่มบริหารงานบุคคล

(นางผกาภรณ์ พลายสังข์)
รอง ผอ. สพป.พิษณุโลก เขต 3
ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสุรินทร์ แก้วมณี)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
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โครงการ

การคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน
(ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน)
สนองกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
แผนงาน
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ผู้บริหารโครงการ
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวจันจิรา อุ่นไพร , นางทวี ถิ่นเครือจีน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุม่ บริหารงานบุคคล
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559
1. หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ดาเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการในโรงเรียน ตามหนังสือสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/ว 3210 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2553
และคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1607/2552 ลงวันที่ 17 กันยายน 2552
ให้ดาเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน ตามหลักเกณฑ์ที่สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด ประกอบกับกลยุทธ์ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
ปัจจุบันสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 มีตาแหน่งลูกจ้าง
ชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน(ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน) จานวน 70 อัตรา ดังนั้นเพื่อให้
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ตามเจตนารมณ์ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อดาเนินการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนตรงตาม
ความต้องการและจาเป็นด้วยความยุติธรรม
2. เพื่อให้ได้ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนที่มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานธุรการ
แทนครูตามโครงการคืนครูให้นักเรียน
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
- ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ครบตามจานวนที่ได้รับจัดสรร
เชิงคุณภาพ
- ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนมีความรู้ความสามารถ ปฏิบัติงานธุรการแทนครู
ตามโครงการคืนครูให้นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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4. วิธีการดาเนินการและปฏิทินการดาเนินการ
ที่
1
2
3
4
5

กิจกรรม
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
จัดเตรียมหาวัสดุอุปกรณ์สาหรับจัดทาเอกสาร
จัดเตรียมบุคลากร/แต่งตั้งคณะทางาน
ดาเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือก
สรุปข้อมูลดาเนินการสอบคัดเลือก

ระยะเวลา
ต.ค.59 – พ.ย.59
พ.ย.58 – ธ.ค.59
พ.ย.58 – ธ.ค.59
ธ.ค.58 – มี.ค.59
มี.ค.58 – ก.ย.59

ผู้รับผิดชอบ
จันจิรา อุ่นไพร
จันจิรา อุ่นไพร และคณะ
จันจิรา อุ่นไพร และคณะ
คณะทางาน
จันจิรา อุ่นไพร และคณะ

5. สถานที่ดาเนินการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 หรือหน่วยงานเอกชน
6. งบประมาณ จานวน 74,800.-บาท (-เจ็ดหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) ขอถัวจ่ายทุกรายการ
แหล่งงบประมาณ สพฐ. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

กิจกรรม
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
2. ค่าวัสดุ
รวม

รายละเอียดการใช้งบประมาณ
จาแนกตามรายการ
งบประมาณ
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ
50,000
50,000
24,800
24,800
74,800
50,000
24,800

7. การติดตามและประเมินผล
รายการ
การดาเนินการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็น
ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
ตรงตามความต้องการและจาเป็น
ด้วยความยุติธรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ร้อยละ 100 ดาเนินการคัดเลือกบุคคล
ทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการ
โรงเรียนตรงตามความต้องการและจาเป็น
ด้วยความยุติธรรม

เครื่องมือเก็บข้อมูล
แบบประเมินผล

ได้ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการ
โรงเรียนที่มีความรู้ความสามารถ
ปฏิบัติงานธุรการแทนครูตามโครงการ
คืนครูให้นักเรียน

ร้อยละ 100 ได้ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงาน
ธุรการโรงเรียนที่มีความรู้ความสามารถ
ปฏิบัติงานธุรการแทนครูตามโครงการ
คืนครูให้นักเรียน

แบบประเมินผล

84

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 และสถานศึกษาในสังกัด
ได้ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียนที่มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานธุรการแทนครู
ตามโครงการคืนครูให้นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพครบตามจานวนที่ได้รับจัดสรร
2. ลดภาระงานของสถานศึกษาด้านงานธุรการ

ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสาวชามาภัทร ศักดิ์ศรี)
ผอ. กลุ่มบริหารงานบุคคล

(นางผกาภรณ์ พลายสังข์)
รอง ผอ. สพป.พิษณุโลก เขต 3
ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสุรินทร์ แก้วมณี)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
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โครงการ
สนองกลยุทธ์
แผนงาน
ลักษณะโครงการ
ผู้บริหารโครงการ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาดาเนินการ

ทดสอบประเมินลูกจ้างประจาเพื่อปรับระดับชั้นงานหรือเปลี่ยนสายงาน
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
โครงการต่อเนื่อง
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
นางสาวจุรีพร กุลคง
กลุ่มบริหารงานบุคคล
1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559

1. หลักการและเหตุผล
ตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553 จัดระบบ
ตาแหน่งลูกจ้างประจาของส่วนราชการขึ้นใหม่ โดยจาแนกตาแหน่งลูกจ้างประจาตามลักษณะงาน ออกเป็น
4 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานบริการพื้นฐาน กลุ่มงานสนับสนุน กลุ่มงานช่าง และกลุ่มงานเทคนิคพิเศษ และมี
ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2553 เป็นต้นไป หลักเกณฑ์การพิจารณาการปรับระดับชั้นงานหรือเปลี่ยน
สายงานของลูกจ้างประจากาหนดให้มีการประเมินบุคคลและผลการปฏิบัติงาน นอกจากการประเมินบุคคลแล้ว
คณะกรรมการสามารถพิจารณาจากการสอบข้อเขียน การสัมภาษณ์ ผลงานดีเด่นหรือผลงานสาคัญที่เกี่ยวข้อง
ตามความเหมาะสมของแต่ละตาแหน่ง หรืออาจตรวจสอบสภาพการปฏิบัติงานจริงของลูกจ้างประจาได้ตามที่
เห็นสมควร และกลยุทธ์ที่ 3 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
ในปีงบประมาณ 2559 สานักงานเขตพื้นที่ศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 มีลูกจ้าง
ประจาที่มีคุณสมบัติในการประเมินเพื่อปรับระดับชั้นงานหรือเปลี่ยนสายงาน ซึ่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ได้กาหนดหลักเกณฑ์การปรับระดับชั้นงาน หรือเปลี่ยนสายงานให้มีการประเมิน
บุคคล และผลการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการสนองนโยบายดังกล่าวและสร้างขวัญกาลังใจแก่ลูกจ้างประจา จึงได้
จัดทาโครงการทดสอบลูกจ้างประจาเพื่อปรับระดับชั้นงานหรือเปลี่ยนสายงานในปีงบประมาณ 2559 ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อทดสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจาที่ขอปรับระดับชั้นงานหรือ
เปลี่ยนสายงาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
2. เพื่อปรับระดับชั้นงานหรือเปลี่ยนสายงานของลูกจ้างประจาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
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3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
- ลูกจ้างประจาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ที่ขอปรับ
ระดับชั้นงานหรือเปลี่ยนสายงานเข้ารับการทดสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน จานวน 20 คน
เชิงคุณภาพ
1. ลูกจ้างประจาที่ขอปรับระดับชั้นงานหรือเปลี่ยนสายงานเข้ารับการทดสอบและประเมินผล
การปฏิบัติงานมีทักษะที่จาเป็นตามลักษณะงานที่กาหนด
2. ลูกจ้างประจาที่ขอปรับระดับชั้นงานหรือเปลี่ยนสายงานผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนด
4. วิธีดาเนินการและปฏิทินการดาเนินการ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

กิจกรรม
เสนอขออนุมัติโครงการจากสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
สารวจลูกจ้างประจาที่มีคุณสมบัติ/รับคาขอรับ
การปรับระดับชั้นงานหรือเปลี่ยนสายงาน
ตรวจสอบคุณสมบัติ
แต่งตั้งคณะกรรมการ
เชิญผู้เชี่ยวชาญตัดสินผลงานลูกจ้างประจาที่ขอ
ปรับระดับชั้นงานหรือเปลี่ยนสายงาน
ประเมินบุคคล ทดสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
สรุปผลการประเมินบุคคล ทดสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
รายงาน สพฐ. และแจ้งผู้เกี่ยวข้อง
รายงานผลต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2558

ผู้รับผิดชอบ

ตุลาคม – ธันวาคม
2558
มกราคม 2559
นางสาวจุรีพร กุลคง
กุมภาพันธ์ – กันยายน
2559

กันยายน 2559
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5. สถานที่ดาเนินการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 หรือหน่วยงานเอกชน
6. งบประมาณ จานวน 10,000.-บาท (-หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ขอถัวจ่ายทุกรายการ
แหล่งงบประมาณ สพฐ. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
รายละเอียดทรัพยากรและค่าใช้จ่ายโครงการ
ที่

รายการ

ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินผล
การปฏิบัติงาน (ผู้เชี่ยวชาญ)
จานวน 3 คน
2 ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม
จานวน 80 คน
3 ค่าวัสดุ
4 ค่าสถานที่ จานวน 2 วัน
รวม

ราคา/
หน่วย

1

800

ประเภทรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าน้ามัน
เชื้อเพลิง

2,400

50

4,000
1,600

1,000
2,400

2,000
6,000

1,600

7. การติดตามและประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ร้อยละ 80 ของลูกจ้างประจาที่ขอปรับระดับ
ชั้นงานหรือเปลี่ยนสายงานมีทักษะที่จาเป็น
ตามลักษณะงานที่กาหนด และผ่านการประเมิน

วิธีการวัด/ประเมินผล
ประเมินบุคคล ทดสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน

เครื่องมือที่ใช้
1. แบบทดสอบ
2. แบบประเมินบุคคล
3. แบบประเมินผล
การปฏิบัติงาน
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ลูกจ้างประจาที่ขอปรับระดับชั้นงานหรือเปลี่ยนสายงานมีทักษะที่จาเป็นตามลักษณะงาน
ที่กาหนด
2. ลูกจ้างประจาที่ขอปรับระดับชั้นงานหรือเปลี่ยนสายงานผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนด

ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสาวชามาภัทร ศักดิ์ศรี)
ผอ. กลุ่มบริหารงานบุคคล

(นางผกาภรณ์ พลายสังข์)
รอง ผอ. สพป.พิษณุโลก เขต 3
ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสุรินทร์ แก้วมณี)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
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โครงการ

ประชุมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากร
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
สนองกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
แผนงาน
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ผู้บริหารโครงการ
นายธนู อักษร รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
ผู้รับผิดชอบ
นายรัตนศักดิ์ สาวจู และนางนาฎนภา สีดาดี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนโยบายและแผน
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559
1. หลักการและเหตุผล
เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา จานวน 167 โรงเรียน พื้นที่ 4 อาเภอ คือ
อาเภอวัดโบสถ์ อาเภอพรหมพิราม อาเภอนครไทย และอาเภอชาติตระการ และบุคลากรสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ดาเนินไปตามนโยบายด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ
และสานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน และการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดาเนินการเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 จึงจัดให้มีการฝึกอบรมสัมมนา
ผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดและโรงเรียนเอกชนในพื้นที่ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อ
ประชุมสัมมนาชี้แจงข้อมูล ให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล
และด้านการบริหารทั่วไป ให้สถานศึกษาได้มีความเข้าใจ รับทราบและนาไปปฏิบัติให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ตลอดจนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ได้รับทราบปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ของ
สถานศึกษา เพื่อจะได้หาแนวทางช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรับทราบปัญหาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
3. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
ผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด จานวน 190 คน และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับ
การพัฒนาตามวัตถุประสงค์ ร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ
ผู้บริหารสถานศึกษามีความเข้าใจในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในทุกด้าน
และสามารถนาไปต่อยอดการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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4. กิจกรรม/วิธีดาเนินการ
ที่
1
2
3
4.

กิจกรรม
วิเคราะห์โครงการเดิม/จัดทาแผนงาน
เสนอขออนุมติโครงการ/ประสานงาน
จัดประชุมสัมมนา
ประสานรายงานการประชุมต่อครั้ง/ปี

ระยะเวลาดาเนินการ
ก.ย.2557-ต.ค.2558
ต.ค.2558-ก.ย.2559
ต.ค.2558-ก.ย.2559
ต.ค.2558-ก.ย.2559

ผู้รับผิดชอบ
นางนาฎนภา สีดาดี
นางนาฎนภา สีดาดี
นางนาฎนภา สีดาดี
นางนาฎนภา สีดาดี

5. สถานที่จัดประชุม
ห้องประชุมหน่วยงานราชการ และหน่วยงานเอกชน
6. งบประมาณ
แหล่งงบประมาณ

จานวน 684,000 บาท (หกแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ขอถัวจ่ายทุกรายการ
สพฐ.แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม
รายละเอียดการใช้งบประมาณ
รายการ

รายละเอียด

งบประมาณ

1.จัดประชุมอบรมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา 1.ค่าอาหารกลางวัน (190*200*12)
จานวน 167 โรงเรียน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
จานวน 23 คน จานวน 12 ครั้ง

456,000.-บาท

2.จัดประชุมอบรมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา 1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
จานวน 167 โรงเรียน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (190*100*12)
จานวน 23 คน จานวน 12 ครั้ง 2 มื้อต่อวัน
รวมงบประมาณ
(-หกแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

228,000.-บาท
684,000.-บาท

7. การประเมิน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ร้อยละ 85 ของสถานศึกษาในสังกัด จานวน 167
แห่ง มีความพึงพอใจในการให้บริการ

วิธีวัด
สอบถาม,สัมภาษณ์

เครื่องมือที่ใช้
แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ์แบบไม่เป็น
ทางการ
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารงานได้อย่างคล่องตัว ทันต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ และนาไปต่อยอด
ในการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาใน 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ
ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป และมีความเข้าใจในทิศทางเดียวกันของ
สถานศึกษากับสานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาฯ ที่จะขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
3. ผู้บริหารการศึกษาและเจ้าหน้าที่สานักงานเขตพื้นที่ฯ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ดาเนินงานที่
เชื่อมโยงกับการศึกษาและบริหารจัดการ กากับ ดูแล สถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายรัตนศักดิ์ สาวจู)
ผอ. กลุ่มนโยบายและแผน

(นายธนู อักษร)
รอง ผอ. สพป.พิษณุโลก เขต 3
ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสุรินทร์ แก้วมณี)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
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โครงการ
สนองกลยุทธ์
แผนงาน
ลักษณะโครงการ
ผู้บริหารโครงการ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาดาเนินการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปี 2559
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
โครงการต่อเนื่อง
นายธนู อักษร รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
นายรัตนศักดิ์ สาวจู และนางสายสุนีย์ ปุณณะรัตน์
กลุ่มนโยบายและแผน
1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559

1. หลักการและเหตุผล
เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
ดาเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องตามกลยุทธ์ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการบริหารจัดการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในการขับเคลื่อนนโยบาย
ด้านการศึกษาของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
เพื่อให้เกิดประโยชน์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
จึงจัดทาโครงการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปี 2559 ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นแนวทางการดาเนินการบริหารจัดการของสานักงานเขตพื้นที่ฯ ในด้านต่างๆ
2. เพื่อการบริหารจัดการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ.
3. เพื่อการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพทุกด้าน
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. บุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 จานวน 75 คน
ได้รับความรู้เกี่ยวกับการเขียนโครงการในแผนปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี 2559 ต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซต์ www.phitsanulok.com และจัดทารูปเล่ม ให้กับผู้เกี่ยวข้องได้ใช้
เป็นแนวในการปฏิบัติงาน จานวน 80 เล่ม
เชิงคุณภาพ
1. บุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ดาเนินงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามแผนงาน/โครงการ ที่จัดทาทุกโครงการ
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4. กิจกรรม / วิธีดาเนินการ
ที่
1
2
3
4
5
6

กิจกรรม
เสนอโครงการ
ประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติราชการฯ
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนปฏิบัติราชการฯ
จัดทารูปเล่ม/เผยแพร่
นาแผนปฏิบัติราชการเข้าที่ประชุม กพท.
สรุปรายงานผลการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ย. – ธ.ค. 2558
ม.ค. – ก.พ. 2559
ม.ค. – ก.พ. 2559
ม.ค. – ก.พ. 2559
ม.ค. – ก.พ. 2559
ก.พ. 2559

ผู้รับผิดชอบ
สายสุนีย์ ปุณณะรัตน์
และเจ้าหน้าที่
กลุ่มนโยบายและแผน
ทุกคน

5. สถานที่ดาเนินโครงการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 และหน่วยงานเอกชน
6. งบประมาณ จานวน 48,400.-บาท (-สี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ขอถัวจ่ายทุกรายการ
แหล่งงบประมาณ สพฐ. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
รายละเอียดทรัพยากรและค่าใช้จ่ายโครงการ
ประเภทรายจ่าย
ที่

รายการ

1 จัดประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนฯ
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม (60 คนๆละ 130 บาท x 3 ครั้ง)
- ค่าเอกสารประกอบการประชุมฯ
(60 ชุดๆ ละ 50 บาท X 3 ครั้ง)
2 จัดทารูปเล่มแผนฯ
(80 เล่มๆ ละ 200 บาท)
รวม

งบประมาณ
รวม

ค่า
ตอบ
แทน

ค่าใช้สอย

23,400

23,400

9,000

9,000

16,000
48,400

ค่าวัสดุ

อื่นๆ

16,000
-

32,400

16,000

-

94

7. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ร้อยละ 99 ของแผนปฏิบัติราชการ
สามารถดาเนินโครงการทุกโครงการ
จนบรรลุผลสาเร็จ ตามแผนที่ตั้งไว้

วิธีวัด
รายงานโครงการ

เครื่องมือที่ใช้
แบบรายงานโครงการ

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
บุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 มีแนวทางการดาเนินงาน
ที่ชัดเจน คล่องตัว และคานึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัดและเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนสูงสุด สอดคล้องกับกล
ยุทธ์ จุดเน้นของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายรัตนศักดิ์ สาวจู)
ผอ. กลุ่มนโยบายและแผน

(นายธนู อักษร)
รอง ผอ. สพป.พิษณุโลก เขต 3
ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสุรินทร์ แก้วมณี)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
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โครงการ

การพัฒนาประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาเครือข่ายโรงเรียนอาเภอ
ตามความต้องการและจาเป็นเร่งด่วน
สนองกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
แผนงาน
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ผูบ้ ริหารโครงการ
นายธนู อักษร รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
ผู้รับผิดชอบ
นายรัตนศักดิ์ สาวจู และนางสาวทิพภารัตน์ นานวม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนโยบายและแผน
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559
1. หลักการและเหตุผล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 มีบทบาทหน้าที่หลักตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ซึ่งมีอานาจหน้าที่ในการกากับ ดูแล
จัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนสถานศึกษาเอกชน ในเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา ซึ่งได้จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2553 มาตรา 33 การบริหารและ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
จากภารกิจดังกล่าวข้างต้นยังมีอีกหลายกิจกรรมที่ขาดงบประมาณการสนับสนุน และไม่มี
งบประมาณรองรับ เช่น การส่งนักเรียนไปเข้าร่วมแข่งขันและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ การส่งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมประชุมสัมมนาในส่วนกลาง การดาเนินการตามโครงการและกิจกรรมที่
จาเป็น รวมทั้งการตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลกันดารของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 ดังนั้น เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา และสร้างขวัญกาลังใจให้กับ
นักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถสนองนโยบาย เปูาหมายยุทธศาสตร์ จุดเน้นระยะ
เร่งด่วน ประจาปีงบประมาณ 2557 เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อใช้ในการการสนับสนุน นักเรียน ข้าราชการครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา
ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ นอกเหนือจากที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปี
2. เพื่อใช้ในการสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมที่สนองนโยบายการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามกลยุทธ์และจุดเน้นของ สพฐ. และสพป.พิษณุโลก เขต 3 นอกเหนือจากที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
3. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพเครือข่ายโรงเรียนอาเภอในสังกัด และแก้ไขปัญหาตามความต้องการ
และจาเป็นเร่งด่วน
4. เพื่อจัดกิจกรรมสนับสนุนให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด
มีความเข้มแข็งและสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและบริการให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
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3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
นักเรียน ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และเครือข่ายโรงเรียนอาเภอ ในสังกัดของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
เชิงคุณภาพ
นักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากร รวมทั้งเครือข่ายโรงเรียนอาเภอ ในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ได้พัฒนาอย่างหลากหลายตามศักยภาพ เป็นผู้ที่มีความรู้
และคุณลักษณะตามมาตรฐาน สามารถนาความรู้มาใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง สถานศึกษามีความเข้มแข็ง
สามารถบริหารจัดการได้อย่างมี ประสิทธิภาพและบริการให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องครบถ้วน
4. วิธีดาเนินการ
รายละเอียดของกิจกรรม
1. เสนอขอโครงการ
2. กิจกรรมสนับสนุนให้นักเรียน ครู และบุคลากร
ในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
3. กิจกรรมสนับสนุน จุดเน้น นโยบาย การพัฒนา
การศึกษาขั้นพื้นฐานระยะเร่งด่วน

ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
ต.ค.58 - ก.ย.59 น.ส.ทิพภารัตน์ นานวม

5. สถานที่ดาเนินโครงการ
หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานเอกชน
6. งบประมาณ รวม 800,000.- บาท (แปดแสนบาทถ้วน) ขอถัวจ่ายทุกรายการ
แหล่งงบประมาณ สพฐ. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
รายละเอียดการใช้งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
รายละเอียดของกิจกรรม
รวม
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
1. สนับสนุนให้นักเรียน ครู และบุคลากร
400,000
100,000 200,000
รวมทั้งเครือข่ายโรงเรียนอาเภอในสังกัดเข้า
ร่วมกิจกรรมต่างๆ
2. สนับสนุน จุดเน้น นโยบาย การพัฒนา
400,000
100,000 200,000
การศึกษาขั้นพื้นฐานระยะเร่งด่วน
รวม

800,000

200,000

400,000

ค่าวัสดุ
100,000
100,000
200,000
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7. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

วิธีการประเมิน

เชิงปริมาณ
นักเรียน ข้าราชการครู บุคลากร และเครือข่ายโรงเรียน -การกากับติดตาม
อาเภอในสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 3 ได้รับการพัฒนาอย่าง ประเมินผล
หลากหลาย
เชิงคุณภาพ
- นักเรียน ข้าราชการครู บุคลากรและเครือข่ายโรงเรียน - แบบรายงานผล
อาเภอในสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 3 ได้พัฒนาอย่าง
หลากหลายตามศักยภาพเป็นผู้ที่มีความรู้ คุณภาพ และ
คุณลักษณะตามมาตรฐาน นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้
อย่างกว้างขวาง
- ผลสัมฤทธิ์นักเรียนเพิ่มขึ้น
- ผล NT และ O-Net

เครื่องมือที่ใช้
- แบบติดตาม

- แบบรายงาน

- แบบทดสอบ

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. A1 (Awareness) สร้างความตระหนัก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ตระหนักถึงความสาคัญของ
นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และเครือข่ายโรงเรียนอาเภอ ที่ให้โอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
ที่เกิดประโยชน์ทุกด้าน
2. A2 (Attempt) กิจกรรม/กระบวนการพัฒนาที่หลากหลาย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้
นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และเครือข่ายโรงเรียนอาเภอ เข้าร่วมกิจกรรมตามกลยุทธ์ และจุดเน้น
ที่สาคัญได้อย่างหลากหลายและทั่วถึง
3. A3 (Achievement) ความสาเร็จ/ผลผลิตของการพัฒนา
- นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และเครือข่ายโรงเรียนอาเภอ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม
- สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 บริหารจัดการและส่งเสริม
กิจกรรมให้สามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลดีในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้น
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4. A4 (Accredited System) ผลการดาเนินการที่สามารถต่อยอด โดยมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องไปสู่ความยั่งยืน
- สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 มีนักเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถขยายผลเป็นแบบอย่างได้
- นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 3 มีความเข้มแข็ง และกระตือรือร้นอยู่เสมอ ในการเพิ่มประสิทธิภาพ กิจกรรมต่างๆ สามารถ
แข่งขันกิจกรรมกับหน่วยงานอื่นๆ ได้ตามศักยภาพ และมีคุณภาพ

ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายรัตนศักดิ์ สาวจู)
ผอ. กลุ่มนโยบายและแผน

(นายธนู อักษร)
รอง ผอ. สพป.พิษณุโลก เขต 3
ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสุรินทร์ แก้วมณี)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
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โครงการ
สนองกลยุทธ์

พัฒนาสภานักเรียนสู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน
กลยุทธ์ที่ 2 การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึง
ครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ
แผนงาน
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ผู้บริหารโครงการ
นายอุดม สายโท รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
ผู้รับผิดชอบ
นางพีโชบล ขาญนาวา และนายนฤดล คุณยศยิ่ง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559

1. หลักการและเหตุผล
ด้วย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดให้มีการดาเนินโครงการสภานักเรียน
มาอย่างต่อเนื่อง เพือพัฒนานักเรียนให้ได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ตามหลักวิถีประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ตระหนักถึงความเป็นไทย มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพกฎ กติกา ดาเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
ในการสร้างค่านิยมของคนไทย 12 ประการ และพันธกิจในปีงบประมาณ 2538 ข้อ 2 ส่งเสริมผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และจุดเน้นด้านผู้เรียน ในปีงบประมาณ 2538 ข้อ 1.2
นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ภูมิใจในความเป็นไทย
ห่างไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะทางสังคมที่เหมาะสม ซึ่งเป็นวิถีที่สภานักเรียนปฏิบัติอยู่แล้ว ให้มองเห็นเป็น
รูปธรรมอย่างชัดเจน และให้กิจกรรมสภานักเรียน เป็นกิจกรรมหนึ่งในจุดเน้นของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาทุกเขต
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาครูและนักเรียนในสังกัด ให้ได้เรียนรู้บทบาทหน้ที่ตามหลักวิถีประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตระหนักถึงความเป็นไทย เคารพกฎ กติกา ดาเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
2. เพื่อปลูกฝังให้ครูและนักเรียนในสังกัด มีคุณธรรม จริยธรรม รักสามัคคี ปรองดอง
สมานฉันท์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ภูมิใจในความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะทางสังคมที่
เหมาะสม
3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินงานสภานักเรียน และนาไปพัฒนาสภา
นักเรียนสู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน
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3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
- โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จานวน 73 โรงเรียน ประกอบด้วย
- ครูผู้รับผิดชอบงานสภานักเรียน
จานวน 73 คน
- นักเรียน (ประธานสภานักเรียน)
จานวน 73 คน
- คณะทางานการดาเนินการจัดอบรมสภานักเรียนฯ
จานวน 14 คน
รวมผู้เข้าร่วมการอบรมสัมมนาและคณะทางานฯ จานวน 160 คน
เชิงคุณภาพ
1. ครูและนักเรียนในสังกัด มีความรู้ ความเข้าในในบทบาทหน้าที่ตามหลักวิถีประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตระหนักถึงความเป็นไทย เคารพกฎ กติกา ดาเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
2. ครูและนักเรียนในสังกัด มีคุณธรรม จริยธรรม รักสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์ ภูมิใจในความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะทางสังคมอย่างเหมาะสม
3. สภานักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สามารถดาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจน มีคุณภาพ
อย่างยั่งยืน เป็นต้นแบบสภานักเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน
และได้รับการคัดเลือกในการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นต่อไป
4. กิจกรรม / วิธีดาเนินการ
ที่
1
2

กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมที่ 1
จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา
กิจกรรมที่ 2
ดาเนินการประเมินคัดเลือกสภานักเรียนของ
โรงเรียนในสังกัด ระดับอาเภอ และระดับเขตพื้นที่
การศึกษา

พ.ย. 2558
ถึง
มิ.ย. 2559

นางพีโชบล ชาญนาวา
นายนฤดล คุณยศยิ่ง

5. สถานที่ดาเนินโครงการ
โรงเรียน สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
6. งบประมาณ จานวน 100,000.-บาท (-หนึ่งแสนบาทถ้วน) ขอถัวจ่ายทุกรายการ
แหล่งงบประมาณ สพฐ. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
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รายละเอียดทรัพยากรและค่าใช้จ่ายโครงการ
ที่

1
2
3
4
5
6

1
2

รายการ
กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมอบรมเชิง
ปฏิบัติการโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา จานวน 160 คน 2 วัน
ค่าอาหาร จานวน 4 มื้อๆ ละ 80 บาท
(วันแรก กลางวัน,เย็น วันที่ 2 เช้า,กลางวัน)
ค่าอาหารว่าง จานวน 4 มื้อๆ ละ 25 บาท
ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 12 ชั่วโมงๆ
ละ 600 บาท
ค่าจัดทาเอกสาร 150 เล่มๆ ละ 25 บาท
ค่าวัสดุในการอบรมฯ
ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
กิจกรรมที่ 2 ดาเนินการประเมินคัดเลือก
สภานักเรียนของโรงเรียนในสังกัด ระดับ
อาเภอ และระดับเขตพื้นที่การศึกษา ใน
อาเภอ 4 อาเภอ เพื่อคัดเลือกเป็นโรงเรียน
สภาต้นแบบระดับอาเภอ และระดับเขต
พื้นที่การศึกษา
ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการ และพนักงาน
ขับรถ จานวน 8 คนๆ ละ 240 บาท
จานวน 4 วัน
ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
รวม

งบประมาณ
รวม

ประเภทรายจ่าย
ค่า
ค่าใช้สอย
ตอบแทน

51,200

51,200

16,000
15,000

16,000

ค่า
น้ามัน

15,000

3,750
2,000
2,050

3,750
2,000
2,050

7,680
2,320
100,000

ค่าวัสดุ

7,680

15,000

74,880

5,750

2,320
4,370

7. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

วิธีประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

ผลผลิต (output)
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จานวน 73 โรงเรียน
ครู 73 คน นักเรียน 73 คน รวมผู้เข้าร่วมการอบรมสัมมนา
ทั้งสิ้น 146 คน ได้เข้าร่วมอบรมสัมมนาฯ

แบบสอบถาม
การสังเกต

แบบสอบถาม
การสังเกต
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ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลลัพธ์ (outcome)
- ครูและนักเรียนในสังกัด มีความรู้ ความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ หลักวิถีประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ตระหนักถึงความเป็นไทย เคารพกฎ กติกา
ดาเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง อย่างมีความสุข
- ครูและนักเรียนในสังกัด มีคุณธรรม จริยธรรม รัก
สามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ภูมิใจ
ในความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด
- สภานักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สามารถดาเนินงาน
อย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจน มีคุณภาพอย่างยั่งยืน เป็นต้นแบบ
สภานักเรียนในระดับอาเภอ และระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียนในระดับที่สูงขึ้น

วิธีประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

แบบสอบถาม
การสังเกต

แบบสอบถาม
การสังเกต

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ครูและนักเรียนในสังกัด มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ หลักวิถีประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข ตระหนักถึงความเป็นไทย เคารพกฎ กติกา ดาเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
2. ครูและนักเรียนในสังกัด มีคุณธรรม จริยธรรม รักสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์ ภูมิใจในความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะทางสังคมที่เหมาะสม
3. สภานักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สามารถดาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจน มีคุณภาพ
อย่างยั่งยืน เป็นต้นแบบสภานักเรียนในระดับอาเภอ และระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน
กิจกรรมสภานักเรียนและได้รับการคัดเลือกในการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นต่อไป
ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางพีโชบล ชาญนาวา)
ผอ. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

(นายอุดม สายโท)
รอง ผอ. สพป.พิษณุโลก เขต 3
ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสุรินทร์ แก้วมณี)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
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โครงการ
สนองกลยุทธ์

พัฒนาสุขภาพนักเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
กลยุทธ์ที่ 2 การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึง
ครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ
แผนงาน
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ผู้บริหารโครงการ
นายอุดม สายโท รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
ผู้รับผิดชอบ
นางพีโชบล ชาญนาวา และนางมัณฑนา ไกรศรศิลป์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559
1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตร 6 “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อ
การพัฒนาเด็กไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้ คู่คุณธรรม มีจริยธรรม และ
วัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข” ดังนั้น สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสานักพัฒนากิจกรรมนักเรียน ได้ตระหนักถึงสภาพและปัญหาดังกล่าว จึงให้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ดาเนินการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ โดยมุ่งเน้น
การพัฒนานักเรียนทุกคนให้มีสุขภาพดี มีร่างกายแข็งแรง เจริญเติบโตสมวัย จิตใจสดชื่น ดีงาม พร้อมที่จะ
เฝูาระวังสุขภาพของตน ให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์และนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง
เพื่อนและครอบครัว รวมทั้งสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้สาหรับสถานศึกษาต่างๆ ในโอกาสต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการและจัดการกระบวนการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมสุขภาพของ
นักเรียนในโรงเรียน
2. เพื่อให้ผู้บริหารและครูในโรงเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้ประสบการณ์ในการบริหาร
จัดการและการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน
3. เพื่อให้นักเรียนมีร่างกายแข็งแรง เจริญเติบโตสมวัย จิตใจสดชื่น ดีงาม พร้อมที่จะเฝูาระวัง
สุขภาพของตน ให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์และนาไปประสงค์และนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง
เพื่อน และครอบครัว
4. เพื่อให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ในการดูแล
รักษาสุขภาพของตนเองและครอบครัว
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
- โรงเรียนตระหนักถึงความสาคัญและจัดกิจกรรมพัฒนาสุขภาพนักเรียนอย่างต่อเนื่อง
นักเรียนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้อง สามารถนาความรู้ ประสบการณ์และทักษะดูแลสุขภาพ
ตนเอง ตลอดจนบุคคลใกล้ชิดเป็นอย่างดี
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เชิงคุณภาพ
ผู้บริหาร ครู และนักเรียนในโรงเรียน เกิดความตระหนักและมีจิตสานึกต่อสุขภาพของตนเอง
ตลอดจนบุคคลใกล้ชิด นักเรียนออกแบบกิจกรรมนาความรู้สู่การปฏิบัติให้เป็นคนรักสุขภาพ เฝูาระวังสุขภาพ
ของตนเอง ครอบครัว และชุมชน
4. กิจกรรม / วิธีดาเนินการ
ที่
1
2
3
4
5

กิจกรรม
เสนอขออนุมัติโครงการ
แจ้งเครือข่ายคัดเลือกโรงเรียนในสังกัด
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินโรงเรียนระดับ
เครือข่าย อาเภอละ 1 โรงเรียน
ประเมินโรงเรียนต้นแบบระดับเครือข่าย
สรุปรายงานผลการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ย. – ธ.ค. 2558
พ.ค. – มิ.ย. 2559
ส.ค. 2559

ผู้รับผิดชอบ
นางพีโชบล ชาญนาวา
นางมัณฑนา ไกรศรศิลป์

ส.ค. 2559
ก.ย. 2559

5. สถานที่ดาเนินโครงการ
โรงเรียน สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
6. งบประมาณ จานวน 25,110.-บาท (-สองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสิบบาทถ้วน) ขอถัวจ่ายทุกรายการ
แหล่งงบประมาณ สพฐ. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
รายละเอียดทรัพยากรและค่าใช้จ่ายโครงการ
ที่

รายการ

1 - ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม (8 คนๆละ 100 บาท x 2 ครั้ง)
2 ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการประเมินฯ
จานวน 8 คนๆละ 240 บาท จานวน 4 วัน
3 ค่าน้ามันเชื้อเพลิงคณะกรรมการประเมินฯ
4 รางวัลชนะเลิศระดับเครือข่าย 4 อาเภอ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (โล่รางวัล)
5 ค่าวัสดุ เอกสารประกอบการประเมินฯ
จานวน 180 เล่มๆ ละ 50 บาท
รวม

งบประมาณ
รวม

ประเภทรายจ่าย
ค่า
ค่าใช้สอย
ตอบแทน

1,600

1,600

5,760
2,750

5,760

ค่าวัสดุ

ค่า
น้ามัน

2,750

6,000

6,000

9,000
25,110

9,000
15,000

-

7,360

2,750
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7. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีวัด
1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และมุ่งมั่นในการ ประเมินจากสภาพความเป็นจริง
ส่งเสริมสุขภาพ
2. มีโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทย
สุขภาพดี

เครื่องมือที่ใช้
แบบประเมิน

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้านส่งเสริมสุขภาพนักเรียนที่เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
2. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการสรุปองค์ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์จากการ
ดาเนินงานเพื่อขยายผลต่อไป
3. นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน เห็นประโยชน์และมีความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของโครงการ
ส่งเสริมสุขภาพ ก่อให้เกิดความร่วมมือกับโรงเรียนในด้านต่างๆ นาไปสู่ชุมชนเข้มแข็งและพัฒนาสุขภาพที่ยั่งยืน

ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางพีโชบล ชาญนาวา)
ผอ. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

(นายอุดม สายโท)
รอง ผอ. สพป.พิษณุโลก เขต 3
ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสุรินทร์ แก้วมณี)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

106

โครงการ
สนองกลยุทธ์

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 2 การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึง
ครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ
แผนงาน
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
ผู้บริหารโครงการ
นายอุดม สายโท รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
ผู้รับผิดชอบ
นางพีโชบล ชาญนาวา และนางรัชนีกร อินต๊ะแสน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559
1. หลักการและเหตุผล
ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 109/2557 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557
เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด กาหนดอานาจหน้าที่ของ
คณะกรมการ ป.ป.ส. มาตรา 13 (1) กาหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน มาตรการและกลไกในการสกัดกั้น
ปูองกันและปราบปรามบาบัดรักษา และแก้ไขปัญหายาเสพติด ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อให้ทุกส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องสามารถบูรณาการการดาเนินงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ ครบวงจร เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด และ (12) สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
คาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 41/2557 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 เรื่อง
การปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด มีวัตถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบจากปัญหายาเสพติด
ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนและสังคมโดยรวม ด้วยการกาหนดให้มีมาตรการในการปูองกันกลุ่มผู้มี
โอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และส่งเสริมความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2558 – 2562 เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางการดาเนินงาน เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ
ประสานการปฏิบัติ จัดทรัพยากร และติดตามประเมินผลของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้กาหนดให้
กระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบยุทธศาสตร์ที่ 1 การปูองกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เป็นหน่วยงานที่มีโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาในสังกัด จานวนทั้งสิ้น 167 โรง ซึ่งมีนักเรียนอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อสารเสพติด
จึงได้จัดทาโครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อให้นักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา
ได้ตระหนักถึงโทษ และพิษภัยของยาเสพติด
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2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อควบคุมการขยายตัวของปัญหายาเสพติดและลดการแพร่ระบาดของยาเสพติด
ในสถานศึกษา
2. เพื่อสร้างความตระหนักและเข้าใจแนวทางการจัดกิจกรรมปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
ให้กับครู ผู้บริหารสถานศึกษา
3. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ปลุกจิตสานึกของนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ให้มีความรู้ความเข้าใจ
และตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติดที่มีผลต่อร่างกายสุขภาพอนามัยและส่งผลกระทบต่อปัญหาของสังคม
4. เพื่อส่งเสริม พัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมที่ดีงามให้กับเด็กนักเรียน
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. ส่งเสริมกิจกรรมในสถานศึกษาให้เป็นโรงเรียนสีขาว167 แห่ง
2. ส่งเสริมกิจกรรมในสถานศึกษามีห้องเรียนสีขาวครบทุกระดับชั้น
เชิงคุณภาพ
1. ส่งเสริมให้สถานศึกษา มีกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตในการสร้างภูมิคุ้มกัน
ยาเสพติดในสถานศึกษา
2. ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษากาหนดบทบาทและสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไก/เครือข่าย
แกนนาเยาวชน ครู ในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
4. กิจกรรม / วิธีดาเนินการ
ที่
1

2

กิจกรรม
-ขออนุมัติโครงการฯ เพื่อดาเนินการขับเคลื่อนสู่
การปฏิบัติ
-เตรียมเอกสารการประชุม
-ประสานบุคลากรทุกกลุ่ม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการปูองกัน
แก้ไขปัญหายาเสพติด
-ดาเนินการจัดกิจกรรม
-นิเทศติดตามประเมินโครงการ
กิจกรรมที่ 1 การประชุมชี้แจงนโยบายแนว
ทางการดาเนินงานปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในสถานศึกษา เพื่อปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์
ที่ 1 การปูองกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติด โดยให้โรงเรียนดาเนินการตามกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันปูองกันฯ

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ย. – ธ.ค. 2558

ผู้รับผิดชอบ

นางพีโชบล ชาญนาวา
นางรัชนีกร อินต๊ะแสน
1 ธ.ค.58

ถึง
31 มี.ค.59
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ที่
3

4

5

6

กิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินการ
กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู
ผู้รับผิดชอบงานด้านยาเสพติด เพื่อให้ครูมีความรู้
1 ธ.ค. 58
ความเข้าใจในการจัดกิจกรรม ตระหนักถึงพิษภัย
ถึง
ยาเสพติด โรคเอดส์ และอบายมุข มีนโยบาย
31 พ.ค. 59
นาไปสู่การปฏิบัติ
กิจกรรมที่ 3 ประกวดห้องเรียนสีขาว
- เพื่อให้ครูที่ปรึกษา และนักเรียนที่เป็นแกนนา
เป็นผู้ให้ความรู้ความเข้าใจ ให้คาปรึกษา ตักเตือน
1 ธ.ค. 58
เพื่อน กระตุ้นเพื่อ ปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้อง ดูแล
ถึง
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
30 ก.ย. 59
- เพื่อให้มีนักเรียนที่มีปัญหาต้องการความ
ช่วยเหลือได้รับคาแนะนาที่ถูกต้องเหมาะสมจาก
ผู้ที่เป็นแกนนา และครูอาจารย์ที่ปรึกษา
- เพื่อนาไปสู่การพัฒนาเป็นสถานศึกษาสีขาวและ
สถานศึกษาต้นแบบของกระทรวงศึกษาธิการ
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก
31 พฤษภาคม
พฤษภาคม 2559
- เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ โทษของการสูบบุหรี่
และกระตุ้นให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบ ปูองกันไม่ให้เด็ก
และเยาวชนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก
26 มิถุนายน
- เพื่อให้เยาวชน ชุมชนและหน่วยงานภาคีรับรู้ถึง
มิถุนายน 2559
ความสาคัญของวันต่อต้านยาเสพติดโลก และใน
การร่วมมือแก้ไขปัญหา
- ประกวดเรียงความวันต่อต้านยาเสพติดโลก

ผู้รับผิดชอบ
นางพีโชบล ชาญนาวา
นางรัชนีกร อินต๊ะแสน

นางพีโชบล ชาญนาวา
นางรัชนีกร อินต๊ะแสน

นางพีโชบล ชาญนาวา
นางรัชนีกร อินต๊ะแสน

นางพีโชบล ชาญนาวา
นางรัชนีกร อินต๊ะแสน

5. สถานที่ดาเนินโครงการ
โรงเรียน สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
6. งบประมาณ จานวน 20,000.-บาท (-สองหมื่นบาทถ้วน) ขอถัวจ่ายทุกรายการ
แหล่งงบประมาณ สพฐ. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
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รายละเอียดทรัพยากรและค่าใช้จ่ายโครงการ
ที่

1

1
1

2
3

รายการ
กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงนโยบายแนว
ทางการดาเนินงานปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดฯ
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
จานวน 170 คนๆ ละ 30 บาท
กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ครูผู้รับผิดชอบงานด้านยาเสพติด
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
จานวน 170 คนๆ ละ 30 บาท
กิจกรรมที่ 3 ประกวดห้องเรียนสีขาว
เงินรางวัล ดังนี้
- รางวัลที่ 1
- รางวัลที่ 2
- รางวัลที่ 3
จัดทาโล่ และเกียรติบัตร
ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
รวม

งบประมาณ
รวม

ประเภทรายจ่าย
ค่า
ค่าใช้สอย
ตอบแทน

5,000

5,000

5,000

5,000

3,000
2,000
1,000
3,000
1,000
20,000

3,000
2,000
1,000

ค่าวัสดุ

ค่า
น้ามัน

3,000
-

16,000

3,000

1,000
1,000

7. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีวัด
1. ร้อยละของสถานศึกษา ที่มีห้องเรียนสีขาวและผ่าน
การนิเทศ ติดตาม
เกณฑ์การประเมินของกระทรวงศึกษาธิการ
ประเมินผลในสถานศึกษา
2. ร้อยละของสถานศึกษา มีระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน เข้มแข็งปลอดยาเสพติด 100%

ตรวจผลงานของ
สถานศึกษา

เครื่องมือที่ใช้
การสัมภาษณ์
แบบประเมินคุณภาพ
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ครูทุกคนและผู้เกี่ยวข้อง เข้าใจแนวนโยบายดาเนินงานด้านการปูองกันและแก้ปัญหายา
เสพติดในสถานศึกษา ที่นาไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม มีขั้นตอนชัดเจน พร้อมทั้งวิธีการและเครื่องมือที่มี
มาตรฐานคุณภาพ และมีหลักการทางานที่ตรวจสอบได้จากผู้บริหาร บุคลากรทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและนอก
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ผู้บริหารการศึกษา เจ้าหน้าที่ ครู ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการส่งเสริม พัฒนาปูองกันและ
แก้ไขปัญหา เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีทักษะชีวิตที่ดีในการ
ดารงชีวิต อย่างมีความสุขและปลอดภัย

ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางพีโชบล ชาญนาวา)
ผอ. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

(นายอุดม สายโท)
รอง ผอ. สพป.พิษณุโลก เขต 3
ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสุรินทร์ แก้วมณี)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
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โครงการ
สนองกลยุทธ์
แผนงาน
ลักษณะโครงการ
ผู้บริหารโครงการ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาดาเนินการ

การประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2558
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาชั้นพื้นฐาน
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
โครงการต่อเนื่อง
นายอุดม สายโท รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
นางเนาวนิตย์ แสงนาค , นางสาวบุศรินทร์ ใจวังโลก และศึกษานิเทศก์ทุกคน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559

1. หลักการและเหตุผล
การบริหารจัดการศึกษา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนไทยมีคุณภาพ มีคุณธรรม
จริยธรรมนาความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางชีวิต เพื่อให้เป็นคนดี คนเก่ง และสามารถดารงชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามหลัก “ผู้เรียนสาคัญที่สุด” ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 6 ที่บัญญัติไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้อง
เป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม
และวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข” และเน้นการมีส่วนร่วมของบุคคล
ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน และภาคส่วนต่างๆ ซึ่งมีบทบาทสาคัญต่อการในการบริหารจัดการศึกษา
ในการมีส่วนร่วมสนับสนุน และร่วมภาคภูมิใจในความสาเร็จและเห็นความเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการบริหาร
จัดการศึกษา และการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม โดยจัดการเรียนการสอนครอบคลุม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทย และพลเมืองโลก
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนดให้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ระดับภาค ในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเป็นเลิศด้าน
วิชาการ วิชาชีพ และมีสุนทรียภาพ ด้านตนตรี กีฬา ศิลปะการแสดง รวมถึงการประดิษฐ์ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ
ในการเตรียมพร้อมให้เด็กและเยาวชนเป็นกาลังสาคัญในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ตระหนักและเห็นความสาคัญ
ในการจัดการศึกษาสาหรับนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ได้กาหนดโครงการประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ปีการศึกษา 2558 เพื่อพัฒนาและแสดงออกซึ่งความรู้ ความสามารถและทักษะอย่างหลากหลายของ
นักเรียน เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่องสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษานาเสนอผลงาน และนวัตกรรมทางการศึกษา
แสดงให้เห็นถึงความสาเร็จของการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนในความรับผิดชอบ การบริหารจัดการศึกษาอย่าง
มีคุณภาพ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และยกย่องเชิดชูเกียรติสร้างขวัญกาลังใจ ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียนและ
ผู้ปกครอง ตลอดจนเป็นการสะท้อนความร่วมมือและสร้างความสัมพันธ์อันดีของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝุาย
หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ตั้งแต่ระดับเครือข่ายโรงเรียนอาเภอ ระดับอาเภอ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับภาค นาไปสู่การยกระดับมาตรฐานวิชาชีพและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมและ
เต็มศักยภาพ
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2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านศิลปะการแสดง และ
ทักษะด้านวิชาชีพ
2. เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้นักเรียนแสดงความสามารถที่เป็นเลิศด้านวิชาชีพ
สุนทรียภาพด้านดนตรี-นาฎศิลป์ กีฬา ศิลปะการแสดงและสิ่งประดิษฐ์ ในระดับเครือข่ายโรงเรียนอาเภอ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค
3. เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนาเสนอผลงานของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้ปรากฎแก่สาธารณชน
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ได้ร่วมกิจกรรมโครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน เฉลี่ยร้อยละ 100
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 จัดเวทีกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน และนาเสนอผลงานของนักเรียนในทุกด้าน ในทุกระดับ
3. นักเรียน ครู และโรงเรียน ซึ่งเป็นตัวแทนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 3 เข้าร่วมกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนทุกรายการ
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถด้านวิชาชีพ การแสดง และทักษะวิชาชีพ รวมทั้ง
เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ปรากฎต่อสาธารณชน
4. กิจกรรม / วิธีดาเนินการ
ที่

กิจกรรม

1

จัดทาแผนงาน/โครงการ กาหนดเปูาหมาย ให้
สอดคล้องกับการประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับภาค
ประชุมชี้แจงรายละเอียดของกิจกรรมการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ปีการศึกษา 2558 ให้สอดคล้องกับการประกวด
แข่งขันในระดับภาค พร้อมประชาสัมพันธ์ให้
โรงเรียนทุกโรงในสังกัดร่วมกิจกรรม
โรงเรียนดาเนินการคัดเลือกในระดับเครือข่าย เพื่อ
เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา

2

3

ระยะเวลา
ดาเนินการ
พ.ค. 2558

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวบุศรินทร์ ใจวังโลก
และศึกษานิเทศก์ทุกคน

มิ.ย. 2558

นางสาวบุศรินทร์ ใจวังโลก
และศึกษานิเทศก์ทุกคน

ก.ค. 2558

นางสาวบุศรินทร์ ใจวังโลก
และศึกษานิเทศก์ทุกคน
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ระยะเวลา
ดาเนินการ
ต.ค. 2558

ที่

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

4

ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดตามคาสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการประกวดแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2558 และ
ดาเนินกิจกรรมการประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา

5

คัดเลือกตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษาเข้าแข่งขัน
ในระดับภาค ทุกประเภทการแข่งขัน

ต.ค. 2558

นางสาวบุศรินทร์ ใจวังโลก
และศึกษานิเทศก์ทุกคน

6

ตัวแทนนักเรียน ครู และโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ
ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ในระหว่างวันที่
16-18 ธันวาคม 2558 จังหวัดพิษณุโลก

ธ.ค. 2558

นางสาวบุศรินทร์ ใจวังโลก
และศึกษานิเทศก์ทุกคน

7

สรุปและประเมินผลการดาเนินการ

ม.ค. 2559

8

รายงานผลการดาเนินงานประกวดแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจาปีการศึกษา 2558

ก.พ. 2559

นางสาวบุศรินทร์ ใจวังโลก
และศึกษานิเทศก์ทุกคน
นางสาวบุศรินทร์ ใจวังโลก
และศึกษานิเทศก์ทุกคน

นางสาวบุศรินทร์ ใจวังโลก
และศึกษานิเทศก์ทุกคน

5. สถานที่ดาเนินโครงการ
โรงเรียนวัดโบสถ์ โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บารุงวุฒิวิทยา) โรงเรียนวัดเหล่าขวัญฯ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลวัดโบสถ์ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา
6. งบประมาณ จานวน 400,840.-บาท (-สี่แสนแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ขอถัวจ่ายทุกรายการ
แหล่งงบประมาณ สพฐ. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
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รายละเอียดทรัพยากรและค่าใช้จ่ายโครงการ
ที่

รายการ

ค่าตอบแทน

1- ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานระดับเขตฯ
- ประธานเครือข่าย โรงเรียนอาเภอ วางแผน
คัดกรองกรรมการ ตัดสินการแข่งขัน
- - ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม
จานวน 50 คนๆ ละ 130 บาท
2 จัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการตัดสินและการจัดการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
- ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

6,700

15,120

3 ประชุมคณะกรรมการตัดสิน และ
คณะกรรมการดาเนินงาน
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม
จานวน 514 คนๆ ละ 130 บาท
4 ดาเนินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน
จานวน 357 คนๆ ละ 100 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม
จานวน 100 คนๆ ละ 130 บาท 2 วัน
- ค่าสถานที่ เครื่องเสียง ปูายประชาสัมพันธ์
ของสถานที่ทาการแข่งขัน
- วัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขัน

ประเภทรายจ่าย
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

66,820

49,800
26,000
40,000
40,000

5 เงินรางวัล ชนะเลิศการแข่งขันระดับภาค
จานวน 632 คนๆ ละ 200 บาท

126,400

6 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของคณะกรรมการ
เตรียมการแข่งขันระดับภาค

30,000

รวมงบประมาณ

64,920

295,920

40,000

ค่าน้ามันฯ
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7. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีวัด
1. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกเขต
การตรวจสอบหลักฐาน
พื้นที่การศึกษา ได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีความคิด
เอกสาร/การสังเกต/
สร้างสรรค์ในการบูรณาการอย่างหลากหลาย ไม่น้อย
การสอบถาม/
กว่าร้อยละ 80
การประเมินผล
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดเวทีกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน
และนาเสนอผลงานของนักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3. ตัวแทนนักเรียน ครูและโรงเรียนของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เข้า
ร่วมการจัดกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ทุกรายการ

เครื่องมือที่ใช้
แบบบันทึกการลงเวลา/
ผลงาน/แบบทดสอบ/
การปฏิบัติจริง/
แบบสอบถาม/
แบบประเมิน/แบบรายงาน/
แบบสอบถาม

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถด้านวิชาการ การแสดง และทักษะวิชาชีพ รวมทั้งเป็น
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ปรากฏต่อสาธารณชน

ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางเนาวนิตย์ แสงนาค)
ผอ. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ

(นายอุดม สายโท)
รอง ผอ. สพป.พิษณุโลก เขต 3
ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสุรินทร์ แก้วมณี)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
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โครงการ
สนองกลยุทธ์
แผนงาน
ลักษณะโครงการ
ผู้บริหารโครงการ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาดาเนินการ

นิเทศเต็มพื้นที่โรงเรียนดีมีมาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
โครงการต่อเนื่อง
นายอุดม สายโท รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
นางเนาวนิตย์ แสงนาค , นางอุมาพร ปานโท้ , นางณัฎฐ์ชุดา วงศ์พันธ์
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559

1. หลักการและเหตุผล
การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นขั้นตอนและกลไกสาคัญของการบริหาร
การจัดการศึกษา ที่จะทาให้การปฏิบัติงานประสบความสาเร็จ และเป็นภารกิจสาคัญของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา ที่จะให้การส่งเสริม สนับสนุน ตลอดจนกากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลคุณภาพ
สถานศึกษาในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ การดาเนินงานที่ผ่านมาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ได้มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในสังกัดอย่างต่อเนื่อง มีการขับเคลื่อน
นโยบายสาคัญของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ โดยบูรณาการกลยุทธ์ของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายของรัฐบาลด้านการจัดการศึกษา นโยบายและ
เอกลักษณ์ของจังหวัดพิษณุโลก เข้ากับพันธกิจ ที่เป็นภารกิจของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 3 ไปสู่แผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาในสังกัด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงได้จัดทา
โครงการนี้ขึ้นเพื่อให้มีการพัฒนาเป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้สูงขึ้น
3. เพื่อให้ขวัญ กาลังใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและคณะครู
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. ตรวจสอบ ติดตามประเมินผลและนิเทศด้านการศึกษาของสถานศึกษา จานวน 166 แห่ง
ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง
2. นิเทศ ติดตามงานโครงการต่างๆ ตามนโยบายของเขตพื้นที่การศึกษา กลยุทธ์ของ สพฐ.
และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
3. นิเทศ ติดตามและประเมินผลความพร้อมวันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง
เชิงคุณภาพ
1. สถานศึกษาสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีระบบและมีคุณภาพได้มาตรฐาน
2. ครูและผู้บริหารโรงเรียน มีขวัญ กาลังใจและมีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
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4. กิจกรรม / วิธีดาเนินการ
ที่
1

2
3

กิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินการ
นิเทศ ติดตามผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนทุกโรง
เครือข่ายโรงเรียนอาเภอทุกเครือข่าย และนิเทศ
ติดตามงานโครงการต่างๆ ตามนโยบายของเขตฯ
และ สพฐ.
- ประชุมคณะกรรมการนิเทศ
ธ.ค. 2558
- สร้างเครื่องมือในการนิเทศ
ม.ค. 2559
- จัดทาปฏิทินในการนิเทศ
ม.ค. 2559
- นิเทศ ติดตามผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน
ม.ค. – ส.ค. 2559
- สรุปและรายงานผลการนิเทศ
ก.ย. 2559
ประเมินความพร้อมวันเปิดภาคเรียน
ภาคเรียนที่ 1
นิเทศ ติดตามและประเมินคุณภาพสถานศึกษา
ปีการศึกษาละ 1 คั้ง
ตามกลยุทธ์ของ สพฐ. และนโยบายที่เป็นจุดเน้น
ของ สพป.พิษณุโลก เขต 3

ผู้รับผิดชอบ
นางอุมาพร ปานโท้
และคณะ

ศึกษานิเทศก์ทุกคน
ศึกษานิเทศก์ทุกคน
ศึกษานิเทศก์ทุกคน
ศึกษานิเทศก์ทุกคน

5. สถานที่ดาเนินโครงการ
โรงเรียนในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ทุกโรงเรียน
6. งบประมาณ จานวน 478,500.-บาท (-สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ขอถัวจ่ายทุกรายการ
แหล่งงบประมาณ สพฐ. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
รายละเอียดทรัพยากรและค่าใช้จ่ายโครงการ
ที่

รายการ

1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนการนิเทศ
ประจาปีการศึกษา 2559
- ค่าพาหนะ
- ค่าที่พัก (19 คนx600บาทx2วัน)
- ค่าอาหารกลางวัน,อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม (19 คนx300บาทx3วัน)
- ค่าอาหารเย็น (19 คนx250บาทx2วัน)

ค่าตอบแทน

ประเภทรายจ่าย
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

ค่าน้ามันฯ
7,000

22,800
17,100
9,500
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ที่

รายการ

ค่าตอบแทน

2 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาคู่มือพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา เพื่อมอบให้สถานศึกษา
ในสังกัด
- ค่าพาหนะ
- ค่าอาหารกลางวัน,อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม (40 คนx130บาทx2วัน)
- ค่าจัดทาเล่มคู่มือ จานวน 300 เล่ม
3 พัฒนาศึกษานิเทศก์ด้านเทคนิคกระบวนการ
นิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- ค่าวิทยากร
- ค่าที่พัก (20 คนx600บาทx2วัน)
- ค่าอาหารกลางวัน,อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม (20 คนx300บาทx3วัน)
- ค่าอาหารเย็น (19 คนx250บาทx2วัน)
- ค่าพาหนะ

ประเภทรายจ่าย
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

10,000
13,000
45,000

14,400
24,000
18,000
10,000
20,000

4 ประเมินคุณภาพสถานศึกษา ปีการศึกษา
ละ 1 ครั้ง
- ค่าพาหนะ
- ค่าเบี้ยเลี้ยง

80,000
100,000

5 ประชุมคณะกรรมการเพื่อชี้แจงเกณฑ์การ
ประเมินและประชุมสัมมนา สรุปผลการ
ประเมิน
- ค่าพาหนะ
- ค่าอาหารกลางวัน,อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม (45 คนx130บาทx2วัน)

16,000
11,700

6 สรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพต่อ
สถานศึกษาทุกแห่ง
- ค่าจัดทาเอกสาร จานวน 400 เล่ม
รวมงบประมาณ

ค่าน้ามันฯ

60,000
14,400

226,100

105,000

133,000
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7. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. สถานศึกษามีผลการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานสูงขึ้น
2. ครู ผู้บริหารมีขวัญ กาลังใจในการปฏิบัติงาน
3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

วิธีวัด
- ตรวจสอบเอกสาร
ประเมินจากสภาพจริง
- สัมภาษณ์/ประเมิน
- ทดสอบ

เครื่องมือที่ใช้
- แบบประเมิน/เครื่องมือนิเทศ
- แบบสัมภาษณ์/แบบประเมิน
- แบบทดสอบ

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาระบบการบริหาร การจัดการศึกษา และกระบวนการเรียน
การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางเนาวนิตย์ แสงนาค)
ผอ. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ

(นายอุดม สายโท)
รอง ผอ. สพป.พิษณุโลก เขต 3
ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสุรินทร์ แก้วมณี)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
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โครงการ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
การสอบระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ประจาปีการศึกษา 2558
สนองกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนงาน
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ผู้บริหารโครงการ
นายอุดม สายโท รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
ผู้รับผิดชอบ
นางเนาวนิตย์ แสงนาค , นางนราภรณ์ สโรดม และคณะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559
1. หลักการและเหตุผล
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 จุดเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจุดเปลี่ยนการปฏิรูป
การศึกษาไทย และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งเปูาหมาให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ 3 ของนักเรียนในสังกัด และจากผลการประเมิน
การทดสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้หลัก ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ
ภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ยต่ากว่าร้อยละ 50
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ให้สูงขึ้น กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
จึงได้จัดทาโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการสอบระดับชาติ (O-NET) 5 กลุ่มสาระของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้นตามเปูาหมายต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการสอบระดับชาติ(O-NET) 5 กลุ่มสาระของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
2. เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 มีเจตคติที่ดีต่อการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการ
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และความสาคัญของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3. เพื่อพัฒนา ส่งเสริม และสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของศูนย์เครือข่ายวิชาการโรงเรียนในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
จานวน 24 ศูนย์ สามารถบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
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3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัด สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ทุกโรงเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการสอบระดับชาติ (O-NET) 5 กลุ่มสาระ
สูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3
2. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัด สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 มีเจตคติระดับดีต่อการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และเห็นความสาคัญของผลสัมฤทธิ์ทางการสอบระดับชาติ (O-NET)
ร้อยละ 80
3. ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนประจาอาเภอ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 3 จานวน 24 เครือข่าย ได้รับการพัฒนา ส่งเสริม และสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ
และพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัด สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ทุกโรงเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระสูงขึ้น
2. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัด สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และเห็นความสาคัญของการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการสอบระดับชาติ (O-NET)
3. เครือข่ายโรงเรียนประจาอาเภอ จานวน 24 เครือข่าย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ได้รับการพัฒนา ส่งเสริม และสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยใช้เครือข่ายโรงเรียนเป็นหน่วยบริหาร
จัดการในการประสานงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
4. กิจกรรม / วิธีดาเนินการ
ที่
1
2
3
4

กิจกรรม
เสนอแผนงานโครงการเพื่อขอความเห็นขอบและ
อนุมัติใช้งบประมาณ
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานระดับเขตพื้นที่

ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
พฤศจิกายน 2558 นางนราภรณ์ สโรดม
และกลุ่มงานวัดผล
พฤศจิกายน 2558 นางนราภรณ์ สโรดม
และกลุ่มงานวัดผล
ประชุมคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่ เพื่อรับทราบ พฤศจิกายน 2558 นางนราภรณ์ สโรดม
นโยบายและร่วมกาหนดแนวปฏิบัติ
และกลุ่มงานวัดผล
แจ้งนโยบาย แนวปฏิบัติ และแนวทางการยกระดับ พฤศจิกายน 2558 นางนราภรณ์ สโรดม
ผลสัมฤทธิ์แก่ผู้บริหารสถานศึกษา
และกลุ่มงานวัดผล
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ที่
5

กิจกรรม
ดาเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฯ
การสอบระดับชาติ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558
ระยะที่ 1
1. เขตพื้นที่ฯ สารวจข้อมูลนักเรียน ชั้น ป.6
และชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2558
2. ดาเนินการทดสอบ Pre-O-NET ชั้น ป.6
และชั้น ม.3 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558
3. โรงเรียนและเขตพื้นที่ฯ วิเคราะห์ผลสอบ
Pre-O-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558
4. โรงเรียนและเขตพื้นที่ฯ วางแผน/แนวทาง/
โครงการ/กิจกรรม เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ
ครั้งที่ 1
ระยะที่ 2
1. นาผลวิเคราะห์การทดสอบ Pre-O-NET
ชั้น ป.6 และชั้น ม.3 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558
มาวางแผนระยะที่ 2
2. ดาเนินการทดสอบ Pre-O-NET ชั้น ป.6
และชั้น ม.3 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558
3. โรงเรียนและเขตพื้นที่ฯ วิเคราะห์ผลสอบ
Pre-O-NET ครั้งที่ 1 และ Pre-O-NET ครั้งที่ 2
ปีการศึกษา 2558
4. โรงเรียนและเขตพื้นที่ฯ วางแผน/แนวทาง/
โครงการ/กิจกรรม เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ
ครั้งที่ 2

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1-7 ธันวาคม 2558

นางนราภรณ์ สโรดม
และกลุ่มงานวัดผล
8-9 ธันวาคม 2558 โรงเรียนในสังกัดและ
เครือข่ายโรงเรียน
12-20 ธันวาคม 2558 นางนราภรณ์ สโรดม
และกลุ่มงานวัดผล
20-30 ธันวาคม 2558 โรงเรียนในสังกัดและ
เครือข่ายโรงเรียน

1-10 มกราคม 2559 ศึกษานิเทศก์ประจา
เครือข่ายและ
คณะกรรมการตามคาสั่ง
14-15 มกราคม 2559 สพป.พล.3
16-20 มกราคม 2559
25-29 มกราคม 2559

ระยะที่ 3
1. โรงเรียน/เครือข่ายโรงเรียน ดาเนินการตาม 1-25 กุมภาพันธ์ 2559
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/แนวทางการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการสอบ O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3
ปีการศึกษา 2558

ศึกษานิเทศก์ประจา
เครือข่ายและ
คณะกรรมการตามคาสั่ง
สพป.พล.3
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ที่

กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ

ระยะที่ 4
20-25 กุมภาพันธ์ 2559
1. เขตพื้นที่ฯ นิเทศ ติดตามและประเมินผล
การดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/
แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการสอบ
O-NET ชั้น ป.6 และ ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2558
ของโรงเรียน/เครือข่ายโรงเรียน
27-28 กุมภาพันธ์ 2559
2. ดาเนินการจัดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน
O-NET ชั้น ป.6 และ ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2558
6

รวบรวม ข้อมูล วิเคราะห์ สรุปและรายงานผล

1-31 มีนาคม 2559

ผู้รับผิดชอบ
ศึกษานิเทศก์ประจา
เครือข่ายและคณะ
กรรมการตามคาสั่ง
สพป.พล.3
กลุ่มงานวัดและประเมิน
ผลและคณะกรรมการ
ตามคาสั่ง สพป.พล.3
นางนราภรณ์ สโรดม
กลุ่มงานวัดผล

5. สถานที่ดาเนินโครงการ
โรงเรียนในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 และเครือข่าย
โรงเรียนประจาอาเภอ ทั้ง 24 เครือข่าย
6. งบประมาณ จานวน 451,000.-บาท (-สี่แสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ขอถัวจ่ายทุกรายการ
แหล่งงบประมาณ สพฐ. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
รายละเอียดทรัพยากรและค่าใช้จ่ายโครงการ
ประเภทรายจ่าย
ที่

รายการ

1 ศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศ ติดตามและร่วม
พัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการสอบ
O-NET ชั้น ป.6 และ ชั้น ม.3 ปีการศึกษา
2558 ร่วมกับเครือข่ายโรงเรียน
2 จัดสรรงบประมาณให้เครือข่ายโรงเรียน
เพื่อดาเนินการสอบ Pre-O-NET ชั้น ป.6
และ ชั้น ม.3 และ Pre-NT ชัน้ ป.3
ปีการศึกษา 2558
3 รวบรวม ข้อมูล วิเคราะห์ สรุปและรายงาน
รวม

งบประมาณ
รวม
31,000

ค่า
ตอบ
แทน
6,000

415,000

5,000
451,000

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

อื่นๆ

5,000
5,000

-

25,000

415,000

-

440,000
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7. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการสอบระดับชาติ O-NET
8 กลุ่มสาระ สูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3
2. คะแนนจากการทดสอบหลังเข้าร่วม
กิจกรรมค่ายวิชาการฯ สูงขึ้นกว่าก่อนเรียน
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้
เห็นความสาคัญของการเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการสอบระดับชาติ O-NET
4. ครูเครือข่ายวิชาการ มีความรู้
ความสามารถและทักษะการจัดการเรียนรู้ที่
สามารถยกระดับคุณภาพผู้เรียน

วิธีวัด
- สอบระดับชาติ O-NET
- ทดสอบ
Pretest – Posttest
- ประเมิน/สอบถาม/
สัมภาษณ์
- ประเมิน/สอบถาม/
สัมภาษณ์

เครื่องมือที่ใช้
- ผลการสอบระดับชาติ O-NET
ปีการศึกษา 2558
- แบบทดสอบ
Pretest – Posttest
- แบบประเมิน/แบบสอบถาม/
แบบสัมภาษณ์/แบบประเมิน
ความพึงพอใจ
- แบบประเมิน/แบบสอบถาม/
แบบสัมภาษณ์

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการสอบ
ระดับชาติ (O-NET) สูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3 ทั้ง 5 กลุ่มสาระ
2. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้
และเห็นความสาคัญของการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการสอบระดับชาติ (O-NET)
3. เครือข่ายโรงเรียนประจาอาเภอ จานวน 24 เครือข่าย ได้รับการพัฒนา ส่งเสริม และสร้าง
ความเข้มแข็งในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน โดยใช้เครือข่ายเป็นหน่วยบริหารจัดการในการประสานงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางเนาวนิตย์ แสงนาค)
ผอ. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ

(นายอุดม สายโท)
รอง ผอ. สพป.พิษณุโลก เขต 3
ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสุรินทร์ แก้วมณี)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
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โครงการ
สนองกลยุทธ์
แผนงาน
ลักษณะโครงการ
ผู้บริหารโครงการ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาดาเนินการ

นิเทศติดตามนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
โครงการใหม่
นายอุดม สายโท รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
นางสาวบุศรินทร์ ใจวังโลก , นางสุภาพร ขาช้าง , นางมาราศี มีโชค
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559

1. หลักการและเหตุผล
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายในการปรับลดเวลาเรียน โดยลดเวลาเรียนภาควิชาการ
แล้วเพิ่มเวลาและโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงนั้น ในการจัดการเรียนการสอน ก่อนเวลา 14.30 น. เป็น
การเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ หลังจากนั้น ให้ผู้เรียนทากิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ นอกห้องเรียน
อย่างหลากหลาย โดยเริ่มดาเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 และมีโรงเรียนกลุ่มเปูาหมายนาร่อง
อย่างน้อยร้อยละ 10 ของจานวนโรงเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีโรงเรียนที่
มีความพร้อมและสมัครใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้อนุมัติโครงการขับเคลื่อนแนวทางการบริหาร
จัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โดยแบ่งการดาเนินงานเป็น 4 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 ก่อนเริ่มดาเนินโครงการ
ระยะที่ 2 การเริ่มดาเนินโครงการ
ระยะที่ 3 การติดตามและประเมินผลหลังการดาเนินโครงการ
ระยะที่ 4 การขยายผลในสถานศึกษาทั่วไป
สานักวิชาการและมาตรฐาน ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจการขับเคลื่อนนโยบาย
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” และใช้เอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
และคู่มือการบริหารจัดการเวลาเรียน จานวน 4 รายการ ประกอบการประชุมเพื่อให้โรงเรียนนาร่องนา
กิจกรรมไปสู่การปฏิบัติจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ได้ดาเนินการประชุมปฏิบัติ
การสร้างความรู้ ความเข้าใจการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” กับโรงเรียนนาร่อง
จานวน 17 โรงเรียนไปแล้วนั้น เพื่อให้การดาเนินงานในระยะต่อไปเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจัดให้มี
การนิเทศ ติดตามโครงการตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อนิเทศ ติดตามโรงเรียนนาร่องตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ด้านการนา
แนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียน นาไปสู่การปฏิบัติอย่างถูกต้อง
2. เพื่อรายงานผลการดาเนินการตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

126

3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
- ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนโรงเรียนนาร่อง 17 โรงเรียน นาความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับนโยบายสาคัญของรัฐบาลในการขับเคลื่อนแนวทางบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
ไปสู่ปฏิบัติ
เชิงคุณภาพ
- โรงเรียนนาร่อง สามารถจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. กิจกรรม / วิธีดาเนินการ
ที่
1

2

กิจกรรม
นิเทศ ติดตามผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน
นาร่อง จานวน 17 โรงเรียน
- ประชุมคณะกรรมการนิเทศ
- สร้างเครื่องมือในการนิเทศ
- จัดทาปฏิทินในการนิเทศ
- นิเทศ ติดตามโรงเรียนนาร่อง 17 โรงเรียน
เดือนละ 2 ครั้ง
สรุปและรายงานผลการนิเทศ

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
นางอุมาพร ปานโท้
และคณะ
ศึกษานิเทศก์ทุกคน

ต.ค. 2558
พ.ย. 2558
พ.ย. 2558
พ.ย. 2558 – ก.พ. 2559 ศึกษานิเทศก์ทุกคน
มี.ค. 59

ศึกษานิเทศก์ทุกคน

5. สถานที่ดาเนินโครงการ
โรงเรียนนาร่อง จานวน 17 โรงเรียน ในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 3
6. งบประมาณ จานวน 131,640.-บาท (-หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
ขอถัวจ่ายทุกรายการ
แหล่งงบประมาณ

สพฐ. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
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รายละเอียดทรัพยากรและค่าใช้จ่ายโครงการ
ที่

รายการ

ค่าตอบแทน

1 นิเทศ ติดตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้” โรงเรียนนาร่อง 17 โรงเรียน
- ค่าพาหนะ
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
2 จัดทาคู่มือการนิเทศ ติดตามนโยบาย
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
รวมงบประมาณ

ประเภทรายจ่าย
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

ค่าน้ามันฯ
57,600

71,040
3,000
-

71,040

3,000

57,600

7. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
โรงเรียนนาร่องสามารถนาแนวทางการ
บริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้” ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีวัด
เครื่องมือที่ใช้
การตรวจสอบหลักฐานเอกสาร/ - คู่มือการนิเทศ ติดตาม
การสังเกต/การสอบถาม/
นโยบายลดเวลาเรียน
การประเมินผล
เพิม่ เวลารู้

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โรงเรียนน้าร่อง มีความรู้ ความเข้าใจนโยบายสาคัญของรัฐบาล และขับเคลื่อนแนวทางการ
บริหารจัดการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางเนาวนิตย์ แสงนาค)
ผอ. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ

(นายอุดม สายโท)
รอง ผอ. สพป.พิษณุโลก เขต 3
ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสุรินทร์ แก้วมณี)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
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โครงการ
สนองกลยุทธ์
แผนงาน
ลักษณะโครงการ
ผู้บริหารโครงการ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาดาเนินการ

ตรวจสอบทางการเงินและผลการดาเนินงานและการพัฒนาการให้คาปรึกษา
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
โครงการใหม่
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
นางสาวอานวย ศรีอาวุธ
กลุ่มตรวจสอบภายใน
1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559

1. หลักการและเหตุผล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 และโรงเรียนในสังกัด เป็น
หน่วยงานราชการที่ได้รับงบประมาณจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการงานของสานักงานและโรงเรียนให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการที่ดี รวมทั้งเพื่อให้ผลการดาเนินงานถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ และมีการรายงานทางการเงินที่เชื่อถือได้
การที่จะทราบถึงผลการดาเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรค รมทั้งการให้ความช่วยเหลือแนะนา ให้คาปรึกษา
เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นของหน่วยงานดังกล่าว ต้องมีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล และมี
ช่องทางที่หลากหลายในการให้คาปรึกษาแนะนา จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ของการบริหารการเบิกจ่ายเงินและ
การบัญชีของหน่วยรับตรวจ
2. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
คาสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กาหนด
3. เพื่อติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของหน่วยรับตรวจ ว่าบรรลุเปูาหมายและ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและจัดให้มีการบริหารจัดการที่ดีหรือไม่ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ
แนวทางการปรับปรุงแก้ไขการบริหารงานและการปฏิบัติงาน
4. เพื่อพัฒนาให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีช่องทางในการติดต่อสื่อสารให้บริการด้านการ
ให้คาปรึกษา บริการด้านเอกสาร คู่มือ แนวทางการปฏิบัติงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่หลากหลายช่องทาง
5. เพื่อให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้ทราบผลและปัญหาอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 และโรงเรียนในสังกัด และสามารถ
ตัดสินใจแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ได้ตรงประเด็น
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3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชีและการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 และโรงเรียนในสังกัด จานวน 24 โรงเรียน
2. พัฒนาช่องทางการบริการด้านให้คาปรึกษา คาแนะนา ด้านเอกสาร คู่มือ แนวทางการ
ปฏิบัติงาน ผ่านระบบ Internet Facebook E-mail และ Website
เชิงคุณภาพ
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 และโรงเรียนในสังกัด ทราบผล
การดาเนินงานของหน่วยงาน พร้อมข้อเสนอแนะ และนาผลการดาเนินงานไปใช้ในการตัดสินใจแก้ไข ปรับปรุง
พัฒนางานของหน่วยงานได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 สามารถให้คาปรึกษา แนะนา
ด้านเอกสาร คู่มือ แนวทางการปฏิบัติงาน ผ่านระบบ Internet Facebook E-mail และ Website ทาให้
เกิดความสะดวก รวดเร็วและประหยัดแก่ผู้รับบริการ
4. กิจกรรม / วิธีดาเนินการ
ที่
กิจกรรม
1 ขออนุมัติโครงการ
2 ประชาสัมพันธ์โครงการ
3 วางแผน/จัดทาแผนปฏิบัติการตรวจสอบ
4 จัดทาเครื่องมือตรวจสอบ
5 ดาเนินการตรวจสอบ
6 สรุปและรายงานผลการตรวจสอบ

ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
ต.ค. 2558
พ.ย. – ธ.ค. 2558
พ.ย. – ธ.ค. 2558
นางสาวอานวย ศรีอาวุธ
พ.ย. – ธ.ค. 2558
ม.ค. – ส.ค. 2559
ก.ย. 2559

5. สถานที่ดาเนินโครงการ
โรงเรียนในสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 3 จานวน 24 โรงเรียน
6. งบประมาณ จานวน 37,000.-บาท (-สามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ขอถัวจ่ายทุกรายการ
แหล่งงบประมาณ สพฐ. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
รายละเอียดทรัพยากรและค่าใช้จ่ายโครงการ
ที่

รายการ

1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน 48 วัน
2 ค่าจัดทาเอกสารคู่มือ
รวม

งบประมาณ
รวม

ประเภทรายจ่าย
ค่า
ตอบแทน

36,000
1,000
37,000

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

อื่นๆ

1,000
1,000

-

36,000
-

36,000
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7. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ประมาณหน่วยรับตรวจที่ได้รับการตรวจ
2. รายงานผลการตรวจสอบ
3. มีช่องทางและมีการให้บริการผ่านระบบ
Internet

วิธีวัด
- ตรวจสอบเอกสาร
- ตรวจสอบเอกสาร/
สอบถาม
- ตรวจสอบช่องทางการ
ให้บริการ

เครื่องมือที่ใช้
- แบบตรวจสอบ
- แบบตรวจสอบ/
แบบสอบถาม
- แบบตรวจสอบ

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 และโรงเรียนในสังกัด มีการบริหาร
จัดการและผลการดาเนินงานที่ถูกต้อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ และเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี สามารถลดปัญหาการติดต่อสื่อสาร การให้ความช่วยเหลือ เป็นการสร้างความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงาน ทาให้ผลการดาเนินงานของโรงเรียนมีคุณภาพเพิ่มขึ้น

ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวอานวย ศรีอาวุธ)
ผู้อานวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสุรินทร์ แก้วมณี)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

131

โครงการ
สนองกลยุทธ์
แผนงาน
ลักษณะโครงการ
ผู้บริหารโครงการ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาดาเนินการ

พัฒนาการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีของโรงเรียน
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
โครงการใหม่
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
นางสาวอานวย ศรีอาวุธ
กลุ่มตรวจสอบภายใน
1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559

1. หลักการและเหตุผล
ตามที่ กลุ่มตรวจสอบภายใน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
ได้ดาเนินการตรวจสอบทางการเงินและผลการดาเนินงานของโรงเรียน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 และใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 พบว่า ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุของโรงเรียน บางโรงเรียนยังขาด
ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงาน
(เกษียณ ลาออกและย้าย) รวมทั้งผ่านบริหารโรงเรียนบางส่วน ไม่สามารถให้คาปรึกษาแนะนา การปฏิบัติงาน
ให้แก่บุคลากรของตนได้ จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัด สามารถดาเนินงานได้อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นครบทุกโรงเรียน
2. วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน ทักษะ ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานแผน การเงิน
บัญชีและพัสดุของบุคลากรของโรงเรียนก่อนรับการตรวจสอบให้ครบทุกโรงเรียน
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
พัฒนาระบบการปฏิบัติงานและทักษะความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ
ให้แก่บุคลากรของโรงเรียน จานวน 167 โรงเรียนๆ ละ 2 คน รวมทั้งสิ้นจานวน 334 คน
เชิงคุณภาพ
บุคลากรผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานแผน การเงิน บัญชี และพัสดุของโรงเรียน มีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านงบประมาณได้อย่างเป็นระบบและมีผลการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ครบถ้วน
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
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4. กิจกรรม / วิธีดาเนินการ
ที่
1
2
3
4

กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
ต.ค. 2558
ต.ค. 2558
นางสาวอานวย ศรีอาวุธ
พ.ย. 2558 – ม.ค. 2559
ม.ค. – ก.พ. 2559

ขออนุมัติโครงการ
แต่งตั้งคณะทางาน/วางแผนดาเนินงาน
เตรียมเอกสาร/คู่มือ/ดาเนินการอบรม
ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล

5. สถานที่ดาเนินโครงการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 หรือหน่วยงานเอกชน
6. งบประมาณ จานวน 90,000.-บาท (-เก้าหมื่นบาทถ้วน) ขอถัวจ่ายทุกรายการ
แหล่งงบประมาณ สพฐ. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
รายละเอียดทรัพยากรและค่าใช้จ่ายโครงการ
ที่

รายการ

1 ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง/เครื่องดื่ม
(ผู้เข้าอบรม 334 คนๆ ละ 100 บาท)
- รุ่นที่ 1 จานวน 168 คน 2 วัน
- รุ่นที่ 2 จานวน 166 คน 2 วัน
2 ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 2 คน
จานวน 4 วันๆ ละ 5 ชั่วโมง
3 ค่าจัดทาเอกสารคู่มือแบบฝึก
จานวน 172 ชุด
รวม

งบประมาณ
รวม

ประเภทรายจ่าย
ค่า
ตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

อื่นๆ

66,800
33,600
33,200
6,000

6,000

17,200
90,000

17,200
6,000

66,800

17,200

7. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีวัด
ร้อยละ 95 ของผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ - สอบถาม
ในการปฏิบัติงานแผน การเงิน บัญชีและพัสดุ และ
- ตรวจสอบเอกสาร
นาไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ ครบถ้วน ถูกต้อง
การปฏิบัติงาน
และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

เครื่องมือที่ใช้
- แบบสอบถาม
- แบบตรวจสอบ

-
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โรงเรียนในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 มีการปฏิบัติงาน
การเงิน บัญชี และพัสดุที่เป็นระบบ มีบุคลากรที่มีคุณภาพในการปฏิบัติงานบริหารงบประมาณของโรงเรียน และ
สามารถแก้ไขปัญหา ข้อขัดข้องการปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง มีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการงาน
งบประมาณที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นครบทุกโรงเรียน

ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวอานวย ศรีอาวุธ)
ผู้อานวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสุรินทร์ แก้วมณี)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

