แผนปฏิบัตกิ ารประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ

สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ที่
แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม งบรายจ่าย และรายการ
งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น
2,683,428.00
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
2,683,428.00
ผลผลิตนโยบายและแผนด้านการศึกษา
2,683,428.00
กิจกรรม การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค
2,683,428.00
1. งบดาเนินงาน
2,448,628.00
1.ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
2,056,628.00
2.ค่าสาธารณูปโภค
392,000.00
2. งบรายจ่ายอื่น
234,800.00
1.ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
60,000.00
2.ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในศึกษาธิการ
54,800.00
จังหวัด
3.ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
120,000.00
ตามนโยบายและยุทธศาสตร์

สรุปแผนงาน/โครงการ งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
แผนงาน/โครงการ
รวมงบประมาณ
1. แผนงานพื้นฐาน
1.1 ส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี
1.2 ส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษาในจังหวัดแพร่
1.3 พัฒนาการดาเนินงานลูกเสือสานักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่
1.4 น้อมนาพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร สู่การปฏิบัติ
1.5 พัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนเอกชน
1.6 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ O-NET
ของโรงเรียนเอกชน
1.7 พัฒนาการจัดการเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัยโรงเรียนเอกชน
จังหวัดแพร่
1.8 การจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการของสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดแพร่
1.9 สนับสนุนการปฏิบัติงานตรวจราชการ และติดตามประเมินผล
ระดับภาคและระดับจังหวัด
2. แผนงานบูรณาการ
2.1 Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่
2.2 TFE (Teams For Education)
2.3 ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่
2.4 แนวทางการจัดทารูปแบบการเพิ่มโอกาสเข้าถึงการศึกษา
ของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่นในรูปแบบ
ที่เหมาะสม

งบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท)
2,863,500.00
1,288,300.00
7,000.00
55,000.00
170,000.00
647,800.00
41,580.00
272,520.00
49,400.00
35,000.00
10,000.00
1,575,200.00
405,200.00
630,000.00
300,000.00
240,000.00

โครงการ

จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแพร่ แผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2562
หน่วยงาน/กลุ่มที่รับผิดชอบ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่/กลุ่มนโยบายและแผน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางวัฒนา จันทร์เพ็ญ และคณะ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
....................................................................................................................................................................
1.หลักการและเหตุผล
ตามที่ ส านั กงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้นากรอบยุทธศาสตร์ช าติ ระยะ 20 ปี แผนพัฒ นา
เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ.2560-2579) นโยบายรั ฐ บาล นโยบายรั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) แผนพัฒนา
การศึกษาของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) แผนปฏิบัติราชการประจาปี
ของกระทรวงศึกษาธิการ มากาหนดเป็นวิสัยทัศน์ในการพัฒนาชาติไทยให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจาชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ที่คณะรัฐมนตรีในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศในการพัฒนาศักยภาพ และ
ขีดความสามารถของคนไทยทุกช่วงวัยให้เต็มตามศักยภาพ สามารถแสวงหาความรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต ดารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลง
ของโลกศตวรรษที่ 21 ด้วยระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาคนไทย
ให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะ ที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และ
คุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือผนึกกาลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาเชื่อมโยงกับอานาจหน้าที่ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดและ
กาหนดเป็ น กรอบแนวทางในการจั ด ท าแผนพัฒ นาการศึ กษาจั งหวัด แพร่ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี และ
แผนปฏิบัติการประจาปี ซึ่งจะเป็นการกาหนดทิศทางหรือแนวทางการดาเนินงาน
ในอนาคตของสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด เน้นกระบวนการและจุดมุ่งหมายรวมที่หน่วยงานหรือองค์กรมุ่งหวังให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็น
เครื่องมือที่จะช่วยให้การบริหารและการจัดการมีประสิทธิภาพสูงสุด การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ตลอดจนการปฏิรูประบบราชการตาม
แผนปฏิรู ป ระบบบริห ารภาครัฐ จึ งได้เน้นให้ หน่วยงานภาครัฐมีการใช้แผนกลยุทธ์ของส่วนราชการและการ
ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงาน เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีแนวทางและทิศทางที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์
ของงานได้

ส านั กงานศึ ก ษาธิ การจั งหวั ด แพร่ จึงได้จัดทาโครงการจัด ท าแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาจัง หวั ด แพร่
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อให้
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่มีกรอบและทิศทางในการพัฒนาการศึกษา และทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการ
กาหนดแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแพร่ ซึ่งจะเป็นทิศทางการจัดการศึกษาของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด แพร่
ที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแผนพัฒนาการศึกษาของ
ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายความมั่นคง นโยบายของรัฐบาล รวมถึงยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ
2.วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้ผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการมีส่วนร่วมในการกาหนดกรอบ ทิศทางของแผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดแพร่ แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และแผนปฏิบัติการประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
2562 ใช้เป็นเครื่องมือในการกากับ เร่งรัด ติดตาม ประเมินผล และใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแพร่ แผนปฏิบัติราชการประจาปี และแผนปฏิบัติการประจาปี
สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแผนพัฒนาการศึกษา
ของชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายความมั่นคง นโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และ
วัตถุประสงค์
3.เป้าหมายของโครงการ
เชิงปริมาณ
1. ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการศึกษาจากหน่วยงานที่จัดการศึกษาทุกระดับ
เข้าร่วมจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแพร่ จานวน 40 คน
2. เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษาสานักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เข้าร่วมจัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จานวน 30 คน
3. เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษาสานักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เข้าร่วมจัดทาแผนปฏิบัติ
การประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562จานวน 30 คน
เชิงคุณภาพ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ มีแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแพร่แผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 และแผนปฏิบัติการประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2562 สอดคล้องกับปัญหา และความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแผนพัฒนาการศึกษาของชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ นโยบายความมั่นคง นโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรอบ
และทิศทางในการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์

4.ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

เชิงปริมาณ
จานวนผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแพร่
40 คน
จานวนผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี
30 คน
งบประมาณ พ.ศ.2562
จานวนผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
30 คน
งบประมาณ พ.ศ.2562
เชิงคุณภาพ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่มีแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแพร่ แผนปฏิบัติราชการ
แผนพัฒนา
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2562 และแผนปฏิบัติการประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2562
การศึกษาจังหวัด
สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
แพร่
กับแผนพัฒนาการศึกษาของชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายความมั่นคง แผนปฏิบัติราชการ
นโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรอบ ทิศทางในการ
ประจาปี
พัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์
งบประมาณ
พ.ศ.2562
แผนปฏิบัติการ
ประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ.2562
5.วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรมหลัก
ระยะเวลา
1. จัดตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแพร่
ธ.ค.61
2. จั ด ตั้ ง คณะกรรมการจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ง บประมาณ ธ.ค.61
พ.ศ.2562
3. จัดตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
ธ.ค.61
พ.ศ.2562
4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดแพร่
ม.ค.62
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
5.
ก.พ.62
เสนอร่างแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดแพร่/แผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ต่อคณะกรรมการเพื่อให้ความเห็นชอบ
6.จัดทารูปเล่มแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแพร่/แผนปฏิบัติราชการประจาปี
ก.พ.62
งบประมาณ พ.ศ.2562/แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

หมายเหตุ

6.กลุ่มเป้าหมายของโครงการ
6.1 ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการศึกษาจากหน่วยงานที่จัดการศึกษาทุกระดับ
ในสังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ร่วมจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแพร่ จานวน 40 คน
6.2 เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษาสานักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ร่วมจัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จานวน 30 คน
6.3 เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษาสานักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ร่วมจัดทาแผนปฏิบัติ
การประจาปีงบประมาณ พ.ศ.จานวน 30 คน
7.งบประมาณ
จากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตนโยบายและแผน
ด้านการศึกษา กิจกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค งบประมาณ 60,000 บาท
(หกหมื่นบาทถ้วน) ขอถัวจ่ายทุกรายการ รายละเอียดดังนี้
ที่
รายละเอียดกิจกรรม
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
1. ประชุมทบทวนการจัดทาแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดแพร่
-ค่าอาหาร/อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
15,200
15,200
คณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดแพร่ จานวน 40 คนๆละ 190 บาท
2 วัน
2. ประชุมจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี
2562
-ค่าอาหาร/อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
5,700
5,700
คณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
จานวน 30 คนๆละ 190 บาท 1 วัน
3. ประชุมจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562
-ค่าอาหาร/อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
5,700
5,700
คณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จานวน 30 คนๆ ละ 190 บาท 1 วัน
4. ค่าจ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุม
จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแพร่
2,000
2,000
จานวน 40 ชุด ๆ ละ 50 บาท
5. ค่าจ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมจัดทา
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
1,200
1,200
พ.ศ. 2562 จานวน 30 ชุด ๆ ละ 40 บาท
6. ค่าจ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุม
จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
1,200
1,200
พ.ศ. 2562 จานวน 30 ชุด ๆ ละ 40 บาท

ที่
รายละเอียดกิจกรรม
7. ค่าจ้างจัดทารูปเล่มเอกสารแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดแพร่ จานวน 40 เล่ม ๆ
ละ 150 บาท
8. ค่าจ้างจัดทารูปเล่มเอกสารแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี 2562 จานวน 40 เล่ม ๆ
ละ 150 บาท
9. ค่าจ้างจัดทารูปเล่มเอกสารแผนปฏิบัติการ
ประจาปี 2562 จานวน 40 เล่ม ๆ ละ
150 บาท
10. ค่าจ้างทาป้ายไวนิลประชุมจัดทาแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดแพร่ แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และ
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 จานวน 3 ป้าย ๆ ละ
1,000 บาท
11. ค่าวัสดุประกอบการประชุมแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดแพร่ แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และ
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2562
12. ค่าเช่าสถานที่ประชุมแผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดแพร่ จานวน 2 วัน ๆ ละ
3,000 บาท
รวม

งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

3,000

3,000

2,000

ค่าวัสดุ

2,000

6,000

6,000

60,000

58,000

2,000

8.การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ความเสี่ยง
ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการไม่สามารถให้ข้อมูลได้ครบถ้วนในการจัดทาแผน
พัฒนา
การศึกษาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2562

การบริหารความเสี่ยง
นาเทคนิค วิธีการ รวมถึงจัดเตรียมเอกสารประกอบการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 ให้พร้อม เช่น ทิศทางเของแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นความสาคัญของ
แผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดแล้วร่วมกันดาเนินการจัดทาแผนอย่างเต็มความสามารถ
9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ มีแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแพร่ แผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สอดคล้องกับปัญหา และความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแผนพัฒนาการศึกษาของชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ นโยบายความมั่นคง นโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรอบ
และทิศทางในการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์

โครงการ

พัฒนาองค์กรเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่
หน่วยงาน/กลุ่มที่รับผิดชอบ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่/กลุ่มอานวยการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางชนัญธิตา กวางอุเสน และ นางสาวแสงแขวรางค์ ใจกลม
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
..........................................................................................................................................................
1.หลักการและเหตุผล
ตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึก ษาใน
ภูมิภ าคของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ข้อ 11 ให้ มีส านักงานศึ ก ษาธิ การจั งหวั ด สั งกัดส านักงานปลั ด กระทรวง
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและ จัดการศึกษาตามที่
กฎหมายกาหนดการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของ
ส่วนราชการต่างๆ ที่
มอบหมายและให้มีอานาจหน้าที่ในเขตจังหวัด โดยทั้งนี้ การปฏิบัติงานในสานักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ได้คิด
พัฒนาบุคลากรในสังกัด โดยวิธีการ วิธีบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ของงานมี
คุณภาพและมีความคุ้มค่าเป็นที่ยอมรับและการศึกษาดูงานเป็นวิธีการหนึ่งที่จะทาให้ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสได้เรียนรู้
จากผู้ อื่น ต่อยอดการคิดพัฒ นางานในหน้าที่ให้ ดียิ่งขึ้น โดยการนาเอาประสบการณ์การรับรู้มาเปรียบเทียบ
ประยุกต์ปรับปรุง ตลอดจนนาส่วนที่เห็นว่าดีกว่าและทันสมัยมาประยุกต์ใช้กับงานที่ปฏิบัติอยู่
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ จึงเล็งเห็นความสาคัญของการพัฒนางานที่ต่อเนื่องและเห็น
ความสาคัญของการเปิดโอกาสให้บุคลากรมีโอกาสได้พัฒนาและเปิดโลกทัศน์ เปิดใจ และเปิดกรอบความคิดในการ
เรียนรู้ความสาเร็จจากหน่วยงานภายนอก ตลอดจนมีโอกาสให้บุคลากรได้มีโอกาสสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่าง
กันภายในหน่วยงาน เพื่อการพัฒนาเป็นทีมงานที่เข้มแข็ง และเพื่อให้นาความรู้จากการอบรมและศึกษาดูงานและ
มาพัฒนางาน และพัฒนาองค์กรให้มีความก้าวหน้าต่อไป ดังนั้นโครงการพัฒนาองค์กรเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
บุคลากรสานักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทาให้ผลการปฏิบัติบรรลุจุดมุ่งหมายของงานได้เป็น
อย่างดี ส่งผลให้การดาเนินมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาที่ยั่งยืนสืบไป
2.วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ให้ ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาได้ พั ฒ นาองค์ ค วามรู้ แ ละแลก
เปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรในหน่วยงาน
2. เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ในเรื่องโครงการโรงเรียน
ไร้
กระดาษ (Paperless) ,โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค(Education Hub)
3. เพื่อให้บุคลากรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้นาความรู้จากการศึกษาดูงาน มา
พัฒนางานขององค์กรได้

3.เป้าหมายของโครงการ
เชิงปริมาณ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สานักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ จานวน 30 คน
เชิงคุณภาพ
1.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ มีความรู้
จากการศึกษาดูงานมาพัฒนางานขององค์กรได้ และมีวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานอย่างกว้างไกล
2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรักและความสามัคคีกันมากขึ้น
4.ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
-ร้อยละของจานวนผู้เข้ารับการอบรม
-ร้อยละของจานวนผู้เข้ารับการอบรม
5.วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรมหลัก
1.เขียนโครงการ
2.อนุมัติโครงการ
3.กาหนดการ
4.แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการ
5.ดาเนินโครงการ
6.สรุปผลโครงการ

เป้าหมาย
100
100

ระยะเวลา
มกราคม 2562
กุมภาพันธ์ 2562
กุมภาพันธ์ 2562
กุมภาพันธ์ 2562
กุมภาพันธ์ 2562
มีนาคม 2562

หมายเหตุ

6.กลุ่มเป้าหมายของโครงการ
บุคลากรในสานักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่
7.งบประมาณ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตนโยบายและแผนด้านการศึกษา
กิจกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค งบประมาณ 54,800 บาท
(ห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดขอถัวจ่ายทุกรายการ ดังนี้
ที่
รายละเอียดกิจกรรม
งบประมาณ ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
1. ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม
20,920
20,920
2. ค่าห้องพัก
20,400
20,400
3. ค่าน้ามันรถยนต์
7,000
7,000
4. ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถยนต์
480
480
5. ค่าป้ายไวนิล
1,000
1,000
6. ค่าของที่ระลึก
3,000
3,000
7. ค่าสถานที่
2,000
2,000
รวม
54,800
54,800

8.การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ความเสี่ยง
1.จานวนผู้เข้ารับการอบรมไม่ตรงตามที่กาหนด
2.กาหนดการอาจจะเลื่อนจากที่กาหนดไว้
การบริหารความเสี่ยง
1.แจ้งบุคลากรให้เข้ารับการอบรมทุกคน
2.กาหนดวันเวลาดาเนินโครงการที่ชัดเจน แจ้งล่วงหน้า
9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต: บุคลากรของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้
จานวน 34 คน
ผลลัพธ์: บุคลากรของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ที่เข้ารับการพัฒนาปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล

โครงการ
ตรวจติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์
หน่วยงาน/กลุ่มที่รับผิดชอบ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่/กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางพุทธพร อินทรนันท์ นางรจนา ยอดดี
ระยะเวลาดาเนินการ
๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
...............................................................................................................................................................
๑.หลักการและเหตุผล
การพัฒ นาคุณภาพการศึกษาเป็น การใช้ห ลั ก ในการบริห าร หลั กการนิเทศ หลั กการจัดการเรีย นรู้
ซึ่งเป็นบทบาทของผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษา วิเคราะห์ ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และ
ความต้องการที่ต้องการพัฒนา วางแผนเพื่อการนิเทศ ให้ความช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ส่งเสริมพัฒนาในสิ่ งที่
สามารถดาเนิน การพัฒนาให้ ดียิ่ งขึ้น และสนับสนุนการตรวจราชการที่ส อดคล้ องและสภาพปัญหาและความ
ต้องการ การใช้สื่อ เครื่องมือ และวิธีการในการนิเทศ กากับติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล สนับสนุนการตรวจ
ราชการตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลสรุ ป ผลส าเร็ จ สภาพปั ญ หาในการนิ เ ทศ น าข้ อ มู ล มาปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาในการ
ดาเนิ น งาน การนิ เทศ กากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล สนับสนุนการตรวจราชการ ดังนั้นจึงจัดทา
โครงการดังกล่าวขึ้น
๒.วัตถุประสงค์
๑ เพื่อนิเทศ ติดตาม ผลการจัดทาข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานสถานศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดแพร่
๒. เพื่อประสานงาน สนับสนุนการตรวจราชการ การดาเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงาน สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดแพร่
๓. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน
สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดแพร่
๓.เป้าหมายของโครงการ
เชิงปริมาณ หน่วยงาน สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดแพร่ ประกอบด้วย
สนับสนุนงานตรวจราชการ
๑. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
๒ แห่ง
๒. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
๑ แห่ง
๓. สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
๑ แห่ง
๔. ศูนย์ประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด
๑ แห่ง
๕. อาชีวศึกษาจังหวัดแพร่
๑ แห่ง
สนับสนุนงานนิเทศและงานประกันคุณภาพศึกษา
1. โรงเรียนสังกัดสานักงานการศึกษาส่งเสริมการศึกษาเอกชน
๒๑ แห่ง
2. วิทยาลัยสังกัดสานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
๖ แห่ง
3. บุคลากรทางการศึกษา ศึกษานิเทศก์ สังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่
๑๕ คน
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละ ๑๐๐ ของหน่วยงานสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดแพร่

ได้รับการนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมข้อมูลสารสนเทศ
๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของหน่วยงาน สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดแพร่ได้รับการประสานงาน
สนับสนุนการตรวจราชการตามนโยบายและแผนการตรวจราชการการติดตามผลการจัดการศึกษาของหน่วยงาน
สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดแพร่
๓. ร้อยละ ๑๐๐ ของหน่วยงาน สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดแพร่ได้รับ
การส่งเสริม สนับสนุน การขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน สถานศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดแพร่
4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
- ร้อยละ๑๐๐ ของหน่วยงาน สถานศึกษา
หน่วยงาน สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดแพร่
ในจังหวัดแพร่ ประกอบด้วย
สนับสนุนงานตรวจราชการ
๑) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
๒ แห่ง
๒) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
๑ แห่ง
๓) สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
๑ แห่ง
๔) ศูนย์ประสานและส่งเสริมการศึกษา
เอกชนจังหวัด
๑ แห่ง
๕) อาชีวศึกษาจังหวัดแพร่
๑ แห่ง
สนับสนุนงานนิเทศและงานประกันคุณภาพศึกษา
๖) โรงเรียนสังกัดสานักงานการศึกษาส่งเสริม
การศึกษาเอกชน
๒๑ แห่ง
๗) วิทยาลัยสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา
๖ แห่ง
๘) บุคลากรทางการศึกษา ศึกษานิเทศก์
สังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่
๑๕ คน

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
เชิงคุณภาพ
- หน่วยงานสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
๑) ร้อยละ ๘๐ ของหน่วยงานสถานศึกษาสังกัด
ในจังหวัดแพร่ได้รับการนิเทศ ติดตาม การจัดทา
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดแพร่ ได้รับการนิเทศ ติดตาม ข้อมูลสารสนเทศ สนับสนุนการตรวจราชการ
การเตรียมความพร้อมข้อมูลสารสนเทศ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ร้อยละ ๑๐๐
๒) ร้อยละ ๘๐ ของหน่วยงาน สถานศึกษาสังกัด
- หน่วยงานสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดแพร่ ได้รับการประสานงาน ในจังหวัดแพร่ได้รับการประสานงาน สร้างความ
สนับสนุนการตรวจราชการตามนโยบายและแผนการตรวจ เข้าใจการบริหารจัดการศึกษาทุกประเภท ทุกระดับ
ราชการ การติดตามผลการจัดการศึกษาของหน่วยงาน
ตามนโยบายการศึกษาร้อยละ ๑๐๐
สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดแพร่
- หน่วยงานสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการใน
๓) ร้อยละ ๘๐ ของหน่วยงาน สถานศึกษาสังกัด
จังหวัดแพร่ ให้ความร่วมมือในการตรวจราชการตาม
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดแพร่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน นโยบาย ร้อยละ ๑๐๐
การขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ
หน่วยงาน สถานศึกษาสังกัดระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดแพร่

5.วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
๑. กิจกรรมที่ ๑ การนิเทศ ติดตามและประเมินผล
๑.๑ ขั้นเตรียมการ
๑.๑.๑ ประชุมการวางแผนการดาเนินการนิเทศ
๑.๑.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
๑.๑.๓ จัดทาแผนการนิเทศ
๑.๑.๔ จัดทาเครื่องมือการนิเทศ
๑.๑.๕ กาหนดปฏิทินการนิเทศ
๑.๒ ขั้นดาเนินการ
๑.๒.๑ การวางแผนการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
๑.๒.๒ ประชุม หัวหน้างาน และผู้บริหารสถานศึกษา
๑.๒.๓ การนิเทศ กากับ ติดตาม การจัดทาข้อมูล
สารสนเทศเกี่ยวข้องกับนโยบาย และ
ยุทธศาสตร์
๑.๒.๔ สรุป และรายงานผล
๒. กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมการตรวจราชการ
๒.๑ ประชุมชี้แจงการตรวจราชการตามนโยบาย
๒.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
๒.๓ วางแผนการดาเนินงานการตรวจราชการตาม
นโยบาย
๒.๔ ดาเนินการ ติดตาม การตรวจราชการตามนโยบาย
๒.๕ สรุป และรายงานผล
3. กิจกรรมที่ ๓ งานประกันคุณภาพภายใน
๓.๑ ประชุมชี้แจงงานประกันคุณภาพภายใน
๓.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
๓.๓ วางแผนการดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน
๓.๔ นิเทศ ติดตาม งานประกันคุณภาพ

ระยะเวลา
๑
ตุลาคม
๒๕๖๑
๓๐กันยายน
๒๕๖๒

หมายเหตุ
นางรจนา ยอดดี/
นางพุทธพร อินทรนันท์
และคณะ

นางรจนา ยอดดี/
๑
นางพุทธพร อินทรนันท์
ตุลาคม
และคณะ
๒๕๖๑
๓๐กันยายน
๒๕๖๒
๑
ตุลาคม
๒๕๖๑
๓๐กันยายน
๒๕๖๒

นางสาวจิตตะกานต์
เทพศิริพันธุ์/
นางสาวบุษบา สุกแก้ว
และคณะ

นายสุวิณ เทพสาธร/
๑
นางจารุชา ถิรชานิธิศ
ตุลาคม
และคณะ
๒๕๖๑
๓๐กันยายน
๒๕๖๒

6.กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หน่วยงาน สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดแพร่
- สนับสนุนงานตรวจราชการ
- สนับสนุนงานนิเทศและงานประกันคุณภาพศึกษา

7. งบประมาณ
จากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตนโยบายและแผน
ด้านการศึกษา กิจกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค งบประมาณ 120,000 บาท
(หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ขอถัวจ่ายทุกรายการ รายละเอียดดังนี้
รายละเอียดกิจกรรม
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ ๑ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
๓๐,๐๐๐
๑.๑ ค่าใช้จ่ายในการ นิเทศ ติดตาม ประเมินผล
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ๘ คน ๆละ ๑๒๐ บาท ๑๔ วัน
๑๓,๔๔๐
- ชดเชยค่าน้ามันเชื้อเพลิง กิโลเมตรละ ๔ บาท
๗,๑๖๐
๑.๒.ประชุมคณะศึกษานิเทศก์
- ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
๘ คน ๆละ ๑๕๐ บาท ๒ วัน
๒,๔๐๐
๑.๓ ค่าวัสดุ
๗,๐๐๐
กิจกรรมที่ ๒ การตรวจราชการ
๗๐,๐๐๐
๒.๑ ประชุมชี้แจงนโยบาย และการตรวจราชการ
- ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ๕๐ คน ๆละ ๓๕
๗,๐๐๐
บาท ๔ มื้อ
๒.๒ รับรองการตรวจราชการ
- ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
๖๐ คน ๆละ ๑๕๐ บาท ๒ วัน
๑๘,๐๐๐
๒.๓ ค่าจัดทาเอกสาร
๑๕,๐๐๐
๒.๔ ค่าทางานล่วงเวลา
๑๓,๔๔๐
๒.๕ ค่าเบี้ยเลี้ยงการนิเทศ ติดตามงานตรวจราชการ
๙,๖๐๐
๒.๖ ค่าชดเชยน้ามันเชื้อเพลิง กิโลเมตรละ ๔ บาท
๖,๙๖๐
กิจกรรมที่ ๓ งานประกันคุณภาพภายใน
๒๐,๐๐๐
๓.๑ ประชุมชี้แจงงานประกันคุณภาพภายใน
- ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
๓๐ คน ๆละ ๑๕๐ บาท ๑ วัน
๔,๕๐๐
๓.๒ นิเทศ ติดตาม งานประกันคุณภาพภายใน
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ๘ คน ๆละ ๑๒๐ บาท ๔ วัน
๔,๘๐๐
๓.๓ ค่าชดเชยน้ามันเชื้อเพลิง กิโลเมตรละ ๔ บาท
๔,๗๐๐
๓.๔ ค่าจัดทาเอกสาร
๖,๐๐๐
รวม
๑๒๐,๐๐๐ ๑๓,๔๔๐ ๗๘,๕๖๐ ๒๘,๐๐๐

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ความเสี่ยง
๑. ความคาดเคลื่อนระยะเวลาในการดาเนินการ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
๒. ความเข้าใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องประเด็นการตรวจราชการ ตัวชี้วัด(KPI)
ที่กาหนดไว้ในแผนการศึกษาแห่งชาติ (๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)
๓. แนวทางการปรับปรุง แก้ไขปัญหาจากอุปสรรค และภัยคุกคามจากการดาเนินงาน
การบริหารความเสี่ยง
๑. การตรวจสอบการกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
๒. การนิเทศ ติดตามและประเมินผล ตรวจสอบผลการดาเนินงานตามโครงการ
ตามประเด็นการตรวจราชการ ตัวชี้วัด (KPI) ที่กาหนดไว้ในแผนการศึกษาแห่งชาติ (๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. เพื่อนิเทศ ติดตาม ผลการจัดทาข้อมูลสารสนเทศสนับสนุนการตรวจราชการ
ของหน่วยงานสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดแพร่
2. เพื่อประสานงาน สนับสนุนการตรวจราชการ การดาเนินงานตามนโยบาย
และยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดแพร่
๓. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน
สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดแพร่

โครงการ
ส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ประจาปี ๒๕62
หน่วยงาน/กลุ่มที่รับผิดชอบ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่/กลุ่มลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายอรรถนนท์ อุดคามี และคณะ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
...........................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
สื บ เนื่ องจากโครงการพัฒ นาคุณธรรมนาความรู้ ได้ดาเนินการจัดมาแล้ว อย่างต่อเนื่อง โดยจัด
ให้มีการประกวดระเบียบแถวลูกเสือทั่วประเทศ สาหรับปี ๒๕62 พิจารณาเห็นว่า กระทรวงศึกษาธิการ มี
นโยบายมุ่งเน้นให้เยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม ดังนั้นเพื่อเป็นการสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ จึงจัด
ให้ มีการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ทั่วประเทศ เพื่ อให้ลูกเสือ มีระเบียบ มีวินัย มีความเข้มแข็ง
อดทน อดกลั้น รู้จักเสียสละ อันเป็นคุณธรรมที่ลูกเสือทุกคนต้องถือปฏิบัติตามอุดมการณ์ของลูกเสือ อีกทั้งเป็น
การสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข สานักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ จึง
ดาเนินการจัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด โดยจัดประกวดลูกเสือ และเนตร
นารี รวม 4 ประเภท ได้แก่ สารอง สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และวิสามัญ เพื่อจัดส่งกองลูกเสือ เนตรนารี รวม 7
ประเภทดังกล่าวเข้าร่วมการประกวดระดับภาค ต่อไป
2. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ในการส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม
2. เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือมีระเบียบ มีวินัย มีความรัก ความสามัคคี มีความเข้มแข็ง อดทน
อดกลั้น รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น และรู้จักการบาเพ็ญประโยชน์ สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาล และสร้างเสริม
ประสบการณ์ชีวิต ให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
๓. เพื่อฟื้นฟูกิจการลูกเสือในโรงเรียน และเพื่อให้ลูกเสือมีความรัก ความสนใจ และ
เห็นคุณค่าในกิจกรรมลูกเสือมากยิ่งขึ้น
3. เป้าหมายของโครงการ
เชิงปริมาณ
ลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ ระดับจังหวัด
รวมทั้งสิ้น 504 คน
เชิงคุณภาพ
๑. ลูกเสือ เนตรนารี มีคุณธรรม จริยธรรม สนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
๒. ลูกเสือ เนตรนารี มีระเบียบ มีวินัย มีความเข้มแข็ง อดทน อดกลั้น มีความรัก
ความสามัคคี รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น และการบาเพ็ญประโยชน์
๓. ลูกเสือ เนตรนารี สามารถนาทักษะรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างมีความสุข

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
- ร้อยละของโรงเรียนที่เข้าร่วมการประกวดได้รับการคัดเลือกระดับจังหวัด
และระดับประเทศ

เป้าหมาย
ร้อยละ 100

5. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
ระยะเวลา
หมายเหตุ
๑. แจ้งหน่วยงาน/สถานศึกษาส่งกองลูกเสือ เนตรนารี มีนาคม – พฤษภาคม ๒๕62 กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด
เข้าร่วมประกวดระเบียบแถว
และกิจการนักเรียน
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
พฤษภาคม ๒๕62
สานักงานศึกษาธิการ
๓. จัดประกวดระเบียบแถวระดับจังหวัดเพื่อคัดเลือก
14-18 พฤษภาคม ๒๕62
จังหวัดแพร่
ไปประกวดในระดับจังหวัด
๔. ส่งโรงเรียนเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาค
28 พฤษภาคม ๒๕62
๕. สรุปผล และรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มิถุนายน ๒๕62
6. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หน่วยงาน/สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
7. งบประมาณ
งบอุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไป ของสานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ปีงบประมาณ
๒๕62 จานวน 7,0๐๐ บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) ขอถัวจ่ายทุกรายการ
ที่
รายละเอียดกิจกรรม
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
1. ค่าอาหารและอาหารว่าง สาหรับเจ้าหน้าที่
7,000
คณะกรรมการ ครู ลูกเสือ เนตรนารี ที่เข้าร่วม
การประกวดระเบียบแถวระดับจังหวัด 40 คน ๆ
ละ ๘๐ บาท
2. ค่าเช่าเครื่องเสียง
3,200
3. ค่าวัสดุ
3,000 800
รวม
7,000
6,200 800
8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ลูกเสือ เนตรนารี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
๒. ลูกเสือ เนตรนารี มีระเบียบ มีวินัย มีความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ มีความเข้มแข็ง อดทน
โดยผ่านกระบวนการฝึกระเบียบแถวลูกเสือ
๓. ลูกเสือ เนตรนารี สามารถนาทักษะที่ได้รับสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตให้อยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข
๔. กิจการลูกเสือ เนตรนารีในโรงเรียนมีการพัฒนา และได้รับความสนใจจากลูกเสือ
เนตรนารี มากยิ่งขึ้น

โครงการ

ส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษาในจังหวัดแพร่
หน่วยงาน/กลุ่มที่รับผิดชอบ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่/กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายอรรถนนท์ อุดคามี และคณะ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
.............................................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
ตามคาสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 30/2559 ลงวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2559
เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนและนักศึกษา เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
ของหน่วยงานและดาเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับหมวด 7 การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 และประกาศสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง
การแบ่งหน่วยงานภายใน ของสานักงานศึกษาธิการภาค และสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ประกาศ ณ วันที่ 11
เมษายน 2560 เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในสานักงานศึกษาธิการภาคและสานักงานศึกษาธิการจังหวัด และ
กาหนดให้มีกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน เป็นหน่วยงานภายในของสานักงานศึกษาธิการ จังหวัดมี
อานาจหน้าที่ในการส่งเสริมและป้องกัน แก้ไขและคุ้มครองความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษาภายในพื้นที่
จังหวัด คาสั่งสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 1298/2560 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2560 เรื่องจัดตั้งศูนย์
การประสานงานส่ งเสริ ม ความประพฤตินัก เรียนและนัก ศึ กษาจังหวัด เรียกโดยย่อ “ศูนย์เสมารักษ์ ประจ า
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด” เป็นหน่วยปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการดาเนินการเฝ้าระวังสถานการณ์ ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา คาสั่งจังหวัดแพร่ ที่ 3788/2560 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน
2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานและชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมแบบบูรราการป้องกันยาเสพติด จังหวัดแพร่
แต่งตั้งบุคลากรสานักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ร่วมกวดขันสถานบริการทุกประเภท ตรวจตราบ้านเช่า หอพัก
สวนสาธารณะ สถานที่เสี่ยงอื่นๆ เพื่อมิให้เป็นแหล่งมั่วสุมของเด็กและเยาวชนในการกระทาผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
หรือความผิดทางเพศ
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สานักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ได้ทาแผน
การ
ดาเนินงานบูรณาการกับเครือข่ายเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษาในจังหวัดแพร่ เพื่อส่งเสริมการ
ป้องกัน แก้ไข และคุ้มครองความประพฤติและคุ้มครองสิทธินักเรียนและนักศึกษาจึงจัดดาเนินงานโครงการส่งเสริม
ศักยภาพการตรวจ ติดตาม ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาเพื่อดาเนินงานเป็นไปตามภารกิจ
2. วัตถุประสงค์
๑. เฝ้าระวังสถานการณ์และปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา โดยการรับแจ้งเหตุ
จากสายด่วน ๑๕๗๙ หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดาเนินการแก้ไข
๒. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานสถานศึกษาในการป้องกัน แก้ไขปัญหาความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา และ คุ้มครองสิทธิของนักเรียนและนักศึกษา
๓. ปฏิบัติงานส่งเสริมและคุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ร่วมกับหน่วยงาน ใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด รวมทั้งเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
๔. ประสาน ติดตาม และจัดทากรณีศึกษาและบริการให้คาปรึกษาแก่นักเรียนและนักศึกษา
๕. ส่งเสริม สนับสนุน งานและกิจกรรมในการแนะแนวให้คาปรึกษาและฝึกอบรมแก่นักเรียน
นักศึกษา และผู้ปกครอง เพื่อส่งเสริมความประพฤติที่เหมาะสม ความรับผิดชอบต่อสังคม และความปลอดภัย
แก่นักเรียนและนักศึกษา

๖. ประสาน ตรวจสอบ ดูแล และช่วยเหลือนักเรี ยนและนักศึกษา สถานศึกษา ที่ประสบเหตุ
ภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ และ สถานการณ์ฉุกเฉิน
3. เป้าหมายของโครงการ
เชิงปริมาณ
การเฝ้าระวังปัญหาและสถานการณ์ความประพฤติของนักเรียนนักศึกษาในจังหวัดแพร่ โดยศูนย์เสมารักษ์
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ จานวน 60 ครั้ง
เชิงคุณภาพ
นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาในจั ง หวั ด แพร่ ไ ด้ รั บ การปกป้ อ ง แก้ ไ ข คุ้ ม ครองและส่ ง เสริ ม ความประพฤติ
ส่งผลให้ปัญหาเกี่ยวกับความประพฤตินักเรียนนักศึกษา พร้อมได้รับความรู้ ความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่
ของ
ตนเอง ปฏิบั ติตามกฎระเบี ย บของกระทรวงศึ กษาธิ ก าร และข้อบังคับของสถานศึ ก ษาและมี ความประพฤติ
เหมาะสมกับสภาพและวัยตลอดจนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษา ของสถานศึกษาที่ประสบเหตุภัยพิบัติ ภัย
ธรรมชาติและสถานการณ์ฉุกเฉิน
4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
จานวนครั้งในการเฝ้าระวังปัญหาและสถานการณ์ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา จานวน 60 ครั้ง
5. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ขออนุมัติโครงการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
3. ประชุมวางแผน กาหนดกรอบแนวทางการดาเนินงาน
4. ปฏิบัติงานตามแผน
5. รายงานผลการปฏิบัติงานประจาเดือน
6. สรุปผลการปฏิบัติงาน
6.กลุ่มเป้าหมายของโครงการ
1.ส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
ออกตรวจ เฝ้าระวังปัญหาและสถานการณ์ความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา
2.จัดประชุมพนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
3.จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดแพร่
4.จัดประชุมเครือข่ายพนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

7. งบประมาณ
จากงบรายจ่ า ยอื่ น งบประมาณ 55,000 บาท (ห้ า หมื่ น ห้ า พั น บาทถ้ ว น) ขอถั ว จ่ า ยทุ ก รายการ
รายละเอียดดังนี้
รายละเอียดกิจกรรม
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
ส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและ
55,000
นักศึกษาในจังหวัดแพร่
กิจกรรมที่ 1 วัสดุการจัดกิจกรรม
5,000
กิจกรรมที่ 2 ออกตรวจ เฝ้าระวังปัญหาและสถานการณ์
ความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา
-ค่าล่วงเวลา จานวน 8 คน ๆ ละ 200 บาท 22 วัน
-ค่าพาหนะ /ค่าชดเชยน้ามันเชื้อเพลิงวิทยากร
-จัดประชุมพนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา
1. ค่าอาหาร จานวน 30 คนๆ ละ 80 บาท
2. ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม 30 คน ๆ ละ 35 บาท
3. ค่าถ่ายเอกสาร
-จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษาจังหวัดแพร่
1. ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม 20 คน ๆ และ 35 บาท
2. ค่าเช่าห้องประชุม
-จัดประชุมเครือข่ายพนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา
1. ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม 50 คน ๆ ละ 35 บาท
2. ค่าเช่าห้องประชุม
รวม

35,200

5,800

2,400
1,050
1,200
700
1,000

55,000

1,750
900
35,200 13,600

6,200

8.การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ความเสี่ยง การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานที่กาหนดไว้
การบริหารความเสี่ยง
1. ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงานที่กาหนด
2. ประสานขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามเป้าหมายที่กาหนด
3. จัดประชุมหารือ เพื่อหาทางร่วมมือกันในการจัดทาโครงการนี้
ให้ประสบความสาเร็จ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นั ก เรี ย นและนั ก ศึ ก ษาในพื้ น ที่ จั ง หวั ด แพร่ ไ ด้ รั บ การคุ้ ม ครอง ป้ อ งกั น แก้ ไ ขปั ญ หาได้ อ ย่ า ง
ทันเหตุการณ์ และได้รับความคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ได้อย่างทั่วถึง รวมถึงนักเรียน
นักศึกษาและครอบครัวได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง เมื่อประสบเหตุภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติและ
สถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

โครงการ
พัฒนาการดาเนินงานลูกเสือสานักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่
หน่วยงาน/กลุ่มที่รับผิดชอบ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่/กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายอรรถนนท์ อุดคามี และคณะ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
.............................................................................................................................................................................
1.หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 มาตรา 9 ให้กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนงานของคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ รวมทั้งส่งเสริมและ
สนับสนุนการดาเนินการของสานักงานลูกเสือแห่งชาติ สานักงานลูกเสือจังหวัด สถานศึกษาและหน่วยงานทางการ
ศึกษา และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
สานักงานลูกเสือจังหวัดแพร่ ได้เล็งเห็นความสาคัญของภารกิจงานดังกล่าวข้างต้นจึงได้
จัดทาโครงการพัฒนาค่ายลูกเสือจังหวัดแพร่ เพื่อให้มีเจ้าหน้าที่ในการดูแลรักษา ค่ายลูกเสือ ปรับปรุงซ่อมแซม
ค่ายลูกเสือ ให้สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี พร้อมให้บริการแก่ลูกเสือในจังหวัดแพร่ที่ต้องการจัดกิจกรรม
2.วัตถุประสงค์
1.สนับสนุนค่าวัสดุอุปกรณ์สานักงานศึกษาธิการจังหวัด เกี่ยวกับภารกิจด้านลูกเสือ
2.สนับสนุนค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานลูกเสือสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
3.เป้าหมายของโครงการ
เชิงปริมาณ
1. สนับสนุนค่าวัสดุอุปกรณ์ จานวน 40,000 บาท
2. สนับสนุนค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ วุฒิสูงสุดปริญญาตรี เดือนละ 15,000 บาท
เชิงคุณภาพ
1. กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สานักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่มีวัสดุอุปกรณ์
ในการดาเนินภารกิจด้านลูกเสือในจังหวัดแพร่
2. กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สานักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่มีเจ้าหน้าที่ลูกเสือ
ปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนกิจการลูกเสือและเนตรนารีในจังหวัดแพร่
4.ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
กลุ่มลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สานักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ มีวัสดุ
อุปกรณ์และเจ้าหน้าที่ในการดาเนินงานกิจการลูกเสือในจังหวัดแพร่
เชิงคุณภาพ
กลุ่มลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สานักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ มีวัสดุ
อุปกรณ์ที่เหมาะสมในการดาเนินงานลูกเสือและเจ้าหน้าที่ในการดาเนินงานกิจการลูกเสือใน
จังหวัดแพร่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย
100 %
100 %

5.วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรมหลัก
1 สารวจความต้องการในการใช้วัสดุของกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการ
นักเรียน สานักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่
2 ทาสัญญาจ้างทางานของผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ (นักจัดการงานทั่วไป)
3. จัดทาแผนการดาเนินงาน
4. ดาเนินกิจกรรม
5. ประเมินผลการดาเนินงาน
6. สรุปผลการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ก.ย.61

หมายเหตุ

ก.ย.61
ต.ค.61
ต.ค.61-ก.ย.62
ก.ย.62
ก.ย.62

6.กลุ่มเป้าหมายของโครงการ
จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่งานลูกเสือ ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่
7.งบประมาณ
งบรายจ่ายกิจกรรมลูกเสือ งบประมาณ 170,000 ( หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน )
รายละเอียดขอถัวจ่ายทุกรายการ ดังนี้
ที่
รายละเอียดกิจกรรม
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
1. ค่าวัสดุอุปกรณ์ ประกอบด้วย
-ธงลูกเสือสี่ประเภท
40,000
40,000
-จ้างทาโพเดียมลูกเสือ
-เชือกใหญ่/เชือกเล็ก
2. ค่าจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ (นักจัดการงานทั่วไป)
130,000 130,000
เดือนละ 15,000 บาท
1 ตุลาคม 2561– 30 กันยายน 2562
รวม
170,000 130,000
40,000
8.การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ความเสี่ยง
การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตาม แผนการปฏิบัติงานที่กาหนดไว้
การบริหารความเสี่ยง
1. ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่กาหนด
2. ประสานขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามเป้าหมายที่กาหนด
3. จัดประชุมหารือ เพื่อหาทางร่วมมือกันในการจัดทาโครงการนี้
ให้ประสบความสาเร็จ

9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สานักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่มีวัสดุอุปกรณ์ ในการ
ดาเนินกิจกรรมลูกเสือและมีผู้ปฏิบัติงานลูกเสือปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน กิจการลูกเสือเนตรนารี ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและบรรลุสาเร็จของการดาเนินงานลูกเสือ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ตลอดปีงบประมาณ
2562

โครงการ

น้อมนาพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรสู่การปฏิบัติ
หน่วยงาน/กลุ่มที่รับผิดชอบ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่/กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
...................................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
สมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว มหาวชิ ร าลงกรณบดิ น ทรเทพยวรางกู ร ทรงตอบรั บ การขึ้ น ทรงราชย์ เ ป็ น
พระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 10 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ณ พระที่นั่ง อัมพรสถาน
พระราชวังดุสิต และมีพระราชดารัส ตอบรับการขึ้นทรงราชย์ มีความว่า...“ตามที่ประธานสภา นิติบัญญัติ
แห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภา ได้กล่าวในนามของปวงชนชาวไทย เชิญข้าพเจ้าขึ้นครองราชย์เ ป็น
พระมหากษัตริย์ ว่าเป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม
นาถบพิตร และเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ กับรัฐธรรมนูญของ
ราชอาณาจักรไทยนั้น ข้าพเจ้าขอตอบรับ เพื่อสนอง พระราชปณิธานและเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาว
ไทยทั้งปวง”
พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ของกระทรวงศึกษาธิการที่สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายของการ
พัฒนาประเทศได้ทั้งมิติความมั่นคง มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติการบริหารจัดการภาครัฐได้อย่างเป็นรูปธรรม
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ดาเนินการขับเคลื่อนศาสตร์ของพระราชา 5 ข้อ สาคัญ ให้เกิดการ
ปฏิบัติเป็นรูปธรรมในด้านความพอเพียง ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ ความกตัญญู ความมีคุณธรรม
จริยธรรม ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ตลอดชีวิต มีกระบวนการพัฒนา อย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สานักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ จึงน้อมนาพระราโชบาย
ด้านการศึกษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 มาเป็นหลักชัยสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในระดับ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกแห่ ง โดยการจัดโครงการการน้อมนาพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร สู่การปฏิบัติขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาทุกแห่ง มีความรู้ความเข้าใจพระราโชบายด้านการศึกษาของ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 และน้อมนามาเป็นสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
2.2 เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนทุกคน น้อมนาพระราชดาริไปดาเนินชีวิตอย่าง
ถูกต้องห่างไกลยาเสพติด โดยกระบวนการทางการลูกเสือ
2.3 เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารีผู้บังคับบัญชาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ ได้ฝึกปฏิบัติตาม
กฎและค าปฏิ ญ านตนของลู ก เสื อ น าไปปรั บ ใช้ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น เสริ ม สร้ า งจิ ต ส านึ ก ในการเทิ ด ทู น สถาบั น
พระมหากษัตริย์
2.4 เพื่อคัดเลือกโครงการของสถานศึกษาที่ประสบผลสาเร็จตามรูปแบบและกระบวนการ
น้อมนาพระราโชบาย จนประสบผลสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

3. เป้าหมายของโครงการ
เชิงปริมาณ
1. หน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษาทุกสังกัด
2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในสถานศึกษาทุกสังกัด
เชิงคุณภาพ
1. หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา น้อมนาพระราโชบายด้านการศึกษา
ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติในระดับสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการสนับสนุนการ
ดาเนินงานโครงการระดับสถานศึกษา การจัดกิจกรรมเปลี่ยนเรียนรู้ และการถอดบทเรียนการดาเนินงาน
2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสในการพัฒนาให้มีทัศนคติที่ถูกต้อง
ต่ อ บ้ า นเมื อ งมี พื้ น ฐานชี วิ ต ที่ มั่ น คงเข้ ม แข็ ง มี แ นวทางการประกอบอาชี พ และได้ รั บ โอกาสการมี ง านท า
สู่การเป็นพลเมืองที่ดี
4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
1. สถานศึกษาที่จัดกิจกรรมเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
ร้อยละ 100
และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขให้เป็นสังคมแห่งคุณธรรม จริยธรรม ปลอดภัย และสมานฉันท์
2. ลูกเสือ เนตรนารี สามารถนาสิ่งที่ได้รับจากการพัฒนาตนเอง มาปรับใช้
ร้อยละ 80
ในชีวิตประจาวันได้อย่างมีความสุขและทาประโยชน์ต่อสังคม
5. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. แต่งตั้งคณะทางานดาเนินงานโครงการ
2. จัดประชุมคณะทางาน วางแผนการดาเนินงานโครงการ และจัดทารายละเอียด แนวทางการคัดเลือก
และจัดสรรงบประมาณสนับสนุนแก่สถานศึกษาที่จัดทาโครงการน้อมนาพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม มีกระบวนการ ขั้นตอน และรูปแบบกิจกรรมที่ชัดเจน
เชื่อถือได้ และมีโอกาสประสบผลสาเร็จในการปฏิบัติสูง
3. จัดประชุมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษาตามพระราโชบายด้านการศึกษาของ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 แก่ผู้บริหารสถานศึกษา /แกนนาลูกเสือ เนตรนารี หน่วยงาน/สถานศึกษา
ทุกสังกัด
4. คัดเลือกโครงการของสถานศึกษาที่ดีมีโอกาสประสบผลสาเร็จในการปฏิบัติสูง และจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนการดาเนิน งาน (เช่น ด้านการสร้างทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองด้านการสร้างพื้นฐานชีวิตที่ มั่ น คง
เข้มแข็ง มีคุณธรรมด้านการส่งเสริมอาชีพ -มีงานทา ด้านการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่ดีลูกเสือเสริมสร้าง
ความเป็นพลเมือง (Civil Education) ที่เป็นแบบอย่างได้ เป็นต้น)
5. กากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ
6. สรุปและจัดทารายงานผลการดาเนินงาน
6. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ
หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด

7. งบประมาณ 647,800 บาท ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก โดยมีรายละเอียดจาแนกได้ดังต่อไปนี้
7.1 กิจกรรมน้อมนาพระราโชบายด้านการศึกษาฯ งบประมาณ 141,500 บาท ดังนี้
7.1.1 จัดประชุมคณะทางาน วางแผนการดาเนินงานโครงการ
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (30 คน x 35 บาท x 2 มื้อ)
2,100
บาท
ค่าอาหารกลางวัน (30 คน x 150 บาท x 1 มื้อ)
4,500
บาท
ค่าวัสดุ
3,400
บาท
รวม 10,000
บาท
7.1.2 จัดประชุมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษาตามพระราโชบาย
ด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 แก่ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดหน่วยงานทางการศึกษา
ภายในจังหวัดทุกแห่ง
ค่าที่พักวิทยากร (2 คน x 750บาท x 1 คืน)
1,500
บาท
ค่าวิทยากร (2 คน x 600 บาท x 4 ชั่วโมง)
4,800
บาท
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คน x 35 บาท x 4 มื้อ)
7,000
บาท
ค่าอาหารกลางวัน (50 คน x 150 บาท x 2 มื้อ)
15,000
บาท
ค่าอาหารเย็น (50 คน x 150 บาท x 1 มื้อ)
7,500
บาท
ค่าวัสดุ
14,200
บาท
รวม 50,000 บาท
7.1.3 คัดเลือกโครงการของสถานศึกษาที่ดีมีโอกาสประสบผลสาเร็จในการปฏิบัติสูง
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (50 คน x 35 บาท x 4 มื้อ)
7,000
บาท
ค่าอาหารกลางวัน (50 คน x 150 บาท x 2 มื้อ)
15,000
บาท
ค่าเบี้ยเลี้ยง (50 คน x 240 บาท x 2 วัน)
24,000
บาท
ค่าวัสดุ
5,500
บาท
รวม 51,500 บาท
7.1.4 ประเมินผลและทบทวนการปฏิบัติตามแผนที่กาหนดและจัดทารายงาน
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (30 คน x 35 บาท x 4 มื้อ)
4,200
บาท
ค่าอาหารกลางวัน (30 คน x 150บาท x 2มื้อ)
9,000
บาท
ค่าเบี้ยเลี้ยง (20 คน x 240 บาท x 2 วัน)
9600
บาท
ค่าวัสดุ
1,500
บาท
ค่าจัดทารายงาน (150 เล่ม x 200 บาท)
5,700
บาท
รวม 30,000 บาท
7.2 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดมีคุณธรรม มีระเบียบวินัย และห่างไกลยาเสพติด
งบประมาณ 346,300 บาท
7.2.1 อบรมแกนนาลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด มีคุณธรรม ห่างไกลยาเสพติด
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะกรรมการ (30 x 2 มื้อ x 35 บาท) 2,100
บาท
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าอบรม (100 x 4 มื้อ x 35 บาท) 14,000
บาท
ค่าอาหารกลางวัน (100 x 2 มื้อ x 150 บาท)
30,000
บาท
ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก (12 ช.ม.x 1,200 บาท)
14,400
บาท
ค่าจัดจ้างทาเอกสาร (100 ชุดx 200 บาท)
20,000
บาท
ค่าพาหนะเดินทางของวิทยากร
2,000
บาท
ค่าที่พักของวิทยากร 1 คืน
750
บาท

ค่าจ้างเหมารถเดินทางนาลูกเสือฯ เข้าอบรม(13,400 บาท x 2 วัน) 26,800
บาท
ค่าวัสดุ
39,950
บาท
รวม 150,000
บาท
7.2.2 ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารี เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะกรรมการ (60 x 2 มื้อ x 35 บาท) 4,200
บาท
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้ร่วมงาน (500 x 1 มื้อ x 35 บาท)
17,500
บาท
ค่าจัดจ้างทาเวที เต็นท์ อุปกรณ์ถ่ายภาพ(โดร์น) เครื่องเสียง
40,000
บาท
ค่าจัดจ้างรถรับ-ส่ง
ผู้ร่วมงาน
25,000
บาท
ค่าวัสดุ
13,300
บาท
รวม 100,000
บาท
7.2.3 ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติและบาเพ็ญประโยชน์
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะกรรมการ( 60 x 2 มื้อ x 35 บาท) 4,200
บาท
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้ร่วมงาน (300 x 1 มื้อ x 35 บาท) 10,500
บาท
ค่าจัดจ้างทาเวที เต็นท์ เครื่องเสียง
20,000
บาท
ค่าพาหนะเดินทางนาลูกเสือฯ ปลูกป่า
26,300
บาท
ค่าวัสดุ
5,300
บาท
รวม 66,300
บาท
7.2.4 กากับติดตามการดาเนินงานของหน่วยงานการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่เกี่ยวกับการดาเนินงานกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
ค่าเบีย้ เลี้ยงคณะกรรมการ (10 คน x 5 วัน x 240 บาท)
12,000
บาท
ค่าพาหนะหรือค่าน้ามัน
13,000
บาท
ค่าวัสดุ
5,000
บาท
รวม 30,000
บาท
7.3 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด “รู้งานสืบสานพระราชดาริ”จานวน 160,000 บาท
7.3.1 อบรมแกนนาลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ให้มีความรู้ความเข้าใจศาสตร์พระราชา
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะกรรมการ )(30 x 2 มื้อ x 35 บาท) 2,100
บาท
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าอบรม (100 x 4 มื้อ x35 บาท)
14,000
บาท
ค่าอาหารกลางวัน (100 x 2 มื้อ x120 บาท)
24,000
บาท
ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก (6 ช.ม.x1,200 บาท)
7,200
บาท
ค่าจัดจ้างทาเอกสาร (100 ชุด x 245 บาท)
24,500
บาท
ค่าพาหนะเดินทางของวิทยากร
2,000
บาท
ค่าที่พักของวิทยากร
1,200
บาท
ค่าพาหนะเดินทางนาลูกเสือเข้าอบรม(100คน x 200 บาท)
20,000
บาท
ค่าวัสดุ
5,000
บาท
รวม 100,000
บาท

7.3.2 กากับติดตามการดาเนินงานของหน่วยงานการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่เกี่ยวกับการดาเนินงาน กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการ 20 คน 5 วัน ๆ ละ 240 บาท
24,000
ค่าพาหนะหรือค่าน้ามัน
20,000
ค่าวัสดุ
16,000
รวม
60,000
8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ความเสี่ยง :
1. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
2. วิทยากรให้ความรู้ไม่ครอบคลุมทุกเนื้อหา
3. ได้รับจัดสรรงบประมาณล่าช้า

บาท
บาท
บาท
บาท

การบริหารความเสี่ยง: 1. วางแผนและกาหนดปฏิทินการดาเนินการอย่างชัดเจน
2. กาหนดรายละเอียดการอบรม กิจกรรมให้ชัดเจน
3. ต้องอบรมบุคลากรที่สามารถไปถ่ายทอดความรู้ได้จริง
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการส่งเสริมให้มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง
เข้มแข็ง มีคุณธรรม และมีอาชีพ - มีงานทา และเป็นพลเมืองที่ดี ผ่านกระบวนการทางการลูกเสือ
2. สถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัด ได้รับการสนับสนุนให้น้อมนาพระราโชบายด้านการศึกษา
ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 สู่การจัดการศึกษาพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม
3. ประชาชนในจังหวัดแพร่มีคุณภาพการดาเนินชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความช่วยเหลือ
เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ มีน้าใจให้กัน เยาวชนปฏิบัติตนเป็นคนดี คนเก่ง ห่างไกลจากภัยคุกคามด้านยาเสพติด

โครงการ

พัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนเอกชน
หน่วยงาน/กลุ่มที่รับผิดชอบ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่/กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน และ
กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผล
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวญาณิชศา ยวงแก้ว,นางจารุชา ถิรชานิธิศ และนางสาวพิชญา ดีมี
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
...............................................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 มาตรา 9
(3) ได้กาหนดการจัดระบบ โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักที่สาคัญข้อหนึ่ง คือ มีการกาหนด
มาตรฐานการศึก ษาและจั ดระบบประกัน คุณภาพการศึ ก ษาทุก ระดับ และประเภทการศึ กษา โดยมาตร 48
กาหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการ
ประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่ างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทา
รายงานประจาปีเสนอต่อหน่วนต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่การพัฒนา
คุ ณ ภาพมาตรฐานการศึ ก ษาและรองรั บ การประกั น คุ ณ ภาพภายนอก นอกจากนี้ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
ได้ประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ได้กาหนด
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาที่ส่งผลให้การดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาทั้งหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานกากับดูแล และหน่วยงานภายนอกที่สะท้อนสภาพการดาเนินงาน
ที่แท้จริง และเกิดประสิทธิภาพ จึงกาหนดแนวทางในการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาสอดคล้องกับ
หลักการประกันคุณภาพการศึกษา และมีกลไกปฏิบัติที่เอื้อต่อการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ
ให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป
ดังนั้น กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สานักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ จึงกาหนดจัดทาโครงการพัฒนา
ระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนสังกัดสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดแพร่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อพัฒนาโรงเรียนเอกชนให้มีระบบการประเมินและการประกันคุณภาพ
การศึกษาแนวใหม่ตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก และสร้างคลังข้อมูลสารสนเทศด้านการประกัน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนมีความรู้ความเข้าใจในการประเมินมาตรฐานและ
การประกันคุณภาพการศึกษา
2. เพื่อพัฒนาโรงเรียนเอกชนให้มีระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่
ตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก
3. เป้าหมายของโครงการ
เชิงปริมาณ
1. จานวนผู้บริหารและครูมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
2. จานวนโรงเรียนเอกชนที่มีระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ตาม
มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก

เชิงคุณภาพ
1. ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้น
2. โรงเรียนเอกชนมีการพัฒนาด้านการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา
4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. ผู้บริหาร ครู มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา จานวน 100 คน ร้อยละ 100
2. โรงเรียนเอกชนมีระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา
แนวใหม่ตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก จานวน 21 โรงเรียน
ร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ
1. โรงเรียนเอกชนมีระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ตาม
ระดับดีมาก
มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก
2. ผู้บริหาร ครู มีความรู้ความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ร้อยละ 90
5. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
ระยะเวลา
หมายเหตุ
1. การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
25 - 26 ม.ค.
สู่การประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 4” มีขั้นตอนการดาเนินการ ดังนี้
2562
1. ประชุมคณะทางานเพื่อวางแผน
2. เตรียมการดาเนินการ
3. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
4. ประสานวิทยากรและบันทึกขอใช้ห้องประชุม
5. จัดทาเอกสารประกอบการอบรม
6. ดาเนินการจัดอบรมตามโครงการ
7. ติดตามประเมินผล และรายงานผลโครงการ
2. การวิเคราะห์การดาเนินงานด้านการประเมินมาตรฐานและการประกัน ก.พ.-เม.ย.2562
คุณภาพการศึกษา
1. แจ้งโรงเรียนส่ง SAR ตามแบบฟอร์มที่ สช.กาหนด
2. รวบรวมข้อมูล SAR ของโรงเรียนเอกชนทุกโรงในสังกัด
3. แต่งตั้งคณะทางานวิเคราะห์ สังเคราะห์ SAR
4. ประชุมคณะทางานวิเคราะห์ สังเคราะห์ SAR
5. รายงานผลการวิเคราะห์ SAR ให้ สช.
6. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ
1. ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน สังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่
2. โรงเรียนเอกชน สังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่

จานวน 100 คน
จานวน 21 โรงเรียน

7. งบประมาณ
งบประมาณ 41,580 บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ขอถัวจ่ายทุกรายการ
รายละเอียดดังนี้
ที่
รายละเอียดกิจกรรม
1. การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาสู่การประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบที่ 4”
- ค่าอาหารและอาหารว่างสาหรับผู้เข้าอบรม
จานวน 100 คน ๆ ละ 150 บาท 2 วัน
- ค่าวิทยากร 7 ชั่วโมง 600 บาท 2 วัน
2. การวิเคราะห์การดาเนินงานด้านการประเมิน
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
- จัดประชุมเพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์ SAR
- รายงานผลการวิเคราะห์ SAR ให้ สช.
รวม

งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
38,400

ค่าวัสดุ

30,000
8,400
3,180
1,680
41,580

8,400

31,680

1,500
1,500

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ความเสี่ยง
ผลการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษาเอกชนทุกโรงที่อาจไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
ที่กาหนดไว้ เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายในการอบรมเป็นเพียงบางส่วนของจานวนครูและบุคลากรภายในโรงเรียน
ผู้เข้าอบรมอาจถ่ายทอดความรู้เพื่อดาเนินการประกันคุณภาพภายในไม่ครบถ้วน
การบริหารความเสี่ยง
สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู โดยจัดให้มีการอบรมระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้บริหารและครูมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
2. โรงเรียนเอกชนมีระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ตามมาตรฐาน
การประเมินคุณภาพภายนอก

โครงการ
หน่วยงาน/กลุ่มที่รับผิดชอบ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ O-NET ของโรงเรียนเอกชน
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่/กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน และ
กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผล
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวญาณิชศา ยวงแก้ว และนางสาวพิชญา ดีมี
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
............................................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายให้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) ในการนาผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ ป ระกาศ เรื่ อ ง การใช้ ผ ลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐานเป็ น
องค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ทั้งระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้ผล
การเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของผู้เรียนที่ประเมินโดยสถานศึกษา และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในสัดส่วน 70 : 30 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2557
เพือ่ ให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ บุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลการทดสอบทาง
การศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน (O-NET) รวมถึ ง ขั้ น ตอนและวิ ธี ก ารสร้ า งเครื่ อ งมื อ วั ด ผลการเรี ย นรู้ ข อง
ผู้เรียน และเป็นไปตามนโยบายของรัฐ มนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และสถาบั นทดสอบทางการศึ ก ษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ดังนั้น กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สานักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ จึงได้จัด
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ O-NET ของโรงเรียนเอกชนสังกัดสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดแพร่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียน
โรงเรียนเอกชนในสังกัดให้สูงขึ้น
2. วัตถุประสงค์
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนโรงเรียนเอกชนสังกัดสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ให้สูงขึ้น
3. เป้าหมายของโครงการ
เชิงปริมาณ
1. จานวนโรงเรียนเอกชนที่มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบระดับชาติ (O-NET)
ต่ากว่าร้อยละ 50 ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. ร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย
สูงขึ้น
เชิงคุณภาพ
ร้อยละผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนโรงเรียนเอกชนในสังกัด
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ให้สูงขึ้น

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1. ร้อยละโรงเรียนเอกชนที่มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบระดับชาติ (O-NET)
ต่ากว่าร้อยละ 50 ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. ร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมายสูงขึ้น
เชิงคุณภาพ
ผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนโรงเรียนเอกชน
ในสังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ให้สูงขึ้น

เป้าหมาย
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

เพิ่มขึ้นร้อยละ 3

5. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
ระยะเวลา หมายเหตุ
กิจกรรมที่ 1
1. จัดประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การนาผลสอบ O-NET ไปสู่การ
เมษายน
ส่งเสริมการนาผล พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
2562
สอบ O-NET ไป
เรียนของนักเรียน มีขั้นตอนการดาเนินการ ดังนี้
พัฒนาคุณภาพ
1. ประชุมคณะทางานเพื่อวางแผน
การเรียนการสอน
2. เตรียมการดาเนินการ
และ
3. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
4. ประสานวิทยากรและบันทึกขอใช้ห้องประชุม
ทางการเรียน
5. จัดทาเอกสารประกอบการอบรม
6. ดาเนินการจัดอบรมตามโครงการ
7. ติดตามประเมินผลและรายงานผลโครงการ
2. นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนตามเป้าหมายในการ
มิถุนายน
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2562
กิจกรรมที่ 2 พัฒนา 1. จัดประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การ เมษายน
หลักสูตร
วัดและประเมินผลมีขั้นตอนการดาเนินการ ดังนี้
2562
สถานศึกษา การวัด 1. ประชุมคณะทางานเพื่อวางแผน
และประเมินผล
2. เตรียมการดาเนินการ 3. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
4. ประสานวิทยากรและบันทึกขอใช้ห้องประชุม
5. จัดทาเอกสารประกอบการอบรม
6. ดาเนินการจัดอบรมตามโครงการ
7. ติดตามประเมินผลและรายงานผลโครงการ
2. นิเทศติดตามผลการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

มิถุนายน
2562

ที่
กิจกรรมที่ 3 ยกระดับ
คุณภาพการจัดการ
เรียนรู้รายกลุ่มสาระ

กิจกรรมหลัก
1. จัดอบรมการให้ความรู้และวิธีการสอน ที่เน้นกระบวนการ
คิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา รายกลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ แก่ครูโรงเรียนเอกชนสังกัด
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ มีขั้นตอนการดาเนินการ ดังนี้
1. ประชุมคณะทางานเพื่อวางแผน
2. เตรียมการดาเนินการ
3. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
4. ประสานวิทยากรและบันทึกขอใช้ห้องประชุม
5. จัดทาเอกสารประกอบการอบรม
6. ดาเนินการจัดอบรมตามโครงการ
7. ติดตามประเมินผลและรายงานผลโครงการ
2. นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของครู ในโรงเรียนที่
ได้รับการฝึกอบรม
กิจกรรมที่ 4 ประชุม
จัดประชุม ปส.กช.จังหวัดแพร่ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เครือข่ายยกระดับ
เรียนในโรงเรียนเอกชนจังหวัดแพร่ จานวน 3 ครั้ง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีขั้นตอนการดาเนินการ ดังนี้
ในระดับจังหวัด
1. จัดทาหนังสือแจ้งการประชุม
(ปส.กช.)
2. จัดทาระเบียบวาระการประชุม
3. ดาเนินการประชุม
4. จัดทารายงานการประชุม

ระยะเวลา หมายเหตุ
เมษายน
2562

มิถุนายน
2562
เมษายน –
กรกฎาคม
2562

6. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ
6.1 ผู้บริหาร และครูโรงเรียนเอกชน สังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่
กิจกรรมที่ 1 ประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การนาผลสอบ O-NET ไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน จานวน 80 คน
กิจกรรมที่ 2 ประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวัดและประเมินผล
จานวน 80 คน
กิจกรรมที่ 3 อบรมการให้ความรู้และวิธีการสอนที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์และ
การแก้ปัญหารายกลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ จานวน 300 คน (3 รุ่น ๆละ 100
คน)
กิจกรรมที่ 4 ประชุม ปส.กช.จังหวัดแพร่ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในโรงเรียนเอกชน
จังหวัดแพร่ จานวน 3 ครั้ง จานวน 50 คนต่อครั้ง
6.2 โรงเรียนเอกชน สังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ จานวน 21 โรงเรียน

7. งบประมาณ
งบประมาณ 272,520 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสองพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
ขอถัวจ่ายทุกรายการ รายละเอียดดังนี้
ที่

รายละเอียดกิจกรรม

1 ส่งเสริม
การนาผล
สอบ ONET ไป
พัฒนา
คุณภาพ
การเรียน
การสอน
และ
ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการ
เรียน

จัดประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การนาผลสอบ O-NET
ไปสู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน จานวน
2 วัน มีค่าใช้จ่าย ดังนี้
- ค่าอาหารและอาหารว่างสาหรับผู้เข้าอบรมจานวน
80 คน ๆ ละ 150 บาท 2 วัน
- ค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการของวิทยากร 4
คน
-ค่าที่พักวิทยากร(เหมาจ่าย) 2 คืน ๆ ละ 600 บาท
4 คน
-ค่าตอบแทนวิทยากร ชั่วโมงละ 600 บาท 4.30
ชั่วโมง
- ค่าตอบแทนวิทยากร ชั่วโมงละ 300 บาท (วิทยากร
กลุ่ม) จานวน 3 กลุ่ม ๆละ 2 คน 9.30 ชัว่ โมง
- ค่าเช่าสถานที่อบรม 2 วันๆละ 2,520 บาท

งบประมาณ ค่าตอบแท
น

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

65,160

24,000
12,000
4,800
2,580
16,740

5,040
2. พัฒนา
หลักสูตร
สถานศึกษ
า การวัด
และ
ประเมินผล

จัดประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา การวัดและประเมินผล จานวน 2 วัน มี
ค่าใช้จ่าย ดังนี้
- ค่าอาหารและอาหารว่างสาหรับผู้เข้าอบรมจานวน
80 คน ๆ ละ 150 บาท 2 วัน
- ค่าที่พักวิทยากร (เหมาจ่าย) 2 คืนๆละ 600 บาท
4 คน
- ค่าตอบแทนวิทยากร ชั่วโมงละ 600 บาท 3 ชั่วโมง
- ค่าตอบแทนวิทยากร ชั่วโมงละ 300 บาท (วิทยากร
กลุ่ม) 3 กลุ่ม ๆละ 2 คน 11 ชั่วโมง
- ค่าเช่าสถานที่อบรม 2 วันๆละ 2,520 บาท
-ค่าเกียรติบัตร 80 ใบ ๆละ 15 บาท
-คู่มือและเอกสารใบงาน 80 ชุด ๆละ 60 บาท
-ค่าวัสดุ

65,160

24,000
4,800
1,800
19,800
5,040

1,200
4,800
3,720

ที่

รายละเอียดกิจกรรม

งบประมาณ ค่าตอบแท
น

ค่าใช้สอย

3.ยกระดับ
คุณภาพ
การจัดการ
เรียนรู้
รายกลุ่ม
สาระ

จัดอบรมการให้ความรู้และวิธีการสอน ที่เน้น
112,200
กระบวนการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหารายกลุ่ม
สาระวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
แก่ครูโรงเรียนเอกชนสังกัดสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดแพร่ จานวน 3 รุ่นๆ ละ 2 วัน ค่าใช้จ่ายดังนี้
- ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าอบรมจานวน
48,000
3 รุ่นๆ ละ 100 คน จานวน 2 วัน ๆละ 80 บาท
- ค่าอาหารว่างผู้เข้าอบรมจานวน 3 รุ่นๆละ 100 คน
30,000
จานวน 4 มื้อ ๆละ25 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร 3 รุ่นๆละ 2 วันๆละ 6
16,200
ชั่วโมงๆ ละ 450 บาท
- ค่าสถานที่อบรม 3 รุ่นๆละ 2 วันๆละ 3,000 บาท
18,000

4. ประชุม
เครือข่าย
ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ในระดับ
จังหวัด
(ปส.กช.)

- จัดประชุม ปส.กช.จังหวัดแพร่ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในโรงเรียนเอกชนจังหวัดแพร่ จานวน 3 ครั้ง
ค่าใช้จ่ายดังนี้
- ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง จานวน 50 คนๆละ 150
บาท จานวน 3 ครั้ง
- ค่าถ่ายเอกสารระเบียบวาระการประชุม 50 เล่มๆ ละ 50
บาท 3 ครั้ง
รวม

ค่าวัสดุ

30,000

22,500
7,500

272,520

63,680

201,340 7,500

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ความเสี่ยง
การส่งเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อาจไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ที่กาหนดไว้ เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายในการอบรมเป็นเพียงบางส่วนของจานวนครูและบุคลากรภายในโรงเรียน
ผู้เข้าอบรมอาจถ่ายทอดความรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ครบถ้วน
การบริหารความเสี่ยง
สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู โดยจัดให้มีการอบรมเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างต่อเนื่อง
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนโรงเรียนเอกชนในสังกัด
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ให้สูงขึ้น

โครงการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนเอกชนจังหวัดแพร่
หน่วยงาน/กลุ่มที่รับผิดชอบ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่/กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางกิ่งดาว กาทุ่ง , นางปาริชาติ มิระสิงห์ และนางรจนา ยอดดี
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
................................................................................................................................................................
1.หลักการและเหตุผล
ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย กล่าวว่า “การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี บน
พื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็ก แต่ละคน
ตามศักยภาพ ภายใต้บริบทของสังคม วัฒนธรรม ด้วยความรัก ความเอื้ออาทร และความเข้าใจของทุกคน เพื่อ
สร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เกิดคุณค่าต่อตนเอง และ สังคม”สถานศึกษา
เอกชนเป็นหน่วยงานในสังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนที่จัดการเรียนการสอนปฐมวัยเพื่อ
นาไปสู่การพัฒนาเด็กทั้งด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญาอย่างเต็มศักยภาพ กอปรกับ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีคาสั่งให้ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 แทนหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พ.ศ.2546 เพื่อให้สถานศึกษาทุกสังกัดนาหลักสูตรไปใช้ในการพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์
จิตใจ สังคม และสติปัญญา ที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล เป็นการเตรียมความ
พร้อมที่จะเรียนรู้และสร้างรากฐานชีวิตให้พัฒนาเด็กปฐมวัยไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจ
ในชาติ และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สานักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ร่วมกับคณะกรรมการประสาน และ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดแพร่ ได้จัดให้มีโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัยในโรงเรียน
เอกชนจังหวัดแพร่ ปีงบประมาณ 2562 ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนเอกขนจังหวัดแพร่ สามารถจัดการเรียนการ
สอนปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาการอย่างเต็มศักยภาพ ผู้บริหารและครูปฐมวัย
มีความรู้ ความเข้าใจองค์ความรู้การศึกษาปฐมวัยที่ทันสมัย นาไปสู่การจัดการเรียน การสอนในห้องเรียนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนเอกชนจังหวัดแพร่สามารถจัดการเรียนการสอนปฐมวัย
ได้อย่างมีคุณภาพ ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาการอย่างเต็มศักยภาพ
2. เพื่อให้ผู้บริหาร และครูปฐมวัยมีความรู้ ความเข้าใจองค์ความรู้การศึกษาปฐมวัยที่ทันสมัย
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนระดับปฐมวัยให้มีความรู้ เทคนิค กระบวนการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์และสามารถนาความรู้ได้ไปจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เป้าหมายของโครงการ
เชิงปริมาณ
1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้บริหารและครูปฐมวัยในโรงเรียนเอกชนจานวน 19 โรงเรียน
150 คน
2. นิเทศติดตามการจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนเอกชนจานวน 19 โรงเรียน

เชิงคุณภาพ
ผู้บริหารและครูปฐมวัยมีความรู้ความเข้าใจองค์ความรู้การศึกษาปฐมวัย ที่ทันสมัย
สามารถนาความรู้ที่ได้ไปจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

เชิงปริมาณ
โรงเรียนเอกชนจังหวัดแพร่ จานวน 19 โรงเรียน ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัย
เชิงคุณภาพ
1) โรงเรียนเอกชนจังหวัดแพร่ที่เปิดทาการสอนระดับปฐมวัยสามารถจัดการเรียนรู้
สาหรับเด็กปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพตามหลักสูตรปฐมวัย
2) ผู้ บ ริ ห ารและครู ที่ผ่ านการอบรมมีความรู้ความเข้าใจองค์ความรู้การจัดการศึกษา
ปฐมวัยและสามารถนาความรู้ไปจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรมหลัก
ระยะเวลา
1. ประชุ ม วางแผนก าหนดโครงการและเสนอขอ 2-9 มกราคม 2562
อนุมัติโครงการ
2. กาหนดหลักสูตรการอบรม / ประสานวิทยากร
10–15 มกราคม 2562
3. ประชาสัมพันธ์และรับสมัครครูเข้าร่วมอบรม

15–31 มกราคม 2562

4. จั ด เตรี ย มสถานที่ / สื่ อ / อุ ป กรณ์ / เอกสาร 1– 5 กุมภาพันธ์ 2562
ที่ใช้ในการอบรม
5. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการตามหลักสูตรที่กาหนด
5–28 กุมภาพันธ์ 2562
6. ประเมินผล สรุป และรายงานผลการจัดการอบรม

1 – 31 มีนาคม 2562

7. นิเทศติดตามการจัดการศึกษาปฐมวัย

1 – 15 มีนาคม 2562

8. สรุป และรายงานผลการนิเทศ

ภายใน เมษายน 2562

ร้อยละ 100
ร้อยละ 85
ร้อยละ 85

หมายเหตุ
นางกิ่งดาว กาทุ่ง
และคณะ
นางกิ่งดาว กาทุ่ง
และคณะ
นางกิ่งดาว กาทุ่ง
และคณะ
นางกิ่งดาว กาทุ่ง
และคณะ
นางกิ่งดาว กาทุ่ง
และคณะ
นางกิ่งดาว กาทุ่ง
และคณะ
กลุ่มนิเทศ
และกลุ่มส่งเสริมฯ
กลุ่มนิเทศ
และกลุ่มส่งเสริมฯ

6. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ
เชิงปริมาณ
1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้บริหารและครูปฐมวัยในโรงเรียนเอกชนจานวน 19 โรงเรียน
150 คน
2. นิเทศติดตามการจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนเอกชนจานวน 19 โรงเรียน
เชิงคุณภาพ
ผู้บริหารและครูปฐมวัยมีความรู้ความเข้าใจองค์ความรู้การศึกษาปฐมวัยที่ทันสมัย
สามารถนาความรู้ที่ได้ไปจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. งบประมาณ
งบประมาณ 49,400 บาท (สี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ขอถัวจ่ายทุกรายการ รายละเอียด
ดังนี้
ที่
รายละเอียดกิจกรรม
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
1. ค่าอาหารและอาหารว่างผู้เข้ารับการอบรม
39,000
39,000
130 คนๆ ละ 150 บาท จานวน 2 มื้อ
2. ค่าตอบแทนวิทยากร 2 วันๆ ละ 6 ชั่วโมงๆ
5,400
5,400
ละ 450 บาท
3. ค่าสถานที่อบรม 2 วันๆ ละ 2,500 บาท
5,000
5,000
รวม

49,400

5,400

44,000

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ความเสี่ยง
กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีคาสั่งให้ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 แทนหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2546 อาจทาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนบางโรงเรียนนาหลักสูตร
ดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาเด็กไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
การบริหารความเสี่ยง
สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยจัดให้มีการอบรม
พัฒนาการจัดการเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. โรงเรียนเอกชนจังหวัดแพร่ที่จัดการเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัย สามารถจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพตามหลักสูตรปฐมวัย
2. ผู้บริหารและครูในโรงเรียนเอกชนจังหวัดแพร่ที่จัดการศึกษาปฐมวัย
มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการ
การจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่
หน่วยงาน/กลุ่มที่รับผิดชอบ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่/กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผล
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางจารุชา ถิรชานิธิศ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
............................................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
ด้ ว ยพระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยเกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี พ.ศ.2546 ได้ ก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารราชการเพื่อให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและ
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ โดยมาตรา 45 กาหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการความพึงพอใจของประชาชน ผู้รับบริการและ
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ
เพื่อให้เกิดการดาเนินการจัดทาคารับรองปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเป็นรูปธรรมตามกรอบการประเมินผลและ
เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับข้าราชการในสังกัดเกี่ยวกับการดาเนินการในแต่ละตัวชี้วัดให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไข ที่สานักงาน ก.พ.ร.และสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กาหนด
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่ อ ให้ ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด แพร่ จั ด ท าค ารั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการได้ อ ย่ า งเหมาะสม
มีระบบการติดตามประเมินผลงานตามคารับรองฯ อย่างมีคุณภาพ
๒. เพื่อให้คารับรองการปฏิบัติราชการของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อให้บุคลากรของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางหรือกรอบการ
ประเมิน ผลการปฏิบัติร าชการตามที่สานักงาน ก.พ.ร. และส านักงานปลั ดกระทรวงศึกษาธิการกาหนด และ
สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์
๓. เป้าหมายของโครงการ
เชิงปริมาณ
๑. สานักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ จัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการ
๒. บุคลากรภายในสานักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ จานวน 33 คน มีความรู้ความเข้าใจ
ในแนวทางหรือกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
๓. มีระบบการติดตามประเมินผลงานตามคารับรองฯ อย่างมีประสิทธิภาพ
เชิงคุณภาพ
๑. ส านั กงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ จัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการ รายงานส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อย่างมีคุณภาพ
๒. บุ คลากรภายในส านัก งานศึ กษาธิก ารจั งหวัด แพร่ จานวน 33 คน มีความรู้ความเข้ า ใจ
ในแนวทางหรื อกรอบการประเมิน ผลการปฏิบัติราชการสามารถนาไปเป็นแนวทางการปฏิบัติห น้าที่ได้อย่าง
มีคุณภาพ

๓. มี ร ะบบการติ ด ตามประเมิ น ผลงานตามค ารั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการที่ มี คุ ณ ภาพ
ตรวจสอบได้
4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
๑. สานักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ จัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการรายงานสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน ทันตามกาหนดเวลา
๒. ร้อยละ ๑๐๐ บุคลากรภายในสานักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ มีความรู้ความเข้าใจ ใน
แนวทางหรือกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการสามารถนาไปเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่
5. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
ระยะเวลา
หมายเหตุ
๑. กิจกรรมจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการ
ม.ค.-ก.ย.๖2
- จัดทาโครงการจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการของ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่
- แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน/ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- ดาเนินงานเก็บข้อมูลประกอบตัวชี้วัด
- รายงานการปฏิบัติราชการ รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน
6. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ : บุคลากรสานักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่
7. งบประมาณ จากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตนโยบายและแผน
ด้านการศึกษา กิจกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค งบประมาณ 35,000 บาท
(สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ขอถัวจ่ายทุกรายการ รายละเอียดดังนี้
ที่
รายละเอียดกิจกรรม
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
๑. กิจกรรมจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการ
35,๐๐๐
1) ประชุมคณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ จานวน
25 จานวน 6 ครั้ง
- ค่าอาหาร จานวน 25 คนๆ ละ 120 บาท
6 ครั้ง(วัน)
18,000
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ 35 บาท
รวม 12 มื้อ จานวน 25 คน
10,500
- ค่าวัสดุประกอบการจัดเก็บข้อมูลประกอบ
ตัวชี้วัด/ถ่ายเอกสารพร้อมจัดทารูปเล่ม
6,500
รวม
35,000
2๘,5๐๐ 6,500
8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ความเสี่ยง : การดาเนินกิจกรรมที่ไม่เป็นไปตามที่กาหนดเวลาไว้และไม่ต่อเนื่อง
เนื่องจากอาจมีภารกิจอื่นมาแทรกระหว่างดาเนินการ
การบริหารความเสี่ยง : จัดทาแผนปฏิทินการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและวางแผนปฏิทิน
การปฏิบัติงานร่วมกับงานอื่นๆ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด แพร่ มี ค ารั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการ มี ร ะบบการติ ด ตาม
ประเมินผลงานตามคารับรองฯ อย่างมีคุณภาพ
๒. เพื่อให้คารับรองการปฏิบัติราชการของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 และ 2562 บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
๓. บุคลากรของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางหรือกรอบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่สานักงาน ก.พ.ร. และสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกาหนด และ
สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์

โครงการ

สนับสนุนการปฏิบัติงานตรวจราชการ และติดตามประเมินผลระดับภาค
และระดับจังหวัด
หน่วยงาน/กลุ่มที่รับผิดชอบ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่/กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผล
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวบุษบา สุกแก้ว และนางสาวจิตตะกานต์ เทพศิริพันธุ์
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
1. หลักการและเหตุผล
ตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาใน
ภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 ประกาศสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องการแบ่งงานภายในสานั กงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ลงวันที่ 16 มิถุนายน
2560 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
จัดการศึกษา พ.ศ 2560 ซึ่งได้กาหนดอานาจหน้าที่หน่วยงานระดับส่วนราชการ ระดับสานักงานศึกษาธิการ
ภาค และระดับ จั งหวัดในการสนับ สนุ นการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัด
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 นั้น
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดสรรงบประมาณ เพื่อใช้ในการสนับสนุน
การ
ตรวจราชการส่งเสริมเครือข่ายการตรวจราชการ โดยบูรณาการข้อมูลที่สนับสนุนการตรวจราชการ การติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการภาค รายงานความก้าวหน้า ความสาเร็จ
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษาต่อผู้บริหารระดับสูง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และร่วม
ลงพื้นที่ตรวจราชการกับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวง ตามแผนปฏิบัติการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการจัดการศึกษา พ.ศ 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมในการติดตาม ตรวจสอบ นโยบายการ
ตรวจราชการ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จึงเห็นสมควรจัดทาโครงการจัดงาน
สนับสนุนการปฏิบัติงานตรวจราชการ และติดตามประเมินผลระดับภาคและระดับจังหวัด ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
๒. วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมเครือข่ายการตรวจราชการ โดยบูรณาการข้อมูลที่สนับสนุนการตรวจ
ราชการ การติดตาม ตรวจสอบ การสรุป รายงานความก้าวหน้า ความส าเร็จ ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษาต่อผู้บริหารระดับสูง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. เป้าหมายของโครงการ
เชิงปริมาณ
จัดทารายงาน สรุปผลการดาเนินงานในภาพรวมของทุกหน่วยงาน /สถานศึกษา สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดแพร่ ตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2562

เชิงคุณภาพ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ หน่วยงาน /สถานศึกษา ประยุกต์ใช้รายงาน สรุปผลการ
ดาเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นแนวทางในการ
พัฒนาการศึกษาของจังหวัดแพร่
4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
จัดทารายงาน สรุปผลการดาเนินงานตามนโยบายการ
ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 จานวน 50 เล่ม
เชิงคุณภาพ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ หน่วยงาน /สถานศึกษา
ประยุกต์ใช้รายงาน สรุปผลการดาเนินงานตามนโยบายการ
ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 เป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดแพร่

เป้าหมาย
ร้อยละ 100 ของหน่วยงาน / สถานศึกษา
มีรายงาน สรุปผลการดาเนินงานตามนโยบายการ
ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
ร้อยละ 100 ของหน่วยงาน / สถานศึกษา
ของ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ หน่วยงาน /
สถานศึกษา ประยุกต์ใช้รายงาน สรุปผลการ
ดาเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดแพร่

5.วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรมหลัก
ขั้นเตรียมการ
1. ประชุมการวางแผนการดาเนินการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
๓. วางแผนการดาเนินงาน
๔. ดาเนินการ ติดตาม
๕. สรุปผลการดาเนินงานและรายงานผล
6. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ
หน่วยงาน / สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดแพร่

ระยะเวลา
1 กุมภาพันธ์
๒๕๖2
30 กันยายน
๒๕๖2

หมายเหตุ
นางสาวบุษบา
สุกแก้ว และ
นางสาวจิตตะกานต์
เทพศิริพันธุ์

7. งบประมาณ
งบรายจ่ายอื่น โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานตรวจราชการ และติดตามประเมินผลระดับภาค
และระดับจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบประมาณ 10,000 บาท
(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
รายละเอียดขอถัวจ่ายทุกรายการ ดังนี้
ที่
รายละเอียดกิจกรรม
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
1. จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการสรุป รายงาน
10,000
10,000
ความก้าวหน้า ความสาเร็จ ปัญหา อุปสรรค
และข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษาต่อ
ผู้บริหารระดับสูง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รวม

10,000

10,000

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ความเสี่ยง
การกาหนดเวลาในการจัดทารายงาน และข้อจากัดด้านการจัดเก็บข้อมูลไม่เป็นไปตามแผนการ
ตรวจราชการ
การบริหารความเสี่ยง
ประสานงาน กับหน่วยงาน / สถานศึกษา โดยตรง
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
การจัดทารายงาน สรุปผลการดาเนินงานในภาพรวมของทุกหน่วยงาน /สถานศึกษา สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดแพร่ ตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 มีความครบถ้วนสมบูรณ์ตามประเด็นการตรวจราชการ

โครงการ

Coaching Teams เพือ่ ยกระดับคุณภาพการศึกษา
ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่
หน่วยงาน/กลุ่มที่รับผิดชอบ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่/กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวพิชญา ดีมี และคณะ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
.......................................................................................................................................................................
1.หลักการและเหตุผล
กระทรวงศึกษาธิการเป็น องค์กรหลั กในการขับเคลื่ อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศให้ มี
ประสิทธิภาพทัดเทียมกับนานาประเทศ รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาให้กับเยาวชน ประชาชน ให้มีความรู้ มีคุณภาพ
มีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่ง ขันของประเทศ โดย
กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดนโยบายและมาตรการต่างๆ ที่จะดาเนินการเพื่อพัฒนากาลังคนซึ่งเป็นทรัพยากรที่
สาคัญในการพัฒนาประเทศชาติ แต่ปรากฏว่ายังคงมีปัญหาบางประการในการจัดการศึกษาของประเทศในส่วน
ภูมิภาค ทั้งในด้านโครงสร้างขององค์กร ด้านการบริหารจัดการ และด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผล
ต่อคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาเยาวชน และเป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนและการพัฒนาด้านการศึกษาของ
ประเทศให้มีประสิทธิภาพทักเทียมกับนานาประเทศ แม้ที่ผ่านมาคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ได้มีความ
พยายามในการแก้ปัญหาด้วยการกาหนดมาตรการและกลไกต่างๆ ขึ้น โดยมีคาสั่งหัวหน้ารักษาความสงบเรียบร้อย
แห่งชาติมาแล้วหลายฉบับ แต่โดยเหตุที่สภาพการจัดการศึกษาของประเทศในส่วนภูมิภาคมีความซับซ้อนและสั่ง
สมเป็นระยะเวลานาน รัฐบาลจึงได้มีการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการขึ้น เพื่อกาหนด
มาตรการ กลไกเพิ่มเติมให้ปัญหาโดยส่วนใหญ่ได้รับการแก้ไขโดยเร็วเพื่อประโยชน์ในการเตรียมการและรองรับ
การปฏิรูปการศึกษาอันเป็นเรื่องสาคัญเรื่องหนึ่งในการปฏิรูปประเทศตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้
บัญญัติไว้
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดและสานักงานศึกษาธิการภาค สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้จัดตั้ง
ขึ้นตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คาสั่งที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2560 โดยมีหน้าที่ในการกาหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนา
ภาคต่ า งๆ ให้ เ ชื่ อ มโยงและสอดคล้ อ งกั บ ทิ ศ ทางการพั ฒ นาประเทศ ก าหนดทิ ศ ทางการด าเนิ น งานของ
กระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด แปลงยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติในระดับภาคและจังหวัดที่
เชื่อมโยงและสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด
และพัฒนาด้านอื่นๆ ตามศักยภาพและโอกาสของบุคคลและชุมชนในแต่ละพื้นที่ ส่งเสริมสนับสนุนการเสริมสร้าง
ความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีประมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประสาน
ส่งเสริม สนับสนุนและดาเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ ความรู้และนวัตกรรมการศึกษาระดับภาค กากับ
ดูแล เร่งรัด กากับติดตามและประเมินผลการพัฒนางาน วิชาการและการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ในพื้นที่ที่รับผิดชอบและที่สาคัญ คือมีหน้าที่กากับดูแล เร่งรัดติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของ
หน่วยงานการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ
ดังนั้นเพื่อให้ภารกิจสาคัญในการกากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลกาบริหารการจัดการศึกษาของ
หน่วยงานการศึกษาในพื้น ที่รับผิดชอบ เป็นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพและเกิดประสิ ทธิผลต่อการบริหารการจัด
การศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการและ
บริ บ ทของเขตพื้ น ที่ ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั งหวัด แพร่ จึ ง ได้ ก าหนดให้ มี โ ครงการ Coaching Teams เพื่ อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ขึ้น เพื่อพัฒนาแนวทางการนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของหน่วยงานทางการศึกษาให้ตรงกับบริบทของพื้นที่ ตรงกับผล
การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและความต้องการของแต่ละพื้นที่ เพื่อให้การนิเทศติดตามและประเมินผล
สามารถเป็นกลไกกระตุ้นให้หน่วยงานทางการศึกษา บริหารจัดการศึกษา รวมทั้งแก้ไขปั ญหาด้านคุณภาพของ

ผู้เรียน ให้เกิดผลลัพธ์ต่อคุณภาพของผู้เรียนที่สูงขึ้น ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม เป็นผู้มีองค์ความรู้
ตามศักยภาพและเป็นคนดีของสังคม
2. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนาแนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษา ขั้น
พื้นฐานในระดับจังหวัดที่มีความสอดคล้องเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
๒. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับจังหวัดเพื่อพัฒนาการศึกษาและยกระดับคุณภาพของผู้เรียน
3. เป้าหมายของโครงการ
เชิงปริมาณ
1. มีแนวทางทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในระดับ
จังหวัดที่มีความสอดคล้องเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ ระดับจังหวัดอย่างน้อย 1 แนวทาง
2. มี Supervisor Teams ระดับจังหวัด
3. มีเอกสารผลการพัฒนาแนวทางการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา
ขั้น
พื้นฐาน ในระดับจังหวัด ที่สอดคล้องเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ เพื่อเสนอผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการ
และเผยแพร่แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นาไปใช้ จานวน 100 เล่ม
เชิงคุณภาพ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ มีแนวทางและเครือข่ายความร่วมมือในการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีความสอดคล้องเหมาะสมตามบริบทของแต่ละพื้นที่ เพื่อนาไปใช้ในการ
พัฒนาการศึกษาและยกระดับคุณภาพของผู้เรียนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ที่
ตัวชี้วัด
1. มีแนวทางการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่รับผิดชอบ ที่สอดคล้อง
เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ อย่างน้อย 1 แนวทาง
2. มี Supervisor Teams ระดับจังหวัดเพื่อเป็นศูนย์กลาง
การบูรณาการด้านการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
บริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่ จานวน 1 ทีม
3. สถานศึกษาที่ได้รับการนิเทศติดตามและประเมินผลตาม
แนวทางที่พัฒนาขึ้น มีร้อยละของนักเรียนที่คะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในแต่
ละวิชา ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้นจากปีที่
ผ่าน

เป้าหมาย
แนวทางการนิเทศ 1 แนวทาง
มี Supervisor Teams ระดับจังหวัด
จานวน 1 ทีม
ร้อยละของนักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) ในแต่ละวิชา ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อย
ละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา

5. วิธีการดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
ต้นทาง
1. 1.๑ การแต่งตั้ง Supervisor Teams ระดับจังหวัด โดยมี
องค์ประกอบจากผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในพื้นที่ได้แก่ ศธภ. ศธจ. สพป. สพม. อปท. คณาจารย์
หรือนักวิชาการจากมหาวิทยาลัย /วิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
รวมทั้งผู้แทนสถานศึกษา ชุมชน และผู้แทนภาคเอกชนในพื้นที่
๑.2 วิเคราะห์ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้น
พื้นฐาน (O-NET) ระดับจังหวัด และสภาพปัญหาหรือ ความ
ต้องการของสถานศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทาง
การศึกษาของผู้เรียน
๑.3 คัดเลือกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจากทุกสังกัด ที่มีร้อยละ ของ
นักเรียนที่มีคะแนน O-NET ในแต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนน ร้อย
ละ 50 ขึ้นไป อยู่ในระดับต่า และมีความสมัครใจจะเข้าร่วมเป็น
กลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ
๑.4 จัดประชุม Supervisor Teams ระดับจังหวัด แลกเปลี่ยน
เรียนรู้และระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยสู่ความสาเร็จของการ
ดาเนินงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหาร
การ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่รับผิดชอบ ที่จะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาของผู้เรียน
๑.5 สังเคราะห์ต้นแบบแนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับจังหวัด ที่มีความ
สอดคล้องเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่

ระยะเวลา

หมายเหตุ

ม.ค. 62

นางสาวพิชญา ดีมี
และคณะ

ที่
2.

3.

4.
5.

กิจกรรมหลัก
กลางทาง
Supervisor Teams ทาการ Coaching ตามแนวทางการนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาฯ
ที่
พัฒนาขึ้น ให้กับกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นศึกษานิเทศก์ของ สพป., สพ
ม., และ อปท. เพื่อส่งเสริม แก้ไขและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษาของผู้เรียนในพื้นที่รับผิดชอบ
ศึกษานิเทศก์ที่ผ่านการ Coaching นาแนวทางการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาฯ ที่พัฒนาขึ้น ไปใช้ใน
การปฏิบัติงานจริงกับสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยมี
Supervisor Teams, ศธจ. และ ศธภ. ให้คาปรึกษา ให้การ
สนับสนุน และติดตามผลดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ปลายทาง
จั ด ประชุ ม สรุ ป ผลการพั ฒ นาแนวทางการนิ เ ทศ ติ ด ตามและ
ประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับภาค/
จังหวัด ที่มีความสอดคล้องเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
จัดทาเป็นเอกสารและ VTR เผยแพร่ผลการดาเนินงาน
ใน
ระดับภาค/จังหวัด

ระยะเวลา

หมายเหตุ

ม.ค. 62

ศธจ./ Supervisor
Teams ระดับ
จังหวัด

ม.ค. – พ.ค.
62

ศธจ./ Supervisor
Teams ระดับ
จังหวัด

ส.ค. 62

ศธจ./ Supervisor
Teams ระดับ
จังหวัด
ศธจ./ Supervisor
Teams ระดับ
จังหวัด

ก.ย. 62

6.กลุ่มเป้าหมายของโครงการ
ศึกษานิเทศก์ ผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษา ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู
บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนในพื้นที่จังหวัดแพร่

7.งบประมาณ
แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
งบประมาณ 405,200 บาท (สี่แสนห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดขอถัวจ่ายทุกรายการ ดังนี้
รายละเอียดกิจกรรม
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
กิ จ กรรมที่ 1 : การวางแผนการด าเนิ น งาน 91,500
Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่
1) จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานนิเทศ ติดตาม
และประเมิ น ผล และค าสั่ ง คณะท างาน อื่ น ที่
เกี่ยวข้อง
2) วางแผนการดาเนินงาน และกาหนดกรอบ
แนวทางการดาเนินงาน
3) ประชุมชี้แจงเป้าประสงค์ของโครงการให้กับ
คณะกรรมการดาเนินการ
4) กาหนดโครงร่างรูปแบบ และแนวทาง การ
นิเทศกากับติดตาม
โดยจัดประชุมปฏิบัติการ จานวน 5 ครั้ง ซึ่งมี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน ๓๐ คน
- ค่าอาหารกลางวัน 5 มื้อ ๆ ละ 120 บาท
18,000
จานวน 30 คน
- ค่าอาหารว่าง 10 มื้อ ๆ ละ 35 บาท
10,500
จานวน 30 คน
- ค่าพาหนะเฉลี่ย กิโมเมตรละ 4 บาท
18,000
- ค่าวัสดุในการดาเนินงาน และวัสดุสานักงาน
45,000
กิจกรรมที่ 2 : การพัฒนาแนวทางต้นแบบ
152,300
Coaching Teams
ประชุมปฏิบัติการพัฒนาแนวทาง
- ค่าอาหารกลางวัน 5 วันๆ ละ 120 บาท
จานวน 30 คน
18,000
- ค่าอาหารว่าง 10 มื้อ ๆ ละ 35 บาท
จานวน 30 คน
10,500
- ค่าพาหนะเฉลี่ย กิโมเมตรละ 4 บาท
45,000
- ค่าวัสดุในการดาเนินงาน
30,000
- ค่าวัสดุถ่ายเอกสาร/พร้อมจัดทารูปเล่มพัฒนา
48,800
รูปแบบ Coaching Teams

รายละเอียดกิจกรรม
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ ๓ : นิเทศกากับ ติดตาม ตามแนวทาง
70,000
จานวน 3 ครั้ง จานวน ๓๐ คน
- ค่าเบี้ยเลี้ยง วันละ 120 บาท
จานวน
25,000
5 ครั้ง
- ค่าพาหนะสาหรับสาหรับการนิเทศกากับ
25,000
ติดตาม เฉลี่ยกิโลเมตร ละ 4 บาท
- ค่าวัสดุในการดาเนินงาน
20,000
กิจกรรมที่ ๔ : จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Coaching 71,400
Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่
- ค่าอาหารกลางวัน 2 วันๆ ละ 120 บาท
จานวน 30 คน
7,200
- ค่าอาหารว่าง 4 มื้อ ๆ ละ 35 บาท
จานวน 30 คน
4,200
- ค่าพาหนะในการเดินทาง
35,000
- ค่าวัสดุในการดาเนินงาน
25,000
กิจกรรมที่ ๕ : จัดทาเอกสารสรุปงาน และ VTR
20,000
20,000
รวม
405,200
216,400 188,800
8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน เนื่องจากมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการจานวนมาก อาจ
ทาให้เกิดอุปสรรคในการทางานและการทาความเข้าใจ
การบริหารความเสี่ยง
มีการแต่งตั้งคณะทางานฯ และประชุมชี้แจงทาความเข้าใจ กากับ ดูแล ติดตามและประเมินผล
โครงการ และเนื่องจากมีหน่วยงาน องค์กร และบุคลากรจากหลายภาคส่วนร่วมดาเนินการ ทาให้เกิดความ
หลากหลายทางความคิด และประสบการณ์ การรวบรวม วิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ จึงต้องดาเนินการ
อย่างเป็นระบบ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ มีเครือข่ายและแนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
บริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับจังหวัด ที่สอดคล้องเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ เพื่อนามาวางแผน
ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O–NET) ของนักเรียน ได้อย่างเหมาะสม

โครงการ
TFE (Teams For Education)
หน่วยงาน/กลุ่มที่รับผิดชอบ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่/กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวจุฑามาศ วิมาลัย และคณะศึกษานิเทศก์
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
........................................................................................................................................................................
1.หลักการและเหตุผล
การศึกษามีบ ทบาทสาคัญในการช่ว ยให้เยาวชนพัฒ นาทั้งทางด้านปัญญาบุคลิกภาพและช่วยให้
เยาวชนมีความสาเร็จในชีวิต ทุกประเทศจึงหาทางส่งเสริมการศึกษาให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานความเป็นเลิศ
ซึ่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กล่าวว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้ต้องจัดเนื้อหาสาระ และ
กิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัด และความแตกต่างของผู้เรียน ซึ่งจะช่วยพัฒนาผู้เรียน และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยตรง (ขวัญใจ โพธิ์ทองนาค, 2547, หน้า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เป็น
องค์ประกอบอย่างหนึ่ง ที่บ่งบอกถึงคุณภาพทางการศึกษาและคุณภาพของผู้เรียน ซึ่งนับตั้งแต่กระทรวงศึกษาธิ การ
ได้กระจายอานาจการวัดและประเมินผลทางการศึกษาสู่ระดับสถานศึกษา การประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนทั้งใน
ระดับ การเรียนการสอน การตัดสินได้ - ตก และการอนุมัติความสาเร็จการศึกษา เป็นอานาจของสถานศึกษา
ถึงแม้ว่าการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาทั่วประเทศจะใช้หลักสูต รเดียวกันของกระทรวงศึกษาธิการ แต่
ความหลากหลายในทางปฏิบัติเรื่องรูปแบบการเรียนการสอน การใช้สื่ออุปกรณ์ ตลอดจนการวัดและประเมินผลได้เกิดขึ้น
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งในสถานศึกษาต่าง ๆ ภายในภูมิภาคและต่างภูมิภาค
การวัดและประเมินผลนั้นเป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลั กสู ตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งผลจากการประเมินใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคี ยงคุณภาพการศึกษาในระดับต่างๆ เพื่อ
นาไปใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพ การจัดการศึกษา ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ ในระดับ
นโยบายของต้นสังกัดระดับต่างๆ
ข้อมูล ที่ได้จ ากการประเมินในระดับชั้น ที่เข้ าทดสอบข้ างต้นจะเป็นประโยชน์ต่อหน่ว ยงานในการ
ตรวจสอบ ทบทวน พัฒนาคุณภาพผู้เรี ยน ถือเป็นภาระความรับผิดชอบของหน่ว ยงานที่จะต้องจัดระบบดู แล
ช่วยเหลือ ปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริมสนับสนุน เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพื้นฐานความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลที่จาแนกตามสภาพปัญหาและความต้องการ ได้แก่ กลุ่มผู้เรียนทั่วไป กลุ่ม ผู้เรียนที่มีความสามารถ
พิเศษ กลุ่มผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่า กลุ่มผู้เรียนที่มีปัญหาด้านวินัยและพฤติกรรม กลุ่มผู้เรียน
ที่
ปฏิเสธโรงเรียน กลุ่มผู้เรียนที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มพิการทางร่างกายและสติปัญญา เป็นต้น ข้อมูล
จากการประเมินจึงเป็นหัวใจของสถานศึกษาในการดาเนินการช่วยเหลือผู้เรียนได้ทันท่วงที เป็นโอกาสให้ผู้เรียน
ได้รับการพัฒนาและประสบความสาเร็จในการเรียน
ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด แพร่ ส านั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
ได้เล็งเห็นความสาคัญในการพัฒนาคุณภาพของผู้เ รียน คุณภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อเป็นการสร้างคุณลักษณะ
และทักษะที่จาเป็นต่อการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียนเพื่อเป็นการพัฒนาการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนเข้าสังคม
คุณภาพในศตวรรษที่21ได้อย่างมีคุณภาพจึงได้มีโครงการ“TFE (Teams For Education )” ขึ้น เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ของหน่วยงานทุกระดับ ทุกประเภทส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้เกิด
ก า ร เ รี ย น รู้ มี ทั ก ษ ะ จ า เ ป็ น ใ น ก า ร ด า ร ง ชี วิ ต ใ น สั ง ค ม คุ ณ ภ า พ ยุ ค ศ ต ว ร ร ษ ที่ 2 1 โ ด ย
มีหน่วยงานในระดับภาคและระดับจังหวัด เป็นศูนย์กลางส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้ า นการจั ด การเรี ย นรู้ เ พื่ อ ยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการศึ ก ษาระดั บ ภาคและระดั บ จั ง หวั ด เพื่ อ น าไปสู่
การพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ที่ยั่งยืนในอนาคต

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัด
2. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ/ แนว
ทางการพัฒนานักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานแต่ละวิชาต่ากว่าเกณฑ์คะแนน
ร้อยละ 50 เพิ่มขึ้น ระดับจังหวัดให้กับหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา
3. เพื่อให้สถานศึกษามีร้อยละของนักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐานแต่ละวิชาผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้น
3. เป้าหมายของโครงการ
เชิงปริมาณ
1. มีข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาใน
ระดับจังหวัด จานวน 5 โรงเรียน
2. มีแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ/
แนว
ทางการพัฒนานักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานแต่ละวิชาต่ากว่าเกณฑ์คะแนน
ร้อยละ 50 เพิ่มขึ้นระดับจังหวัด
3. สถานศึกษามีร้อยละของนักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้น
พื้นฐานแต่ละวิชาผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้น
เชิงคุณภาพ
1. มีศูนย์กลางข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ระดับจังหวัดเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
ในการสร้างคุณลักษณะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
2. หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาเกิดการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์
ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ/แนวทางการพัฒนานักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานแต่
ละวิชาต่ากว่าเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 เพิ่มขึ้น ระดับจังหวัดร่วมกัน
3. สถานศึกษามีร้อยละของนักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐานแต่ละวิชาผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้น
4.ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
1. มีศูนย์กลางข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา การบูรณาการด้านการเรียนรู้
5 โรงเรียน
ระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในระดับจังหวัด
2. ทุกสถานศึกษามีแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และการถ่ายทอดองค์
ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ/แนวทางการพัฒนานักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบ
(1 แนวทาง
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานแต่ละวิชาต่ากว่าเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50
ต่อ 1 โรงเรียน)
เพิ่มขึ้น ระดับจังหวัดอย่างน้อย 1 แนวทางต่อ 1 โรงเรียน
3. สถานศึกษามีร้อยละของนักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา สถานศึกษา 5 แห่งมีผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐานแต่ละวิชาผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้น
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
แต่ละวิชาเพิ่มขึ้น

5. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรม
1. ขออนุมัติโครงการ
2. แต่งตั้งคณะทางานดาเนินงานโครงการ
3. วิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-Net) ในระดับจังหวัด
4. ประชุมชี้แจงการดาเนินงานตามโครงการ TFE : Teams For Education เพื่อพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้
5.การประชุมพัฒนารูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ระดับจังหวัด
6. การเสวนาเกี่ยวกับรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ระดับจังหวัด
7. คัดเลือกสถานศึกษานาร่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
8. อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
9.สนับสนุนงบประมาณ สถานศึกษานาร่อง นารูปแบบการจัดการเรียนรู้ไปใช้แห่งละ
30,000 บาท
10.นิเทศ ติดตาม และประเมินผล การนารูปแบบการจัดการเรียนรู้พัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
11.ประชุมเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
พัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
12. สรุปรายงานผลการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ม.ค. 62
ม.ค. 62
ก.พ. 62
ก.พ. 62
มี.ค. 62
มี.ค. 62
มี.ค. 62
มี.ค.-เม.ย.62
มี.ค.-เม.ย.62
มี.ค.-ก.ค.62
ก.ค.62
ส.ค.62

6. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนในสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดแพร่
7. งบประมาณ
แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
งบประมาณ จานวน 630,000 บาท (หกแสนสามหมื่นบาท) รายละเอียดขอถัวจ่ายทุกรายการดังนี้
ที่
รายละเอียดกิจกรรม
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
1. งบบริหารจัดการโครงการ
43,250
43,250
ค่าเดินทางไปราชการส่วนกลางและ
หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กิจกรรมที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลและ
28,400
จัดทาสารสนเทศผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ในระดับจังหวัดกาหนดเกณฑ์ และ
คัดเลือกสถานศึกษา
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงานวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทา
สารสนเทศผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในระดับจังหวัด
1.ค่าอาหารกลางวันจานวน 30 คน
3,600
คนละ 120 บาท

หมายเหตุ

ที่

รายละเอียดกิจกรรม
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 30 คน
2,100
2 มื้อ ๆละ 35 บาท
3.ค่าชดเชยน้ามันเชื้อเพลิง กิโลเมตรละ 4 บาท
4,000
4.ค่าที่พัก ตัวแทนภาค 1 คืน 2 คน
1,200
5.ค่าจัดทาเอกสาร 50 เล่ม ๆละ 50 บาท
6.ค่าวัสดุ
3. กิจกรรมที่ 2 การพัฒนารูปแบบ /
191,150
แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ในระดับจังหวัด
กิจกรรมที่ 2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
รูปแบบ/แนวทางการจัดการเรียนรู้ และเสวนา
รูปแบบ
1.ค่าอาหาร 25 คน ๆละ 120 บาท 2 วัน
6,000
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 25 คน 4 มื้อ
3,500
มื้อละ 35 บาท
3.ค่าพาหนะในการเดินทาง คนละ 200 บาท
3,500
4.ค่าจัดทาเอกสาร 25 เล่ม ๆละ 100 บาท
5.ค่าตอบแทนวิทยากร 3 คน 12 ชั่วโมง
43,200
1,200 บาท
6.ค่าที่พัก 2 ห้อง 2 คืน
4,800
กิจกรรมที่ 2.2 อบรมเชิงปฏิบัติการ
ใช้รูปแบบ/แนวทางการจัดการเรียนรู้
1.ค่าอาหารกลางวัน 70 คน ๆละ 120 บาท
16,800
2 วัน
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 70 คน 4 มื้อ ๆ
9,800
ละ 35 บาท
3.ค่าตอบแทนวิทยากร 3 คน 12 ชั่วโมง ๆละ
43,200
1,200 บาท
4.ค่าที่พักวิทยากร 2 ห้อง 1 คืน
2,400
5.ค่าตอบแทนวิทยากรพี่เลี้ยง 5 คน
12 ชั่วโมง ๆละ 300 บาท
18,000
6.ค่าพาหนะในการเดินทางถัวจ่ายโรงเรียนละ
1,000 บาท 2 วัน
10,000
7.ค่าจัดทาคู่มือการพัฒนารูปแบบ 100 เล่ม ๆ
ละ 100 บาท
8.ค่าวัสดุ
9.ค่าห้องประชุม 2 วัน ๆละ 3,000 บาท

ค่าวัสดุ

2,500
15,000

4,250

10,000
9,700
6,000

ที่
รายละเอียดกิจกรรม
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
4. กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนสถานศึกษาได้รับการ 150,000
150,000
คัดเลือกเป็นสถานศึกษานาร่อง 5 แห่ง ๆละ
30,000 บาท
5. กิจกรรมที่ 4 การนิเทศติดตามการพัฒนา
31,750
รูปแบบฯ
กิจกรรมที่ 4.1 การนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล
1.ค่าเบี้ยเลี้ยง 25 คน ๆละ 120 บาท 5 วัน
15,000
2.ค่าชดเชยน้ามันเชื้อเพลิง กิโลเมตรละ 4 บาท
8,000
3.ค่าจัดทาคู่มือนิเทศ 25 เล่ม ๆ ละ 50 บาท
4.ค่าจัดทาเอกสารรายงานผลการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล จานวน 30 เล่ม ๆละ
250 บาท
6. กิจกรรมที่ 5 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
160,700
ถอดบทเรียนรูปแบบ/แนวทางการพัฒนา
การจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา
กิจกรรมที่ 5.1 ประชุมคณะกรรมการเตรียม
ความพร้อมการจัดงานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การพัฒนารูปแบบ/แนวทางการพัฒนา
การจัดการเรียนการสอน
1.ค่าอาหาร จานวน 25 คน ๆละ 120 บาท
3,000
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 25 คน 2 มื้อ
1,750
มื้อละ 35 บาท
3.ค่าจัดทาเอกสาร 30 เล่ม ๆละ 25 บาท
กิจกรรมที่ 5.2 กิจกรรมงานเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การพัฒนารูปแบบ/แนวทางการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
1.ค่าอาหารกลางวัน 200 คน ๆละ 200 บาท
40,000
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 200 คน
14,000
2 มื้อ ๆ ละ 60 บาท
3.ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน 2 ชั่วโมง ๆละ
4,800
1,200 บาท
4.ค่าตอบแทนวิทยากร 10 คน 6 ชั่วโมง ๆละ
18,000
300 บาท
5.ค่าพาหนะวิทยากร
10,000
6.ค่าพาหนะถัวจ่ายคนละ 200 บาท
40,000
7.ค่าวัสดุ
8.ค่าจัดทาเอกสาร 200 เล่ม ๆละ 80 บาท
9.ค่าที่พัก 2 ห้อง 1 คืน
2,400

ค่าวัสดุ

1,250
7,500

750

10,000
16,000

ที่
รายละเอียดกิจกรรม
7. กิจกรรมที่ 6 ประชุม สรุป รายงานผล
การดาเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ
กิจกรรมที่ 6.1 ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงานการพัฒนารูปแบบ/แนวทาง
การจัดการเรียนรู้
1.ค่าอาหารกลางวัน 25 คน ๆละ 120 บาท
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 25 คน 2 มื้อ ๆ
ละ 35 บาท
กิจกรรมที่ 6.2 จัดทา VTR สรุปรายงานผล
การดาเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ
กิจกรรมที่ 6.3 จัดทาเอกสารรายงานเผยแพร่
ผลการดาเนินงาน จานวน 100 เล่ม ๆละ
150 บาท
รวม

งบประมาณ ค่าตอบแทน
24,750

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

3,000
1,750
5,000
15,000
630,000

127,200

399,850

102,950

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ความเสี่ยง
1. การปฏิบัติกิจกรรมตามกรอบระยะเวลาการดาเนินตามโครงการที่กาหนดไว้
2. สถานศึกษา ผู้บริหาร ครู นักเรียนนาร่องในการพัฒนารูปแบบ/แนวทางการจัดการเรียนรู้
การบริหารความเสี่ยง
1.กาหนดปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรม ตามห้วงเวลา
2.กาหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกสถานศึกษานาร่องในการพัฒนารูปแบบ/แนวทาง
การจัดการเรียนรู้
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
การบูรณาการด้านการเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน สถานศึกษาในจังหวัดแพร่ ในการพัฒนาคนให้
พร้อมเข้าสู่สังคมคุณภาพในศตวรรษที่ 21เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลของกระทรวงศึกษาธิการ
และนโยบายที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ตาม
สมรรถนะของผู้เรียนเพิ่มขึ้น

โครงการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่
หน่วยงาน/กลุ่มที่รับผิดชอบ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่/กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางรจนา ยอดดี และนางพุทธพร อินทรนันท์
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้กาหนดในมาตรา 54 ระบุว่า
รัฐต้องดาเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ
อย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้องดาเนินการให้เด็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตาม
วรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดาเนินการด้วย กระทรวงศึกษาธิการจึงได้
กาหนดแนวทางการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพ โดยอาศัยจังหวัดเป็นฐานในการขับเคลื่อนหลักในการ
จัดการศึกษาในเชิงหลักการให้สถานศึกษาทุกสังกัดในพื้นที่ รวมถึงบูรณาการและประสานความร่วมมือการจัด
การศึกษาปฐมวัยร่วมกับกระทรวงมหาดไทย
ในการนี้ ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด แพร่ เป็ น หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบการจั ด การศึ ก ษา
หน่วยงาน สถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดแพร่ ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการจัดการศึกษา
ปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทาโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ขึ้น เพื่อ
กาหนดให้มีการพัฒนาองค์ความรู้และกระบวนทัศน์ให้แก่ผู้บริหารโรงเรียน ครูที่รับผิดชอบการศึกษาระดับปฐมวัย ให้เป็น
ผู้นาทางวิชาการ มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษาปฐมวัยจนนาไปสู่การกาหนดหลักการ คุณภาพ ขอบข่ายของการ
จัดการเรียนรู้และกลไกที่จะกากับดูแล ส่งเสริมให้ส่งผลต่อคุณภาพของเด็กปฐมวัยอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยัง
ตระหนักถึงความจาเป็นและความสาคัญในการส่งเสริม สนับสนุนบทบาทของสถาบันครอบครัวในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก
ปฐมวัย เพื่อประสานความร่วมมือกับโรงเรียนในการอบรม เลี้ยงดู บ่มเพาะเด็กปฐมวัยโดยให้ความสาคัญต่ อความใฝ่รู้ใฝ่
เรียน ทั้งนี้เพื่อให้เด็กปฐมวัยก้าวข้ามช่วงวัยได้อย่างสมดุลและมีคุณภาพ บรรลุตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและแผนที่ตั้งสถานศึกษาปฐมวัย (School Mapping)
ในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และสังกัดกระทรวงอื่นในจังหวัดแพร่ ให้สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน
2. เพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการระดับจังหวัดแพร่ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2564
3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม งานวิจัยและแนวปฏิบัติ
ที่ดี(Best Practices) ของการจัดการศึกษาปฐมวัยสู่หน่วยงาน/สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
4. เพื่อส่งเสริมให้พ่อ แม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยมีความตระหนัก มีความรู้และเห็นความสาคัญ
ของการอบรมเลี้ยงดูที่สอดคล้องกับค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
5. เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับ
พื้นที่จังหวัดแพร่
6 เพื่อนิเทศ กากับ ติดตามผลการดาเนินงานของหน่วยงาน/สถานศึกษา และรายงานผลการ
ดาเนินงานจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย

3. เป้าหมายของโครงการ
เชิงปริมาณ
1. ศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร ครูผู้สอนปฐมวัย ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแพร่ เขต 1 และ 2 สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สังกัดองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จานวน 150 คน
2. พ่อ แม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย จานวน 150 คน
เชิงคุณภาพ
1. มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและแผนที่ตั้งสถานศึกษาปฐมวัย (School Mapping)
ระดับ
จังหวัดที่สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน
2. มีแผนการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยจังหวัดแพร่ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564 ที่มีคุณภาพ
3. ครูผู้สอนปฐมวัยในสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และสังกัดกระทรวงอื่นในจังหวัด
แพร่ มีความรู้ ความเข้าใจต่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและงานวิจัยและมีแนวปฏิบัติ
ที่ดี (Best Practices) ของการจัดการศึกษาปฐมวัย
4. พ่อ แม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยมีความตระหนัก มีความรู้และทักษะในการอบรมเลี้ยงดู
ที่
สอดคล้องกับค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
5. มี กิ จ กรรมเวที แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ โ ครงการขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาปฐมวั ย
ในระดับพื้นที่จังหวัดแพร่ที่โรงเรียนสามารถนาไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาการศึกษาปฐมวัย
6. มี ก ารนิ เ ทศ ก ากั บ ติ ด ตามผลการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงาน/สถานศึ ก ษา และรายงานผล
การดาเนินงานจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยที่มีประสิทธิภาพ
4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
1. สานักงานศึกษาธิการจังหวัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศข้อมูลโรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัย
ร้อยละ 100
ครูผู้สอนปฐมวัยและนักเรียนปฐมวัยเพื่อใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย
2. มีแผนการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยจังหวัดแพร่ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564 ที่ใช้ในการพัฒนาการ ร้อยละ 80
จัดการศึกษาเด็กปฐมวัย
3. ครูผู้สอนปฐมวัยในสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และสังกัดกระทรวงอื่นในจังหวัดแพร่ ร้อยละ 80
มีความรู้ ความเข้าใจต่อการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม งานวิจัยและแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices)
ของการจัดการศึกษาปฐมวัย
4. พ่อ แม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยมีความตระหนัก มีความรู้และทักษะในการอบรมเลี้ยงดูที่สอดคล้อง ร้อยละ 80
กับค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
5. มีกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย
ร้อยละ 80
ในระดับพื้นที่จังหวัดแพร่ที่โรงเรียนสามารถนาไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาการศึกษาปฐมวัย
6. มีการนิเทศ กากับ ติดตามผลการดาเนินงานของหน่วยงาน/สถานศึกษา และรายงานผล
ร้อยละ 80
การดาเนินงานจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยที่มีประสิทธิภาพ

5. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ที่

กิจกรรมหลัก

ระยะเวลา
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หมายเหตุ

1. กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
นางรจนา
✓
✓
สารสนเทศและแผนที่ตั้งสถานศึกษาปฐมวัย
ยอดดี
2. (School Mapping)
นางพุทธ
กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุง
✓
พร
3. แผนการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยจังหวัดแพร่ พ.ศ.
อินทรนันท์
2561 - พ.ศ. 2564
กิจกรรมที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อ
✓
✓
4. นวัตกรรมการวิจัยและแนวปฏิบัติที่ดี (Best
Practices) ของการจัดการศึกษาปฐมวัย
✓
5. กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาพ่อ แม่ ผู้ปกครองในการ
อบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยที่สอดคล้องกับค่านิยม 12
ประการ
6. กิจกรรมที่ 5 การจัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
✓
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษา
ปฐมวัยในระดับพื้นที่
✓
✓
กิจกรรมที่ 6 การนิเทศ กากับ ติดตามผลการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน/สถานศึกษา และรายงาน
ผลการดาเนินงานจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย
6. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ
ครูผู้สอนเด็กปฐมวัยสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1, สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2, โรงเรียนสังกัดการศึกษาเอกชน จังหวัดแพร่ , โรงเรียนสังกัด อปท.
เจ้าหน้าที่จากสานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่
สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
7. งบประมาณ
แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
งบประมาณ จานวน 300,000 (สามแสนบาทถ้วน) รายละเอียดขอถัวจ่ายทุกรายการ ดังนี้
รายละเอียดกิจกรรม
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศระดับ
14,000
ปฐมวัย (School Mapping)
1. ค่าอาหารกลางวัน จานวน 20 คน ๆละ 120 บาท 1 มื้อ
2,400
2. ค่าอาหารว่าง จานวน 20 คน ๆละ 35 บาท 2 มื้อ
1,400
3. ค่าจ้างทาเอกสารประกอบการประชุมฯ จานวน 20 ชุด ๆละ
1,000
50 บาท
4. ค่าจ้างทาเอกสารเผยแพร่ จานวน 30 เล่ม ๆละ 150 บาท
4,500
5. ค่าพาหนะของผู้เข้าร่วมประชุม 11 คน ๆละ 200 บาท
2,200
6. ค่าวัสดุที่ใช้ในการประชุม
2,500

รายละเอียดกิจกรรม
งบประมาณ ค่าตอบแทน
กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
98,000
การวิจัยและแนวปฏิบัติที่ดี(Best Practices) ของการจัดการศึกษา
ปฐมวัยสู่หน่วยงาน/สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
1. ค่าอาหารกลางวัน จานวน 100 คน ๆละ 200 บาท 2 มื้อ
2. ค่าอาหารว่าง จานวน 100 คน 60 บาท 4 มื้อ
14,400
3. ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน จานวน 12 ชัว่ โมง ๆ 1,200บาท
4. ค่าพาหนะ /ชดเชยน้ามันวิทยากร
5. ค่าที่พักวิทยากร จานวน 2 คืน ๆละ 1,200 บาท
6. ค่าจ้างทาเอกสารประกอบการประชุม จานวน 100 เล่ม
ราคาเล่มละ 50 บาท
7. ค่าจ้างทารูปเล่มรายงานการวิจัย จานวน 20 เล่ม ราคาเล่มละ
150 บาท
8. ค่าจ้างทาเกียรติบัตร จานวน 100 ใบ ราคาใบละ 10 บาท
9. วัสดุ อุปกรณ์ ประกอบการประชุม
กิจกรรมที่ 3 การประชุมปรับปรุงแผนการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย 24,000
จังหวัดแพร่ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564
1. ค่าอาหารกลางวัน จานวน 30 คน ๆละ 120 บาท 1 มื้อ
2. ค่าอาหารว่าง จานวน 30 คน คน ๆละ 35 บาท 2 มื้อ
3. ค่าจ้างทาเอกสารประกอบการประชุมฯ จานวน 30 เล่ม ๆ ละ
50 บาท
4. ค่าจ้างทาเอกสารเผยแพร่ จานวน 30 เล่ม ๆ ละ 150 บาท
5. ค่าพาหนะ/ชดเชยน้ามันของผู้เข้าร่วมประชุม
6. ค่าวัสดุที่ใช้ในการประชุม
กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาพ่อ แม่ ผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดู
54,700
เด็กปฐมวัยที่สอดคล้องกับค่านิยม 12 ประการ
1. ค่าอาหารกลางวัน จานวน 150 คน ๆละ 120 บาท 1 มื้อ
2. ค่าอาหารว่าง จานวน 150 คน ๆละ 35 บาท 2 มื้อ
3. ค่าตอบแทนวิทยากรกลุ่ม 4 คน จานวน 6 ชั่วโมง ๆ 300 บาท
7,200
4. ค่าห้องจัดประชุม
5. ค่าจ้างทาเอกสารประกอบการประชุมจานวน 150 เล่ม
ราคาเล่มละ 50 บาท
6. ค่าจ้างทาเกียรติบัตร จานวน 150 ใบ ๆละ 10 บาท
7. ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ประกอบการประชุม

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

40,000
24,000
3,000
2,400
5,000
3,000
1,000
5,200

3,600
2,100
1,500
4,500
6,000
6,300

18,000
10,500
5,000
7,500
1,500
5,000

รายละเอียดกิจกรรม
งบประมาณ ค่าตอบแทน
กิจกรรมที่ 5 การจัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการ
48,000
ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่
จังหวัดแพร่
1. ค่าอาหารกลางวัน จานวน 100 คน ๆละ 120 บาท 1 มื้อ
2. ค่าอาหารว่าง จานวน 100 คน คนละ 35 บาท 2 มื้อ
3. ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 1 คน 1 ชั่วโมง ๆ ละ 1,200 บาท
1,200
4. ค่าห้องจัดประชุม
5. ค่าจ้างทาเอกสารประกอบการประชุมจานวน 100 เล่ม ราคา
เล่มละ 30 บาท
6. ค่าสนับสนุนโรงเรียนที่นาเสนอวิธีปฏิบัติที่ดี จานวน 5 โรงเรียน
10,000
โรงเรียนละ 2,000 บาท
7. ค่าจ้างทาเกียรติบัตร จานวน 100 ใบ ราคาใบละ 10 บาท
8. ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ประกอบการประชุม
กิจกรรมที่ 6 การนิเทศ กากับ ติดตาม และรายงานผล
61,300
การดาเนินงานจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย
1. ค่าเดินทางไปราชการ
2. ค่าเบี้ยเลี้ยง 8 คน ๆละ 120 บาท 8 วัน
7,680
3. ค่าชดเชยน้ามัน กิโลละ 4 บาท
4. ค่าจ้างทารูปเล่มรายงานการจัดการศึกษา 20 เล่ม ๆละ
100 บาท
รวม

300,000

40,480

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

12,000
7,000
5,000
3,000

1,000
8,800

39,620
12,000
2,000
196,220

63,300

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านการดาเนินงานเนื่องจากมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการดาเนินการ อาจทาให้เกิดอุปสรรคในการเรื่องการสื่อสารและความไม่เข้าใจตรงกัน
การบริหารความเสี่ยง : มีการแต่งตั้งคณะทางานฯ และประชุมชี้แจงทาความเข้าใจโครงการ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สานักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศข้อมูลโรงเรียนที่จัดการศึกษา
ปฐมวัย ครูผู้สอนปฐมวัยและนักเรียนปฐมวัย (อนุบาล 1-3) ใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย
2. มีแผนการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยจังหวัดแพร่ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564
3. ครูผู้สอนปฐมวัยในสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และสังกัดกระทรวงอื่น ใน
จังหวัดแพร่มีความรู้ ความเข้าใจต่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและงานวิจัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

4. พ่อ แม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยมีความตระหนัก มีความรู้และทักษะในการอบรมเลี้ยงดู
ที่สอดคล้องกับค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
5. กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย
ในระดับพื้นที่จังหวัดแพร่ที่โรงเรียนสามารถนาไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาการศึกษาปฐมวัย
6. มีการนิเทศ กากับ ติดตามผลการดาเนินงานของหน่วยงาน/สถานศึกษา และรายงานผล
การดาเนินงานจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยที่มีประสิทธิภาพ

โครงการ

แนวทางการจัดทารูปแบบการเพิ่มโอกาสเข้าถึงการศึกษา
ของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่นในรูปแบบที่เหมาะสม
หน่วยงาน/กลุ่มที่รับผิดชอบ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่/กลุ่มพัฒนาการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวสุรีย์ภรณ์ บุญคุ้ม และนางสาวแขวรางค์ ใจกลม
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
..........................................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 10 กาหนดว่าการจัดการศึกษาต้อง
จัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึง
และมี คุ ณ ภาพโดยไม่ เ ก็ บ ค่ า ใช้ จ่ า ย การจั ด การศึ ก ษาส าหรั บ บุ ค คลซึ่ ง มี ค วามบกพร่ อ งทางร่ า งกาย จิ ต ใจ
สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไม่
สามารถพึ่งตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแล หรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ การจัดการศึกษาสาหรับบุคคลดังกล่าวจึงต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสมโดยคานึงถึงความ
จาเป็นและศักยภาพของบุคคล ซึ่งเป็นหน้าที่ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดที่จะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้
เด็ ก ทุ ก คนได้ เ ข้ า รั บ การศึ ก ษาด้ ว ยรู ป แบบต่ า งๆ ประกอบกั บ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร มี น โยบายจั ด การศึ กษา
3 รูปแบบโรงเรียนทางเลือก คือ ในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เพื่ อ เป็ น การสนองนโยบายดั ง กล่ า วและส่ ง เสริ ม ให้ เ ด็ ก มี โ อกาส มี ท างเลื อ กทางการศึ ก ษา
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ จึงจัดโครงการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออก
กลางคันและเด็กตกหล่น ในรูปแบบที่เหมาะสม เพื่อเป็นทางเลือกสาหรับเด็กออกกลางคันและส่งเสริมการจัด
การศึ ก ษาส าหรั บ เด็ ก ด้ อ ยโอกาสทุ ก ประเภท โดยการพั ฒ นาระบบการเข้ า ถึ ง เด็ ก ตกหล่ น การพั ฒ นา
การเรียนรู้ ด้านวิชาชีพและการพึ่งพาตนเอง รวมทั้งการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์
2. วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้มีฐานข้อมูลเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่นในจังหวัด สนับสนุน
การบูรณาการแก้ปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษา และเด็กออกกลางคันในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. เพื่อให้เด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่น ได้รับโอกาสการเข้าถึงการศึกษา
ในรูปแบบทีเ่ หมาะสม
3. เป้าหมายของโครงการ
เชิงปริมาณ
นักเรียน/ประชากรวัยเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับพื้นที่ จานวน 184 คน
เชิงคุณภาพ
1.สานักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ มีข้อมูลเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และ
เด็กตกหล่น
2.เด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่น ได้รับโอกาสการเข้าถึงการศึกษา
ในรูปแบบที่เหมาะสม

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
- ร้อยละของเด็กออกกลางคันที่ได้รับการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสม
- ร้อยละของเด็กด้อยโอกาสที่ไม่สามารถเรียนในระบบ ได้รับการศึกษา
ที่เหมาะสม
เชิงคุณภาพ
- เด็กออกกลางคันและเด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาตามศักยภาพ
อย่างสม่าเสมอและทั่วถึง
ที่
ตัวชี้วัดกิจกรรม
1. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดที่เข้าร่วมประชุมเพื่อนาเสนอ
ข้อมูลของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่น
2. ระดับความสาเร็จในการจัดเก็บข้อมูลของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน
และเด็กตกหล่น ในระดับจังหวัด
ระดับ 1 ศึกษาข้อมูลเด็กนอกระบบการศึกษาในระดับจังหวัด
ระดับ 2 ประสาน กศน.จังหวัดเพื่อตรวจสอบและยืนยันข้อมูล ให้ เ ป็น
ปัจจุบัน
ระดับ 3 ปรับปรุงข้อมูลในระบบให้เป็นปัจจุบัน
ระดับ 4 จาแนกเด็กนอกระบบการศึกษาเป็น 3 ประเภท คือ เด็กด้อย
โอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่นกาหนดกรอบ
ระดับ 5 กาหนดแนวทางการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน
และเด็กตกหล่นในรูปแบบที่เหมาะสม
3. ร้อยละของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่น ที่ได้รับ
การช่วยเหลือในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสม

เป้าหมาย
ร้อยละ 60
ร้อยละ 60
ร้อยละ 60

ระดับความสาเร็จ
ร้อยละ 80
ระดับ 5

ร้อยละ 60

5. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
1. ขั้นเตรียมการ
เสนอโครงการ/วางแผนการดาเนินงาน
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรม
2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการขับเคลื่อน
การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพระดับ
จังหวัด
2.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาฐานระบบข้อมูลเด็ก
ด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่น โดย
ประสานการจัดทาข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาในพื้นที่ ได้แก่ ศธจ. สพป. สพม. กศน. สอศ.
สช. อปท. ศูนย์การศึกษาพิเศษ รร.ราชประชานุเคราะห์
2.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และพัฒนาระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน งานแนะแนว งานสร้าง
ภูมิคุ้มกัน
ทางสังคม งานพัฒนาส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้บริหารสถานศึกษา ครูแนะแนว
ครูที่ปรึกษา
2.4 อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบ
ที่เหมาะสมให้เด็กด้อยโอกาส เด็กตกหล่นและ
เด็กออกกลางคัน
2.5 การนิเทศ ติดตามการดาเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน งานแนะแนว งานส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียน โดยติดตามและประเมินผลการจัด
กิจกรรม
ที่พัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา
แก่
เด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคันและเด็กตกหล่น
ศึกษานิเทศก์ จาก ศธจ.แพร่ สพป.แพร่ เขต 1 สพป.แพร่
เขต 2 ให้คาปรึกษา ให้การสนับสนุน และติดตามผล
ดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
3. ขั้นประเมินผล
สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน
6. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ
1 นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ประชากรวัยเรียนช่วงอายุ 3- 18 ปี
3. หน่วยงานทางการศึกษา

ระยะเวลา
ม.ค. – มี.ค. 62
มี.ค. – ส.ค. 62

ก.ค. 62

หมายเหตุ

7. งบประมาณ
งบประมาณแผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียม
และทั่วถึง จานวน 240,000 (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ถัวจ่ายทุกรายการ รายละเอียดดังนี้
รายละเอียดกิจกรรม
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 : การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน
การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพระดับ
จังหวัด
1. ค่าอาหารกลางวัน จานวน 30 คน ๆละ 120 บาท
1 มื้อ
2. ค่าอาหารว่าง จานวน 30 คน คน ๆละ 35 บาท
2 มื้อ
3. ค่าจ้างทาเอกสารประกอบการประชุมฯ
จานวน 30 ชุด ๆละ 100 บาท
4. ค่าวัสดุที่ใช้ในการประชุม
กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาระบบ
ฐานข้อมูลเด็กด้อยโอกาส เด็กตกหล่น
และเด็กออกกลางคัน
1. ค่าอาหารกลางวัน จานวน 20 คน ๆละ 120 บาท
1 มื้อ
2. ค่าอาหารว่าง จานวน 20 คน ๆละ 35 บาท
2 มื้อ
3. ค่าจ้างทาเอกสารประกอบการประชุมฯ
จานวน 20 ชุด ๆละ 100 บาท
4. ค่าจ้างทาเอกสารเผยแพร่ จานวน 50 เล่ม ๆละ
200 บาท
5. ค่าพาหนะของผู้เข้าร่วมประชุม 10 คน ๆละ
200 บาท
6. ค่าวัสดุที่ใช้ในการประชุม
กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และ
พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน งานแนะแนว
งานสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม งานพัฒนาส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียน
1. ค่าอาหารกลางวัน จานวน 150 คน ๆละ
120 บาท 1 มื้อ
2. ค่าอาหารว่าง จานวน 150 คน ๆละ 35 บาท 2
มื้อ
3. ค่าจ้างทาเอกสารประกอบการประชุมฯ
จานวน 150 ชุด ๆละ 60 บาท

12,000
3,600
2,100
3,000
3,300
23,000
2,400
1,400
2,000
10,000
2,000
5,200
55,000

18,000
10,500
9,000

รายละเอียดกิจกรรม
4. ค่าห้องจัดประชุม
5. ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน จานวน 6 ชัว่ โมง ๆ ละ
1,200 บาท
6. ค่าวัสดุที่ใช้ในการประชุม
กิจกรรมที่ 4 การฝึกฝีมือแรงงานตามความต้องการ
ของตลาดแรงงานให้เด็กกลุ่มเสี่ยง จานวน 40 คน
1. ค่าอาหารกลางวัน จานวน 50 คน ๆละ 120 บาท
3 มื้อ
2. ค่าอาหารว่าง จานวน 50 คน ๆละ 35 บาท
6 มื้อ
3. ค่าจ้างทาเอกสารประกอบการประชุมฯ
จานวน 50 ชุด ๆละ 100 บาท
4. ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน จานวน 18 ชัว่ โมง ๆ
ละ 1,200 บาท
5. ค่าตอบแทนวิทยากรกลุ่ม 4 คน จานวน 18 ชัว่ โมง
ชั่วโมงละ 300 บาท
6. ค่าพาหนะผู้เข้ารับการอบรม จานวน 40 คน ๆละ
80 บาท 4 วัน
7. ค่าวัสดุที่ใช้ในการประชุม
กิจกรรมที่ 5 นิเทศ กากับ ติดตาม การจัดกิจกรรม
1. ค่าเดินทางไปราชการ
2. ค่าเบี้ยเลี้ยง 10 คน ๆละ 120 บาท 4 วัน
3. ค่าชดเชยน้ามัน กิโลละ 4 บาท
4. ค่าจ้างทารูปเล่มรายงานการจัดการศึกษา 10 เล่ม
ๆละ 100 บาท
รวม

งบประมาณ

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

6,000
7,200
4,300
110,000
18,000
10,500
5,000
21,600
21,600
12,800
20,500
40,000
30,000
4,800
4,200
1,000
240,000

55,200 150,500 34,300

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สานักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ มีสารสนเทศ/ข้อมูลเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และ
เด็กตกหล่นภายในจังหวัด สนับสนุนการบูรณาการแก้ปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษา และเด็กออกกลางคัน
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในแต่ละพื้นที่
2. สานักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ สามารถช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และ
เด็กตกหล่น ให้ได้รับโอกาสการเข้าถึงการศึกษาตามศักยภาพในรูปแบบที่เหมาะสม และสามารถลดอัตรา
การออกกลางคันของผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้

