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แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คํานํา
แผนปฏิ บั ติ ก าร ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2558 ของสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มั ธ ยมศึ ก ษา เขต 29 ฉบั บ นี้ จั ด ทํ า ขึ้ น เพื่ อ ใช เ ป น เครื่ อ งมื อ ในการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรในสั ง กั ด
ซึ่งคณะกรรมการดํ า เนิ นงานไดยึ ดถื อแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และนําแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 29 (พ.ศ. 2555 – 2558) มาเปนแผนแมบทในการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปขึ้น โดยไดพิจารณา
ตามลั กษณะพื้ น ที่ ความจํ า เปน ของสํา นักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 29 เปนหลัก ทั้งนี้
ดวยมุงหวังใหประชากรวัยเรียนในพื้นที่ที่รับผิดชอบไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ
แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เลมนี้ ไดรับความเห็น ชอบจากที่ป ระชุม
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เรียบรอยแลว จึงหวังเปนอยางยิ่งวาจะเปนประโยชน
ตอการปฏิบัติภารกิจ ของสํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ใหสําเร็จตามวัตถุประสงค
อยางมีประสิทธิภาพตอไป จึงขอขอบคุณผูมีสวนเกี่ยวของมา ณ โอกาสนี้

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ตุลาคม 2557

สารบัญ
สวนที่ 1
สวนที่ 2

สวนที่ 3

สภาพการจัดการศึกษา
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา
- นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
- นโยบายรัฐบาล
- วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- จุดเนน ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
รายละเอียดแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
 งบความจําเปนพื้นฐานตามภาระงานกลุม
โครงการที่ 1 การจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
โครงการที่ 2 การจัดทําขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา
โครงการที่ 3 ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานรายการนักเรียน
หางไกลพักนอน ประจําปงบประมาณ 2558
โครงการที่ 4 “พัฒนาสิ่งแวดลอมในโรงเรียน” สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29
โครงการที่ 5 พัฒนาและสงเสริมการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาและ
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ประจําปการศึกษา 2558
โครงการที่ 6 การตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ 2558
โครงการที่ 7 การบริหารจัดการศูนยบริการสาขายอยอํานาจเจริญ
โครงการที่ 8 ปรับปรุงระบบการดําเนินการเงินเดือน คาจาง และคาตอบแทน
โครงการที่ 9 ปรับปรุงทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.พ.7)
โครงการที่ 10 ราชการไทยใสสะอาด
โครงการที่ 11 เผยแพรความรูทางกฎหมาย และวินัยแกขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
โครงการที่ 12 สืบสวน สอบสวน อุทธรณ รองทุกขและการดําเนินคดีของรัฐ
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สารบัญ
โครงการที่ 13 พัฒนางาน ICT เพื่อการบริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษาประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
โครงการที่ 14 ปรับปรุงบํารุงรักษาระบบเครือขายอินเทอรเน็ต สํานักงานเขตพื้นที
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
โครงการที่ 15 วิเคราะห ออกแบบ ติดตั้ง ยายระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย
อินเทอรเน็ต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
โครงการที่ 16 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความรูความเขาใจระบบควบคุม
ภายใน
โครงการที่ 17 ติดตามการบริหารจัดการดานการรณรงคปองกันภัยพิบัติธรรมชาติ
ของสถานศึกษาในสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 29
โครงการที่ 18 ประชุมประจําเดือนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ของสถานศึกษา
โครงการที่ 19 การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2558
โครงการที่ 20 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
โครงการที่ 21 การดําเนินการเครือขายละพัฒนางานประชาสัมพันธ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
โครงการที่ 22 การจัดงานวันสําคัญประจําป 2558 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 29
โครงการที่ 23 กีฬาสานสัมพันธระหวางเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
โครงการที่ 24 สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
โครงการที่ 25 ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 29
โครงการที่ 26 งานวันครูยกยองเชิดชูเกียรติ ครูดีในดวงใจ ครูครุสดุดี ครูดีเขตพื้นที่
การศึกษาบุคลากรทาการศึกษาดีเดน ประจําป 2558
โครงการที่ 27 ประกวดรางวัลหนวยงานและผูมีผลงานดีเดนประสบผลสําเร็จเปนที่
ประจักษ เพื่อรับรางวัลทรงคุณคา สพฐ. (Obec Awards)
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สารบัญ
โครงการที่ 28 จางลูกจางชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหนาที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29
โครงการที่ 29 มุทิตาจิตผูเกษียณอายุราชการ ปงบประมาณ 2557
โครงการที่ 30 พัฒนาศักยภาพของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ขอมีและเลื่อนวิทยฐานะใหสูงขึ้น
โครงการที่ 31 การคัดเลือกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใหดํารงตําแหนงฯ
โครงการที่ 32 การสอบคัดเลือกขาราชการครู
 งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โครงการที่ 33 การขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
สูมาตรฐานสากล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
โครงการที่ 34 การพัฒนาสงเสริมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ประจําปการศึกษา 2558
โครงการที่ 35 ประกวดโครงงานนักเรียนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท
โครงการที่ 36 พัฒนานักเรียนดานกีฬา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 29
โครงการที่ 37 เครือขายสภานักเรียนไทย สํานึกไทย เทิดไทสถาบันพระมหากษัตริย
โครงการที่ 38 เสริมสรางความเขมแข็ง และพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
ของสถานศึกษาในสังกัด สพม.29
โครงการที่ 39 นิเทศติดตามโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม และโรงเรียนที่มีความ
บกพรองทางการเรียนรู
โครงการที่ 40 พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการเงิน การบัญชีและการพัสดุโรงเรียน
มัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 29
โครงการที่ 41 พัฒนาศักยภาพเครือขายผูตรวจสอบภายใน
โครงการที่ 42 สงเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการที่ 43 นิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
โครงการที่ 44 พัฒนาและยกระดับสถานศึกษาเปนสถานศึกษาพอเพียง
เปนสถานศึกษาพอเพียงตนแบบและศูนยการเรียนรูหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา
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สารบัญ
โครงการที่ 45 พัฒนาขอมูลสารสนเทศกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา
โครงการที่ 46 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปการศึกษา 2557
โครงการที่ 47 การสงเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และงานวิจัยการศึกษา
โครงการที่ 48 การจัดทําผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA)
โครงการที่ 49 พัฒนาขอสอบ Pre-0-net ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
โครงการที่ 50 ผลิตและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
โครงการที่ 51 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรูครูผูสอนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน
โครงการที่ 52 พัฒนาคุณภาพบุคลากรสูความเปนเลิศ
โครงการที่ 53 การพัฒนาโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 29 สูมาตรฐานสากล
โครงการที่ 54 ศึกษาปจจัยที่สงผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-Net
ของนักเรียนสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
โครงการที่ 55 การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเพื่อการทดสอบระดับชาติ (O-NET)
โครงการที่ 56 พัฒนาหลักสูตรทองถิ่นสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 29
โครงการที่ 57 การพัฒนาการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
โครงการที่ 58 พัฒนาการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียน
โครงการที่ 59 ประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อประกันคุณภาพผูเรียน
(LAS) ปการศึกษา 2557
โครงการที่ 60 จัดคายวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา(O-NET)
สหวิทยาเขต 7, 8 จังหวัดอํานาจเจริญ (โครงการนํารอง)
โครงการที่ 61 พัฒนาเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (ICT)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
โครงการที่ 62 พัฒนาศักยภาพและเสริมสรางความเขมแข็งของ 3 องคคณะบุคคล
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การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
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สวนที่ 1
สภาพการจัดการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
สํานักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 อยูในการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีอํานาจหนาที่ดังนี้
1. อํานาจหนาที่ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
มาตรา 37 ให มี สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษา เพื่ อ ทํ า หน า ที่ ใ นการดํ า เนิ น การ
ใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตามที่กําหนดไวในมาตรา 36 และใหมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับ
การศึกษาตามที่กําหนดไวในกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น และมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
1) อํานาจหนาที่ในการบริหารและการจัดการศึกษา และพัฒนาสาระของหลักสูตร
การศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
2) อํานาจหนาที่ในการพัฒนางานดานวิชาการและจัดใหมีระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษารวมกับสถานศึกษา
3) รับผิดชอบในการพิจารณาแบงสวนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา
และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนด
2. อํา นาจหน าที่ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสว นราชการภายใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ. 2553 ดังนี้
1) จัดทํ า นโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
ใหสอดคลองกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความตองการ

ของทองถิ่น
2) วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหนวยงาน
ในเขตพื้นที่การศึกษา และแจงการจัดสรรงบประมาณที่ไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบ รวมทั้งกํากับ
ตรวจสอบ ติดตามการใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว
3) ประสาน สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา
4) กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และในเขตพื้นที่
การศึกษา
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5) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา
6) ประสานการระดมทรัพยากรดานตาง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อสงเสริม
สนับสนุน การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
7) จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา
8) ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งบุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันอื่น ที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
9) ดําเนินการและประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาใน
เขตพื้นที่การศึกษา
10) ประสาน สงเสริม การดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน
ดานการศึกษา
11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองคกรหรือหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในฐานะสํานักงานผูแทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่
การศึกษา
12) ปฏิบัติหนาที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิไดระบุใหเปน
หนาที่ของหนวยงานใดโดยเฉพาะ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มีการแบงสวนราชการภายใน ดังนี้
1. กลุมอํานวยการ
2. กลุมบริหารงานบุคคล
3. กลุมนโยบายและแผน
4. กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
5. กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
6. กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
7. หนวยตรวจสอบภายใน

ทีต่ ้งั

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มีพื้นที่ครอบคลุมเขตการปกครอง
ของจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอํานาจเจริญ 2 จังหวัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 29 ตั้งอยูเลขที่ 298 หมู 9 ถนนเลี่ยงเมือง (สี่แยก อ.บ.ต.กุดลาด) ตําบลกุดลาด อําเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี 34000 โทร 045-422185 โทรสาร 045-422186 เว็บไซต www.secondary29.go.th
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โครงสรางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกมัธยมศึกษา เขต 29

.
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1. บริบททั่วไป
จังหวัดอุบลราชธานี
ประวัติความเปนมา
อุบลราชธานี ราชธานีแหงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดชื่อวาเปนเมืองดอกบัวอันมีแมน้ําชีไหล
พาดผานดุจเสมือนเสนชีวิตของชาวเมืองในสมัยกอนกรุงรัตนโกสินทรทาวคําผง ทาวทิศพรหม และทาวก่ํา
บุต รพระวอพระตา หนี ภั ย สงคราม “พระเจา สิริ บุ ญ สาร” เจ า แห ง นครเวี ย งจั น ทร เ ข า มาพึ่ ง พระบรม
โพธิ ส มภารของสมเด็ จ พระเจ า ตากสิ น มหาราชและในสมั ย นั้ น เมื อ งอุ บ ลราชธานี ยั ง เป น เพี ย งชุ ม ชน
ที่ ก ลุ ม ชนอพยพเข า มาตั้ ง ถิ่ น ฐานอยู ที่ เ วี ย งดอนกองแขวงจํ า ปาสั ก เท า นั้ น ยั ง ไม ได ส ถาปนาเป น เมื อ ง
อุบลราชธานี จนถึงสิ้นสมัยสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช และในสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน พระพุทธ
ยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ทรงมีพระราชประสงคที่จะรวมพลเมืองเพื่อเปนกําลังของประเทศ โดยทรงมี
พระราชกําหนดวา หากเจาเมืองใดหรือบุคคลใดรวมไพรพลไดมากตั้งเมืองเปนปกแผนมั่นคงก็จะไดรับ
โปรดเกลาฯ แตงตั้งใหเปนเจาเมือง พระปทุมสุรราช (ทาวคําผง) จึงอพยพครอบครัวไพรพลจากเวียงดอน
กองมาตั้งหลักแหลงบริเวณหวยแจระแม จนตอมาพระปทุมสุรราชสามารถยกทัพปราบกบฏไดชัยชนะ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชจึงโปรดเกลาแตงตั้งพระปทุมราชสุริยวงศ ครองเมือง
อุ บ ลราชธานี และเป น เจ า เมื อ งคนแรกของอุ บ ลราชธานี ให ย กฐานะบ า นแจระแม ขึ้ น เป น
“เมื องอุ บ ลราชธานี ” พ.ศ. 2335 และภายหลั ง ไดยายไปตั้งเมืองใหมที่ “ดงอูผึ้ง ” อัน เปน ที่ตั้งเมือง
อุบลราชธานีในปจจุบัน เหตุที่มี “ราชธานี” ตอทายนั้นเปนเพราะวา มีเจาเมืองสืบมาถึง 4 คน และในสมัย
กรุงรัตนโกสินทรตอนตนจังหวัดอุบ ลราชธานี มีฐ านะเป นเมืองสําคัญเมืองหนึ่งเปน ที่ตั้งกองบัญชาการ
มณฑลอี ส านมาโดยตลอด จนถึ ง รั ช กาลพระบาทสมเด็ จ พระปกเกล า เจ า อยู หั ว ในป พ.ศ. 2468
ได มี ก ารยุ บ เลิ ก มณฑลอุ บ ลราชธานี จึ ง นั บ ได ว า จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ไ ด รั บ การปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลง
จนกลายเปนจังหวัดที่มีความเจริญกาวหนาทัดเทียมจังหวัดตาง ๆ ของไทยหลายจังหวัด

ตราประจําจังหวัดอุบลราชธานี

คําขวัญของ จังหวัดอุบลราชธานี
“เมืองดอกบัวงาม แมน้ําสองสี มีปลาแซบหลาย หาดทรายแกงหิน ถิ่นไทยนักปราชญ ทวยราษฎร
ใฝธรรม งามล้ําเทียนพรรษา ผาแตมกอนประวัติศาสตร”
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ที่ตั้งอาณาเขต
จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งอยูทางดานตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ อยูหาง
จากกรุ ง เทพมหานคร ประมาณ 630 กิ โ ลเมตรหรื อ 575 กิ โ ลเมตร โดยทางรถไฟ มี เ นื้ อ ที่ ป ระมาณ
16,112.650 ตารางกิ โ ลเมตร หรื อ ประมาณ 10.069 ล า นไร คิ ด เป น ร อ ยละ 9.16 ของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีอาณาเขตติดตอดังนี้
ทิศเหนือ ติดตอ จังหวัดอํานาจเจริญ จังหวัดยโสธร และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศตะวันออก ติดตอ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศใต ติดตอ ประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย และจังหวัดศรีสะเกษ
ทิศตะวันตก ติดตอ จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดยโสธร

ลักษณะภูมิประเทศ
จั งหวั ดอุ บลราชธานี ตั้ งอยู ในบริเวณที่ เรียกวา แองโคราช (Korat basin) โดยสู งจาก
ระดับน้ําทะเล เฉลี่ย ประมาณ 68 เมตร (227 ฟุต) ลักษณะโดยทั่วไปเปนที่สูงต่ํา เปนที่ราบสูงลาดเอียงไปทาง
ตะวันออกมีแมน้ําโขง เปนแนวเขตกั้นจังหวัดอุบลราชธานีกับสาธารณรัฐประชาชนลาวมีแมน้ําชีไหลมา
บรรจบกับแมน้ํามูลซึ่งไหลผานกลางจังหวัดจากทิศตะวันตกมายังทิศตะวันออกแลวไหลลงสูแมน้ําโขงที่อําเภอ
โขงเจียม และมีลําน้ําใหญ ๆ อีกหลายสายไดแกลําเซบก ลําโดมใหญ ลําโดมนอย และมีภูเขาสลับซับซอนหลาย
แหงทางบริเวณชายแดนตอนใต ที่สําคัญคือเทือกเขาบรรทัดและเทือกเขาพนมดงรักซึ่งกั้นอาณาเขตระหวาง
จังหวัดอุบลราชธานี กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และกัมพูชา
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ลักษณะภูมิอากาศ
จังหวัดอุบลราชธานี อยูในเขตที่มีปริมาณน้ําฝนคอนขางสูง เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณน้ําฝน
เฉลี่ยของจังหวัดอื่น ๆ
ฤดูฝน จะเริ่มตั้งแตเดือนพฤษภาคมเรื่อยไป จนถึงปลายเดือนตุลาคม และมักปรากฏเสมอวา
ฝนทิ้งชวงในเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม แตระยะเวลาการทิ้งชวงมักจะไมเหมือนกันในแตละป และ
ในชวงปลายฤดูฝน มักจะมีพายุดีเปรสชั่นฝนตกชุก บางปอาจมีน้ําทวมแตไมรุนแรงนัก
ฤดูหนาว เนื่องจากเปน จังหวัดที่ตั้งอยูทางทิศตะวันออกสุดของประเทศ ทําใหไดรับอิทธิพล
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ กอนภูมิภาคอื่น อุณหภูมิจะเริ่มลดต่ําลงตั้งแตเดือนตุลาคมและจะสิ้นสุด
ปลายเดือนมกราคม
ฤดู ร อ น ถึ ง แม ว า เคยปรากฏบอ ยครั้ งว า อากาศยั ง คงหนาวเย็ น ยื ด เยื้ อ มาจนถึ ง ปลายเดื อ น
กุมภาพันธ โดยสวนใหญแลวอากาศจะเริ่มอบอาวในเดือนกุมภาพันธไปจนถึงประมาณตนเดือนพฤษภาคม
ซึ่ ง อาจจะมี ฝ น เริ่ ม ตกอยู บ า งในปลายเดื อ นเมษายน แต ป ริ ม าณน้ํ า ฝนมั ก จะไม เ พี ย งพอ เพาะปลู ก
นอกจากนั้ น ลั ก ษณะภู มิ อ ากาศทั่ ว ไป คล า ยคลึ ง กั บ จั ง หวั ด อื่ น ๆ ในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
คื อ จะมี อ ากาศร อ นและค อนข า งหนาวในฤดูห นาว ส ว นในฤดู ฝ นจะมี ฝ นตกชุก ในชว งเดือ นมกราคม
ถึงเดือนพฤศจิกายน

ดานการปกครองและประชากร
จังหวัดอุบลราชธานี แบงการปกครองสวนภูมิภาคออกเปน 20 อําเภอ 5 กิ่งอําเภอ 219 ตําบล
มีประชากรทั้งสิ้น 1,836,523 คน เปนชาย 921,576 คน และหญิง 914,947 ผูชายคิดเปนรอยละ 50.18
ผูหญิงคิดเปนรอยละ 49.82
ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 http://www.dopa.go.th/

.
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จังหวัดอํานาจเจริญ
จังหวัดอํานาจเจริญมีประชากรทั้งสิ้น 372,241 คน ชาย 186,476 คน หญิง 185,765 คน
ประชากรสวนใหญอาศัยอยูในเขตพื้นที่ชุมชน อําเภอเมืองอํานาจเจริญ โครงสรางประชากรเปน ชาวไทยอีสาน
มีไทยเชื้อสายจีน เชื้อสายลาว และเชื้อสายเวียดนามอยูเล็กนอย ตั้งอยูทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
ไทยระยะทางหางจากกรุงเทพมหานคร โดยรถยนตประมาณ 568 กิโลเมตร มีพื้นที่การปกครอง ทั้งสิ้น
3,161.248 ตารางกิโลเมตร

ตราประจําจังหวัดอํานาจเจริญ

รูปพระมงคลมิ่งเมือง เปลงแสงฉัพพรรณรังสี เปลงรัศมีโดยรอบ พระเศียร ซึ่งใหความคุมครอง
ชาวเมือง

คําขวัญประจําจังหวัดอํานาจเจริญ
“ พระมงคลมิ่งเมือง แหลงรุงเรืองเจ็ดลุมน้ํา งามล้ําถ้ําศักดิ์สิทธิ์ เทพนิมิต พระเหลา เกาะ แกง
เขาแสนสวย เลอคาดวยผาไหม ราษฎรเลื่อมใสใฝธรรม”

สัญลักษณประจําจังหวัด
ตนไมประจําจังหวัด: ตะเคียนหิน (Hopea ferrea Heim.)
ดอกไมประจําจังหวัด: ดอกจานเหลือง (Butea monosperma O.Ktze)

อาณาเขตติดตอ ดังนี้
ทิศเหนือ : ติดเขตจังหวัดยโสธร ที่อําเภอเลิงนกทา และจังหวัดมุกดาหาร ที่อําเภอดอนตาล
ทิศตะวันออก : ติดเขตประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามแนวฝงแมน้ําโขงดานอําเภอ
ชานุมานเปนระยะทาง 38 กิโลเมตร และจังหวัดอุบลราชธานีที่อําเภอเขมราฐ อําเภอกุดขาวปุน และอําเภอ
ตระการพืชผล
ทิศตะวันตก : ติดเขตจังหวัดยโสธร ที่อําเภอปาติ้ว และอําเภอเลิงนกทา
ทิศใต : ติดเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่อําเภอมวงสามสิบ
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แผนที่จังหวัดอํานาจเจริญ

สภาพภูมิศาสตรจังหวัดอํานาจเจริญ
โดยทัว่ ไปจังหวัดอํานาจเจริญเปนที่ลุมมีเนินเขาเตี้ยๆ ลักษณะดินเปนดินรวนปนทราย
และดินลูกรังบางสวน มีลําน้ําที่สําคัญไหลผาน 3 สาย คือ
1. แมน้ําโขง
2. ลําเซบก
3. ลําน้ําเซบาย
จังหวัดอํานาจเจริญ มีลักษณะภูมิอากาศแบบ Tropical Savannah คือ จะเห็นความแตกตาง
ของฤดูฝนและฤดูแลงอยางชัดเจน มีชวงกลางวันยาวในฤดูรอนและมีอุณหภูมิสูงตลอดป สภาพภูมิอากาศ
แบ ง ออกเป น 3 ฤดู ฤดู ฝ นเริ่ มตั้ ง แต เ ดือนพฤษภาคมถึ งกลางเดือนตุล าคม ฤดู ห นาวเริ่ มตั้ง แตเ ดือ น
พฤศจิกายนถึงมกราคม ฤดูรอนเริ่มตั้งแตเดือนกุมภาพันธถึงเดือนเมษายน

ดานการปกครองและประชากร
จังหวัดอํ านาจเจริ ญ แบงการปกครองสวนภูมิภ าคออกเปน 7 อําเภอ 56 ตําบล 653 หมูบา น
มีประชากรทั้งสิ้น 374,698 คน เปนชาย 187,519 คน และหญิง 187,179 ผูชายคิดเปนรอยละ 50.18
ผูหญิงคิดเปนรอยละ 49.82
ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 http://www.dopa.go.th/
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2. ขอมูลพื้นฐาน
ขอมูลดานการศึกษา
ตารางที่ 1 จํานวนสถานศึกษาในสังกัด นักเรียนและหองเรียน ปการศึกษา 2557
ระดับชั้นที่เปดสอน
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
รวมทั้งสิ้น

จํานวน
โรงเรียน
81
81
81

จํานวน
นักเรียน
40,571
38,682
79,253

จํานวน
หองเรียน
1,132
1,019
2,151

อัตราสวน
นักเรียน : หอง
35
37
72

ตารางที่ 2 จํานวนนักเรียนจําแนกเปนรายจังหวัด ปการศึกษา 2557
จังหวัด
อุบลราชธานี
อํานาจเจริญ

รวมทั้งสิ้น

จํานวน
โรงเรียน

59
22
81

จํานวนนักเรียน
ชาย
ม.ตน
14,055
4,511
18,566

หญิง
ม.ปลาย
11,015
3,277
14,292

ม.ตน
16,937
5,068
22,005

ม.ปลาย
19,163
5,227
24,390

จํานวน
หองเรียน
1,644
507
2,151

ตารางที่ 3 แสดงจํานวนสถานศึกษา แยกขนาดตามจํานวนนักเรียน ปการศึกษา 2557
ขนาดโรงเรียน
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ
ขนาดใหญพิเศษ

จํานวนนักเรียน
0 - 500
501 – 1,500
1,501 – 2,500
2,501 ขึ้นไป
รวมทั้งสิ้น

จํานวนโรงเรียน
31
35
8
7
81

ที่มา : สถิติขอมูลทางการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ปการศึกษา 2557
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ตารางที่ 4

แสดงจํานวนสถานศึกษา แยกเปนสหวิทยาเขต จํานวน 8 สหวิทยาเขต

สหวิทยาเขต
1
2
3
4
5
6
7
8

จังหวัด
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อํานาจเจริญ
อํานาจเจริญ
รวมทั้งสิ้น

จํานวน
โรงเรียน
9
11
11
8
8
12
11
11
81

จํานวน
นักเรียน
10,535
10,518
10,497
6,692
8,302
14,626
9,664
8,419
79,253

จํานวน
หองเรียน
282
261
301
199
230
371
259
248
2,151

ตารางที่ 5 ขอมูลนักเรียน พักนอน พิการ ดอยโอกาส ปการศึกษา 2557
ที่
1
2
3

ประเภทนักเรียน
พักนอน
พิการ
ดอยโอกาส
รวมทั้งสิ้น

จํานวน (คน)
3,233
732
57,345
61,310

ตารางที่ 6 ขอมูลนักเรียนออกกลางคัน จําแนกตามประเภท ปการศึกษา 2557
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ประเภทนักเรียน
มีปญหาในการปรับตัว
สมรส
ตองคดี/ถูกจับ
เจ็บปวย/อุบัติเหตุ
หาเลี้ยงครอบครัว
อพยพตามผูปกครอง
ฐานะยากจน
มีปญหาครอบครัว
กรณีอื่น ๆ
อายุนอกเกณฑ
รวมทั้งสิ้น

จํานวน (คน)
22
31
3
1
5
69
39
34
96
1
301

ที่มา : ขอมูลรายงานสารสนเทศทางการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ปการศึกษา 2557
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ขอมูลดานบุคลากร
ตารางที่ 7 แสดงจํานวนบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ที่

ประเภท

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ศึกษานิเทศก
กลุมอํานวยการ
กลุมบริหารงานบุคคล
กลุมนโยบายและแผน
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา
กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
หนวยตรวจสอบภายใน
ครูชวยราชการ
ลูกจางประจํา
พนักงานราชการ/ลูกจางชั่วคราว
รวมทั้งสิ้น

เพศ
ชาย
1
6
5
1
2
3
1
12
31

หญิง
2
7
4
3
3
6
1
3
1
1
1
11
43

รวม
ทั้งสิ้น
1
8
12
5
5
6
6
1
4
1
1
1
23
74

ที่มา : ขอมูลรายงานสารสนเทศทางการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ปการศึกษา 2557
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปการศึกษา 2556
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
*******************
1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2556
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 (จําแนกตามกลุมสาระการเรียนรูรายวิชา)
กลุมสาระวิชา

ระดับ
ภาษาไทย คณิตศาสตร
ผลระดับประเทศ
ผลระดับเขตพื้นที่

44.25
43.80

25.45
24.39

วิทยาศาสตร

37.95
36.51

สังคม

สุขศึกษา

ศิลปะ

การงาน

คาเฉลี่ย
รวม

30.35 39.37
28.77 38.63

58.30
58.35

43.65 44.46
43.52 44.32

40.47
39.79

อังกฤษ

2. เปรียบเทียบผลคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2554 , 2555 และ 2556
คะแนนเฉลีย่ ( X )
กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
ภาษาตางประเทศ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เฉลี่ยทุกกลุมสาระการเรียนรู

ปการศึกษา
2554

ปการศึกษา
2555

ปการศึกษา
2556

46.77
30.36
29.79
27.93
41.16
50.18
41.96
45.85
39.25

54.11
26.19
34.18
27.27
46.72
57.62
42.81
76.70
41.95

43.80
24.39
36.51
28.77
38.63
58.35
43.52
44.32
39.79

ผลการ
เปรียบเทียบ
คะแนนเฉลีย่
ป 2555-2556
ระดับประเทศ
(รอยละของการ
พัฒนา)

-10.31
-1.80
2.33
1.24
-8.09
0.73
0.71
-2.38
-2.20

44.25
25.45
37.95
30.35
39.37
58.30
43.65
44.46
40.47
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3. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2556
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 (จําแนกตามกลุมสาระการเรียนรูรายวิชา)
กลุมสาระวิชา

ระดับ
ภาษาไทย คณิตศาสตร
ผลระดับประเทศ
ผลระดับเขตพื้นที่

49.26
47.18

20.48
17.89

วิทยาศาสตร

30.48
29.32

สังคม

สุขศึกษา

ศิลปะ

การงาน

คาเฉลี่ย
รวม

25.35 33.02
27.71 31.50

62.03
60.10

29.00 49.98
27.22 48.46

37.45
35.42

อังกฤษ

4. เปรียบเทียบผลคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2554 , 2555 และ 2556
คะแนนเฉลีย่ ( X )
กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
ภาษาตางประเทศ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เฉลี่ยทุกกลุมสาระการเรียนรู

ปการศึกษา
2554

ปการศึกษา
2555

ปการศึกษา
2556

39.83
20.12
26.36
18.74
31.83
53.52
26.86
46.37
32.91

44.66
20.12
31.83
19.27
35.04
53.02
30.98
43.62
34.82

47.18
17.89
29.32
21.71
31.50
60.10
27.22
48.46
35.42

ผลการ
เปรียบเทียบ
คะแนนเฉลีย่
ป 2555-2556
ระดับประเทศ
(รอยละของการ
พัฒนา)

2.52
-2.23
-2.51
2.44
-3.54
7.08
-3.76
4.84
0.61

49.26
20.48
30.48
25.35
33.02
62.03
29.00
49.98
37.45

ที่มา : ขอมูลรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปการศึกษา 2556 กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
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โครงสร้างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
คณะกรรมการเขตพื้นที่

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

หน่วยตรวจสอบภายใน

กลุ่มอานวยการ
* กลุ่มงานบริหารทั่วไป
* กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
* กลุ่มงานประสานงาน

กลุ่มบริหารงานบุคคล
* งานธุรการ
* กลุ่มงานวางแผนอัตรากาลังและ
กาหนดตาแหน่ง
* กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
* กลุ่มงานบาเหน็จความชอบและ
ทะเบียนประวัติ
* กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร
* กลุ่มงานวินัยและนิติการ
* งานเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษา

กลุ่มนโยบายและแผน
* งานธุรการ
* กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
* กลุ่มงานนโยบายและแผน
* กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ
* กลุ่มงานติดตาม ประเมินและ
รายงานผล
* กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
* งานธุรการ
* กลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพการ
จัดการศึกษา
* กลุ่มงานส่งเสริมกิจการ
นักเรียน
* กลุ่มงานส่งเสริมสวัสดิการ
สวัสดิภาพและกองทุนเพื่อ
การศึกษา
* กลุ่มงานส่งเสริมกิจการพิเศษ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
* กลุ่มงานบริหารการเงิน
* กลุ่มงานบริหารบัญชี
* กลุ่มงานบริหารพัสดุและสินทรัพย์

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา
* งานธุรการ
* กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และกระบวนการเรียนรู้
* กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
* กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
* กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบ
บริหารและการจัดการศึกษา
* กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา
* กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
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สวนที่ 2
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา
นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
1. เรงรัดปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบ และกระบวนการการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระบบใหมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณ ทันโลก ใหสําเร็จอยางเปนรูปธรรม
2. เรงพัฒนาความแข็งแกรงทางการศึกษา ใหผูเรียนทุกระดับทุกประเภท รวมถึงเด็กพิการ และ
ดอยโอกาส มีความรู และทักษะแหงโลกยุคใหมควบคูกันไป โดยเฉพาะทักษะการอาน เขียน และการคิด
เพื่อใหมีความพรอมสูการศึกษาระดับสูง และโลกของการทํางาน
3. เร งปรั บระบบสนับ สนุ น การจัดการศึกษา ที่สอดคลองไปในทิศทางเดีย วกัน มีการประสาน
สัม พัน ธ กับ เนื้ อ หา ทั ก ษะ และกระบวนการเรี ย นการสอน ประกอบด ว ย มาตรฐานและการประเมิ น
หลักสูตรและการสอน การพัฒนาทางวิชาชีพ สภาพแวดลอม การเรียนรู
4. ยกระดั บ ความแข็ ง แกร ง มาตรฐานวิ ช าชี พ ครู แ ละผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาให ค รู เ ป น ผู ที่ มี
ความสามารถและทั ก ษะที่ เ หมาะสมกั บ การพั ฒ นาการเรี ย นรู ข องผู เ รี ย น ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
มีความสามารถในการบริหารจัดการ และเปนผูนําทางวิชาการ ครูและผูบริหารสถานศึกษาประพฤติตนเปน
แบบอย า งที่ ดี แ ก ผู เ รี ย น สร า งความมั่ น ใจและไว ว างใจ ส งเสริ มให รั บ ผิ ด ชอบต อ ผลที่ เ กิด กั บ นัก เรี ย น
ที่สอดคลองกับวิชาชีพ
5. เร ง สร า งระบบให สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา เป น องค ก รคุ ณ ภาพที่ แ ข็ ง แกร ง และ
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ค วามสามารถรั บ ผิ ด ชอบการจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานที่ มี คุ ณ ภาพ และมาตรฐาน
ไดเปนอยางดี
6. เรงรัดปรับปรุงโรงเรียนใหเปนองคกรที่มีความเขมแข็ง มีแรงบันดาลใจ และมีวิสัยทัศนในการ
จั ด การศึ กษาขั้ น พื้ น ฐานที่ ชั ดเจน เป น สถานศึกษาคุณภาพและมีป ระสิทธิภ าพ ที่ส ามารถจัดการเรีย น
การสอนไดอยางมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล
7. สรางระบบการควบคุมการจัดการการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาที่มีขอมูล สารสนเทศ และ
ขาวสาร เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนอยางพรอมบริบูรณ และมีนโยบายการประเมินผลอยางเปน
รูปธรรม
8. สรางวัฒนธรรมใหมในการทํางาน เรงรัดการกระจายอํานาจและความรับผิดชอบ ปรับปรุงระบบ
ของโรงเรียน ใหเปนแบบรวมคิดรวมทํา การมีสวนรวม และการประสานงาน สามารถใชเครือขายการ
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พัฒ นาการศึ กษาระหว างโรงเรีย นกับ โรงเรีย น องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรวิช าชีพ กลุมบุคคล
องคกรเอกชน องคกรชุมชน และองคกรสังคมอื่น
9. เรงปรับระบบการบริหารงานบุคคล มุงเนนความถูกตอง เหมาะสมและเปนธรรม ใหเปนปจจัย
หนุนในการเสริมสรางคุณภาพและประสิทธิภาพ ขวัญและกําลังใจ สรางภาวะจูงใจ แรงบันดาลใจ และ
ความรับผิดชอบในความสําเร็จตามภาระหนาที่
10. มุงสรางพลเมืองดีที่ตื่นตัว และอยูรวมกับผูอื่นในสังคมพหุวัฒนธรรมได และทําใหการศึกษา
นําการแกปญหาสําคัญของสังคม
11. ทุมเทมาตรการเพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่พัฒนาลาหลังและโรงเรียนขนาดเล็กที่ไมได
คุณภาพ เพื่อไมใหผูเรียนตองเสียโอกาสไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ
.

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
5 นโยบายทั่วไป
1. การพัฒนาและปฏิรูปการศึกษา จะตองยึดหลักการมีสวนรวม การกระจายอํานาจ และความตองการ
ของทุกภาคสวนในสังคม มีความสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแขงขันของประเทศ
รวมทั้งเปนตามกระบวนการของสภาปฏิรูปแหงชาติ และสภานิติบัญญัติแหงชาติ และแนวนโยบายของ
คณะรัฐมนตรี เพื่อใหการดําเนินงานเปนที่ยอมรับและเกิดความมั่นคงยั่งยืนในระบบการศึกษาของไทย
2. การสรางโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย จะตองใหความสําคัญกับการสรางความเทาเทียมและ
เปนธรรม โดยการนอมนําแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษาสมัยใหมเขามาประยุกตใช เพื่อเปนการสงเสริมใหประชาชนทุกกลุม
ไดมีโอกาสเขาถึงองคความรูไดโดยสะดวก และสามารถพัฒนาและประยุกตใชองคความรูในการดําเนินชีวิต
ไดอยางตอเนื่อง รวมทั้งเปนการยกระดับคุณภาพการศึกษาอยางเทาเทียม
3. การพั ฒนาระบบการจัดการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษา จะตองใหความสํ าคัญ
กับการยกระดับความรูใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล ควบคูไปกับการสงเสริมการเรียนรูภูมิปญญา
ท อ งถิ่ น และปลู ก ฝ ง คุ ณ ธรรม การสร า งวิ นั ย ปลู ก ฝ ง อุ ด มการณ ค วามยึ ด มั่ น ในสถาบั น ชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย การมีจิตสาธารณะ ความตระหนักถึงผลประโยชนของสวนรวมมากกวาสวนตน และ
เสริมสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองในหลักการประชาธิปไตย เคารพความคิดเห็นของผูอื่น ยอมรับความ
แตกตางหลากหลายทางความคิด อุดมการณ และความเชื่อ รวมทั้งรูคุณคาและสืบสานวัฒนธรรมและ
ขนบประเพณีอันดีงามของไทย
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4. การสงเสริมและยกสถานะของครูซึ่งเปนบุคลากรหลักในระบบการศึกษา จะตองใหความสําคัญกับ
การสรางเสริมใหวิชาชีพครูเปนวิชาชีพชั้นสูงในสังคม เปนบุคลากรที่ไดรับการยกยองวาเปนแบบอยางที่ดี
ในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม มีภูมิความรูและทักษะในการสื่อสารถายทอดความรูที่เหมาะสม มีทัศนคติ
ที่ ดี ต อวิ ช าชี พครู ตลอดจนมี ฐ านและคุ ณภาพชีวิตที่ ดีส อดคลองกับ สภาพทางเศรษฐกิจ และสังคมไทย
ในปจจุบัน
5. การบริหารและการปฏิบัติราชการกระทรวงในทุกระดับ จะตองใหความสําคัญกับการบูรณาการ
การปฏิบัติของทุกหนวยงานในสังกัดใหเปนไปในทิศทางเดียวกันและประสานสอดคลองกับหนวยงานภาครัฐ
ภาคเอกชนและภาคประชาชนที่เกี่ยวของ รวมทั้งเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล ปราศจากการทุจริตคอรัปชั่น
ตลอดจนใหความสําคัญกับการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับงานดานการศึกษาที่ถูกตอง รวดเร็ว และ
ตรงกับความตองการของสังคม

7 นโยบายเฉพาะ (ดําเนินการใหเห็นผลใน 1 ป)
1. การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตและสนับสนุนการแกไขปญหาและพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต
เปาหมายในการดําเนินนโยบาย
1.1 การพัฒนาการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษามีความเหมาะสมกับพื้นที่
1.2 สามารถยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึกษาโดยอาศัย ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่อการศึกษา
สมัยใหมเขามาประยุกตใช และแกไขปญหาการอานภาษาไทยไมออกและเขียนไมไดของนักเรียนในพื้นที่
อยางจริงจัง
1.3 สามารถพัฒนาระบบการใหคาตอบแทน สิ่งจูงใจและสวัสดิการ สําหรับบุคลากรทางการศึกษา
ในพื้นที่เสี่ยงภัยไดอยางเหมาะสม
1.4 มีมาตรการดานความปลอดภัยที่ชัดเจนสําหรับนักเรียนนักศึกษา ครูอาจารย และสถานศึกษา
โดยการบูรณาการแผนและการปฏิบัติรวมกับหนวยงานความมั่นคงในพื้นที่
1.5 มีกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาและการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนในพื้นที่เสี่ยงภัย
รวมทั้งกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู เพิ่มพูนประสบการณ เปดโลกทัศนและสรางความหวัง การยึดมั่นในหลัก
คุณธรรมและและสถาบันหลักของชาติ ใหกับนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตอยางตอเนื่อง
1.6 สามารถเสริมสรางความเข าใจที่ถูกตองใหกับองคการระหวางประเทศโดยเฉพาะองคการ
สหประชาชาติและยูเนสโก ประเทศกลุมประชาชาติมุสลิม ประเทศเพื่อนบาน และสื่อมวลชน อยางตอเนื่อง
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2. การเตรี ยมความพรอมเข าสู ประชาคมอาเซียนในป 2558 และการดํ า รงความต อเนื่องภายหลัง
การกาวเขาสูประชาคมอาเซียน
เปาหมายในการดําเนินนโยบาย
2.1 โครงสรางพื้นฐานทางการศึกษาของภาครัฐและเอกชน นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย และ
บุคลากรทางการศึกษา มีความพรอมในการกาวเขาสูประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558
2.2 มี กิ จ กรรมการเรี ย นรู ขยายความสั ม พั น ธ แ ละพั ฒ นาความร ว มมื อ ทางการศึ ก ษา และ
การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา กับประเทศสมาชิกอาเซียนอยางตอเนื่อง
2.3 สามารถพั ฒ นาและเสริ ม ทั ก ษะด า นภาษาอั ง กฤษและภาษาประเทศสมาชิ ก อาเซี ย น
สรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับอาเซียน การยอมรับในความแตกตางหลากหลายในลักษณะพหุสังคม
วั ฒ นธรรม และให ความเคารพในอุ ด มการณ ความเชื่ อบนพื้น ฐานของหลัก สิท ธิม นุษ ยชนและศั กดิ์ ศ รี
ของความเปนมนุษย ใหกับนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ ใหเห็นผล
อยางเปนรูปธรรม
3. การพัฒนาศักยภาพการแขงขันและสนับสนุนการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน
3.1 มี แนวทางการส งเสริมและดําเนิน การเพื่อปรับสัดสวนผูเรียนอาชีวศึกษาและสามัญศึกษา
ใหเหมาะสมกับความตองการกําลังคนในตลาดแรงงานรองรับการพัฒนาประเทศ
3.2 มีแนวทางการพัฒนาหลักสูตร ระบบการจัดการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา รองรับ
ทิศทางการพัฒนาประเทศโดยใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมเปนฐานการพัฒนา
3.3 มีกิจกรรมที่เปนการสงเสริมการวิจัย พัฒนา และการสรางนวัตกรรมในสถาบันทางการศึกษา
เพื่อการนําไปใชประโยชนและสรางมูลคาสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
3.4 มีแผนงานและโครงการเพื่อสงเสริมการผลิตกําลังคนดานการอาชีวศึกษาตอบสนองตอภาคการ
ผลิ ตสิ นค า และอาหาร ภาคการท องเที่ย ว ภาคการบริการ ภาคการขนสง บุคลากรทางการแพทยและ
พยาบาล และอื่น ๆ ในสาขาที่มีความขาดแคลน ใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานทั้งดาน
ปริมาณและคุณภาพ โดยใหความสําคัญกับการสงเสริมการมีสวนรวมและการจัดทําความตกลงรวมระหวาง
ภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุนการผลิต การพัฒนาระบบการจัดการ และการพัฒนากําลังคน ทั้งระบบ
3.5 มีกิจกรรมเพื่อสนับสนุนและสงเสริมการเผยแพรความรูและการพัฒนาตอยอดความรูเพื่อใช
ประโยชนในเชิงพาณิชย วิสาหกิจ การประกอบอาชีพและดําเนินธุรกิจ ควบคูไปกับการเผยแพรองคความรู
และ แนวทางการประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชกับการดําเนินชีวิตประจําวันในการศึกษา
ทั้งในระบบและนอกระบบอยางเปนรูปธรรม

.
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4. การมุงเนนการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพ
เปาหมายในการดําเนินนโยบาย
4.1 มีแนวทางการพัฒนาระบบการผลิตครูใหเพียงพอตอความตองการและเหมาะสมกับอัตรากําลัง
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และปรับระบบการรับรองมาตรฐานวิชาชีพครูใหเอื้อตอการเพิ่ม
โอกาสใหมีบุคลากรที่มีความรูและประสบการณที่เหมาะสมเขามาในระบบการศึกษา
4.2 ระบบการบริหารงานบุคคล การยายการบรรจุ และการประเมินวิทยฐานะของครูและบุคลากร
ทางการศึ ก ษา มี ม าตรฐานระดั บ สากล สามารถเพิ่ ม ศั ก ยภาพในการให ก ารศึ ก ษาและลดภาระงาน
ที่ไมจําเปนรวมทั้งไมสงผลกระทบตอการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
4.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีจิตวิญญาณของความเปนครู การเปนครูมืออาชีพ และยึดมั่น
ในจรรยาบรรณของวิชาชีพ
4.4 สามารถกําหนดแนวทางการพัฒนาตามเสนทางวิชาชีพและความกาวหนาในหนาที่การงานได
อยางเปนระบบ มีระบบสนับสนุนการพัฒนาตนเองและการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางตอเนื่อง โดยอาศัย
เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมเขามาประยุกตใชในการระบบคลังความรู การแลกเปลี่ยนเรียนรู และการ
ประเมินผลอยางเปนรูปธรรม
4.5 มีแผนงานและโครงการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
โดยการพัฒนาระบบสวัสดิการแกไขปญหาและใหการชวยเหลือที่ยั่งยืน และใหความสําคัญกับการแกไข
ปญหาหนี้สินอยางเปนระบบ
5. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาใหทันสมัย
เปาหมายในการดําเนินนโยบาย
5.1 นอมนําแนวทางการพัฒนาระบบการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาเปนหลักใน
การดําเนินแผนงานและโครงการในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
5.2 การดํ าเนิน แผนงานและโครงการในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อการศึกษา
จะตองพิจารณาถึงความพรอมและความเหมาะสมกับหลักสูตรและระดับการเรียนการสอน ความคุมคา
ความจําเปนในการลดอุปสรรคและเปนการเพิ่มประสิทธิภาพ การยกระดับคุณภาพการศึกษา รวมทั้งความ
เทาเทียมและครอบคลุมพื้นที่
5.3 มีแผนงานและโครงการในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเรียนการสอน
อยางเต็มรูปแบบ โดยขยายโรงเรียนนํารองในการจัดทําหองเรียน Smart Classroom ออกสูสวนภูมิภาค
มากขึ้น
5.4 สามารถใช ร ะบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารจั ด การและบู ร ณาการเครื อ ข า ย
คอมพิวเตอร เครือขายตาง ๆ เชื่อมโยงกับสถิติขอมูลทางการศึกษา และประมวลผลขอมูลที่จําเปนสําหรับ
ใชประกอบการตัดสินใจในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
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6. การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ร าชการตามแผนปฏิบั ติ ร าชการ ประจํ า ป ง บประมาณ 2558
ของกระทรวงศึกษาธิการ
เปาหมายในการดําเนินนโยบาย
6.1 สามารถถายทอดนโยบายพื้นฐานและนโยบายเรงดวนของคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับดาน
การศึกษาลงสูแผนปฏิบัติราชการประจําป เพื่อใหการนําสูการปฏิบัติสามารถดําเนินการไดอยางชัดเจนและ
ติดตามความกาวหนาในการดําเนินการไดอยางตอเนื่อง
6.2 สามารถสื่ อสารถายทอดใหทุกหนวยงานและบุคลากรทุกระดับ มีความรูและความเขาใจ
ในสาระสํ า คั ญ ของแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ป ง บประมาณ 2558 และพั ฒ นาตั ว ชี้ วั ด ที่ ชั ด เจน
เพื่อประสิทธิภาพในการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ ภายในชวงเดือนแรกของปงบประมาณ เพื่อใหการปฏิบัติ
ราชการในภาพรวมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเปนไปในทิศทางเดียวกัน
6.3 หนวยงานสวนกลางสามารถใหการสนับสนุนทรัพยากรอยางเพียงพอในการปฏิบัติราชการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2558 ของหนวยปฏิบัติในระดับพื้นที่
6.4 มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการรายงานใหมีประสิทธิภาพ เพื่อใหการได
ขอมูลสารสนเทศที่ถูกตองและรวดเร็ว เพื่อการทบทวนและปรับปรุงการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายไดทัน
ตอเหตุการณ
6.5 สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติราชการและผลการเบิกจายงบประมาณ
เปนรายไตรมาสไดอยางตอเนื่อง และสามารถกําหนดมาตรการเพื่อปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและ
แกไขปญหาอยางทันตอสถานการณ มีระบบวิเคราะหประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณและจัดทําแผน
เพิ่มประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบการกํากับดูแลเพื่อใหเกิดความโปรงใส และเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ
ที่มีประสิทธิภาพเพื่อใหการเบิกจายงบประมาณเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
7. การดําเนินการตามแผนการศึกษาแหงชาติและการปฏิรูปการศึกษา
เปาหมายในการดําเนินนโยบาย
7.1 มีความกาวหนาในการดําเนินการตามแผนการศึกษาแหงชาติฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 และ
เป น ไปตามเป า หมายเมื่ อสิ้ น สุ ดแผนฯ ป พ.ศ.2559 และสามารถดําเนิ น การจั ดทํารา งแผนการศึกษา
แหงชาติในหวงระยะเวลาตอไป
7.2 มีแผนงานและโครงการในการจัดและสงเสริมการศึกษา โดยเฉพาะการดําเนินการตอเนื่องของ
การปฏิรูปการเรียนรูทั้งระบบใหเชื่อมโยงกันทั้งการปฏิรูปหลักสูตรและการปฏิรูปการเรียนการสอนกับการ
เรียนรูยุคใหม ปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาครู การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับ
การปฏิรูปการเรียนรู การยกระดับคุณภาพการศึกษาสูมาตรฐานสากล และการสงเสริมใหเอกชนมีสวนรวม
ในการจัดและสนับสนุนการศึกษา
.
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7.3 สามารถติดตามรายละเอียดแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของสภาปฏิรูปแหงชาติ สภานิ ติ
บั ญ ญั ติ แ ห ง ชาติ และแนวนโยบายของคณะรั ฐ มนตรี ไ ด อ ย า งต อ เนื่ อ ง และสามารถรายงานสรุ ป
ความกาวหนาเปนรายไตรมาส รวมทั้งสามารถวางแนวทางรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงโครงสราง
ระบบงาน กฎหมาย ระบบการบริหารจัดการ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ไดอยางเปนระบบ

10 นโยบายเรงดวน (ดําเนินการใหเห็นผลใน 3 เดือน)
1. เรงสํารวจและใหค วามชวยเหลือเยียวยา รวมทั้งฟน ฟูโรงเรียน สถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา
ครูอาจารย และบุคลากรทางการศึกษา ที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณอุทกภัย โดยเร็ว
เปาหมายในการดําเนินนโยบาย
โรงเรี ย น สถานศึ ก ษา นั ก เรี ย น นักศึ กษา ครูอาจารย และบุค ลากรทางการศึ กษา ไดรับ การ
ชวยเหลือเยียวยาและฟนฟู ใหสามารถทําการเรียนการสอนไดตามปกติอยางรวดเร็ว
2. เรงแกไขปญหาความรุนแรงและเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาอาชีวะอยางเปนระบบและตอเนื่อง
เปาหมายในการดําเนินนโยบาย
2.1 มีการดําเนินการรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อกําหนดมาตรการในการแกไขปญหาที่ชัดเจน
และมีการปฏิบัติอยางจริงจัง
2.2 ไม มี เ หตุ ท ะเลาะวิ ว าทของนั ก ศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาจนส ง ผลกระทบต อ ชี วิ ต และทรั พ ย สิ น
ของประชาชนทั่วไป/จํานวนเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาอาชีวศึกษาในชวง 3 เดือนลดลงอยางชัดเจน
3. เรงสรางคานิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ และกําหนดมาตรการเพื่อจูงใจใหนักเรียน นักศึกษา
พอแม ผู ปกครอง มี ความยิ น ดี และสงเสริมใหบุต รหลานเขา รับการศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษา
โดยเฉพาะวิชาชีพที่ขาดแคลน และเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน
เปาหมายในการดําเนินนโยบาย
3.1 มีกิจกรรมเสริมสรางภาพลักษณที่ดีของการศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษาอยางตอเนื่อง
3.2 มีการกําหนดแผนงานหรือมาตรการเพื่อจูงใจในการเขารับการศึกษาสายอาชีพอาชีวศึกษา
โดยเฉพาะวิชาชีพที่ขาดแคลน และมีระบบการติดตาม ควบคุม อยางเปนระบบและชัดเจน
4. ทบทวนหลั กสู ต ร การเรี ย นการสอน เพื่อใหผู เ รียนพัฒนากระบวนการคิด วิ เ คราะห มีเ วลาทํ า
กิจกรรม เพื่อพัฒนาความรู ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ รวมทั้งปลูกฝงในเรื่องคานิยมหลัก
มีคุณธรรม จริยธรรม สรางวินัย จิตสํานึกความรับผิดชอบตอสังคม การยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย และความภาคภูมิใจในการเปนคนไทย
.
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เปาหมายในการดําเนินนโยบาย
4.1 มีแนวทางปรับปรุงหลักสูตรใหเด็กและเยาวชนไดพัฒนากระบวนการคิด ทักษะ ความสามารถ
อย า งรอบด า นทั้ ง ร า งกาย อารมณ สั ง คม สติ ป ญ ญา การปลู ก ฝ ง ค า นิ ย ม 12 ประการ การเรี ย นรู
ประสบการณจ ากการทํากิจกรรม ฝกปฏิบัติอยางเหมาะสม แตละชวงวัย และการวางพื้นฐานเพื่อการ
ทํางาน การศึกษาเพื่ออาชีพ
4.2 นํารองรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ดี และผลักดันกฎหมายที่จะเปนรากฐานและ
กลไกการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาระยะยาว
5. เรงพิจารณาทบทวนการอุดหนุนรายหัวแกนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งของภาครัฐและ
เอกชน การชวยเหลือคาอุปกรณการเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา และการชวยเหลือเด็ก
ยากจน พิการ และดอยโอกาส
เปาหมายในการดําเนินนโยบาย
5.1 มีกระบวนการพิจารณาอยางรอบคอบและสามารถเสนอขออนุมัติ/เห็นชอบไดตามขั้นตอนตาม
กฎหมายและกฎระเบียบที่กําหนด
5.2 สามารถใหการอุดหนุนและการชวยเหลือมีความเหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม
ในปจจุบัน
6. เรงขยายบทบาทของภาคเอกชนในการมีสวนรวมในระบบการศึกษา โดยเฉพาะการจัดทําขอตกลง
ระหวางผูประกอบการธุรกิจเอกชนในการใหการสนับสนุนและการรับนักเรียนศึกษาเขาทํางานหลัง
สําเร็จการศึกษา และการสนับสนุนอื่น ๆ ใหเพิ่มมากขึ้น
เปาหมายในการดําเนินนโยบาย
6.1 มีแนวทางและมาตรการจูงใจภาคเอกชนใหเขามามีสวนรวมในระบบการศึกษา
6.2 มีการจัดทําขอตกลงกับผูประกอบการธุรกิจเอกชนในการใหการสนับสนุนเพิ่มมากขึ้น
7. เรงปรับระบบการบรรจุครูและการรับรองมาตรฐานวิชาชีพครูใหเอื้อตอการเพิ่มโอกาสใหมีบุคลากรที่
มีความรูและประสบการณที่เหมาะสมเขามาในระบบการศึกษาเพิ่มมากขึ้น เพื่อสนับสนุนการแกไข
ปญหาการขาดแคลนครูและบุคลากรอาชีวศึกษา และครูสาขาขาดแคลนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เปาหมายในการดําเนินนโยบาย
7.1 มีกระบวนการพิจารณาอยางรอบครอบและสามารถเสนอขออนุมัติ/เห็นชอบไดตามขั้นตอน
ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่กําหนด รวมถึงปรับแกกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของซึ่งเปนอุปสรรค
ตอการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
7.2 สามารถปรับระบบการบรรจุครูและการรับรองมาตรฐานวิชาชีพครูใหเอื้อตอการเพิ่มโอกาส
ใหมีบุคลากรที่มีความรูและประสบการณเขามาในระบบการศึกษาเพิ่มมากขึ้น
.
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8. เร งทบทวนมาตรการจั ด กิ จ กรรมรั บนองของนักเรียนนักศึกษาในสถาบัน การศึกษาตา ง ๆ และ
มาตรการติดตาม ควบคุม การลักลอบการจัดกิจกรรมรับนองทั้งภายในและภายนอกสถาบันการศึกษา
ใหเปนไปในแนวทางที่สรางสรรค ปลอดภัย ปราศจากการใชความรุนแรง การละเมิดและคุกคามทาง
เพศ รวมทั้งไมขัดตอหลักศีลธรรมขนบประเพณีอันดีงาม และเปนไปตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยใหมี
ผลบังคับใชใหทุกสถาบันการศึกษายึดถือเปนแนวทางปฏิบัติอยางเครงครัด
เปาหมายในการดําเนินนโยบาย
8.1 มีกระบวนการพิจารณาอยางรอบคอบและสามารถเสนอขออนุมัติ/เห็นชอบไดตามขั้นตอน
ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่กําหนด
8.2 มีมาตรการและแนวทางที่ชัดเจนและมีผลบังคับใชในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม.
9. เรงทบทวนมาตรการความปลอดภัยสํ าหรับสถาบันการศึกษาตาง ๆ เกี่ยวกับการจัด กิจกรรม
ทัศนศึกษานอกสถานที่ และมาตรการความปลอดภัยในการเดินทางและการขนสงเปนหมูคณะของ
นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย และบุคลากรทางการศึกษา โดยใหมีผลบังคับใชใหทุกสถาบันการศึกษา
ยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติอยางเครงครัด
เปาหมายในการดําเนินนโยบาย
9.1 มีกระบวนการพิจารณาอยางรอบคอบและสามารถเสนอขออนุมัติ/เห็นชอบไดตามขั้นตอน
ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่กําหนด
9.2 มีมาตรการและแนวทางที่ชัดเจนและมีผลบังคับใชในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
10. เรงดําเนินการตามนโยบายเรงดวนของคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับดานการศึกษาทั้งที่เปนหนวย
รับผิดชอบหลักและหนวยสนับสนุน ใหเห็นผลในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม และเปนไปตามเปาหมาย
และกรอบระยะเวลาที่กําหนด
เปาหมายในการดําเนินนโยบาย
10.1 มีการกําหนดหนวยงานรับผิดชอบในการดําเนินการตามนโยบายเรงดวนที่ชัดเจน
10.2 มีการกําหนดตัวชี้วัด คาเปาหมาย แผนงาน โครงการ และกิจกรรม รองรับอยางเปนรูปธรรม
10.3 มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการรายงานผลที่มีประสิทธิภาพ โดยสามารถ
รายงานความกาวหนาในการดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง
10.4 มี ร ะบบการวิ เ คราะห แ ละประมวลผล เพื่ อ กํ า หนดมาตรการในการแก ไ ขป ญ หาและ
ลดผลกระทบทางลบไดอยางรวดเร็ว และสามารถดําเนินการไดตามเปาหมายที่กําหนด
10.5 สามารถใหขอมูลที่ถูกตองและทันสมัยตอคณะรัฐมนตรีและสังคมไดอยางรวดเร็ว

.
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การขับเคลื่อนและกํากับดูแลการปฏิบัติตามนโยบาย
1. นโยบายทั่ ว ไปเป นกรอบแนวทางการดําเนินงานทั้งปวงของทุกหนว ยงานและบุคลากรในสังกัดของ
กระทรวงศึกษาธิการ
2. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดําเนินการทบทวนตัวชี้วัด กลยุทธ และแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ในแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2558 รองรับการดําเนินงานและการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการปฏิบัตินโยบายของคณะรัฐมนตรีและนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประจําป
(นโยบายเฉพาะและนโยบายเรงดวน) ออกแบบกระบวนการ กลไก และแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผล รวมทั้งสื่อสารถายทอดใหหนวยปฏิบัติไดรับทราบทิศทางและเปาหมายที่ชัดเจน เพื่อให
การนําสูการปฏิบัติเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ใหแลวเสร็จภายในเดือนแรกของปงบประมาณ 2558
3. หนวยปฏิบัติที่เกี่ยวของใหการสนับสนุนและดําเนินการใหเปนไปตามแนวทางที่กําหนด
4. สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ติ ด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ น ผล และรายงานสรุ ป นํ า เรี ย น
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อกรุณาทราบผลการปฏิบัติตามนโยบาย รวมทั้งปญหาอุปสรรค
ขอขัดของ และขอเสนอแนะ ดังนี้
4.1 จั ด ทํ า รายงานและสรุ ป ผลการปฏิ บั ติ ต ามนโยบายเฉพาะ ในเดื อ นสุ ด ท า ยทุ ก ไตรมาส
ของปงบประมาณ 2558 (กอนวันจันทรสัปดาหสุดทายของเดือน ธ.ค.57 และ มี.ค. , มิ.ย. , ก.ย.58)
4.2 จัดทํารายงานและสรุปผลการปฏิบัติตามนโยบายเรงดวน ทุกเดือนตลอด 3 เดือนของแรก
ของปงบประมาณ 2558 (กอนวันจันทรสัปดาหสุดทายของเดือน ต.ค., พ.ย. และ ธ.ค.57)
4. จั ดทํา รายงานและสรุป ผลการปฏิบัติ ตามขอ 4.1 และ 4.2 อาจมี การเปลี่ ย นแปลงซึ่ งจะมี
การสั่งการใหทราบเพื่อใหการดําเนินการเกิดความเหมาะสมตอไป

.
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นโยบายรัฐบาล
1. การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย
สถาบั น พระมหากษั ตริ ย เ ป น องคป ระกอบสํา คัญ ของการปกครองในระบอบประชาธิป ไตย
ตามประเพณีการปกครองของไทย รัฐบาลจึงถือเปนหนาที่สําคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชูสถาบันนี้ไวดวย
ความจงรักภักดีและปกปองรักษาพระบรมเดชานุภาพ โดยจะใชมาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสังคม
จิตวิทยา และมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการดําเนินการกับผูคะนองปาก
ยามใจหรือประสงคราย มุงสั่นคอนสถาบันหลักของชาติ โดยไมคํานึงถึงความรูสึกและความผูกพันภักดีของ
คนอี ก เป น จํ า นวนมาก ตลอดจนเผยแพร ค วามรู ค วามเข า ใจที่ ถู ก ต อ งและเป น จริ ง เกี่ ย วกั บ สถาบั น
พระมหากษัตริยและพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สงเสริมใหเจาหนาที่ สถานศึกษา ตลอดจนหนวยงานทั้งหลายของรัฐเรียนรูเขาใจหลักการ
ทรงงาน สามารถนําหลักดังกลาวมาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการและการพัฒนา ตลอดจนเรงขยายผล
ตามโครงการและแบบอยางที่ทรงวางรากฐานไวใหแพรหลายเปนที่ประจักษและเกิดประโยชนในวงกวาง
อันจะชวยสรางความสมบูรณพูนสุขแกประชาชนในที่สุด
2. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการตางประเทศ
2.1 ในระยะเรงดวน รัฐบาลใหความสําคัญตอการเตรียมความพรอมสูประชาคมการเมืองและ
ความมั่นคงอาเซียนในกิจการ 5 ดาน ไดแก การบริหารจัดการชายแดน การสรางความมั่นคงทางทะเล การ
แก ไขป ญหาอาชญากรรมข า มชาติ การสรา งความไวว างใจกับ ประเทศเพื่อนบ าน และการเสริ มสรา ง
ศักยภาพในการปฏิบัติการทางทหารรวมกันของอาเซียน โดยเนนความรวมมือเพื่อปองกัน แกไขขอพิพาท
ตา ง ๆ และการแก ไ ขป ญ หาเส น เขตแดนโดยใช ก ลไกทั้ง ระดั บ ทวิ ภ าคี แ ละพหุภ าคี ทั้ ง จะจั ด ระเบี ย บ
การพั ฒ นาตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจ อาเซีย นและการบริห ารจัดการพื้น ที่ช ายแดนทั้งทางบกและ
ทางทะเล รองรับ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน โดยใชระบบเฝาตรวจที่มีเทคโนโลยี
ทันสมัย กําหนดใหปญหายาเสพติด การคาอาวุธ การคามนุษย การกระทําอันเปนโจรสลัด การกอการราย
สากลและอาชญากรรมขามชาติ เปนปญหาเฉพระหนาที่ตองไดรับการปองกันและแกไขโดยการบังคับใช
กฎหมายที่เขมงวดและจัดการปญหาอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงตอเนื่องใหเบ็ดเสร็จ เชน ปญหาสถานะและสิทธิของ
บุคคล การปรับปรุงระบบการเขาเมือง การจัดระเบียบแรงงานตางดาว เปนตน
2.2 เรงแกไขปญ หาการใช ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยนํายุทธศาสตรเขาใจ
เขาถึง และพัฒนามาใชตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี สงเสริมการพูดคุย สันติสุขกับผูมีความคิดเห็น
ตางจากรัฐ สรางความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักนิติธรรมและหลักสิทธิ
มนุษยชนโดยไมเลือกปฏิบัติ ควบคูกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ส อดคลองกับความตองการของ
ประชาชนในพื้นที่ซึ่งเปนพหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาสกอความรุนแรงแทรกซอนเพื่อซ้ําเติมปญหาไมวาจาก
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ผูมีอิทธิพลในทองถิ่นหรือเจาหนาที่ฝายบานเมือง ทั้งจะเพิ่มระดับปฏิสัมพันธกับตางประเทศ และองคการ
ระหวางประเทศที่อาจชวยคลี่คลายปญหาได
2.3 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของกองทัพและระบบปองกันประเทศใหทันสมัย มีความ
พรอมในการรักษาอธิปไตย และผลประโยชนของชาติ ปลอดภัยพนจากการคุกคามทุกรูปแบบ สงเสริม
และพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อนําไปสูการพึ่งพาตนเองในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ สามารถ
บู ร ณาการความร ว มมื อ ระหว า งภาครั ฐ กับ ภาคเอกชนในอุตสาหกรรมปองกัน ประเทศได พร อมทั้ งนํ า
ศักยภาพของกองทัพในยามปกติมาสนับสนุนการพัฒนาประเทศ การปองกันบรรเทาสาธารณภัย การรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ และการรักษาความมั่นคงภายในโดยมุงระดมสรรพกําลังจากทุกภาคสวนทั้งในระดับ
ชุมชน ทองถิ่น ภูมิภาค และนานาชาติ โดยเฉพาะอาเซียนและประชาคมโลก ใหสามารถดําเนินงานรวมกัน
เปนเครือขายได
2.4 เสริมสรางความสัมพันธอันดีกับนานาประเทศบนหลักการที่วานโยบายการตางประเทศเปน
สวนประกอบสําคัญของนโยบายองครวมทั้งในการบริหารราชการแผนดิน ไมวาในดานการเมือง เศรษฐกิจ
หรือสังคม โดยจะนํากลไกการฑูตแบบบูรณาการมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนทั้งทางตรงและ
ทางอ อม เช น การคุ ม ครองดู แลคนไทยและผลประโยชนของคนไทยในต างแดน การแลกเปลี่ย นทาง
การศึกษา วัฒนธรรม การคา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย และการเปดโลกทัศนใหมีลักษณะสากล เปนตน
3. การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม
ความเหลื่อมล้ําในสังคมเปนอีกสาเหตุหนึ่งของปญหาความขัดแยงและความเดือดรอนทั้งหลาย
ของประชาชน จึงมีนโยบายที่จะดําเนินการ ดังนี้
3.1 ในระยะเฉพาะหน า จะเร ง สร า งโอกาส อาชี พ และการมี ร ายได ที่ มั่ น คงแก ผู ที่ เ ข า สู
ตลาดแรงงาน รวมทั้งสตรี ผูดอยโอกาส และแรงงานขามชาติที่ถูกกฎหมาย พรอมทั้งยกระดับคุณภาพ
แรงงาน โดยใหแรงงานทั้งระบบมีโอกาสเขาถึงการเรียนรูและพัฒนาทักษะฝมือแรงงานในทุกระดับอยางมี
มาตรฐาน ทั้งจะเชื่อมโยงขอมูลและการดําเนินการระหวางหนวยงานของรัฐกับเอกชน เพื่อใหตรงกับความ
ตองการของพื้นที่และของประเทศโดยรวม นอกจากนี้จะสงเสริมใหแรงงานนอกระบบเขาสูระบบที่ถูก
กฎหมายมากขึ้น
3.2 ปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย รวมถึงปญหาผูหลบหนีเขาเมือง การทารุณกรรม
ตอแรงงานขามชาติ การทองเที่ยวที่เนนบริการทางเพศและเด็ก และปญหาคนขอทาน โดยการปรับปรุง
กฎหมายขอบังคับที่จําเปนและเพิ่มความเขมงวดในการระวังตรวจสอบ
3.3 ในระยะตอไป จะพัฒนาระบบการคุมครองทางสังคม ระบบการออม และระบบสวัสดิการ
ชุมชนใหมีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการดูแลใหมีระบบการกูยืมที่เปนธรรมและการ
สงเคราะหผูยากไรตามอัตภาพ พัฒนาศักยภาพ คุมครองและพิทักษสิทธิจัดสวัสดิการชวยเหลือและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผูดอยโอกาส ผูพิการ ผูสูงอายุ สตรี และเด็ก
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3.4 เตรี ย มความพร อ มเข า สู สั ง คมผู สู ง อายุ เพื่ อ ส ง เสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต และการมี ง านหรื อ
กิจกรรมที่เหมาะสม เพื่อสรางสรรคและไมกอภาระตอสังคมในอนาคต โดยจัดเตรียมระบบการดูแลในบาน
สถานพักฟน และโรงพยาบาล ที่เปนความรวมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว รวมทั้ง
พัฒนาระบบการเงินการคลังสําหรับการดูแลผูสูงอายุ
3.5 เตรียมความพรอมเขาสูสังคมที่มีความหลากหลายเนื่องจากการเขาสูประชาคมอาเซียน
โดยสรางความเขมแข็งและความพรอมแกแรงงานไทย และรวมพัฒนาระบบความคุมครองทางสังคมของ
แรงงานอาเซียน
3.6 จัดระเบียบสังคม สรางมาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใหแกเจาหนาที่
ของรัฐและประชาชนทั่วไป โดยใชคานิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความแหงชาติที่ได
ประกาศไวแลว
3.7 แกปญหาการไรที่ดินทํากินของเกษตรกรและการรุกล้ําเขตปาสงวน โดยการกระจายสิทธิ
การถือครองใหแกผูที่อยูในพื้นที่ที่ไมไดรุกล้ํา และออกมาตรการปองกันการเปลี่ยนมือไปอยูในครอบครอง
ของผูที่มิใชเกษตรกร ใชเทคโนโลยีดาวเทียมสํารวจและวิธีการแผนที่ที่ทันสมัย แกไขปญหาเขตที่ดินทับซอน
และแนวเขตพื้นที่ปาที่ไมชัดเจน อันกอใหเกิดขอขัดแยงระหวางประชาชนกับเจาหนาที่รัฐ
4. การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
รัฐบาลจะนําการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร และความ
เปนไทยมาใชสรางสังคมใหเขมแข็งอยางมีคุณภาพและคุณธรรมควบคูกัน ดังนี้
4.1 จัดใหมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู โดยใหความสําคัญทั้งการศึกษาในระบบและ
การศึ กษาทางเลื อกไปพร อมกั น เพื่ อสรางคุณภาพของคนไทยใหส ามารถเรีย นรู พัฒ นาตนไดเต็มตาม
ศั ก ยภาพ ประกอบอาชี พ และดํ า รงชี วิ ต ได โ ดยมีค วามใฝ รู แ ละทั ก ษะที่เ หมาะสม เปน คนดี มีคุ ณ ธรรม
สรางเสริมคุณภาพการเรียนรู โดยเนนการเรียนรูเพื่อสรางสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ํา และพัฒนา
กําลังคนใหเปนที่ตองการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในดานการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ
4.2 ในระยะเฉพาะหนา จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาใหสอดคลอง
กั บ ความจํ า เป น ของผู เ รี ย นและลั กษณะพื้น ที่ของสถานศึกษา ปรับ ปรุง และบูร ณาการระบบการกูยื ม
เพื่ อ การศึ ก ษาให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพื่ อ เพิ่ ม โอกาสแก ผู ย ากจนหรื อ ด อ ยโอกาส จั ด ระบบการสนั บ สนุ น
ใหเ ยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเ ลือกรับบริการการศึกษา ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรีย น
โดยจะพิจารณาจัดใหมีคูปองการศึกษาเปนแนวทางหนึ่ง
4.3 ใหองคกรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และประชาชนทั่วไป
มีโอกาสรวมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และรวมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู กระจาย
อํ า นาจการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาสู ส ถานศึ ก ษา เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา และองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
ตามศักยภาพและความพรอม โดยใหสถานศึกษาสามารถเปนนิติบุคคลและบริหารจัดการไดอยางอิสระและ
คลองตัวขึ้น
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4.4 พัฒนาคนทุกชวงวัยโดยสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อใหสามารถมีความรูและทักษะ
ใหมที่สามารถประกอบอาชีพไดหลากหลายตามแนวโนมการจางงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรูและ
หลักสูตรใหเชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรูและคุณธรรมเขาดวยกัน เพื่อใหเอื้อตอการพัฒนา
ผู เ รี ย นทั้ งในด า นความรู ทั ก ษะ การใฝ เรี ย นรู การแกป ญ หาการรับ ฟง ความเห็ น ผู อื่น การมีคุ ณธรรม
จริยธรรม และความเปนพลเมืองดี โดยเนนความรวมมือระหวางผูเกี่ยวของทั้งในและนอกโรงเรียน
4.5 ส ง เสริ ม อาชี ว ศึ ก ษาและการศึ ก ษาระดั บ วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน เพื่ อ สร า งแรงงานที่ มี ทั ก ษะ
โดยเฉพาะในทองถิ่ น ที่มีความต องการแรงงาน และพัฒ นาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาใหเชื่อมโยงกับ
มาตรฐานวิชาชีพ
4.6 พั ฒ นาระบบการผลิ ต และพั ฒ นาครู ที่ มี คุ ณ ภาพและมี จิ ต วิ ญ ญาณของความเป น ครู
เนนครูผูสอนใหมีวุฒิตรงตามวิชาชีพที่สอน นําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใชในการ
เรียนการสอนเพื่อเปนเครื่องมือชวยครูหรือเพื่อการเรียนรูดวยตนเอง เชน การเรียนทางไกล การเรียนโดย
ระบบอิ เล็ กทรอนิ ก ส เป น ต น รวมทั้ ง ปรับ ระบบการประเมิน สมรรถนะที่ส ะทอนประสิท ธิภ าพการจั ด
การเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผูเรียนเปนสําคัญ
4.7 ทะนุบํารุงและอุปถัมภพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ สนับสนุนใหองคกรทางศาสนา
มีบทบาทสําคัญในการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางสันติสุขและความ
ปรองดองสมานฉันทในสังคมไทยอยางยั่งยืน และมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมตามความพรอม
4.8 อนุรักษ ฟนฟู และเผยแพรมรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปญญาทองถิ่น
รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการเรียนรู สรางความภูมิใจในประวัติศาสตรและความ
เป น ไทย นํ า ไปสู การสร า งความสั มพั น ธอั น ดี ใ นระดั บ ประชาชน ระดั บ ชาติ ระดั บ ภู มิ ภ าค และระดั บ
นานาชาติ ตลอดจนเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจใหแกประเทศ
4.9 สนับสนุนการเรียนรูภาษาตางประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบานและวัฒนธรรม
สากล และการสรางสรรคงานศิลปะและวัฒนธรรมที่เปนสากล เพื่อเตรียมเขาสูเสาหลักวัฒนธรรมของ
ประชาคมอาเซียนและเพื่อการเปนสวนหนึ่งของประชาคมโลก
4.10 ปลูกฝงคานิยมและจิตสํานึก รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ เพื่อเปดพื้นที่สาธารณะ
ใหเยาวชนและประชาชนไดมีโอกาสแสดงออกอยางสรางสรรค
5. การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
รัฐบาลจะวางรากฐาน พัฒนาและเสริมความเขมแข็งใหแกการใหบริการดานสาธารณสุขและ
สุขภาพของประชาชนโดยเนนความทั่วถึง ความมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ดังนี้
5.1 วางรากฐานใหระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคสวนอยางมีคุณภาพ
โดยไม มี ค วามเหลื่ อ มล้ํ า ของคุ ณ ภาพบริ ก ารในแต ล ะระบบ และบู ร ณาการข อ มู ล ระหว า งทุ ก ระบบ
หลักประกันสุขภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
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5.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยเนนการปองกันโรคมากกวารอใหปวยแลวจึงมารักษา สราง
กลไกการจัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยูที่สวนกลาง ปรับระบบการจางงาน การกระจาย
บุคลากรและทรัพยากรสาธารณสุขใหเหมาะสมกับทองถิ่น และใหภาคเอกชนสามารถมีสวนรวมในการจาง
บุคลากรเพื่อจัดบริการสาธารณสุขโดยรัฐเปนผูกํากับดูแล สนับสนุนความรวมมือระหวางรัฐและเอกชนใน
การพัฒนาระบบบริการทางการแพทยและสาธารณสุข โดยสงเสริมการรวมลงทุนและการใชทรัพยากรและ
บุคลากรรวมกันโดยมีขอตกลงที่รัดกุมและเปนประโยชนตอทุกฝาย
5.3 เสริมความเขมแข็งของระบบเฝาระวังโรคระบาด โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม และโรคอุบัติซ้ํา
โดยมีเครือขายหนวยเฝาระวัง หนวยตรวจวินิจฉัยโรค และหนวยที่สามารถตัดสินใจเชิงนโยบายในการสกัด
กั้นการแพรกระจายไดอยางทันทวงที
5.4 ปองกันและแกไขปญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจรอันนําไปสูการบาดเจ็บและเสียชีวิต
โดยการรวมมือระหวางฝายตาง ๆ ในการตรวจจับเพื่อปองกัน การรายงานและการดูแลผูบาดเจ็บ
5.5 สงเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ ใชกีฬาเปนสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัยเยาวชนใหมีน้ําใจ
นักกีฬา มีวินัย ปฏิบัติตามกฎกติกามารยาท และมีความสามัคคี อีกทั้งพัฒนานักกีฬาใหมีศักยภาพสามารถ
แขงขันในระดับนานาชาติจนสรางชื่อเสียงแกประเทศชาติ
5.6 ประสานการทํางานระหวางภาคสวนตาง ๆ ในสังคม เพื่อปองกันและแกปญหาการตั้งครรภ
ในวัยรุน และปญหาดานการแพทยและจริยธรรมของการอุมบุญ การปลูกถายอวัยวะและสเต็มเซลล โดยจัด
ใหมีมาตรการและกฎหมายที่รัดกุม เหมาะสมกับประเด็นที่เปนปญหาใหมของสังคม
5.7 พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยดานวิทยาศาสตรการแพทยและสาธารณสุข โดยจัดใหมี
บุคลากรและเครื่องมือที่ทันสมัย และใหมีความรวมมือทั้งระหวางหนวยงานภายในประเทศและหนวยงาน
ตางประเทศ โดยเฉพาะในการปองกันและรักษาโรคที่มีความสําคัญ
6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
ความไมสงบทางการเมืองที่ดําเนินมานานกวา 6 เดือนจนถึงกลางปนี้ มีผลใหเศรษฐกิจชะลอตัว
ลงอยางมาก แมคณะรักษาความสงบแหงชาติไดดําเนินการกระตุนเศรษฐกิจจนเริ่มฟนตัวแลว แตยังไมอาจ
ขยายตัวเต็มตามศักยภาพ นอกจากนั้น ระบบเศรษฐกิจของไทยยังมีจุดออนที่จะตองแกไขปรับปรุงหลาย
เรื่อง เพื่อที่จะสรางพื้นฐานเศรษฐกิจใหสามารถขยายตัวไดอยางตอเนื่องและมั่นคง ตั้งแตการจัดเก็บภาษี
ซึ่งยังไมเพียงพอตอการบริหารและพัฒนาประเทศอยางเต็มศักยภาพ ปญหาหนี้ภาครัฐ การใชพลังงานอยาง
ฟุมเฟอย ตลอดจนปญหาการใชน้ําในภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม ซึ่งขาดแคลนเปนประจําในฤดูแลง
ในขณะที่มีน้ําทวมบอยครั้งในฤดูฝน ซึ่งเปนอุปสรรคตอการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ รัฐบาลจะดําเนิน
นโยบายเศรษฐกิ จเปน 3 ระยะ คือ ระยะเรงดว นที่ตองดําเนิน การทันที ระยะตอไปที่ตองแกไขปญหา
พื้นฐานที่คางคาอยู และระยะยาวที่ตองวางรากฐานเพื่อความเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง ดังนี้
6.1 ในระยะเรงดวน เรงจายงบลงทุนของปงบประมาณ พ.ศ.2557 ที่ยังคางอยูกอนที่จะพน
กําหนดภายในสิ้นปนี้ และสานตอนโยบายงบประมาณกระตุนเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแหงชาติ
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ไดจัดทําไว โดยติดตามใหมีการเบิกจายอยางคลองตัวตั้งแตระดับกระทรวงจนถึงระดับทองถิ่น รวมทั้งจะ
ดูแลไมใหมีการใชจายที่สูญเปลา เพื่อชวยสรางงานและกระตุนการบริโภค
6.2 สานตอนโยบายงบประมาณกระตุนเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแหงชาติไดจัดทําไว
โดยนําหลักการสําคัญของการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ใหความสําคัญ
ในการบูรณาการงบประมาณและความพรอมในการดําเนินงานรวมทั้งนําแหลงเงิ น อื่นมาประกอบการ
พิจารณาดวย เพื่อขับเคลื่อนนโยบายใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม ประหยัด ไมซ้ําซอน และมีประสิทธิภาพ
ทบทวนภารกิจที่มีลักษณะไมยั่งยืนหรือสรางภาระหนี้สาธารณะของประเทศเกินความจําเปน และแสดง
รายการลงทุนในระดับจังหวัดเพื่อแสดงความโปรงใส เปนธรรม และไมเลือกปฏิบัติ ควบคูไปกับการเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพการเบิ กจ ายงบประมาณตั้งแตระดับ กระทรวงจนถึงระดับ ทองถิ่น เพื่อชวยสรางงานและ
กระตุนการบริโภค โดยจะจัดใหมีระบบและกลไกการติดตามตรวจสอบไมใหมีการใชจายที่สูญเปลา
6.3 กระตุ นการลงทุน ดวยการเรงพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งนักลงทุนยื่ น
ขออนุมัติสงเสริมการลงทุนไวแลวใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว และนําโครงการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานประเภทที่มี
ผลตอบแทนดี เชน โครงการขนสงมวลชนในกรุงเทพมหานคร มาจัดทําเปนโครงการลงทุนรวมกับเอกชน
ซึ่งจะชวยสรางบรรยากาศการลงทุนที่ดีทั้งในวงการกอสราง วงการอสังหาริมทรัพย และตลาดการเงิน
6.4 ดู แ ลเกษตรให มี ร ายได ที่ เ หมาะสมด ว ยวิ ธี ก ารต า ง ๆ เช น การลดต น ทุ น การผลิ ต
การชวยเหลือในเรื่องปจจัยการผลิตอยางทั่วถึง การชวยเหลือเกษตรกรรายยอย ตลอดจนถึงการใชกลไก
ตลาดดูแลราคาสินคาเกษตรประเภทที่ราคาต่ําผิดปกติใหสูงขึ้นตามสมควร
6.5 ลดอุ ป สรรคในการส งออกเพื่อใหเกิดความคลองตัว เช น ปรับ ปรุงวิธีการตรวจรับ รอง
มาตรฐานสินคาและมาตรฐานการผลิตระดับไรนา เปนตน ใหสะดวกรวดเร็วขึ้น ตลอดจนลดขั้นตอนของ
กระบวนการดานธุรการและเอกสารอื่น ๆ ที่จะชวยใหระบบการสงสินคาเร็วขึ้น พรอมทั้งแสวงหาตลาด
ที่มีศักยภาพเพื่อขยายฐานการสงออกซึ่งครอบคลุมถึงการคาชายแดนที่มีความสําคัญมากขึ้น
6.6 ชั ก จู ง ให นั ก ท อ งเที่ ย วต า งชาติ เ ข ามาเที่ ย วในประเทศไทย โดยพิ จ ารณามาตรการลด
ผลกระทบจากการประกาศใชกฎอัยการศึกในบางพื้นที่ที่มีการทองเที่ยวในโอกาสแรกที่จะทําได และสราง
สิ่งจูงใจและสิ่งอํานวยความสะดวกที่เกื้อกูลตอบรรยากาศการทองเที่ยว สงเสริมการทองเที่ยวที่ครอบคลุม
แหล ง ท อ งเที่ ย วอั น มี ลั ก ษณะโดดเด น ร ว มกั น หรื อ จั ด เป น กลุ ม ได เช น กลุ ม ธรรมชาติ ประวั ติ ศ าสตร
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และสุขภาพ เชน น้ําพุรอนธรรมชาติ ทั้งจะใหเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ
ที่พัฒนาจากวิถีชีวิตชุมชน รวมทั้งพัฒนาแหลงทองเที่ยวในประเทศทั้งที่เปนแหลงทองเที่ยวเดิมและแหลง
ทองเที่ยวใหม โดยเนนการใหความรูและเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การควบคุม
สิ น ค า และบริ ก ารให มี คุ ณ ภาพ ราคาเป น ธรรม ตลอดจนการอํ า นวยความสะดวกในด า นต า ง ๆ
แกนักทองเที่ยว
6.7 ในระยะตอไป ประสานนโยบายการเงินและการคลังใหสอดคลองกัน เพื่อที่จะสนับสนุน
การฟนตัวของเศรษฐกิจพรอมกับการรักษาเสถียรภาพของราคาอยางเหมาะสม
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6.8 แก ป ญ หาน้ํ า ท ว มในฤดู ฝ นทั้ งที่ ท ว มเป น บริเ วณกวา งและท ว มเฉพาะพื้ น ที่ แ ละป ญ หา
ขาดแคลนน้ําในบางพื้นที่และบางฤดูกาล ซึ่งนําความเสียหายและทุกขรอนมาใหแกเกษตรกร โดยระดม
ความคิดเพื่อหาทางปองกันไมใหเกิดน้ําทวมแรงดังเชนเหตุการณน้ําทวมในป 2554 และหาวิธีที่จะแกปญหา
น้ํ า ท ว มเฉพาะพื้ น ที่ ใ ห ล ดลงโดยเร็ ว ไม ก ระทบต อ พื ช ผลส ว นภาวะภั ย แล ง จนเกิ ด การขาดแคลนน้ํ า
เพื่ อการเกษตรนั้ น รั ฐ บาลจะเร งดํ า เนิ น การจัด สรา งแหล งน้ําขนาดเล็กใหกระจายครอบคลุมทั่ ว พื้น ที่
เพาะปลูกใหมากที่สุด ซึ่งจะสามารถทําไดในเวลาประมาณ 1 ป
6.9 ปฏิรูปโครงสรางราคาเชื้อเพลิงประเภทตาง ๆ ใหสอดคลองกับตนทุนและใหมีภาระภาษี
ที่เหมาะสมระหวางน้ํามันตางชนิดและผูใชตางประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานของประเทศ
และใหผูบริโภคระมัดระวังที่จะไมใชอยางฟุมเฟอย รวมถึงดําเนินการใหมีการสํารวจและผลิตกาซธรรมชาติ
และน้ํามันดิบรอบใหมทั้งในทะเลและบนบก และดําเนินการใหมีการสรางโรงไฟฟาเพิ่มขึ้นโดยหนวยงาน
ของรัฐและเอกชน ทั้งจากการใชฟอสซิลเปนเชื้อเพลิงและจากพลังงานทดแทนทุกชนิด ดวยวิธีการที่เปดเผย
โปรงใส เปนธรรม และเปนมิตรตอสภาวะแวดลอม พรอมกับรวมมือกับประเทศเพื่อนบานในการพัฒนา
พลังงาน
6.10 ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีใหจัดเก็บไดอยางครบถวน โดยปรับปรุงโครงสรางภาษีใหคง
อั ต ราภาษี เ งิ น ได ไว ในระดั บ ป จ จุ บั น ทั้ งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล แตป รับ ปรุงโครงสรางอัตราภาษี
ทางดานการคาและขยายฐานการจัดเก็บภาษาประเภทใหม ซึ่งจะเก็บจากทรัพยสิน เชน ภาษีมรดก ภาษี
จากที่ดินและสิ่งปลูกสราง โดยใหมีผลกระทบตอผูมีรายไดนอยใหนอยที่สุด รวมทั้งปรับปรุงการลดหยอน
ภาษีเงินไดใหเกิดประโยชนแกผูรายไดนอย และยกเลิกการยกเวนภาษีประเภทที่เอื้อประโยชนเฉพาะผูที่มี
ฐานะการเงินดี เพื่อใหเกิดความเปนธรรมมากขึ้น
6.11 บริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่เกิดขึ้นในชวงรัฐบาลที่ผานมา ซึ่งมีจํานวนสูงมากวา 700,000
ลานบาท และเปนภาระงบประมาณใน 5 ปขางหนา อันจะทําใหเหลืองบประมาณเพื่อการลงทุนพัฒนา
ประเทศนอยลง โดยประมวลหนี้เหลานี้ใหครบถวน หาแหลงเงินระยะยาวมาสะสางหนี้ทั้งหมด และยืด
ระยะเวลาชําระคืนใหนานที่สุดเพื่อลดภาระของงบประมาณในอนาคต
6.12 ในระยะยาว พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการขนสงและคมนาคม ดานคมนาคมทางบก
โดยเริ่มโครงการรถไฟฟาขนส งมวลชนในกรุงเทพมหานครและรถไฟฟาเชื่อมกรุงเทพมหานครกับเมือง
บริวารเพิ่มเติม เพื่อลดเวลาในการเดินทางของประชาชนและเพื่อใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อตั้งฐานให
รั ฐ บาลต อ ไปทํ า ต อ ได ทั น ที ด า นคมนาคมทางอากาศโดยปรั บ ปรุ งท าอากาศยานสุ ว รรณภูมิ ร ะยะที่ 2
ทาอากาศยานดอนเมือง และทาอากาศยานสากลในภูมิภาค สงเสริมการใชประโยชนทาอากาศยานใน
ภูมิภาค เพื่อใหสามารถรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสนับสนุนให
เกิ ด การพั ฒ นานิ ค มอุ ต สาหกรรมการบิ น ของประเทศ การซ อ มบํ า รุ ง อากาศยาน และการพั ฒ นา
ขีดความสามารถในการใหบริการขนสงทางอากาศใหมีคุณภาพไดมาตรฐานในระดับสากล รวมทั้งการใช
ทาอากาศยานในภูมิภาคเสริมทาอากาศยานสุวรรณภูมิและทาอากาศยานดอนเมือง เชน ทาอากาศยาน
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อูตะเภา เปนตน และดานการคมนาคมทางน้ําโดยพัฒนาการขนสงสินคาทางลําน้ําและชายฝงทะเล เพื่อลด
ตนทุนระบบโลจิสติกสของประเทศ เริ่มจากการเรงรัดพัฒนาทาเทียบเรือชายฝงที่ทาเรือแหลมฉบัง ทาเรือ
ชายฝ ง ทะเลอ า วไทยและอั น ดามั น ตลอดจนผลั ก ดั น ให ท า เรื อ ในลํ าน้ํ า เจ า พระยาและป า สั ก มี ก ารใช
ประโยชนในการขนสงสินคาภายในประเทศและเชื่อมโยงกับทาเรือแหลมฉบัง รวมทั้งการขุดลอกรองน้ําลึก
6.13 ปรั บ โครงสร า งการบริ ห ารจั ดการในสาขาขนส งที่ มีการแยกบทบาทและภารกิ จ ของ
หนวยงานระดับนโยบาย หนวยงานกํากับดูแล และหนวยปฏิบัติที่ชัดเจน และจัดตั้งหนวยงานกํากับดูแล
และระบบราง เพื่อทําหนาที่กําหนดมาตรฐานการใหบริการและความปลอดภัย โครงสรางอัตราคาบริการที่
เปนธรรม การลงทุน การบํารุงรักษา และการบริหารจัดการ ซึ่งจะชวยสนับสนุนการพัฒนาระบบรางใหเปน
โครงขายหลักของประเทศ รวมทั้งพิจารณาปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับสาขาขนสงและการ
ประกอบกิจการโลจิสติกสใหทันสมัยสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน และมีความชัดเจนในทางปฏิบัติ
รวมทั้งสนับสนุนใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในภาคขนสงเพิ่มขึ้น
6.14 พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส และ
ตรวจสอบได โดยจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนารัฐวิสาหกิจที่ชัดเจน พรอมทั้งกําหนดเปาหมายและมาตรการ
ที่จะแกไขปญหาและฟนฟูกิจการของรัฐวิสาหกิจที่มีปญหาดานการเงินและการดําเนินงานใหเกิดผลในทาง
ปฏิบั ติ ตลอดจนพิจารณาความจําเปนในการคงบทบาทการเปนรัฐ วิส าหกิจแตละแหงใหส อดคลองกับ
สถานการณปจจุบัน เพื่อใหรัฐวิสาหกิจเปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพของรัฐในการพัฒนาประเทศและ
พัฒนากลไกการกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจที่เขมแข็ง เพื่อใหเกิดการแขงขันที่เปนธรรม คํานึงถึงผลประโยชนของ
ประเทศส ว นรวม คุมครองผูใชบ ริ การไดอยางมีป ระสิทธิภาพ และสามารถใหบ ริการประชาชนไดต าม
มาตรฐานที่กํา หนดไว รวมทั้ งมี การบริ ห ารจัดการหนี้ทั้งในสว นที่รัฐบาลและรัฐวิส าหกิจ รับภาระอยาง
โปรงใสและมีประสิทธิภาพเพื่อลดภาระทางการคลัง
6.15 ในดานเกษตรกรรม ดําเนินการใน 2 เรื่องใหญ คือ การปรับโครงสรางการผลิตสินคา
เกษตรใหสอดคลองกับความตองการดวยวิธีการตาง ๆ เชน การแบงเขตเพื่อปลูกพืชผลแตละชนิด และการ
สนับสนุนใหสหกรณของกลุมเกษตรที่ผลิตสินคาเกษตรเพิ่มบทบาทในฐานะผูซื้อพืชผลจนถึงการแปรรูปและ
การส ง ออกได แล ว แต กรณี เพื่ อ ให ส หกรณเ ป น ผู ค า ขายสิน ค าเกษตรรายใหญ อี กรายหนึ่ ง ซึ่ ง จะช ว ย
คานอํานาจของกลุมพอคาเอกชนที่มีอยูในปจจุบันใหมีความสมดุลมากขึ้น
6.16 ในดานอุตสาหกรรม สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคลองกับศักยภาพพื้นฐาน
ของประเทศ เชน สงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ตั้งแตตนน้ําจนถึงปลายน้ํา โดยการพัฒนา
วัตถุดิบและกระบวนการผลิตใหมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สงเสริมการพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหแกอาหารไทยบนฐานความรู ความคิดสรางสรรค และภูมิปญญา สงเสริม
การวิจัยเกษตรแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลคาสินคาเกษตรและแกไขปญหาที่สําคัญของประเทศ เปนตน สงเสริม
อุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีขั้น สูง สงเสริมอุตสาหกรรมที่ใช การออกแบบและสรางสรรค และสงเสริ ม
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อปรับกระบวนการผลิตสูระบบอัตโนมัติ
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6.17 เพิ่มขีดความสามารถของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหเขมแข็ง
สามารถแข งขั น ได อยา งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ โดยการเพิ่มองคความรูในดานการปรับ ปรุงประสิทธิภ าพของ
กระบวนการผลิต ในการพัฒนาผลิตภัณฑและพัฒนาการบริหารจัดการภายในองคกร ปรับโครงสรางกลไก
การสนับสนุนและการขับเคลื่อนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหเปนระบบและมีเอกภาพที่ชัดเจนทั้ง
ในดานการเขาถึงแหลงเงินทุนและบริการทางการเงินและการลงทุนสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม การพัฒนาผลิตภัณฑและบริการ การตลาดและโอกาสในการลงทุนในตางประเทศ
6.18 สงเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลใหเริ่มขับเคลื่อนไดอยาง
จริงจัง ซึ่งจะทําใหทุกภาคเศรษฐกิจกาวหนาไปไดทันโลกและสามารถแขงขันในโลกสมัยใหมได ซึ่งหมายถึง
การผลิตและการคาผลิตภัณฑดิจิทัลโดยตรง ทั้งผลิตภัณฑฮารดแวร ผลิตภัณฑซอฟแวร อุปกรณสื่อสาร
ดิจิทัล อุปกรณโทรคมนาคมดิจิทัล และการใชดิจิทัลรองรับการใหบริการของภาคธุรกิจการเงินและธุรกิจ
บริ การอื่ น ๆ โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ภาคสื่อสารและบัน ทึ ก ตลอดจนการใชดิจิทั ล รองรับ การผลิต สิน ค า
อุตสาหกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค ปรับปรุงบทบาทและภารกิจของหนวยงานที่รับผิดชอบ
โดยตรงใหดูแลและผลักดันงานสําคัญของประเทศชาติในเรื่องนี้ และจะจัดใหมีคณะกรรมการระดับชาติเพื่อ
ขับเคลื่อนเรื่องนี้อยางจริงจัง
7. การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน
การรวมตัวเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งจะมีผลใชบังคับอยางเต็มที่ ณ สิ้นป 2558 จะเกิด
ประโยชน แ ก ป ระเทศไทยเป น อย า งมาก หากประเทศไทยเตรีย มการในเรื่อ งตาง ๆ ใหพรอ ม การเร ง
ดําเนินการเตรียมความพรอมทั้งในเรื่องความเชื่อมโยงดานระบบการขนสงและโลจิสติกส ดานกฎระเบียบ
การอํ านวยความสะดวกทางการค า การพัฒ นาดานชายแดนและการเตรีย มการดานทรัพยากรมนุษย
จะสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสของประเทศไทยในประชาคมอาเซียนใหเกิดประโยชนสูงสุดในการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนชาวไทยรวมกับประชาชนอาเซียน
7.1 เรงสงเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน ในภูมิภาคอาเซียนและขยาย
ความร ว มมื อทางเศรษฐกิ จ กั บ ประเทศเพื่ อ นบ า น โดยใช ป ระโยชน จ ากโครงข า ยคมนาคมขนส ง และ
โทรคมนาคมที่ เ ชื่ อ มโยงระหว า งกั น ของอาเซี ย น ระบบการออกใบรั บ รอง/ใบอนุ ญ าตผ า นระบบ
อิเล็ กทรอนิกส การทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสรวมกัน ในอาเซีย น รวมทั้งการสนับสนุน การใชประโยชน
จากความตกลงทางการคาการลงทุนภายใตกรอบความรวมมือในระดับทวิภาคีและพหุภาคีที่มีผลใชบังคับ
แลว เรงขยายการจัดทําขอตกลงการยอมรับรวมกันของสินคาดานการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
โดยใหความสําคัญตอสินคาที่ประเทศไทยมีศักยภาพสูงโดยเฉพาะกลุมสินคาอุปโภคและบริโภค รวมถึงการ
ปรับกฎเกณฑการคาและระบบพิธีการศุลกากรใหสะดวก ลดขั้นตอนตาง ๆ หรือยกเลิกขั้นตอนบางเรื่อง
และปรับระบบภาษีและการอํานวยความสะดวกอื่น ๆ เพื่อดึงดูดใหมีการตั้งสํานักงานปฏิบัติการประจํา
ภูมิภ าคที่กรุ งเทพมหานคร เพื่ อพั ฒนาใหกรุงเทพมหานครเปน ศูน ยกลางทางธุร กิจ การคา การลงทุน
ของภูมิภาคไดในที่สุด
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7.2 พัฒนาศักยภาพในการแขงขันของผูประกอบการไทยทุกระดับ โดยสอดคลองกับขอตกลง
ในการเคลื่อนยายในดานสินคา บริการ การลงทุน แรงงานฝมือ และปจจัยการผลิตตาง ๆ ที่เปดเสรีมากขึ้น
โดยเฉพาะกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของไทย ใหสามารถแขงขันได รวมทั้งสามารถดําเนิน
ธุรกิจรวมกับผูประกอบการในประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อนําไปสูความเชื่อมโยงกับหวงโซอุปทานตลาดโลก
ได โดยเฉพาะอยางยิ่ง ฐานการผลิตสินคาหลายชนิดและธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่ประเทศไทยไดเขาไปลงทุนขยาย
ฐานการผลิตในประเทศอื่นในอาเซียนมาเปนเวลานานแลว ตลอดจนกลุมการผลิตที่ผูประกอบการของไทย
เตรียมที่จะขยายฐานการผลิตเพิ่มเติมอีกหลายชนิด ซึ่งชวยใหประเทศไทยมีฐานการผลิตสินคาคุณภาพ
หลากหลาย เพื่อขยายในตลาดตาง ๆ ไดมากขึ้น ทั้งในอาเซียนและในตลาดโลก และเปนการชวยเหลือ
ประเทศเพื่อนบานในกระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรม
7.3 พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน ทั้งแรงงาน
วิชาชีพ แรงงานมีทักษะ และแรงงานไมมีทักษะ โดยการเรงรัดและขยายผลการใชระบบคุณวุฒิวิชาชีพให
เกิดผลในทางปฏิบัติโดยคํานึงถึงความเปนเอกภาพกับระบบมาตรฐาน ฝมือแรงงานและมาตรฐานวิชาชีพใน
8 กลุมที่มีขอตกลงการเปดเสรีในอาเซียนควบคูไปกับการวางแผนดานการผลิตใหเพียงพอ การยกระดับ
ฝมือแรงงานในกลุมอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเขมขน การสงเสริมการพัฒนา
ระบบการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานเพื่อใชในการประเมินคาจางแรงงาน
7.4 เรงพัฒนาความเชื่อมโยงดานการขนสงและระบบโลจิติกสภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาค
อาเซียน โดยเรงขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนงานการพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค
ลุมแมน้ําโขง 6 ประเทศ (GMS) แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝาย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย (IMT-GT)
แผนความรวมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี เจาพระยา แมโขง (ACMECS) แผนความรวมมือแหงอาวเบงกอล
สําหรับความรวมมือหลากหลายสาขาวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) และแผนแมบทความเชื่อมโยงใน
อาเซียนซึ่งจะชวยสนับสนุนใหความเชื่อมโยงดานการขนสงและระบบโลจิติกสในอาเซียนสัมฤทธิ์ผลไดอยาง
เปนรูปธรรม
7.5 ตอเชื่อมเสนทางคมนาคมขนสงและระบบโลจิติกสจากฐานการผลิตในชุมชนสูแหลงแปรรูป
เพื่อเพิ่มมูลคาทั้งภายในประเทศและเชื่อมโยงกับอาเซียน เพื่อยกระดับศักยภาพของผูประกอบการรายยอย
สูต ลาดที่ กว า งขวางยิ่ งขึ้ น ทั้ งในประเทศและระหวางประเทศ และขณะเดีย วกัน ก็ชวยสรางโอกาสทาง
เศรษฐกิจแกพื้นที่ตาง ๆ ภายในประเทศดวย
7.6 พัฒนาเขตเศรษฐกิจโดยเริ่มจากการพัฒนาดานการคาชายแดนและโครงขายการคมนาคม
ขนสงบริเวณประตูการคาหลักของประเทศเพื่อรองรับการเชื่อมโยงกระบวนการผลิตและการลงทุนขามแดน
โดยปรับปรุงโครงขายระบบถนน พัฒนาระบบ National Single Window (NSW) และสิ่งอํานวยความ
สะดวกทางการค า และการขนสงสิ น ค า ขามแดนอยางตอเนื่อง โดยในระยะแรกใหความสําคัญ กับ ดาน
ชายแดนที่สําคัญ 6 ดาน ไดแก ปาดังเบซาร สะเดา อรัญประเทศ แมสอด บานคลองลึก และบานคลอง
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ใหญ ซึ่งจะทําใหระบบขนสงและโลจิติกสสามารถเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบานไดอยางมีประสิทธิภาพและ
รองรับปริมาณการเดินทางและการขนสงที่คาดวาจะเพิ่มขึ้นจากการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจพอเพียง
8. การพั ฒ นาและส ง เสริ ม การใช ป ระโยชน จ ากวิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี ก ารวิ จั ย และพั ฒ นา
และนวัตกรรม
รั ฐ บาลให ค วามสํ า คั ญ ต อการวิจั ย การพั ฒ นาต อยอด และการสรา งนวัต กรรมเพื่ อนํ าไปสู
การผลิตและบริการที่ทันสมัยดังนี้
8.1 สนับสนุนการเพิ่มคาใชจายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพื่อมุงไปสูเปาหมายใหไมต่ํา
กวารอยละ 1 ของรายไดประชาชาติและมีสัดสวนรัฐตอเอกชน 30 : 70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ทั้งนี้ เพื่อใหประเทศมีความสามารถในการแขงขันและมีความกาวหนาทัดเทียมกับประเทศอื่นที่มี
ระดับการพัฒนาใกลเคียงกัน และจัดระบบบริหารงานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมใหมี
เอกภาพและประสิทธิภาพ โดยใหมีความเชื่อมโยงกับภาคเอกชน
8.2 เร งเสริ มสร างสังคมนวั ต กรรม โดยสงเสริมระบบการเรีย นการสอนที่เชื่อมโยงระหวาง
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร การผลิตกําลังคนในสาขาที่ขาดแคลน การ
เชื่อมโยงระหวางการเรียนรูกับการทํางาน การใหบุคลากรดานการวิจัยของภาครัฐสามารถไปทํางานใน
ภาคเอกชน และการใหอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมมีชองทางไดเทคโนโลยีโดยความรวมมือจาก
หนวยงานและสถานศึกษาภาครัฐ
8.3 ปฏิรูประบบการใหสิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายที่เปนอุปสรรคตอการนํางานวิจัยและ
พัฒนาไปตอยอดหรือใชประโยชน รวมทั้งสงเสริมการจัดทําแผนพัฒนาการวิจัยและพัฒนาในระดับภาคหรือ
กลุมจังหวัด เพื่อใหตรงกับความตองการของทองถิ่น ผลักดันงานวิจัยและพัฒนาไปสูการใชประโยชนเชิง
พาณิชย โดยสงเสริมความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย หนวยงานวิจัยของรัฐ และภาคเอกชน
8.4 สงเสริมใหโครงการลงทุนขนาดใหญของประเทศ เชน ดานพลังงาน สะอาด ระบบราง
ยานยนต ไฟฟา การจัดการน้ําและขยะ ใชประโยชนจากผลการศึกษาวิจัย และพัฒนา และนวัตกรรมของ
ไทยตามความเหมาะสม ไมเพียงแตจะใชเทคโนโลยีจากตางประเทศสงเสริมการใชเครื่องมือ วัสดุ และสินคา
อื่น ๆ ที่เปนผลจากการวิจัยและพัฒนาภายในประเทศในวงกวาง โดยจัดใหมีนโยบายจัดซื้อจัดจางของ
ภาครัฐที่เอื้ออํานวย เพื่อสรางโอกาสการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ ในกรณีที่จําเปนจะตองจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณหรือเทคโนโลยีจากตางประเทศ จะใหมีเงื่อนไขการถายทอดเทคโนโลยีเพื่อใหสามารถพึ่งตนเองได
ในอนาคตดวย
8.5 ปรับปรุงและจัดเตรียมใหมีโครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดานการวิจัย
และพั ฒ นา และด า นนวั ต กรรมซึ่ ง เป น โครงสร า งพื้ น ฐานทางป ญ ญาที่ สํ า คั ญ ในการต อ ยอดสู ก ารใช
เชิงพาณิชยของภาคอุตสาหกรรมใหมีความพรอม ทันสมัย และกระจายในพื้นที่ตาง ๆ เชน การพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การตั้งศูนยวิเคราะห หองปฏิบัติการสถาบันและศูนยวิจัย เปนตน
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9. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับการใชประโยชน
อยางยั่งยืน
ในปจจุบันมีการบุกรุกที่ดินของรัฐและตัดไมทําลายปามากขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพที่เคยอุดมสมบูรณ เชน ปาไม สัตวปา พันธุพืช และแรธาตุ ถูกทําลายหรือนําไปใช
ประโยชนทางพาณิชยโดยไมชอบดวยกฎหมายเปนอันมาก ทั้งปญหาภาวะมลพิษ โดยเฉพาะขยะประเภท
ตาง ๆ ก็รุนแรงยิ่งขึ้น รัฐบาลจึงมีนโยบายจะรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติโดยสรางสมดุล
ระหวางการอนุรักษและการใชประโยชนอยางยั่งยืน ดังนี้
9.1 ในระยะเฉพาะหนา เรงปกปองและฟนฟูที่อนุรักษ ทรัพยากรปาไม และสัตวปา โดยให
ความสํ า คั ญ ในการแก ไ ขป ญ หาการบุ ก รุ ก ที่ ดิ น ของรั ฐ จั ด ทํ า แนวเขตที่ ดิ น ของรั ฐ ให ชั ด เจน เร ง รั ด
กระบวนการพิ สู จ น สิ ทธิ ก ารถื อครองที่ ดิ น ของรัฐ โดยนํ าระบบสารสนเทศมาใชเพื่ อการบริห ารจั ด การ
ปรับปรุงกฎหมายใหทันสมัยและสรางบรรทัดฐานในการบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพและเปน
ธรรม โดยเฉพาะในพื้นที่ปาตนน้ําและพื้นที่อนุรักษที่มีความสําคัญเชิงนิเวศ กําหนดพื้นที่แนวกันชนและที่
ราบเชิงเขาใหเปนพื้นที่ยุทธศาสตรการปลูกปาเพื่อปองกันภัยพิบัติและปองกันการบุกรุกปา ขยายปาชุมชน
และสงเสริมการปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจในพื้นที่เอกชนเพื่อลดแรงกดดันในการตัดไมจากปาธรรมชาติ
รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลคาทางเศรษฐศาสตรของระบบนิเวศและการสรางรายไดจากการ
อนุรักษ เชน โครงการปลูกปาเพื่อฟนฟูระบบนิเวศ โครงการอนุรักษทรัพยากรปาไมแบบมีสวนรวมจาก
ทุกภาคสวน เปนตน
9.2 ส งเสริ มการอนุ รั กษ และใชป ระโยชนจ ากทรัพยากรชีว ภาพและความหลากหลายทาง
ชีว ภาพอยา งยั่งยื น คํ า นึงถึ งขี ดจํา กั ดและศักยภาพในการฟนตัว สรางโอกาสในการเขาถึงและแบงปน
ผลประโยชนอันเกิดขึ้นจากการใชทรัพยากรพันธุกรรมอยางยุติธรรมและเทาเทียมกัน เพื่อสรางความเปนอยู
ที่ดี ของประชาชน ความมั่ นคงทางดา นอาคาร สุขอนามัย สนับ สนุน วิถีชีวิตของชุมชน และการพัฒ นา
เพื่อสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ รวมทั้งใหการคุมครองเพื่อใหเกิดความปลอดภัยทางชีวภาพ
9.3 ในระยะตอไป พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแกไขการบุกรุกที่ดินของรัฐโดยยึดแนว
พระราชดําริที่ใหประชาชนสามารถอยูรวมกับปาได เขน กําหนดเขตปาชุมชนใหชัดเจน พื้นที่ใดที่สงวนหรือ
กั น ไว เ ป น พื้ น ที่ ป า สมบู ร ณ ก็ ใ ช ม าตรการทางกฎหมายอย า งเคร ง ครั ด พื้ น ที่ ใ ดสมควรให ป ระชาชนใช
ประโยชนไดก็จะผอนผันใหตามความจําเปนโดยใชมาตรการทางการบริหารจัดการ มาตรการทางสังคม
จิตวิทยา และการปลูกปาทดแทนเขาดําเนินการ ทั้งจะใหเชื่อมโยงกับการสงเสริมการมีอาชีพและรายไดอื่น
อันเปนบอเกิดของเศรษฐกิจชุมชนที่ตอเนื่อง เพื่อใหคนเหลานั้นสามารถพึ่งพาตนเองไดตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยที่ดินยังเปนของรัฐ จะจัดทําฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการ จัดทําทะเบียนผูถือครองที่ดิน
ในที่ดินของรัฐ ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการที่ดินของรัฐและเอกชนใหมีเอกภาพ เพื่อทําหนาที่กําหนด
นโยบายดานที่ดินในภาพรวม และปรับปรุงกลไกภาษีเพื่อกระจายการถือครองที่ดิน เรงรัดการจัดสรรที่ดิน
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ใหแกผูยากไรโดยไมตองเปนกรรมสิทธิ์ แตรับรองสิทธิรวมในการจัดการที่ดินของชุมชน กําหนดรูปแบบ
ที่เหมาะสมของธนาคารที่ดินเพื่อใหเปนกลไกในการนําทรัพยากรที่ดินมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด
9.4 บริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศใหเปนเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
จัดใหมีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศและมีกระบวนการบูรณาการแผนงานและงบประมาณ
รวมกันของหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหการจัดทําแผนงาน โครงการ ไมเกิดความซ้ําซอน มีความเชื่อมโยง
กันอยางเปนระบบ และสอดคลองกับทิศทางและนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา โดยจัดตั้งหรือ
กําหนดกลไกในการบริหารจัดการน้ําพรอมทั้งมีการนําเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงมาใชในระบบของการ
บริหารจัดการน้ําและการเตือนภัย
9.5 เรงรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ําเสีย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค
เพื่อสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีใหแกประชาชน โดยใหความสําคัญในการเรงรัดแกไขปญหาการจัดการขยะ
เปนลําดับแรก สงเสริมใหเกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อนํากลับมาใชใหมใหมากที่สุด เรงกําจัดขยะมูลฝอย
ตกคางสะสมในสถานที่กําจัดขยะในพื้นที่วิกฤติ ซึ่งจะใชที่ดินของรัฐเปนหลัก ในพื้นที่ใดที่สามารถจัดการ
ขยะมูลฝอยโดยการแปรรูปเปนพลังงาน ก็จะสนับสนุนใหดําเนินการ สวนขยะอุตสาหกรรมนั้น จะวาง
ระเบียบมาตรการการบริหารจัดการเปนพิเศษ โดยกําหนดใหทิ้งในบอขยะอุตสาหกรรมที่สรางขึ้นอยาง
ถู ก ต อ งตามมาตรฐานและให แ ยกเป น สั ด ส ว นจากบ อ ขยะชุ ม ชน สํ า หรั บ ขยะของเสี ย อั น ตราย
ขยะอิเล็กทรอนิกส และขยะติดเชื้อจะพัฒนาระบบกํากับ ติดตาม ตรวจสอบและเฝาระวังไมใหมีการลักลอบ
ทิ้ ง รวมทั้ ง จั ดการสารเคมี โ ดยลดความเสี่ย งและอั น ตรายที่เ กิด จากการรั่ ว ไหล และการเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ
ให ความสํ า คั ญ ในการจั ดการอย า งครบวงจร และใชมาตรการทางกฎหมายและการบังคับ ใชกฎหมาย
อยางเด็ดขาด
ในระดับพื้นที่ จะเรงแกไขปญหาในพื้นที่มาบตาพุด ซึ่งเปนฐานอุตสาหกรรมหลักของประเทศ
อยางตอเนื่อง ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งการลดและขจัดมลพิษ การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
การดู แ ลคุ ณ ภาพชี วิ ต ประชาชนที่ ไ ด รั บ ผลกระทบจากอุ ต สาหกรรม รวมทั้ ง การพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ขี ด
ความสามารถโครงสรางพื้นฐาน และการพัฒนาสูเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
10. การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ระบบราชการเปนระบบที่ใหญโตมหึมา ประกอบดวยบุคลากร งบประมาณ และอํานาจตามตัว
บทกฎหมาย ตลอดจนดุลพินิจอันกวางขวางของเจาหนาที่ซึ่งสามารถใหคุณใหโทษ ใหความสะดวก หรือ
เปนอุปสรรคตอการทํามาหากิน และการดํารงชีวิตได แตนาเสียดายวาในเวลาที่ผานมา ระบบราชการและ
เจาหนาที่บางสวนกลายเปนสาเหตุหนึ่งของความขัดแยงในสังคม ตั้งแตระดับทองถิ่นจนถึงระดับประเทศ
เปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศเพราะติดขัดที่กฎระเบียบนานาประการซึ่งมีมาแตอดีตและยังมิไดแกไข
ใหทันกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งยังไมอาจใชเปนกลไกเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน กับนานา
ประเทศ เชน เสียคาใชจายสูง ใชเวลามาก มีการขออนุญาตซ้ําซอน ใชระบบตรวจสอบที่ไมจําเปนจนเปน
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ภาระแกประชาชน บางครั้งมีการปลอยปละละเลยสลับกับการเขมงวดกวดขัน จัดระเบียบแบบไฟไหมฟาง
มีการทุจริตคอรรัปชั่น สรางความไมเปนธรรมและเหลื่อมล้ําในสังคม ไมจูงใจใหนักลงทุนเขามาประกอบการ
ในประเทศ ดังที่ปรากฏในผลการสํารวจหรือรายงานประจําปของหนวยงานตางประเทศบางแหงเกี่ยวกับ
การจัดอันดับความนาเชื่อถือและความสะดวกหรือยากงายในการทําธุรกิจในประเทศไทยมาแลว รัฐบาล
จึงมีนโยบาย ดังนี้
10.1 ปรับปรุงระบบราชการในดานองคกรหรือหนวยงานภาครัฐ ทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค
และทองถิ่น ทบทวนการจัดโครงสรางหนว ยงานภาครัฐที่มีอํานาจหนาที่ซ้ําซอนหรือลักหลั่นกัน หรือมี
เส น ทางการปฏิ บั ติ ง านที่ ยื ด ยาว ปรั บ ปรุ งวิ ธี ป ฏิ บัติ ร าชการให ทั น สมัย โดยนํ า เทคโนโลยี มาใช แก ไ ข
กฎระเบี ย บให โ ปร ง ใส ชั ด เจน สามารถบริ ก ารประชาชนได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ตลอดจนจั ด ระบบ
อัตรากําลังและปรับปรุงคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐใหเหมาะสมและเปนธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม การตอบสนองความตองการของประชาชนในฐานะที่เปน
ศูน ย กลาง และการอํา นวยความสะดวกแกผูใชบ ริการเพื่อสรางความเชื่อมั่น วางใจ ในระบบราชการ
ลดตนทุนดําเนินการของภาคธุรกิจ เพิ่มศักยภาพในการแขงขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากร
ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไวในระบบราชการ โดยจะดําเนินการตั้งแตระยะเฉพาะหนาไปตามลําดับความ
จําเปน และตามที่กฎหมายเอื้อใหสามารถดําเนินการได
10.2 ในระยะแรก กระจายอํานาจเพื่อใหป ระชาชนสามารถเขาถึงบริการสาธารณะไดโดย
รวดเร็ว ประหยัด และสะดวก ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย กําหนดผูรับผิดชอบที่ชัดเจน ขั้นตอน
ที่แนนอน ระยะเวลาดําเนินการที่รวดเร็ว และระบบอุทธรณที่เปนธรรม โปรงใส มิใหเจาหนาที่หลีกเลี่ยง
ประวิ งเวลา หรื อใช อํา นาจโดยมิ ช อบก อใหเกิดการทุจ ริต การสูญ เสีย โอกาส หรือสรางความเสีย หาย
แกป ระชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน ในระยะเฉพาะหนาจะเนนการปรับปรุงหนวยงานใหบริการดานการ
ทําธุรกิจ การลงทุน และดานบริการสาธารณะในชีวิตประจําวันเปนสําคัญ
10.3 ยกระดับสมรรถนะของหนวยงานของรัฐใหมีประสิทธิภาพ สามารถใหบริการเชิงรุกทั้งใน
รูปแบบการเพิ่มศูนยรับเรื่องราวรองทุกขจากประชาชนในตางจังหวัดโดยไมตองเดินทางเขามายังสวนกลาง
ศูนยบริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการใหบริการหลากหลาย ซึ่งจะจัดตั้งตามที่ชุมชนตาง ๆ
เพื่อใหประชาชนสามารถเดินทางไปติดตอขอรับบริการไดโดยสะดวก การใหบริการถึงตัวบุคคลผานระบบ
ศูนยบริการรวม ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสที่สมบูรณแบบ พัฒนา
หน ว ยงานของรั ฐ ให เ ป น องค ก รแห ง การเรี ย นรู มี ก ารสร า งนวั ต กรรมในการทํ า งานอย า งประหยั ด
มีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ
10.4 เสริมสรางระบบคุณธรรมในการแตงตั้งและโยกยายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการปองกัน
การแทรกแซงจากนักการเมือง และสงเสริมใหมีการนําระบบพิทักษคุณธรรมมาใชในการบริหารงานบุคคล
ของเจาหนาที่ฝายตาง ๆ
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10.5 ใชมาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกในการ
รั กษาศั กดิ์ ศรี ข องความเป น ข า ราชการและความซื่อสัตยสุ จ ริต ควบคูกับ การบริห ารจัด การภาครัฐ ที่ มี
ประสิทธิภาพเพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับอยาง
เครงครัด ยกเลิกหรือแกไขกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ที่ไมจําเปน สรางภาระแกประชาชนเกินควร
หรือเปดชองโอกาสการทุจริต เชน ระเบียบการจัดซื้อจัดจาง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจาก
รัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว ใชเวลานาน ซ้ําซอน และเสียคาใชจายทั้งของภาครัฐและประชาชน
10.6 ปรับปรุงและจัดใหมีกฎหมายเพื่อใหครอบคลุมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชนทับซอนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือวาเรื่องนี้เปนวาระสําคัญเรงดวน
แหงชาติและเปนเรื่องที่ตองแทรกอยูในการปฏิรูปทุกดาน ทั้งจะเรงรัดการดําเนินการตอผูกระทําทุจริตและ
ประพฤติ มิช อบทั้ งในด านวิ นัย และคดี รวมทั้งใหผูใชบริการมีโอกาสประเมิน ระดับ ความนาเชื่อถือของ
หน ว ยงานของรัฐ และเป ดเผยผลการประเมิน ตอประชาชน ทั้งจะนํากรณีศึกษาที่เคยเปน ปญ หา เชน
การจัดซื้อจัดจาง การรวมทุน การใชจายเงินภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติโดยมิชอบ การใช
ดุ ล พิ นิ จ ของเจ า หน า ที่ การมี ผ ลประโยชน ขั ด แย ง หรื อ ทั บ ซ อ น ซึ่ ง ได มี คํ า วิ นิ จ ฉั ย ขององค ก รต า ง ๆ
เปนบรรทัดฐานแลวมาเปนบทเรียนใหความรูแกเจาหนาที่ของรัฐ และประมวลเปนกฎระเบียบหรือคูมือใน
การปฏิบัติราชการ
10.7 สงเสริมและสนับสนุนภาคีองคกรภาคเอกชนและเครือขายตาง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสอดสอง
เฝาระวัง ตรวจสอบเจาหนาที่ของรัฐหรือตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งจะวางมาตรการคุมครอง
พยานและผูเกี่ยวของเพื่อใหการดําเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพโดยไมถูก
แทรกแซงหรือขัดขวาง
11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
ในสังคมที่อารยะ การยึดหลักนิติธรรมคือมีกฎหมายเปนใหญ ไมใชตัวบุคคลหรืออําเภอใจของ
เจ าหน าที่ ผูป กครองย อมเป น สาระสํ า คั ญ แตห ลักนิติธ รรมจะเปน ที่ยอมรับ นับ ถือไดมิใชเพีย งสักแตวา
มีกฎหมาย หากกฎหมายเหลานั้นตองสอดคลองกับความเปนจริงและความตองการของประชาชน เปน
ธรรม คุมครองสิ ทธิมนุษยชน ทั้ งต องมี กระบวนการยุติธรรมที่เขาถึงไดงาย มีมาตรฐานตามหลักสากล
ทันสมัยและเปนธรรมดวย มิฉะนั้นจะกลายเปนสาเหตุแหงความขัดแยงและการโกรธแคนชิงชัง ไมสิ้นสุด
รัฐบาลจึงมีนโยบายในเรื่องดังกลาวดังนี้
11.1 ในระยะเฉพาะหนา จะเรงปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและกฎหมายอื่น ๆ
ที่ลาสมัย ไมเปนธรรม ไมสอดคลองกับความตกลงระหวางประเทศ เปนอุปสรรคตอการบริหารราชการ
แผน ดิ น การประกอบธุ ร กิ จ หรื อไม เ อื้ อต อศักยภาพในการแขง ขัน กับ ตางประเทศ โดยจะใชกลไกของ
หนวยงานเดิมที่มีอยูและระดมผูทรงคุณวุฒิมาเปนคณะกรรมการที่จะจัดตั้งขึ้นเฉพาะกิจเปนผูเรงดําเนินการ
11.2 เพิ่มศักยภาพหนวยงานที่มีหนาที่ใหความเห็นทางกฎหมายและจัดทํากฎหมายใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็ว สามารถใหความชวยเหลือแกภาคเอกชนและประชาชนไดตามหลักเกณฑที่จะ
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เปดกวางขึ้น และใหบุคลากรของหนวยงานทางกฎหมายมีสวนใหความรูเสริมศักยภาพในทางกฎหมาย
มหาชน การดํ า เนิ น คดี ป กครอง การยกรา งกฎหมาย และการตีความกฎหมายแกเจ าหนาที่ข องรัฐ ใน
หนวยงานตาง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเกื้อกูลการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
11.3 ในระยะตอไปจะจัดตั้งองคกรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซงของรัฐ
11.4 นําเทคโนโลยีที่ทัน สมัยและความรูทางนิติวิทยาศาสตรมาใชเพื่อเรงรัดการดําเนินคดี
ทุกขั้นตอนใหรวดเร็ว เกิดความเปนธรรม และมีระบบฐานขอมูลที่เชื่อมโยงกันสามารถใชติดตามผลและ
นําไปใชในการปรับปรุงประสิทธิภาพของหนวยงานและเจาหนาที่ในกระบวนการยุติธรรมได
11.5 ปรับปรุงระบบการชวยเหลือทางกฎหมายและคาใชจายแกประชาชนที่ไมไดรับความ
เปนธรรม โดยใหเขาถึงความเปนธรรมไดงาย รวดเร็ว สงเสริมกองทุนยุติธรรม เพื่อคุมครองชวยเหลือคนจน
และผูดอยโอกาส คุมครองผูถูกลวงละเมิดสิทธิเสรีภาพ และเยียวยาผูบริสุทธิ์หรือไดรับผลกระทบจากความ
ไมเปนธรรม โดยเนนความสุจริตและความมีประสิทธิภาพของภาครัฐ ความเปนธรรมของผูไดรับผลกระทบ
และการไมแอบอางฉวยโอกาสโดยทุจริตจากระบบการชวยเหลือดังกลาว
11.6 นํ า มาตรการทางการเงิน ภาษี และการปองกัน การฟอกเงิน มาใชในการปองกัน และ
ปราบปรามผูมีอิทธิพลและเจาหนาที่ของรัฐที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือกระทําผิดเกี่ยวกับการคามนุษย
แรงงานทาส การกอการรายสากล ยาเสพติด และอาชญากรรมขามชาติ
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วิสัยทัศน
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานของประเทศไทย มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานระดั บ สากล บนพื้ น ฐานของ
ความเปนไทย
พันธกิจ
1. สงเสริมและสนับสนุนใหประชากรวัยเรียนทุกคน ไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง และมีคุณภาพ
2. สงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เนนการมีสวนรวม เพื่อเสริมสรางความรับผิดชอบตอคุณภาพ
การศึกษา

เปาประสงค
เพื่ อ ให ก ารจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานของประเทศไทย มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานระดั บ สากล
บนพื้นฐานของความเปนไทย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกําหนดเปาประสงค ดังนี้
1. นักเรียนระดับกอนประถมศึกษามีพัฒนาการที่เหมาะสมตามชวงวัย และไดสมดุล และนักเรียน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามชวงวัยและมีคุณภาพ
2. ประชากรวั ย เรี ย นทุ ก คนได รั บ โอกาสในการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานอย า งทั่ ว ถึ ง มี คุ ณ ภาพ และ
เสมอภาค
3. ครู ผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีทักษะที่เหมาะสม และมีวัฒนธรรม
การทํางานที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์
4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพและเปนกลไกขับเคลื่อนการศึกษา
ขั้นพื้นฐานสูคุณภาพระดับมาตรฐานสากล
5. สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ น พื้ น ฐานบู ร ณาการการทํ างาน เน น การบริ ห ารแบบ
มีสวนรวม กระจายอํานาจและความรับผิดชอบสูสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
6. พื้นที่พิเศษ ไดรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปนพิเศษ
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ยุทธศาสตร สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียนทุกระดับทุกประเภท
เปาประสงคที่ 1 นักเรียนระดับกอนประถมศึกษามีพัฒนาการที่เหมาะสมตามชวงวัยและได
สมดุล และนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตามชวงวัยและมีคุณภาพ
กลยุทธ
1. จั ด ระบบข อ มู ล สารสนเทศที่ เกี่ ย วข อ งกั บ คุณ ภาพของผูเ รี ย นทุ กระดั บ ทุ ก ประเภท ให มี
ประสิทธิภาพ
2. ประชาสัมพันธ สรางความเขาใจในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหแกผูปกครอง ชุมชน สังคม
และสาธารณชน มุ ง พั ฒ นาผู เ รี ย นที่ เ หมาะสมกั บ วั ย ทั ก ษะ และคุ ณ ลั ก ษณะที่ จํ า เป น ของนั ก เรี ย น
ที่ส ถานประกอบการต องการ และที่ จํ าเปนตอการใชชีวิตในอนาคต เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย
สูมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเปนไทย
3. สนั บ สนุ น การจั ด สรรงบประมาณ ในรู ป แบบที่ ส ง เสริ ม การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ที่สอดคลองกับบริบทของพื้นที่ รวมถึงระดับและประเภทของผูเรียน
4. ส ง เสริ ม การนํ า หลั ก สู ต รไปสู ก ารปฏิ บั ติ ใ หเ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ รวมถึ งการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
สถานศึกษา ใหสอดคลองกับความตองการของชุมชน สังคม ทองถิ่น และผูเรียน
5. ใช สื่ อการเรี ย นการสอน เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ห ลากหลาย เพื่อสงเสริมการเรีย นรู
ทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6. จัดระบบนิเทศ ติดตาม และรายงานผล ใหมีความเขมแข็งและตอเนื่อง เปนรูปธรรม และ
หลากหลายมิติ เนนการนิเทศแบบกัลยาณมิตร
7. สนับสนุนใหมีการแนะแนวผูเรียน ใหมีแรงจูงใจในการเรียน เพื่อการเรียนตอและการมีอาชีพ
สุจ ริ ต เพื่ อความมั่ น คงในชี วิ ต ด ว ยผูแนะแนวที่ห ลากหลาย เชน ครู ผูประกอบอาชีพตาง ๆ ทั้งที่เปน
ผูปกครอง ศิษยเกา ผูที่ทํางานสถานประกอบการใน/นอกพื้นที่
8. สงเสริมสนับสนุนการนําการทดสอบ O-NET การประเมินของ PISA และระบบการทดสอบ
กลางของสํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานมาเป น ส ว นหนึ่ ง ในการจั ด การเรี ย นการสอน
เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่ใกลเคียงกัน
9. สงเสริมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหมีความเขมแข็ง เพื่อรองรับการประเมิน
ภายนอก
10. จั ดระบบการจั ดการศึ กษาขั้น พื้น ฐานใหมี การเรีย นการสอน ทั้งวิช าสามัญ และวิช าชี พ
เพื่อรองรับการมีอาชีพตั้งแตการเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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11. ส ง เสริ มการเรี ย นการสอนภาษาต างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอั งกฤษ เพื่ อการสื่ อสาร
และภาษาอาเซี ย นอย า งน อ ย 1 ภาษา เพื่ อ รองรั บ การก า วสู ป ระชาคมอาเซี ย น ในป พ.ศ. 2558
และสูมาตรฐานสากล
12. ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของกับการคัดเลือกผูเรียนที่จบการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเรียนตอ
ใหมีวิธีการคัดเลือกที่หลากหลาย สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกเหนือจากการวัดความรู
และความสามารถในการสอบแขงขัน
ยุทธศาสตรที่ 2 ขยายโอกาสเขาถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานใหทั่วถึง ครอบคลุมผูเรียน ใหไดรับ
โอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ
เป าประสงค ที่ 2 ประชากรวัย เรี ยนทุ กคนไดรั บ โอกาสในการศึ กษาขั้น พื้น ฐานอย างทั่ว ถึง
มีคุณภาพ และเสมอภาค
เปาประสงคที่ 6 พื้นที่พิเศษ ไดรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปนพิเศษ
กลยุทธ
1. พั ฒ นาระบบข อ มู ล สารสนเทศ นั ก เรี ย นเป น รายบุ ค คล ทั้ ง ในเชิ ง ปริ ม าณและคุ ณ ภาพ
ใหมีประสิทธิภาพ
2. สนับสนุนการบริหารจัดการงบประมาณ ประเภทงบเงินอุดหนุนรายหัวใหผูเรียน เพื่อพัฒนา
คุณภาพการเรียนรูแบบตามตัวผูเรียน (Demand-side Financing) มีการเชื่อมโยงกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
และหนวยงานที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนนการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ
3. ส ง เสริ ม ให ผู เ รี ย นทุ ก ระดั บ และทุ ก ประเภท มี โ อกาสเข า เรี ย นในโรงเรี ย นที่ มี คุ ณ ภาพ
เรียนจนจบหลักสูตร มีโอกาสเรียนตอ มีอาชีพที่สุจริต และมั่นคงในชีวิต
4. สนับสนุนโรงเรียนดีมีคุณภาพ ทั้งในระดับ ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ใหเปน
โรงเรียนที่มีรูปแบบการเรียนการสอนที่มุงสูมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเปนไทย ใหครอบคลุมทุก
จังหวัด อําเภอ ตําบล
5. สนั บ สนุ น ให โ รงเรี ย นที่ จั ด การศึกษาระดับ มัธ ยมศึกษาตอนปลายในพื้น ที่พิเศษมีโ อกาส
จัดการศึกษาดานวิชาชีพ ทั้งที่จัดเอง และสรางความรวมมือกับหนวยงานอื่น เพื่อเปนการสรางอาชีพสุจริต
ใหกับผูเรียน
6. สงเสริมการจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบปกติ รูปแบบเพื่อความเปน
เลิศ รูปแบบเพื่อเด็กพิการ เด็กดอยโอกาส และรูปแบบการศึกษาทางเลือก จัดใหมีความเหมาะสมและเต็ม
ศักยภาพของผูเรียน และยังคงระดับคุณภาพตามมาตรฐาน
7. สงเสริมสนับสนุนระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนใหมีความเขมแข็งและตอเนื่อง
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8. ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ วางแนวทางการดูแลชวยเหลือและจัดการศึกษาที่เหมาะสม
แกเด็กดอยโอกาสที่ไมอยูในทะเบียนราษฎร เชน บุตรหลานของแรงงานตางดาว เด็กไรสัญชาติ เด็กผลัดถิ่น
เด็กตางดาว เด็กไทยที่ไมมีเลขประจําตัวประชาชน
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
เปาประสงคที่ 3 ครู ผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่มีทักษะที่เหมาะสม
และมีวัฒนธรรมการทํางานที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์
เปาประสงคที่ 6 พื้นที่พิเศษ ไดรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปนพิเศษ
กลยุทธ
1. พัฒนาองคความรู และสมรรถนะของครู ผานการปฏิบัติจริงและการชวยเหลืออยางตอเนื่อง
1.1 เผยแพรองคความรู และแหลงเรียนรูเกี่ยวกับนวัตกรรม วิธีการจัดการเรียนการสอน
การพั ฒ นาการคิ ด และการวั ด ประเมิ น ผล ให ส ามารถพั ฒ นาและประเมิ น ผลนั ก เรี ย นให มี คุ ณ ภาพ
ตามศักยภาพเปนรายบุคคล
1.2 พัฒนาครูที่มีอยูใหสามารถจัดการเรียนรูในวิชาที่โรงเรียนตองการไดดวยตนเองหรือ
ใชสื่อเทคโนโลยี
1.3 ส งเสริ มระบบการนิ เ ทศแบบกัล ยาณมิ ตรโดยเขตพื้น ที่ การศึ กษาและโดยเพื่อ นครู
ทั้งในโรงเรียนเดียวกัน หรือภาคสวนอื่น ๆ ตามความพรอมของโรงเรียน
1.4 สงเสริมใหเกิดชุมชนแหงการเรีย นรูของครูในพื้นที่ ทั้งในโรงเรีย นเดีย วกัน ระหวา ง
โรงเรียน หรืออื่น ๆ และในองคกร สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกหนวยงาน
1.5 สงเสริมใหครูมีสมรรถนะภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารและทักษะการใชคอมพิวเตอร
เพื่อจัดการเรียนรูไดในระดับดี
2. พัฒนาผูบริหารสถานศึกษากลุมที่มีความจําเปนตองไดรับการพัฒนาเรงดวน
3. เสริมสรางระบบแรงจูงใจ เพื่อใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญกําลังใจในการทํางาน
สอดคลองกับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
3.1 ยกย อ งเชิ ด ชู เ กี ย รติ ค รู ที่ เ ป น ครู มื อ อาชี พ และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ที่ มี ผ ลงาน
เชิงประจักษทั้งดาน
1) การพัฒนาการจัดการเรียนรู
2) การดูแลชวยเหลือเด็กนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ
3) การมีจิตวิญญาณความเปนครู มีคุณธรรม จริยธรรม และเปนตัวอยางที่ดีแกสังคม
3.2 สงเสริมความกาวหนาของครู ใหมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น ใหสอดคลองกับผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนของนักเรียนและรายไดของครู
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4. ประสานและสนับสนุนใหกับองคกรและคณะบุคคลที่เกี่ยวของจัดเตรียมและจัดสรรครูและ
ผูบริหารสถานศึกษาที่มีความสามารถสอดคลองกับความตองการของโรงเรียน และสังคม
4.1 สรา งความตระหนั กกับ องคกรที่มีบทบาทโดยตรงกับ การบรรจุครูในพื้นที่ ถึงความ
จําเปนตองจัดสรรครูใหตรงวิชาที่โรงเรียนขาดแคลน
4.2 สรางคานิยมสําหรับผูมีสวนไดสวนเสียในพื้นที่ ใหรับผิดชอบตอผลดานคุณภาพของ
การจัดการศึกษา
4.3 ประสานสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาผลิ ต ครู ที่ มี วิ ช าเอกตรงกั บ ความต อ งการและสามารถ
จั ด การเรี ย นรู เพื่ อ ผู เ รี ย นที่ มี ค วามแตกต า งหลากหลายได และสอดคล อ งกั บ บริ บ ทของโรงเรี ย นที่ มี
ความแตกตางหลากหลายได
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
เปาประสงคที่ 4 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเปนกลไก
ขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสูคุณภาพระดับมาตรฐานสากล
เปาประสงคที่ 5 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บูรณาการการทํางาน เนนการ
บริหารแบบมีสวนรวม กระจายอํานาจและความรับผิดชอบสูสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
เปาประสงคที่ 6 พื้นที่พิเศษ ไดรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปนพิเศษ
กลยุทธ
1. กระจายอํานาจและความรับผิดชอบ
1.1 สงเสริมสนับสนุนใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา มีความสามารถและ
มีความเขมแข็งในการบริหารจัดการดวยตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.2 บูรณาการการทํางานพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงานตาง ๆ ในสวนกลาง
เพื่อสงเสริมใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพ ตามบริบทไดเพิ่มขึ้น
1.3 พัฒนาระบบติดตามตรวจสอบ การบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ
1.4 สร า งเครื อ ข า ย/กลไกที่ ส ามารถรั บ รู ป ญ หา และแก ไ ขป ญ หาการบริ ห ารจั ด การ
งบประมาณที่ไมเหมาะสม/ถูกตอง ตามหลักธรรมาภิบาลไดอยางรวดเร็ว
2. สงเสริมการมีสวนรวม
2.1 เรงสรางความรูความเขาใจใหกับผูบริหารสถานศึกษา ถึงความจําเปน และประโยชน
ของการสงเสริมการมีสวนรวมอยางแทจริงในการพัฒนาการศึกษา
2.2 สงเสริมการมีสวนรวมสนับสนุนทรัพยากร
2.2.1 ประชาสั ม พั น ธ ใ ห ส าธารณชนทราบถึ ง ความต อ งการได รั บ การช ว ยเหลื อ
ของโรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนที่ขาดแคลน อยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดาร
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2.2.2 ประสานทุกภาคสวนใหเขามาชวยเหลือโรงเรียนที่มีความมุงมั่นพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา แตมีความขาดแคลนมาก
2.3 ส ง เสริ ม การมี ส ว นร ว มในการกํ า กั บ ติ ด ตาม ตรวจสอบ หน ว ยงานในสั ง กั ด
โดยประชาชนทุกภาคสวน
2.3.1 สร า งช อ งทางรั บ ฟ งความคิด เห็ น /ขอ เสนอแนะ/เรื่อ งร องเรีย น ที่เ กี่ย วข อ ง
กับหนวยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และติดตามตรวจสอบอยางตอเนื่อง
2.3.2 ประชาสัมพันธใหสาธารณชน เขามามีสวนรวมในการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ
การทํางานของโรงเรียนในทองถิ่น และหนวยงานในสังกัดมากขึ้น
3. ส งเสริ ม ให ส ถานศึ ก ษาและสํ านั ก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึ ก ษา และองค ค ณะบุ ค คล มี ค วาม
รับผิดชอบตอผลการดําเนินงาน
3.1 สงเสริมใหมีการเชิดชูเกียรติสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และองคคณะ
บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข อ ง ที่ นั ก เรี ย นในพื้ น ที่ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นสู ง ขึ้ น /อั ต ราการออกกลางคั น ลดลง/
มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลง
3.2 สรางชองทางรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะเรื่องรองเรียนที่เกี่ยวของกับองคกร/
องคคณะบุคคลที่เกี่ยวของ และติดตามตรวจสอบอยางตอเนื่อง

ผลผลิต
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยังคงผลผลิตเดิมมี 6 ผลผลิต ไดแก
1. ผูจบการศึกษากอนประถมศึกษา
2. ผูจบการศึกษาภาคบังคับ
3. ผูจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
4. เด็กพิการไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสมรรถภาพ
5. เด็กดอยโอกาสไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6. ผูที่มีความสามารถพิเศษไดรับการพัฒนาศักยภาพ
โดยมี ห น ว ยกํ า กั บ ประสาน ส ง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษา คื อ สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึ กษา จํา นวน 183 เขต สํา นักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธยมศึกษา จํานวน 42 เขต และสํานัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ ซึ่งมีสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเปนหนวยปฏิบัติการการจัดการศึกษา เพื่อใหภารกิจ
ดังกลาวสามารถตอบสนองสภาพปญหาและรองรับการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและนโยบาย
รัฐบาล
.
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จุดเนน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดจุดเนนการดําเนินการในปงบประมาณ
พ.ศ. 2558 โดยแบงเปน 3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 จุดเนนดานผูเรียน
1.1 นักเรียนมีสมรรถนะสําคัญ สูมาตรฐานสากล ดังตอไปนี้
1.1.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีความสามารถดานภาษา ดานคํานวณ และ
ดานการใชเหตุผลที่เหมาะสม
1.1.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เปนตนไป ไดรับการสงเสริมใหมีแรงจูงใจสูอาชีพ
ดวยการแนะแนว ทั้งโดยครูและผูประกอบอาชีพดานตาง ๆ (ผูปกครอง ศิษยเกา สถานประกอบการใน/
นอกพื้นที่) และไดรับการพัฒนาความรู ทักษะที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพสุจริตในอนาคต
1.1.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุมสาระหลัก เพิ่มขึ้นเฉลี่ย ไม นอยกวา
รอยละ 3
1.2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท รักชาติ ศาสน กษัตริย
ภูมิใจในความเปนไทย หางไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม
1.2.1 นักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 1 – 3 ใฝดี
1.2.2 นักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 4 – 6 ใฝเรียนรู
1.2.3 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน อยูอยางพอเพียง
1.2.4 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความมุงมั่นในการศึกษา และการทํางาน
1.3 นักเรียนที่มีความตองการพิเศษไดรับการสงเสริม และพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
1.3.1 เด็กพิการไดรับการพัฒนาศักยภาพเปนรายบุคคล ดวยรูปแบบที่หลากหลาย
1.3.2 เด็กดอยโอกาสไดรับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู
ของหลักสูตร และอัตลักษณแหงตน
1.3.3 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ไดรับการสงเสริมใหเปนเลิศ ดานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร คณิตศาสตร ภาษา กีฬา ดนตรี และศิลปะ
1.3.4 นักเรียนที่เรียนภายใตการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ บุคคล
องคกรวิชาชีพ องคกรเอกชน องคกรชุมชน และองคกรสังคมอื่น และการศึกษาทางเลือก ไดรับการพัฒนา
อยางมีคุณภาพตามมาตรฐาน
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1.3.5 เด็กกลุมที่ตองการการคุมครองและชวยเหลือเปนกรณีพิเศษ ไดรับการคุมครอง
และชวยเหลือเยียวยา ดวยรูปแบบที่หลากหลาย
สวนที่ 2 จุดเนนดานครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.1 ครูไดรับการพัฒนาองคความรู และสมรรถนะ ผานการปฏิบัติจริงและการชวยเหลือ
อยางตอเนื่อง
2.1.1 ครูไดรับการพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับการพัฒนาการคิด การวัดประเมินผล
ของครู ใหสามารถพัฒนาและประเมินผลนักเรียนเปนรายบุคคล
2.1.2 ครู ส ามารถจั ด การเรี ย นรู ใ นวิ ช าที่ โ รงเรี ย นต อ งการได ด ว ยตนเองหรื อ
ใชสื่อเทคโนโลยี
2.1.3 ครูไดรับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร โดยเขตพื้นที่การศึกษา และโดยเพื่อนครู
ทั้งในโรงเรียนเดียวกัน หรือระหวางโรงเรียน หรือภาคสวนอื่น ๆ ตามความพรอมของโรงเรียน
2.1.4 ครู ไ ด รั บ การช ว ยเหลื อ ให จั ด การเรี ย นรู ไ ด อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล โดยชุ ม ชน
แหงการเรียนรูของครูในพื้นที่ ทั้งในโรงเรียนเดียวกัน ระหวางโรงเรียน หรืออื่น ๆ ตามความเหมาะสม
2.1.5 ส ง เสริ ม ให ค รู มี ส มรรถนะภาษาอั ง กฤษ เพื่ อ การสื่ อ สาร และทั ก ษะการใช
คอมพิวเตอร เพื่อจัดการเรียนรูไดในระดับดี
2.2 พัฒนาผูบริหารสถานศึกษากลุมที่มีความจําเปนตองไดรับการพัฒนาเรงดวน
2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เปนมืออาชีพ มีผลงานเชิงประจักษ ไดรับการยกยอง
เชิดชูเกียรติอยางเหมาะสม
2.4 องค ก รและคณะบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข อ งกับ การจั ด เตรีย มและจั ด สรรครู ตระหนัก และ
ดํ าเนิ น การในส ว นที่ เ กี่ ย วข องให ค รู แ ละผู บ ริห ารสถานศึ กษาบรรจุใ หม/ ยา ยไปบรรจุ มีความสามารถ
สอดคลองกับความตองการของโรงเรียน ชุมชนและสังคม
สวนที่ 3 จุดเนนดานการบริหารจัดการ
3.1 สถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา บริหารจัดการโดยมุงผลสัมฤทธิ์ เนนการ
กระจายอํ า นาจ การมี ส ว นร ว ม และมี ค วามรั บ ผิด ชอบต อผลการดํ า เนิ น งาน (Participation and
Accountability)
3.1.1 โรงเรียนที่ไมผานการรับรองคุณภาพภายนอก และที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนต่ํากวาคาเฉลี่ยของประเทศ ไดรับการแกไขแทรกแซง ชวยเหลือ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
โดยสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาทํ า หนา ที่ส งเสริ มสนับ สนุ น และเปน ผู ป ระสานงานหลัก ให โ รงเรีย น
ทําแผนพัฒนาเปนรายโรงรวมกับผูปกครองชุมชน และองคกรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
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3.1.2 สถานศึกษาบริหารจัดการโดยมุงผลสัมฤทธิ์ เนนการมีสวนรวมอยางแทจริง และ
การมีความรับผิดชอบตอผลการดําเนินงาน
3.1.3 สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา บริ ห ารจั ด การอย า งมี คุ ณ ภาพ โดยมุ ง เน น
การมีสวนรวม และความรับผิดชอบตอผลการดําเนินงาน มีระบบการนิเทศ เรงรัด ติดตาม ประเมินผล
สถานศึกษาและครูที่เขมแข็ง
3.1.4 สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา เชิ ด ชู เ กี ย รติ โ รงเรี ย นที่ นั ก เรี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น/อัตราการออกกลางคันลดลง/มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลง
3.1.5 องคคณะบุคคลที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา เรงรัดและติดตามการดําเนินการ
ของหนวยงานที่เกี่ยวของอยางเขมแข็ง เปนกัลยาณมิตร
3.2
สถานศึ ก ษาและสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา จั ด การศึ ก ษาอย า งมี คุ ณ ภาพ
ตามมาตรฐาน
3.2.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไดมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3.2.2 สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายใน ไดร ะดับมาตรฐานของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และหรือผานการรับรองจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องคการมหาชน)

.
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
สรุปประเด็นผลการวิเคราะห
1. วิเคราะหสภาพภายนอก (External Environment)
ภายใตการเปลี่ยนแปลงดานสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยีและการเมืองและนโยบาย สงผลใหเกิด
โอกาส(Opportunities) ในการบริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ทั้งสวน
ที่เปนตัวสํานักงานและสถานศึกษา เชน มีสถาบันการศึกษาทุกระดับ มีสถานประกอบการ มีภูมิปญญา
ทองถิ่น มีเทคโนโลยีที่กาวหนาหลากหลาย จํานวนมากที่เหมาะตอการนํามาสรางเปนแหลงเรียนรูหรือ
สนับสนุนการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ ไดผนวกกับนโยบายของรัฐบาล การตื่นตัวของประชาชน เชน
นโยบายเรียนฟรี การสนับสนุนการศึกษาใหมีคุณภาพ การปรับปรุงหลักสูตร การระดมทรัพยากร
เพื่อการศึกษา การสรางความสุจริตในการบริหารงาน ไดสงผลใหเห็นความสําคัญของการศึกษาที่จะพัฒนา
คนเพื่อพัฒ นาประเทศ อยางไรก็ตามอุป สรรค (Threats) ที่เกิดขึ้น เชน การบูร ณาการกิจ กรรมจาก
ทุกภาคสวน การแพรระบาดของยาเสพติด การมีความรักสามัคคี มีคุณธรรมจริยธรรม การแพรระบาด
ของวัฒนธรรมการดํารงชีวิต และการทํางานที่ไมเหมาะสมผานทางสื่อและสังคม สภาพเศรษฐกิจที่สงผล
ตอสถาบันครอบครัวที่ขาดความอบอุนและการพัฒนาการของผูเรียน และคานิยมของผูปกครองในการ
สงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนชื่อดัง สิ่งเหลานี้จําเปนที่จะตองสรางภูมิคุมกันกับผูเรียนและบุคลากร

2. วิเคราะหสภาพภายใน (Internal Environment)
ภายในองค ก รหากวิ เ คราะห จุ ด แข็ ง (Strengths) จุ ด อ อ น (Weaknesses) ของสํ า นั ก งาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ตามกรอบโครงสราง ผลผลิต คน เงิน วัสดุอุปกรณ และการบริหาร
จัดการ พบวา จุ ดแข็ ง (Strengths) มีความชัดเจนในเรื่อง โครงสรางการบริห าร มีการสงนโยบาย
ลงสู ส ถานศึ ก ษา มี ก ารใช เ ทคโนโลยี ใ นการติ ด ต อ สื่ อ สารหลายช อ งทาง มี บุ ค ลากรค อ นข า งเพี ย งพอ
มีสถานศึกษาเพียงพอรับนักเรียนในทุกพื้นที่ มีศูนยพัฒนากลุมสาระการเรียนรูทั้งสองจังหวัด 26 แหง
บุ คลากร มี พื้น ฐานความรู ที่ดี และมี โ อกาสในการพัฒ นาอยางตอเนื่ อง มีงบประมาณเพีย งพอ ในการ
บริหารงาน โรงเรียนสวนใหญมีความเขมแข็งในการบริหารจัดการและสามารถระดมทรัพยากรไดดี ครูมี
จํ า นวนมาก มี สื่ อ เทคโนโลยี เ พี ย งพอต อ การพั ฒ นา มี ส หวิ ท ยาเขตที่ เ ข ม แข็ ง เพื่ อ การนํ า ไปสนั บ สนุ น
การทํางานอยางชัดเจน ทั้งนี้ มีจุดออน (Weaknesses) ยังขาดความชัดเจนของหนาที่และมาตรฐาน/
เปาหมายการปฏิบัติงานของบุคคลากร การดึงศักยภาพของบุคคลมาใชอยางเต็มที่ การบูรณาการและ
การบริห ารข อมู ล สารสนเทศ การเชื่ อมโยงองคคณะบุคคลคุณธรรมจริย ธรรม ระบบการกํากับติดตาม
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ที่มีประสิทธิภาพ ที่จะตองปรับปรุงแกไขใหดีขึ้นอันจะผลักดันใหเปาหมายคือการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สรุ ป สํ า นั ก งานควรนํ า เอาโอกาสที่ เ กิ ด จากนโยบายการบริ ห ารการศึ ก ษาของรั ฐ บาล

แหล ง เรี ย นรู สถาบั น ทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน ในพื้ น ที่ แ ละความก า วหน า ทางเทคโนโลยี ม าขั บ เคลื่ อ น
การเปลี่ยนแปลงบริหารจัดการในองคกร จัดโครงสราง จัดคน เพื่อใหทุกคนมีความรับผิดชอบตอหนาที่
มีคุณธรรมจริยธรรม สอดคลองกับมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุงผลสัมฤทธิ์ สามารถบูรณาการทรัพยากร
กิ จ กรรมและองค ค ณะบุ ค คลให มี ทิ ศ ทางเป า หมายสู คุ ณ ภาพผู เ รี ย น การกํ า กั บ ติ ด ตามรายงานที่ มี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งการสรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการใหกับสถานศึกษา สหวิทยาเขตและศูนย
พัฒนาตางๆ โดยมีสํานักงานใหการสนับสนุนการทํางานหรือเชื่อมโยงเครือขายการพัฒนาคุณภาพ ทั้งใน
และนอกประเทศอยางเปนรูปธรรม

ปจจัยความสําเร็จ
1. ความชัดเจนของบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานมุงผลสัมฤทธิ์ของบุคลากร
2. การบูรณาการการทํางานรวมกันขององคคณะบุคคลและสํานักงาน
3. การกระจายอํานาจใหโรงเรียนในการบริหารงานวิชาการ และลดกิจกรรมที่กระทบการสอนของ
โรงเรียน
4. นําเทคโนโลยีมาใชในการปฏิบัติงานและการสรางเครือขายการทํางาน
5. พัฒนาพื้นฐานประสบการณของทุกคนเพื่อนําสูการมีสวนรวมในการพัฒนาสูเปาหมายเดียวกัน
6. การประชาสัมพันธ สื่อสาร สรางความเขาใจในการทํางานใหผูเกี่ยวของอยางตอเนื่อง
7. ระบบการควบคุมการทํางานที่ดีและสามารถสะทอนผลการแกไขปรับปรุงไดอยางมีประสิทธิภาพ
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วิสัยทัศน
ภายในป 2558 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จัดการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาใหประชากรวัยเรียนอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ มุงสูมาตรฐานสากล

พันธกิจ
1. ส งเสริ มและพั ฒ นาครูและบุคลากรทางการศึก ษาใหมีศักยภาพในดานการบริห าร
การจัดการศึกษา การเรียนการสอน
2. จัดการศึกษาใหประชากรในวัยเรียนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใชเทคโนโลยี
4. ระดมสรรพกําลังจากทุกภาคสวน
5. สรางเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6. นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการบริหารจัดการ

คานิยมองคกร
คานิยมในการทํางานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 คือ
การปฏิบัติงานตามมาตรฐาน “ 5 S ”
S1 = SMILE
S2 = SMART
S3 = SMALL
S4 = SERVICE
S5 = STANDARD

หมายถึง ความยิ้มแยมแจมใส มีมนุษยสัมพันธ
หมายถึง ความสงางาม ความทันสมัย
หมายถึง ความนอบนอมถอมตน พอเพียงของบุคลากรและนักเรียน
หมายถึง การบริการดวยความเต็มใจ เต็มความสามารถ
หมายถึง มีมาตรฐานโปรงใส และยุติธรรม

หลักการทํางานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ยึดโรงเรียนเปนฐาน
สํานักงานสวย
ระบบงานดี
เทคโนโลยีทันสมัย
ประทับใจบริการ
ประสานสิบทิศ
เกาะติดวิชาการ
สรางผลงานเพื่อเด็กไทย
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เปาประสงค
1. ผูเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาสูความเปน
สากล
2. ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคน มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ
ที่พึงประสงค ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. ประชากรในวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสทางการศึกษาถึงระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ครู บุคลากร และนักเรียนทุกคนสามารถใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีอยางมี
ประสิทธิภาพ
4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 และโรงเรียนในสังกัดทุกแหง
มีความเขมแข็งและเปนหลักในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาภายใตการมีสวนรวม

จุดเนน 4 ประการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
1.
2.
3.
4.

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุมสาระใหสูงขึ้นอยางนอย 5%
โรงเรียนที่รับการประเมินภายนอกจาก สมศ. ผานการประเมินรอยละ 100
ขับเคลื่อนและพัฒนาผูเรียนสูประชาคมอาเซียน
แกปญหายาเสพติดในสถานศึกษา

การแกปญหาพฤติกรรมเด็ก
ปญหาเด็กนักเรียน
1. ปญหาดานการเรียน
2. ปญหาดานสุขภาวะ
3. ปญหาดานพฤติกรรม
การเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม
1. มีตัวอยางหรือตนแบบที่ดี
2. มีโอกาสใกลชิดพระพุทธศาสนา
3. ใหความรูและหลักธรรมในการดําเนินชีวิต
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กลยุทธ
กลยุทธที่ 1
กลยุทธที่ 2
กลยุทธที่ 3
กลยุทธที่ 4
กลยุทธที่ 5

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับมัธยมศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร
และสงเสริมความสามารถดานเทคโนโลยีเพื่อเปนเครื่องมือในการเรียนรู
ปลูกฝงคุณธรรม ความเปนไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
ขยายโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึง ครอบคลุมผูเรียนใหไดรับโอกาสในการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ใหสามารถจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนไดอยางมีคุณภาพ
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เนนการมีสวนรวมทุกภาคสวน
ทางการศึ ก ษา หลั ก ธรรมาภิ บ าล เน น การมี ส ว นร ว มจากทุ ก ภาคส ว น
เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
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ความเชื่อมโยงของจุดเนนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กับกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558
สวนที่ 1 จุดเนนดานผูเรียน
1.1 นักเรียนมีสมรรถนะสําคัญสูมาตรฐานสากล
สนองนโยบาย สพฐ. ขอ 1, 2, 3
สนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายทั่วไป ขอ 3
นโยบายเฉพาะ ขอ 1, 2
สนองนโยบายรัฐบาล ขอ 4, 9

1.2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท รักชาติ
กษัตริย หางไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะ และทักษะทางสังคมที่เหมาะสม
สนองนโยบาย สพฐ. ขอ 3, 10
สนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายทั่วไป ขอ 3
นโยบายเฉพาะ ขอ 1,2
นโยบายเรงดวน ขอ 4
สนองนโยบายรัฐบาล ขอ 1, 3.6 4.1, 4.4, 4.7, 4.8, 4.10, 5.5

1.3 นักเรียนที่มีความตองการพิเศษไดรับการสงเสริมและพัฒนาเต็มศักยภาพ
สนองนโยบาย สพฐ. ขอ 2, 3, 10
สนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายทั่วไป ขอ 2, 3
นโยบายเฉพาะ ขอ 1, 2, 3
สนองนโยบายรัฐบาล ขอ 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.9
จุดเนน/แนวทาง
1.1 นักเรียนมีสมรรถนะ
สําคัญสูมาตรฐานสากล
1) เรงรัดความสามารถ
และทักษะทางดาน
ภาษาอังกฤษ

กิจกรรม
1.ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน
ภาษาอังกฤษใหเนนทักษะการสื่อสาร
2.สงเสริมสถานศึกษาจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษตามรูปแบบ/ทางเลือกที่
เหมาะสม

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET
กลุมสาระการเรียนรูภ าษาอังกฤษ
จําแนกระดับ
- โรงเรียนที่มีความพรอมสูง เพิ่มขึน้
ไมนอยกวา รอยละ 5
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จุดเนน/แนวทาง

กิจกรรม
3.ใชสื่อและโปรแกรม ICTเปนตัวขับเคลื่อน
สําคัญในการพัฒนาความสามารถทางภาษา
ของครูและผูเ รียน
4.จัดระบบเครือขายและสรางความเขมแข็ง
กลไกการปฏิรปู การเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษรวมกับสถาบันอุดมศึกษา
และสถาบันผลิตครู/หนวยงานที่มคี วาม
เชี่ยวชาญ

2) เรงรัดสถานศึกษาใหมี
1.เสริมสรางนักเรียนใหมีลักษณะผูนํา
ความทัดเทียมสูประชาคม แหงอาเซียน
อาเซียนและมาตรฐานสากล 2.พัฒนาดานวิชาการ การบริหารจัดการ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัด
การเรียนรูใหมีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานสากล
3.ขยายศูนยอาเซียนและโรงเรียนศูนย
เครือขายอาเซียนเพื่อพัฒนาสูการเปน
ศูนยกลางการศึกษาในภูมิภาค
3) ปรับหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

1.ทบทวนหลักสูตรในเรื่องเปาหมาย
โครงสราง เวลาเรียน สาระการเรียนรู
ที่จําเปนในศตวรรษที่ 21
2.ปรับกระบวนทัศนในการบริหารจัดการ
หลักสูตร
3.ปรับวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนให
เชื่อมโยงตั้งแตระดับหองเรียน ระดับชาติ
และระดับนานาชาติ
4.จัดตั้งชุมนุมนักวัดและประเมินผล
การศึกษาขั้นพื้นฐานแหงประเทศไทย
เพื่อสรางความเขมแข็งดานการวัดและ
การประเมิน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
- โรงเรียนที่มีความพรอมปานกลาง
เพิ่มขึ้น รอยละ 3-5
- โรงเรียนที่มีความพรอมนอย เพิม่ ขึ้น
รอยละ 2-5
2. นักเรียนมีความสามารถดานทักษะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน
ที่กําหนด
- โรงเรียนที่มีความพรอมสูง รอยละ 80
- โรงเรียนที่มีความพรอมปานกลาง
รอยละ 50
- โรงเรียนที่มีความพรอมนอย
รอยละ 30
นักเรียนทุกคนที่ไดรับการพัฒนา
ใหมีคุณลักษณะผูนํานักเรียนอาเซียน
- รอยละ 100 ของจํานวนโรงเรียนที่
ไดรับการพัฒนาตามมาตรฐานสากล
- จํานวนศูนยอาเซียนและโรงเรียนศูนย
เครือขายเพิม่ ขึ้นครบทุกเขตพื้นที่
การศึกษา
มีแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการ
หลักสูตรสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
- มีขอสรุป/แนวปฏิบัติในการปรับ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- มีแนวทาง/วิธีการวัดและประเมินผล
การเรียนใหเชื่อมโยงตั้งแตระดับ
หองเรียน ระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ
- สมาชิกชุมนุมนักวัดและประเมินผล
(สวนใหญเปนครูและศึกษานิเทศก)
ทุกคนมีความเขมแข็งดานการประเมิน
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จุดเนน/แนวทาง
1.2 นักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม รักสามัคคี
ปรองดอง สมานฉันท
รักชาติ ศาสน กษัตริย ภูมิใจ
ในความเปนไทย หางไกลยา
เสพติด มีคุณลักษณะและ
ทักษะทางสังคมที่เหมาะสม
1) เรงรัด สงเสริม สนับสนุน
การนําคานิยมหลักคนไทย
12 ประการสูการพัฒนา
ผูเรียนในรูปแบบตาง ๆ

กิจกรรม
1.กําหนดจุดเนนคานิยมหลักคนไทย 12
ประการ ใหสอดคลองกับชวงวัยแตละ
ระดับชั้น ตั้งแตระดับประถมศึกษาถึงระดับ
มัธยมศึกษา
2.สรางความตระหนักและเสริมสรางคานิยม
หลักคนไทย 12 ประการ ผานสื่อ
ที่หลากหลาย
3.พัฒนาเครือขายโรงเรียนคุณธรรมให
เขมแข็งและครอบคลุมทุกพื้นที่
4.สงเสริมการจัดกิจกรรม/คายนักเรียน
ในรูปแบบตาง ๆ เชน คายเยาวชนคนดี
ของแผนดิน กิจกรรมตอตานคอรรัปชั่น
จัดฝกอบรม ปปช. สพฐ. นอย
คายประวัติศาสตร คายดนตรี/ศิลปะ
กิจกรรมสภานักเรียน ชุมนุมตาง ๆ
ที่สงเสริมการบําเพ็ญประโยชนเพือ่ สังคม
ในโอกาสตาง ๆ
5.พัฒนาครูและบุคลากรใหสามารถจัด
กิจกรรม/คาย เพื่อปลูกฝงคานิยมหลัก
เขาสูหองเรียนใหไดอยางเปนรูปธรรม

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ระดับความสําเร็จการดําเนินกิจกรรมให
ผูเรียนมีคานิยมหลักคนไทย 12 ประการ
ครบทุกตัว สอดคลองตามชวงวัย
(รอกําหนดเกณฑ)

1.3 นักเรียนที่มีความ
ตองการพิเศษไดรับการ
สงเสริมและพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพเปนรายบุคคล

พัฒนาและสงเสริมเด็กทีม่ ีความตองการ
พิเศษใหสามารถพัฒนาไดเต็มตามศักยภาพ
เปนรายบุคคล

1.พัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศ
เด็กที่มีความตองการพิเศษ (เด็กพิการ,
เด็กดอยโอกาส,เด็กที่มีความสามารถ
พิเศษ, เด็กที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา)
2.สงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดการศึกษา
ทุกรูปแบบเพื่อใหคนพิการมีโอกาส
เขาถึงการศึกษา
3.พัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการจัด
การศึกษาที่หลากหลายสอดคลองกับ
อัตลักษณของผูเ รียนเปนรายบุคคล
เต็มตามศักยภาพ
4.เรงรัดการยกระดับนักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา
5.สงเสริมเด็กทีม่ ีความสามารถพิเศษ
สูความเปนเลิศ
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สวนที่ 2 จุดเนนดานครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.1 ครูไดรับการพัฒนาองคความรูและสมรรถนะผานการปฏิบัติจริงและการ
ชวยเหลืออยางตอเนื่อง
สนองนโยบาย สพฐ. ขอ 3, 4, 10
สนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายทั่วไป ขอ 3, 4
นโยบายเฉพาะ ขอ 1.3, 1.4, 2.2, 2.3, 3.2, 3.3, 4.3, 4.4
นโยบายเรงดวน ขอ 1
สนองนโยบายรัฐบาล ขอ 1, 3.6, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 10.5

2.2 พัฒนาผูบริหารสถานศึกษากลุมที่มีความจําเปนตองไดรับการพัฒนาเรงดวน
สนองนโยบาย สพฐ. ขอ 4
สนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายทั่วไป ขอ 3, 4
นโยบายเฉพาะ ขอ 1.3, 1.4, 2.3, 4.3
สนองนโยบายรัฐบาล ขอ 1, 3.6, 4.4, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 10.5

2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เปนมืออาชีพมีผลงานเชิงประจักษไดรับ
การยกยองเชิดชูเกียรติอยางเหมาะสม
สนองนโยบาย สพฐ. ขอ 3, 4,
สนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายทั่วไป ขอ 3, 4
นโยบายเฉพาะ ขอ 1.3, 1.4, 2.2, 2.3, 3.2, 3.3, 4.3, 4.4, 4.5
นโยบายเรงดวน ขอ 1
สนองนโยบายรัฐบาล ขอ 1, 3.6, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 10.4, 10.5

2.4 องคกรและคณะบุคคลที่เกี่ยวของกับการจัดเตรียมและจัดสรรครู ตระหนัก
และดํ า เนิ น การในส ว นที่ เกี่ ย วข อ งให ค รู แ ละผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาบรรจุ ใ หม /ย า ยไปบรรจุ
มีความสามารถสอดคลองกับความตองการของโรงเรียน ชุมชน และสังคม
สนองนโยบาย สพฐ. ขอ 4
สนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายทั่วไป ขอ 3, 4
นโยบายเฉพาะ ขอ 1.3, 1.4, 2.2, 2.3, 3.2, 4.2
สนองนโยบายรัฐบาล ขอ 1, 3.6, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 10.4, 10.5
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จุดเนน/แนวทาง
2.1 ครูไดรับการพัฒนา
ความรูและสมรรถนะผาน
การปฏิบัตจิ ริง และความ
ชวยเหลืออยางตอเนื่อง
1) พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใหมีองค
ความรูและสมรรถนะ
สอดคลองกับการปฏิบัติงาน

กิจกรรม
1.1 พัฒนาครูกลุมสาระคณิตศาสตร
วิทยาศาสตร อังกฤษ และภาษาไทย ใหมี
ความรูตามกลุม สาระ
1.2 พัฒนาศึกษานิเทศกใหสามารถนิเทศ
ชวยเหลือครูใหสามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1.1 ครูกลุมเปาหมาย มีองคความรูตาม
เนื้อหาที่กําหนดในระดับดีขึ้นไป

2) สงเสริมและสนับสนุน ครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ในการพัฒนาตนเองตาม
แผนพัฒนาตนเอง (ID Plan)
2.2 พัฒนาผูบริหาร
สถานศึกษากลุม ที่มีความ
จําเปนตองไดรับการพัฒนา
เรงดวน
1) พัฒนาผูบริหาร
สถานศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ําไดรับการ
พัฒนา
2) พัฒนาการบริหาร
วิชาการในศตวรรษที่ 21
(สําหรับโรงเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง)
2.3 ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่เปนมืออาชีพมี
ผลงานเชิงประจักษ ไดรับ
การยกยองเชิดชูเกียรติอยาง
เหมาะสม
1) พัฒนาระบบแรงจูงใจให
ไดมาตรฐานและมีความ
สอดคลองกับผลการ
ปฏิบัติงาน

2. สนับสนุนงบประมาณใหสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา/ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เพื่อพัฒนาตนเองตาม ID Plan

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี ID
Plan ไดรับการสนับสนุนงบประมาณในการ
พัฒนาตนเองอยางนอยปละ 2 ครัง้

1.2 ศึกษานิเทศกที่รับผิดชอบ 4 กลุมสาระ
จํานวน 225 เขต สามารถนิเทศและ
ชวยเหลือครูใหสามารถจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน และยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนได

1. สรางชุมชนแหงการเรียนรู PLC
(Profesional Learning Community)

1. ผูบริหารสถานศึกษาทีผ่ ลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนต่าํ กวา 10% ลาง จํานวน 3,000
โรงเรียน ไดรับการพัฒนา
2. พัฒนาผูบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล 2. ผูบริหารสถานศึกษาทุกโรง (โรงเรียน
โรงเรียนในฝน และโรงเรียนดีประจําตําบล มาตรฐานสากล โรงเรียนในฝน และโรงเรียน
ดีประจําตําบล) มีความรู ความสามารถ
ในการบริหารวิชาการ ในศตวรรษ ที่ 21
ในระดับดีขึ้น

พัฒนาระบบแรงจูงใจ และคัดเลือกครู
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลการ
และบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลการ
ปฏิบัติงานเชิงประจักษตามเกณฑ ไดรับการ
ปฏิบัติงานเชิงประจักษ
ยกยองเชิดชูเกียรติทุกคน

59
จุดเนน/แนวทาง
2) พัฒนาใหเกิดความ
ศรัทธาในวิชาชีพ และความ
ภูมิใจในการมุงมั่น ในการ
สรางสรรคผลงานแบบมือ
อาชีพ
2.4 องคกรและคณะบุคคลที่
เกี่ยวของกับการจัดเตรียม
และการจัดสรรครู ตระหนัก
และดําเนินการในสวนที่
เกี่ยวของ ใหครูและผูบริหาร
สถานศึกษาบรรจุใหม/ยายไป
บรรจุ มีความสามารถ
สอดคลองกับความตองการ
ของโรงเรียน ชุมชน และ
สังคม
1) องคกรและคณะบุคคล
ไดรับการพัฒนาเพื่อสราง
ความตระหนัก จิตสํานึก
ความรับผิดชอบ และ
ผลประโยชนสวนรวม
2) ปรับปรุงหลักเกณฑและ
วิธีการที่เกี่ยวของใหมีความ
สอดคลองกับความตองการ
ของโรงเรียนชุมชน และ
สังคมโดยมีระยะเวลาการ
ดําเนินการที่ชัดเจน

กิจกรรม

1. พัฒนาองคคณะบุคคลใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดตามภารกิจ อยางมี
ประสิทธิภาพ
2. พัฒนาระบบกํากับ ติดตามการบริหาร
บุคคลใหมีประสิทธิภาพในทุกระดับ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

คณะอนุกรรมการขาราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา
มีการบริหารงานบุคคล เปนไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล

สวนที่ 3 จุดเนนดานการบริหารจัดการ
3.1 สถานศึ ก ษาและสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาบริ ห ารจั ด การโดยมุ ง
ผลสัมฤทธิ์ เนนการกระจายอํานาจ การมีสวนรวม และมีความรับผิดชอบตอผลการดําเนินงาน
(Participation and Accountability)
สนองนโยบาย สพฐ. ขอ 1, 6, 11
สนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายทั่วไป ขอ 1
นโยบายเฉพาะ ขอ 1, 1.1, 1.4, 1.6, 2, 2.1, 3, 3.1
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นโยบายเรงดวน ขอ 1, 4, 4.2, 5, 9, 10
สนองนโยบายรัฐบาล ขอ 4, 4.1, 4.2

3.2 สถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน
สนองนโยบาย สพฐ. ขอ 8
สนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายทั่วไป ขอ 5
นโยบายเฉพาะ ขอ 1, 1.2
นโยบายเรงดวน ขอ 6
สนองนโยบายรัฐบาล ขอ 4, 4.3
จุดเนน/แนวทาง
3.1 สถานศึกษาและสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา บริหาร
จัดการโดยมุงผลสัมฤทธิ์ เนน
การกระจายอํานาจ การมีสวน
รวมและการรับผิดชอบตอการ
ดําเนินงาน (Participation
and Accountabilit)
1) สงเสริมการบริหาร จัดการ
แบบมุงผลสัมฤทธิ์ เนนการ
กระจายอํานาจ การมีสวนรวม
และมีความความรับผิดชอบใน
ทุกระดับและเนนการมีสวน
รวมขององคคณะบุคคลที่
เกี่ยวของอยางเขมแข็งและ
เปนกัลยาณมิตร

กิจกรรม
1. เรงรัดใหหนวยงานทุกระดับดําเนินการ
ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2558 อยางเครงครัด

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ.2558
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สถานศึกษา เบิกจายงบประมาณใน
ภาพรวมไดไมนอยกวา รอยละ 96 และงบ
ลงทุนไมนอยกวา รอยละ 87
2. สงเสริมการจัดการศึกษาในรูปแบบที่
สถานศึกษาทุกแหงในโครงการพัฒนา
หลากหลาย เนนการมีสวนรวมเพื่อเพิม่
รูปแบบการบริหารโรงเรียนนิติบุคคล
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและสนับสนุน มีความสามารถพัฒนารูปแบบ
การเขาถึงและไดรับโอกาสทางการศึกษา
การบริหารโรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพ
อยางทั่วถึง เสมอภาค และเปนธรรม

3. ขจัดปญหาและอุปสรรคในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา เชน ปรับปรุง แกไข
ระเบียบ วิธีการ แนวปฏิบัติ ประกาศ
กฎกระทรวงที่ไมสอดคลองกับการ
กระจายอํานาจใหเกิดความคลองตัวและ
สามารถกําหนดผูรับผิดชอบไดอยาง
แทจริง เปนตน
4. สรางความเชื่อมโยงของระบบขอมูล
สารสนเทศทุกระดับ ตามมิติการกระจาย
อํานาจ 4 ดาน (วิชาการ บริหารบุคคล
งบประมาณ และบริหารทั่วไป)
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จุดเนน/แนวทาง
3.2 สถานศึกษาและสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาจัด
การศึกษาอยางมีคณ
ุ ภาพตาม
มาตรฐาน
1) กํากับ ติดตามการ
ดําเนินงานใหเปนไปตาม
มาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา
2) สงเสริม สนับสนุนให
สถานศึกษามีระบบประกัน
คุณภาพภายในตาม
กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2553

กิจกรรม
1. สงเสริม สนับสนุนและเพิ่มศักยภาพ
การบริหารจัดการของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ สูความ
เปนเลิศ

2.1 กํากับ ติดตามใหสถานศึกษาจัดทํา
รายงานผลการประเมินตนเองตาม
หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2553
2.2 วิจัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการให
มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให
เขมแข็ง
3) สงเสริมใหมีการแทรกแซง
จัดทําแผนพัฒนารายโรงรวมกับ
ชวยเหลือ นิเทศ ติดตาม
ผูปกครองชุมชนและองคกรอื่น ๆ สําหรับ
ประเมินผล โดยสํานักงานเขต โรงเรียนทีไ่ มผานการรับรองคุณภาพ
พื้นที่การศึกษาอยางเขมแข็ง ภายนอก
เพื่อใหสถานศึกษาไดรับการ
รับรองคุณภาพภายนอกจาก
สมศ.
4) สงเสริมใหสํานักงานเขต
คัดสรรนักเรียน ครู บุคลากรทางการ
พื้นที่การศึกษาเชิดชูเกียรติ
ศึกษา สถานศึกษา และสํานักงานเขต
โรงเรียนที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ พื้นที่การศึกษาที่มีผลงานดีเดน ใหไดรับ
ทางการเรียนสูงขึ้น/อัตราการ การเชิดชูเกียรติ
ออกกลางคันลดลง/มี
พฤติกรรมเสียงลดลง

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาผานการ
ประเมินมาตรฐานเขต ระดับดีมากขึ้นไป
รอยละ 80

สถานศึกษาทุกแหงมีระบบประกัน
คุณภาพภายในที่เขมแข็งตามกฎกระทรวง
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553

รอยละ 80 ของสถานศึกษา
ที่เขารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
ที่ 3 ผานการรับรองคุณภาพภายนอกจาก
สมศ.

หนวยงานในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทุกแหงมีผลงานที่เปนเลิศ
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การบริหารจัดการศึกษา ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภายใตองคประกอบทั้ง 4 ดาน
1.
2.
3.
4.

ดานโอกาสทางการศึกษา
ดานคุณภาพทางการศึกษา
ดานประสิทธิภาพทางการศึกษา
ดานนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

1. ดานโอกาสทางการศึกษา
องคประกอบที่ 1 โอกาสในการไดรับการศึกษาอยางทั่วถึงและเสมอภาค
ตัวชี้วัดที่ 1.2 รอยละของผูเรียนตอจํานวนประชากรวัยเรียนไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น
1.2.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
1.2.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ตัวชี้วัดที่ 1.3 รอยละผูเรียนที่เรียนภายใตการจัดการศึกษาทางเลือกไดรับการพัฒนา
อยางมีคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ 1.4 รอยละ 100 ของเด็กพิการไดรับการพัฒนาศักยภาพเปนรายบุคคลดวยรูปแบบ
ที่หลากหลาย
องคประกอบที่ 2 โอกาสในการไดรับการสงเสริมสนับสนุนชวยเหลือ
ตัวชี้วัดที่ 2.1 รอยละของนักเรียนยังคงอยูในระบบโรงเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับในเวลา
ที่กําหนด
2.1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ตัวชี้วัดที่ 2.2 อัตราการออกกลางคันลดลง
2.2.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย
ตัวชี้วัดที่ 2.3 รอยละ 90 ของเด็กพิการผานเกณฑการพัฒนาสมรรถภาพตามแผนการศึกษา
เฉพาะ (Individual Education Program : IEP)

.
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2. ดานคุณภาพการศึกษา
องคประกอบที่ 1 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร
(ปญญาดี มีทักษะ)
ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 รอยละ 100 ของผูเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ชั้น ม.1,ม.4) มีผลการ
ประเมินระดับสถานศึกษาเมื่อสิ้นปการศึกษา (ใชผลการสอบภาคเรียนที่ 2)
ผานเกณฑทุกกลุมสาระการเรียนรู (ขอมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม)
ตัวชี้วัดที่ 2.1.2 ผูเรียน ชั้น ม.2 และ ม.5 มีผลการสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษาทุกกลุมสาระการเรียนรู
ประกอบดวย 2 ตัวชี้วัดยอย 2 ตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัดยอยที่ 2.1.2.1 ผูเรียนรอยละ 50 ของชั้น ม.2 และ ม.5
มีผลการสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษาทุกกลุมสาระการเรียนรูผานเกณฑ
การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา (LAS)
ตัวชี้วัดที่ 2.1.3 ผูเรียน ม.3 และ ม.6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการ
ทดสอบระดับชาติ (O-NET) ทุกกลุมสาระ เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไมนอยกวา
รอยละ 5 ขึ้นไป
ตัวชี้วัดที่ 2.1.6 รอยละ 75 ของผูเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถแสวงหาความรู
ดวยตนเอง
ตัวชี้วัดที่ 2.1.7 รอยละ 80 ของผูเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีทักษะการคิดวิเคราะห
คิดสรางสรรค

ตัวชี้วัดที่ 2.1.8 รอยละ 100 ผูเรียนมีทักษะการสื่อสารอยางสรางสรรคอยางนอย 2 ภาษา
(ภาษาอังกฤษ และภาษาอาเซียน)
ตัวชี้วัดที่ 2.1.9 รอยละ100 ของผูเรียนมีทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเปนเครื่องมือ
ในการเรียนรู เหมาะสมตามชวงวัย
ตัวชี้วัดที่ 2.1.10 รอยละ 100 ของผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถปรับตัวเขากับพหุวัฒนธรรม
บนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย (มาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้ที่ 2.3 ยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกตาง)
องคประกอบที่ 2 การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ความเปนไทย วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (มีคุณธรรม จริยธรรม)
ตัวชี้วัดที่ 2.2.2 รอยละ 80 ของผูเรียน ม.ตน มีทักษะการแกปญหาและอยูอยางพอเพียง
ตัวชี้วัดที่ 2.2.3 รอยละ 100 ของผูเรียนประกอบกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมที่เปนประโยชน
ตอผูอื่นและสังคมอยางสม่ําเสมอ
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3. ดานมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองคการสูความเปนเลิศ
ตัวบงชี้ที่ 1 : การบริหารจัดการที่ดี
1. ภาวะผูนําของผูบริหาร การแสดงวิสัยทัศน เปาหมาย พันธกิจที่ชัดเจน และกําหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนาไดตรงประเด็น ประสานและสรางความสัมพันธ อันดีกับผูเกี่ยวของ
2. ข อ มู ล สารสนเทศที่ เ ป น ระบบ ในการบริ ห ารจั ด การและพั ฒ นาคุ ณ ภาพของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. การใชแผนเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการ
4. การประยุกตใชนวัตกรรม เทคโนโลยี และรูปแบบการบริหารจัดการที่หลากหลาย
5. การติดตอสื่อสารภายในและภายนอกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หลากหลาย
ชองทางและมีประสิทธิภาพ
6. การนําผลการดําเนินงานพัฒนาการบริหารจัดการอยางตอเนื่อง
ตัวบงชี้ที่ 2 : การพัฒนาสูองคการแหงการเรียนรู
1. การสงเสริมใหบุคลากรทุกคนใฝรู มีความคิดเชิงระบบ สามารถเรียนรูกาวทันการ
เปลี่ยนแปลง
2. การส ง เสริ ม ให เ กิ ด การจั ด การความรู (Knowledge
Management)
การแลกเปลี่ยนเรียนรูระดับกลุม และระดับองคการ สรางบรรยากาศและจิตสํานึกรวมในการทํางาน
3. การสื่อสารและการสงเสริมใหมีรูปแบบการเรียนรูที่หลากหลายตามบริบทของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4. การนําองคความรูมาพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาองคการโดยใชกระบวนการ
การวิจัย
ตัวบงชี้ที่ 3 : การกระจายอํานาจและการสงเสริมการบริหารจัดการอยางมีสวนรวม
1. การกระจายอํานาจในการบริหารจัดการภายในเขตพื้นที่การศึกษา
2. การสงเสริม ประสานเชื่อมโยงการทํางานของ 3 องคค ณะบุค คลในสํา นัก งาน
เขตพื้นที่การศึกษา ได แก คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา (กพท.) คณะอนุกรรมการขาราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา (อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา) คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)
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3. การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคการ หนวยงาน
และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
4. การสราง พัฒนา และประสานเชื่อมโยงเครือขายความรวมมือในการจัดการศึกษา
ทั้งภายในและภายนอกในรูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการ
ตัวบงชี้ที่ 4 : การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
1. ระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา ทั้ง 4 ดาน ภายใน
เขตพื้นที่การศึกษา
2. การติ ด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ น ผล และนิ เ ทศการจั ด การศึ ก ษา ทั้ ง 4 ด า น
และชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาบริหารและจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ
3. การเก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล สรุป และรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา ทั้ง 4 ดาน
4. การนํ า ผลของการติด ตาม ตรวจสอบ ประเมิน ผล และนิเ ทศการจัด การศึ กษา
ทั้ง 4 ดาน ไปใชพัฒนาคุณภาพตามเปาหมายของการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 2
การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ที่ 1 : การบริหารงานดานวิชาการ
1. ประสาน สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดทํากรอบหลักสูตรระดับ
ทองถิ่น ใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. สงเสริมสถานศึกษาใหจัดกระบวนการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ
3. สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษามีการผลิต จัดหา และพัฒนาสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ
ในการเรียนรูที่หลากหลายของผูเรียนใหทันตอความเปลี่ยนแปลง
4. ส ง เสริ ม การวั ด ผล ประเมิ น ผลและนํ า ผลไปใช ใ นการปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
5. สงเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
6. การวิจัยและนําผลการวิจัยไปใชเพื่อพัฒนางานวิชาการ
7. สงเสริมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา
8. ประสาน สงเสริม ใหชุมชน ทองถิ่น และสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา รวมทั้ง
เปนเครือขายและแหลงเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 2 : การบริหารงานดานงบประมาณ
1. การวางแผนการใชงบประมาณอยางเปนระบบ สอดคลองกับนโยบาย ปญหา และ
ความตองการ
2. การจัดระบบการบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุ
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3. การควบคุมการใชงบประมาณอยางเปนระบบ
4. การสรุปรายงานผลในการบริหารงบประมาณ
5. การตรวจสอบภายในอยางเปนระบบ
ตัวบงชี้ที่ 3 : การบริหารงานดานการบริหารงานบุคคล
1. การวางแผนในการบริหารอัตรากําลังครูและบุคลากรทางการศึกษาสอดคลองกับ
นโยบาย ปญหาและความตองการ
2. การสรรหาและการบรรจุแตงตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาอยางถูกตองเปน
ธรรม โปรงใส และตรวจสอบได
3. การพั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาสู ค วามเป น มื อ อาชี พ โดยวิ ธี ก ารที่
หลากหลาย สอดคลองกับปญหาและความตองการจําเปนของครูและบุคลากรทางการศึกษา และสงเสริม
ความกาวหนาในวิชาชีพ
4. การสงเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพแกขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
5. การสงเสริม สรางขวัญและกําลังใจแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 4 : การบริหารงานดานการบริหารทั่วไป
1. การพัฒนาระบบและเครือขาย ขอมูลสารสนเทศ
2. การจัดทําสํามะโนนักเรียนและการรับนักเรียน
3. การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม
4. การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน
5. การจัดระบบการควบคุมภายในหนวยงาน
6. การสื่อสารและประชาสัมพันธ
7. การจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
8. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
9. การประสาน สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาเครือขายการจัดการศึกษาทุกรูปแบบ
ของบุคคล ชุมชน องคกร หนวยงานและสถาบันทางสังคมอื่นที่จัดการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 5 : การขับเคลื่อนนโยบายไปสูการปฏิบัติ
1. แผนงาน โครงการ/กิจ กรรมที่ ส อดคลอ งกั บ นโยบายของกระทรวงศึ กษาธิ การ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด และตอบสนองความตองการจําเปนของเขตพื้นที่
การศึกษา
2. รูปแบบหรือวิธีการในการขับเคลื่อนนโยบาย การแกปญหา และการพัฒนาตาม
ความตองการของหนวยงานตนสังกัด และเขตพื้นที่การศึกษา
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3. การกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการดําเนินการตามนโยบายอยาง
ครอบคลุมและตอเนื่อง
4. ผลการดําเนินงานและรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบาย
มาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 1 : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีผลงานที่แสดงความสําเร็จ และเปนแบบอยางได
- ผลการดําเนินงานแสดงความสําเร็จ และเปนแบบอยางได (ยอนหลัง 3 ป)
ตัวบงชี้ที่ 2 : สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3 : ผูเรียนทุกระดับการศึกษามีคุณภาพตามหลักสูตร
1. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ระดับชั้น ม.3 (8 สาระการเรียนรู)
2. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ระดับชั้น ม.6 (8 สาระการเรียนรู)
ตัวบงชี้ที่ 4 : ผูเรียนมีคุณภาพตามจุดเนนและสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
1. การประเมินการอาน การเขียน และการคิดคํานวณตามจุดเนนของหลักสูตร
2. การประเมินสมรรถนะสําคัญที่จําเปนในการเรียนรูตามที่กําหนดในหลักสูตรฯ
ตัวบงชี้ที่ 5 : ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
ตัวบงชี้ที่ 6 : ผูเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต ที่ดี
ตัวบงชี้ที่ 7 : ประชากรวัยเรียนไดรับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเทาเทียมกัน
และศึกษาในระดับสูงขึ้น
ตัวบงชี้ที่ 8 : ความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดเสีย

4. ดานนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายขอที่ 1 เรงปฏิรูปการเรียนรูทั้งระบบใหสัมพันธเชื่อมโยงกัน
ประเด็นการติดตามที่ 1.2 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพ
ภายใน
ประเด็นการติดตามที่ 1.3 การปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพรอมสู
มาตรฐานสากลและประชาคมอาเซียน
ประเด็นการติดตามที่ 1.4 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอาเซียน เปนภาษาที่ 2
เพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน
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ประเด็นการติดตามที่ 1.5 การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
การประเมินผลนานาชาติ PISA
ประเด็นการติดตามที่ 1.6 การพัฒนาการวัดและประเมินผลผูเรียนอยางมีคุณภาพ
นโยบายขอที่ 2 ปฏิรูประบบผลิตและพัฒนาครู
ประเด็นการติดตาม การพัฒนาครูใหสอดคลองกับความตองการมีความรูความสามารถ
ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรปจจุบัน รองรับหลักสูตรใหม
นโยบายขอที่ 3 เรงการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประเด็นการติดตาม เรงการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการปฏิรูปการเรียนรู
(Tablet)
นโยบายขอที่ 6 การสงเสริมใหเอกชนและทุกภาคสวนเขามารวมจัดและสนับสนุนการศึกษามากขึ้น
ประเด็นการติดตามและประเมินผล สถานศึกษาเปดโอกาสใหเอกชนและทุกภาคสวนเขามา
มีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษา
นโยบายขอที่ 7 เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาอยางมีคุณภาพ เพื่อใหประชาชนทุกกลุมอายุ
ไดรับบริการการศึกษาอยางมีคุณภาพ
ประเด็นการติดตาม การชวยเหลือใหไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางมีคุณภาพและการพัฒนา
ทักษะชีวิต

นโยบาย ที่นาสนใจ
ประเด็นการติดตาม การดําเนินงานโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล
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สวนที่ 3
งบประมาณ/โครงการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
การพิ จารณาจั ด สรรงบประมาณ เพื่ อ ดํ า เนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก าร ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2558 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่ อขั บ เคลื่ อ นการดํา เนิ น งานตามวิสั ย ทั ศ น พั น ธกิจ จุ ด เนน องคป ระกอบ
ทั้ง 4 ดาน รวมทั้งนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
และนโยบายรัฐบาล ในสวนของงบประมาณสําหรับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้
1. งบบริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อใชบริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ซึ่งตองดูแลนักเรียนใหมีการพัฒนาในทุกดาน ทั้งนี้พิจารณาจัดสรรตามเกณฑงบบริหารงานพื้นที่
การศึกษา ทั้งดานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารทั่วไป คาสาธารณูปโภค
ระยะหางไกล และจัดสรรตามภาระงาน เพื่อกระจายงบประมาณใหสอดคลองกับภาระงาน ประกอบดวย
ความจํ าเป น พื้ น ฐาน ภาระงาน ผลการปฏิบัติง าน คุ ณภาพการบริ ห ารการจัดการศึกษาของเขตพื้น ที่
การศึกษา
2. งบพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา เพื่ อ ให เ ขตพื้น ที่ ก ารศึ ก ษาดํา เนิ น การตามกลยุ ท ธ จุ ด เน น
องคประกอบทั้ง 4 ดาน ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามบริบทของเขตพื้นที่การศึกษา มีโครงการ/กิจกรรม ที่แสดงการผลักดันคุณภาพ การจัดการศึกษาที่มี
เป าหมายที่ ส ง ผลต อกลยุ ทธ จุ ด เน น องคป ระกอบทั้ง 4 ด า น และเปา หมายการให บ ริ ก าร การสร า ง
นวัตกรรมใหม ๆ การวิจัย การผลิตอุปกรณ สื่อ เพื่อใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สามารถเปน
ตนแบบได หรือเปนโครงการ/กิจกรรม ที่มีเปาหมายไมซ้ํากับเปาหมายที่ไดรับงบประมาณไปแลวตามปกติ
เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิผลการจัดการศึกษาตามจุดเนนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรอบงบประมาณที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรร
(งบบริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา + งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา) = 8,000,000 บาท
1. งบบริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดสรรใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 29 จํานวน 5,000,000 บาท

70
ซึ่ ง ได รั บ จั ด สรรครั้ ง ที่ 1 จํ า นวน 3,000,000 บาท และสํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน จัดสรรเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 อีก จํานวน 2,000,000 บาท ตามเกณฑการจัดสรร
2. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐาน จัดสรรใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน
3,000,000 บาท
.

เพื่ อ ให ก ารขั บ เคลื่ อ นแผนปฏิ บั ติ ก าร ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2558 บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน จึ ง จั ด สรรงบประมาณตามแผนปฏิ บั ติ ก าร ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2558 รายการงบเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ (งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา) ใหสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อดําเนินการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม อยางมีประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิผล
การบริหารเชิงกลยุทธ โดยการสนับสนุนสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแกไขปญหาตามบริบท
ของพื้ น ที่ พร อ มนํ า แผนปฏิ บั ติ การสู การปฏิ บัติต ามมาตรฐานของสํา นัก งานคณะกรรมการการศึ กษา
ขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค คือ
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิผลตามกลยุทธและจุดเนนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยคํานึงถึงศักยภาพของแตละพื้นที่ การมีสวนรวมของทุก
ภาคสวนและการบูรณาการใชทรัพยากรรวมกัน
สํา นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษามั ธ ยมศึ กษา เขต 29 จึ งได กํ าหนดแนวทางการบริ ห ารจั ด การ
งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้
1. โครงการ / กิจกรรม จะตองผลักดันคุณภาพการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เปนลําดับแรกอยางเปนรูปธรรม โดยมีเปาหมายที่ชัดเจน ดังนี้
1.1 จุดเนนการดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยแบงเปน 3 สวน
สวนที่ 1 จุดเนนดานผูเรียน
สวนที่ 2 จุดเนนดานครูและบุคลากรทางการศึกษา
สวนที่ 3 จุดเนนดานการบริหารจัดการ
1.2 องคประกอบทั้ง 4 ดาน
1.2.1 ดานโอกาส
1.2.2 ดานคุณภาพทางการศึกษา
1.2.3 ดานประสิทธิภาพทางการศึกษา
1.2.4 ดานนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

71
2. โครงการ / กิจกรรม จะตองสอดคลองกับบริบทและศักยภาพของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อยกระดับ คุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารวมทั้ง สงเสริมนักเรียนใหมีความคิด
สรางสรรค ทันตอกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก สงเสริมนักเรียนไดฝกทําโครงงานตาง ๆ เพื่อใหเกิด
ความคิดรวบยอดพัฒนาสูการประกอบอาชีพในอนาคต
3. โครงการ / กิจกรรม ตองมีเปาหมายไมซ้ํากับเปาหมายที่ไดรับจัดสรรงบประมาณแลว
4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะตองบูรณาการโครงการ/กิจกรรมที่มีความซ้ําซอนและบูรณาการ
การใช ง บประมาณร ว มกั น โดยเฉพาะการจั ด อบรม/สั ม มนา ทั้ ง นี้ เ พื่ อ การบริ ห ารงบประมาณอย า ง
มีประสิทธิภาพ
5. การายงานผล
ระยะเวลา
5 มกราคม 2558
5 เมษายน 2558
5 กรกฎาคม 2558
5 ตุลาคม 2558

แนวปฏิบัติ
รายงานผลการดําเนินงานรอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2557 – ธันวาคม 2557)
รายงานผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2557 - มีนาคม 2558)
รายงานผลการดําเนินงานรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2557 – มิถุนายน 2558)
รายงานผลการดําเนินงานรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558)

ทั้งนี้ การบริหารงบประมาณใหคํานึงถึงความคุมคา คุมทุน ประหยัด และเกิดประโยชนตอผูเรียน
สูงสุด สอดคลองกับกลยุทธ จุดเนน และองคประกอบทั้ง 4 ดาน ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โดยการดําเนินงานตองถูกตองตามวัตถุประสงคของงบประมาณและระเบียบวิธีการบริหาร
งบประมาณ การเงินการคลัง
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สํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษามั ธยมศึกษา เขต 29 จึงไดพิจ ารณาจัดสรรงบประมาณ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่ อบริ หารจั ดการศึกษา ตามนโยบาย จุดเนน และองคป ระกอบทั้ง 4 ดาน
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีแผนการใชจายงบประมาณดังนี้
แผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ที่
รายการ
1. งบบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หมวดคาตอบแทนใชสอยวัสดุ
1.1 งานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา (ก.พ.ท.) ประชุม 6 ครั้ง
1.2 งานคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลฯ (ก.ต.ป.น.) ประชุม 6 ครั้ง
1.3 งานคณะอนุกรรมการขาราชการครู (อ.ก.ค.ศ.)
1.4 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
1.5 คาซอมแซมยานพาหนะ (รถยนตสวนกลาง)
1.6 คาวัสดุสํานักงาน
1.7 คาน้ํามันเชื้อเพลิง/น้ํามันหลอลื่น
หมวดคาสาธารณูปโภค
1.8 คาไฟฟา, คาน้ําประปา, คาไปรษณีย, คาโทรศัพท
1.9 งบสํารองจายเพื่อความจําเปนอื่น
1.10 งบภาระงานของกลุม
2. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภายใตองคประกองทั้ง 4 ดาน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

งบประมาณ

รวม
5,000,000

30,000
30,000
30,000
400,000
200,000
200,000
300,000
200,000
207,467
3,402,533
3,000,000 3,000,000
8,000,000 8,000,000
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1. งบบริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ตามภาระงานของกลุม
จํานวน 3,402,533 บาท (สามลานสี่แสนสองพันหารอยสามสิบสามบาทถวน)
ที่

โครงการ

งบประมาณ

กลุม
ที่รับผิดชอบ

1

การจัด ทํา แผนปฏิ บัติ การ ประจํา ปง บประมาณ พ.ศ.
2558 ของสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา
เขต 29
การจัดทําขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงาน
รายการนักเรียนหางไกลพักนอน ประจําปงบประมาณ
2558
“พัฒนาสิ่งแวดลอมในโรงเรียน” สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
พัฒนาและสงเสริมการจัดกิจกรรมลูกเสือ
ในสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 29 ประจําปการศึกษา 2558
การตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ 2558
การบริหารจัดการศูนยบริการสาขายอยอํานาจเจริญ
ปรับปรุงระบบการดําเนินการเงินเดือน คาจาง และ
คาตอบแทน
ปรับปรุงทะเบียนประวัติขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ก.พ.7)
ราชการไทยใสสะอาด
เผยแพรความรูทางกฎหมาย และวินัย
แกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สืบสวน สอบสวน อุทธรณ รองทุกขและการดําเนินคดี
ของรัฐ
พัฒนางาน ICT เพื่อการบริหารจัดการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2558
ปรับปรุงบํารุงรักษาระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
วิเคราะห ออกแบบ ติดตั้ง ยายระบบคอมพิวเตอรและ
เครือขายอินเทอรเน็ต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29
ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความรูความเขาใจระบบ
ควบคุมภายใน

150,000

นโยบายและแผน

อรวรรณ สารพิศ

30,000
20,000

นโยบายและแผน
นโยบายและแผน

ธเนศ สุขอุทัย
ธเนศ สุขอุทัย
ชิดชัย ขยายวงศ

40,000

สงเสริม
การจัดการศึกษา
สงเสริม
การจัดการศึกษา

ทิพวรรณ เถาวโท

65,200
100,000
10,000

ตรวจสอบภายใน
ศูนยอํานาจเจริญ
บริหารงานบุคคล

ขัตติยาภรณ บาระมี
รองมัธยม เรืองแสน
ชลธิดา วันทา

20,000

บริหารงานบุคคล

ชลธิดา วันทา

80,000
10,000

นิติกร
นิติกร

50,000

นิติกร

100,000

อํานวยการ

ธัญดา บรรเรืองทอง

204,000

อํานวยการ

ธัญดา บรรเรืองทอง

150,000

อํานวยการ

ธัญดา บรรเรืองทอง

10,000

อํานวยการ

สุภาวดี สมบัติ

2
3

4
5

6
7
8
9
10
11
12
13

14
15

16

20,000

ผูรับผิดชอบ

ณิรชา ทิณพัฒน

สมโภชน
สมโภชน
ธัณภัทร
สมโภช
ธัณภัทร

ขันทอง
ขันทอง
กอบคํา
ขันทอง
กอบคํา
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ที่

โครงการ

17 ติดตามการบริหารจัดการดานการรณรงคปองกันภัย
พิบัติธรรมชาติของสถานศึกษาในสังกัด สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
18 ประชุมประจําเดือนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการของสถานศึกษา
19 การจัดทําคํารับรองการปฏิบัตริ าชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558
20 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
21 การดําเนินการเครือขายละพัฒนางานประชาสัมพันธ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
22 การจัดงานวันสําคัญประจําป 2558
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
23 กีฬาสานสัมพันธระหวางเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี
24 สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
25 ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29
26 งานวันครูยกยองเชิดชูเกียรติ ครูดใี นดวงใจ
ครูครุสดุดี ครูดเี ขตพื้นที่การศึกษาบุคลากรทาการศึกษา
ดีเดน ประจําป 2558
27 ประกวดรางวัลหนวยงานและผูม ีผลงานดีเดนประสบ
ผลสําเร็จเปนที่ประจักษ เพื่อรับรางวัลทรงคุณคา สพฐ.
(Obec Awards)
28 จางลูกจางชั่วคราวเพื่อปฏิบตั ิหนาที่สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
29 มุทิตาจิตผูเกษียณอายุราชการ ปงบประมาณ 2557
30 พัฒนาศักยภาพของขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ขอมีและเลื่อนวิทยฐานะใหสูงขึ้น
31 การคัดเลือกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใหดํารงตําแหนงฯ
32 การสอบคัดเลือกขาราชการครู

.

งบประมาณ

กลุม
ที่รับผิดชอบ

ผูรับผิดชอบ

(งบ
สํารองจาย)

อํานวยการ

บุษบง พุฒพรหม

80,000

อํานวยการ

สุภาวดี สมบัติ

25,000

อํานวยการ

พรทิพย นอยแกว

25,000

อํานวยการ

พรทิพย นอยแกว

100,000

อํานวยการ

110,000

อํานวยการ

ศักดิ์ระพี สีมาวัน
บุษบง พุฒพรหม
พรทิพย นอยแกว

60,000

อํานวยการ

บุษบง พุฒพรหม

งบอื่น
150,000

อํานวยการ
อํานวยการ

พรทิพย นอยแกว
พรทิพย นอยแกว

50,000

บริหารงานบุคคล

บุญมี ปนคํา

20,000

บริหารงานบุคคล

บุญมี ปนคํา

1,523,333

บริหารงานบุคคล

บุญมี ปนคํา

50,000
10,000

บริหารงานบุคคล
บริหารงานบุคคล

บุญมี ปนคํา
สุกฤตา อยูเมีย่ ง

90,000

บริหารงานบุคคล

จิราพร วงศสวัสดิ์

50,000

บริหารงานบุคคล

จิราพร วงศสวัสดิ์

75
2. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา จํานวน 3,000,000 บาท (สามลานบาทถวน)
ที่

โครงการ

งบประมาณ

กลุม
ที่รับผิดชอบ

33

การขับเคลื่อนการบริหารการศึกษา เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาสูม าตรฐานสากล ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558
การพัฒนาสงเสริมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ประจําปการศึกษา 2558
ประกวดโครงงานนักเรียนมูลนิธิ
เปรม ติณสูลานนท
พัฒนานักเรียนดานกีฬา สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
เครือขายสภานักเรียนไทย สํานึกไทย
เทิดไทสถาบันพระมหากษัตริย
เสริมสรางความเขมแข็ง และพัฒนาระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัด สพม.29
นิเทศติดตามโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม
และโรงเรียนทีม่ ีความบกพรองทางการเรียนรู
พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการเงิน การบัญชี
และการพัสดุโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
พัฒนาศักยภาพเครือขายผูต รวจสอบภายใน
สงเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
นิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
พัฒนาและยกระดับสถานศึกษาเปนสถานศึกษา
พอเพียงเปนสถานศึกษาพอเพียงตนแบบและศูนย
การเรียนรูหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ดานการศึกษา
พัฒนาขอมูลสารสนเทศกลุมนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปการศึกษา 2557

220,000

นโยบายและแผน

บุญมี พลพิทักษ

170,000

สงเสริม
การจัดการศึกษา
สงเสริม
การจัดการศึกษา
สงเสริม
การจัดการศึกษา
สงเสริม
การจัดการศึกษา
สงเสริม
การจัดการศึกษา
สงเสริม
การจัดการศึกษา
บริหารงานการเงิน
และสินทรัพย

ทิพวรรณ เถาวโท

11,000
170,000
80,000
40,000

ตรวจสอบภายใน
นิเทศ ติดตามฯ
นิเทศ ติดตามฯ
นิเทศ ติดตามฯ

ขัตติยาภรณ บาระมี

40,000

นิเทศ ติดตามฯ

ประยงคศรี พูลทรัพย

180,000

นิเทศ ติดตามฯ

การสงเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และงานวิจัย
การศึกษา
การจัดทําผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA)
พัฒนาขอสอบ Pre-0-net ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
.

45,000

นิเทศ ติดตามฯ

50,000
40,000

นิเทศ ติดตามฯ
นิเทศ ติดตามฯ

ฉัตรชัย ทองสุทธิ์
ณัฐธภา ตรงดี
ฉัตรชัย ทองสุทธิ์
ณัฐธภา ตรงดี
สุภรณ แสงผะกาย
สุภรณ แสงผะกาย

34
35
36
37
38
39
40

41
42
43
44

45
46
47
48
49

30,000
80,000
20,000
50,000
10,000
62,000

ผูรับผิดชอบ

ปกรธัศฎี สมงาม
ณิรชา ทิณพัฒน
ณิรชา ทิณพัฒน
ณิรชา ทิณพัฒน
นิภาภร ชลการ
วนิดา ทองพิทักษ

พิชัย ญาณศิริ
ผองศรี สมยา
นิสา ศรศิลป

76
ที่

โครงการ

งบประมาณ

กลุม
ที่รับผิดชอบ

50

120,000

นิเทศ ติดตามฯ

200,000

นิเทศ ติดตามฯ

240,000
30,000

นิเทศ ติดตามฯ
นิเทศ ติดตามฯ

30,000

นิเทศ ติดตามฯ

สุภรณ แสงผะกาย
สุกานดา ธิมา
พิชัย ญาณศิริ
ฉัตรชัย ทองสุทธิ์

230,000

นิเทศ ติดตามฯ

นิสา ศรศิลป

50,000

นิเทศ ติดตามฯ

จิรา ลังกา

57

ผลิตและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา
พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู
ครูผสู อนระดับมัธยมศึกษาตอนตน
พัฒนาคุณภาพบุคลากรสูความเปนเลิศ
การพัฒนาโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 สูมาตรฐานสากล
ศึกษาปจจัยที่สงผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน O-Net ของนักเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET)
พัฒนาหลักสูตรทองถิ่นสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
การพัฒนาการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน

160,000

นิเทศ ติดตามฯ

58

พัฒนาการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียน

30,000

นิเทศ ติดตามฯ

59

ประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประกัน
คุณภาพผูเรียน (LAS) ปการศึกษา 2557
จัดคายวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
(O-NET) สหวิทยาเขต 7, 8 จังหวัดอํานาจเจริญ
พัฒนาเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษา (ICT) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29
พัฒนาศักยภาพและเสริมสรางความเขมแข็ง
ของ 3 องคคณะบุคคลเพื่อสนับสนุนการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29
พัฒนา เลื่อนระดับ ปรับเปลี่ยนสายงาน
ลูกจางประจําของสวนราชการ สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ปฐมนิเทศครูผูชวยเพื่อเตรียมความพรอมและ
พัฒนาอยางเขม สูเสนทาง “ครูมอื อาชีพ”

งบอื่น

นิเทศ ติดตามฯ

นิสา ศรศิลป
ผองศรี สมยา
พิชัย ญาณศิริ
สุกานดา ธิมา
สุภรณ แสงผะกาย

72,000

ศูนยอํานาจเจริญ

รองมัธยม เรืองแสน

90,000

อํานวยการ

ธัญดา บรรเรืองทอง

50,000

อํานวยการ

พรทิพย นอยแกว

50,000

บริหารงานบุคคล

บุญมี ปนคํา

50,000

บริหารงานบุคคล

บุญมี ปนคํา

51
52
53
54

55

56

60
61

62

63

64

ผูรับผิดชอบ
ฉัตรชัย ทองสุทธิ์
ณัฐธภา ตรงดี
จิรา ลังกา

77
ที่

โครงการ

งบประมาณ

กลุม
ที่รับผิดชอบ

65

เสริมสรางประสิทธิภาพการปฏิบัตงิ านของ
เจาหนาที่ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานเพื่อสรุปและ
รายงานผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงผูอ ํานวยการ
โรงเรียน
จัดทําแผนอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ระยะสั้น และระยะยาว ของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

210,000

บริหารงานบุคคล

บุญมี ปนคํา

70,000

บริหารงานบุคคล

ชลธิดา วันทา

20,000

บริหารงานบุคคล

บุญมี ปนคํา

66

67

ผูรับผิดชอบ
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โครงการที่ 1

การจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
แผนงาน
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สนององคประกอบดานที่ 3 ดานประสิทธิภาพทางการศึกษา มาตรฐานที่ 3 ตัวบงชี้ที่ 1, 2, 3, 4
สนองจุดเนนที่
3 ดานการบริหารจัดการ
ลักษณะโครงการ
ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบโครงการ ผูขับเคลื่อน
: นางวาณี ผิวหอม
ผูกํากับ ดูแล : นายสําเนียง คําโฮม
ผูรับผิดชอบ : นางอรวรรณ สารพิศ
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558
.......................................................................................................................................................................

1. หลักการและเหตุผล
กระบวนการจัดทําแผนเปนการกําหนดทิศทางหรือแนวทางการดําเนินงานในอนาคตขององคกร
เนนกระบวนการและจุดมุงหมายรวมที่หนวยงานหรือองคกร มุงหวังใหเกิดขึ้นในอนาคต เปนเครื่องมือที่จะ
ชวยใหการบริหารและการจัดการขององคกรมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อใหหนวยงานมีแนวทางและทิศทาง
ที่ชั ด เจน สามารถตรวจสอบผลสั มฤทธิ์ ของงานได ซึ่งแผนกลยุทธดังกลาวสามารถที่จ ะปรับ เปลี่ย นได
ตลอดเวลา เพื่ อ ให ส อดคล องกั บ นโยบายของสํ านัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้ น พื้น ฐาน นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายรัฐบาล จุดเนนทั้ง 3 ดาน และการบริหารจัดการภายใตองคประกอบ 4 ดาน
ในแตละปงบประมาณ หนวยงานจะตองนําแผนกลยุทธที่ทันสมัยมาแปลงไปสูการปฏิบัติ โดยการ
จัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ เพื่อเปนการกําหนดทางเลือกหรือแนวปฏิบัติในการดําเนินงาน
รวมทั้งการกําหนดวิธีการใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุดไวลวงหนา แผนปฏิบัติการ ประจําป
งบประมาณ จะเปนเครื่องมือสําคัญในการนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ ตามแผนงาน/โครงการที่วางไว ดังนั้น
เพื่ อ ให ก ารบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาของสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 29 บรรลุ
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนด ทั้งระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ 81 โรงเรียนในสังกัด
จึงตองจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป ดังกลาว
2. วัตถุประสงค
เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มีกรอบแนวทางการดําเนินงานใชในการ
บริหารจัดการงบประมาณและการจัดการศึกษาที่สอดคลองกับความตองการของพื้นที่และนโยบายของ
หนวยเหนือไดอยางชัดเจน

.
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3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1) จัดประชุมการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยมีผูเขารวม
ประชุม จํานวน 23 คน 6 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน
2) จัดประชุมการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 พ.ศ. 2559 – 2562 โดยมีผูเขารวมประชุม จํานวน 35 คน 4 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน
3) จัดประชุมการจัดทําแผนปฏิบัติการ โดยแบงสหวิทยาเขตเปน 2 จังหวัด 2 วัน คือ
3.1 จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 6 สหวิทยาเขต 59 โรงเรียน ผูเขารวมประชุม
โรงเรียนละ 2 คน รวมเปน 59 คน
3.2 จังหวัดอํานาจเจริญ จํานวน 2 สหวิทยาเขต 22 โรงเรียน ผูเขารวมประชุม
โรงเรียนละ 2 คน รวมเปน 44 คน
4) จัดทําเอกสารแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 จํานวน 80 เลม
5) จั ดทํ า เอกสารแผนพั ฒ นาการศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน ของสํ านั กงานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา
มัธยมศึกษา เขต 29 พ.ศ. 2559 – 2562 จํานวน 50 เลม
6) จั ด ทํ า เอกสารรายงานผลการดํ า เนิ น งานโครงการตามแผนปฏิ บั ติ ก าร ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ.2558 จํานวน 50 เลม
3.2 เชิงคุณภาพ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มีแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2558 และแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 ป เปนเครื่องมือในการบริหารจัดการงบประมาณและ
การจัด การศึ กษาที่ ทันสมั ย สอดคล องกับ ความตองการของพื้น ที่และนโยบายของหนวยเหนือ อยา งมี
ประสิทธิภาพ
4. กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1
1. เตรียมเอกสารแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2558
2. แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณการจัดทํา
แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558
3. ประชุมการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2558
4. จัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558
5. สรุปและติดตามผลการดําเนินงานโครงการตาม
แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ระยะเวลา
ตุลาคม 2557
ตุลาคม 2557
ตุลาคม 2557
ตุลาคม 2557
ตุลาคม 2557 –
กันยายน 2558

ผูรับผิดชอบ
นางอรวรรณ สารพิศ

80
กิจกรรม

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

- รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2557–มีนาคม 2558
- รอบ 9 เดือน ตุลาคม 2557-มิถุนายน 2558
- รอบ 12 เดือน ตุลาคม 2557-กันยายน 2558

กิจกรรมที่ 2
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนปฏิบัติการ
โดยแบงสหวิทยาเขต เปน 2 จังหวัด 2 วัน คือ
1. จังหวัดอุบลราชธานี 59 คน
2. จังหวัดอํานาจเจริญ 44 คน
กิจกรรมที่ 3
1. จัดประชุมการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
พ.ศ.2559 – 2562
2. จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พ.ศ.2559 - 2562
กิจกรรมที่ 4
1. จัดทําเอกสารรายงานผลการดําเนินงานโครงการตาม
แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558
2. จัดทําเอกสารวิเคราะห ประมวลผล แผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 จํานวน 50 เลม

นางอรวรรณ สารพิศ

นางอรวรรณ สารพิศ

นางอรวรรณ สารพิศ

5. งบประมาณ ( / ) ตามแผนปฏิบัติการฯ
( ) อื่น ๆ ..............................................................
จํานวน 150,000 บาท (หนึ่งแสนหาหมื่นบาทถวน)
งบประมาณตามหมวดรายจาย
รายการ/กิจกรรม/คําชี้แจงการใชงบประมาณ
งบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย

1. ประชุมจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2558 จํานวน 6 ครั้ง ๆ 23 คน
1. คาอาหารวางและเครื่องดืม่
(23คนx25บาทx4วัน)
2. คาอาหารวางและเครื่องดืม่ /อาหารกลางวัน
(10คนx80บาทx2วัน)
2. จัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2558 จํานวน 100 เลม (เลมละ250บาทx100เลม)

คาวัสดุ

2,300
1,600
25,000
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รายการ/กิจกรรม/คําชี้แจงการใชงบประมาณ
3. ดําเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
แผนปฏิบัติการ โดยแบงสหวิทยาเขต เปน 2 จังหวัด
รวม 2 วัน คือ
1. ดําเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
แผนปฏิบัติการ 2 จังหวัด 2 วัน คณะทํางาน 10 คน
- คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ
2. จังหวัดอุบลราชธานี
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม/อาหารกลางวัน
(70คนx200บาทx1วัน)
3. จังหวัดอํานาจเจริญ
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม/อาหารกลางวัน
(55คนx200บาทx1วัน)
4. คาตอบแทนวิทยากร 3 ทาน 4 วัน
5. คาสถานที่จัดประชุม จังหวัดอุบลราชธานี และ
จังหวัดอํานาจเจริญ
6. คาจัดทําเอกสารประกอบการประชุม
4. จัดประชุมการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 พ.ศ.2559–2562
1. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม/อาหารกลางวัน
(35คนx250บาทx4วัน)
2. คาจัดทําเอกสารประกอบการประชุม
5. จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
พ.ศ.2559–2562 จํานวน 50 เลม
(เลมละ200บาทx50เลม)
6. จัดทําเอกสารรายงานผลการดําเนินงานโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
จํานวน 50 เลม (เลมละ200บาทx50เลม)
.

งบประมาณ

งบประมาณตามหมวดรายจาย
คาตอบแทน คาใชสอย

คาวัสดุ

6,800
14,000

11,000
14,400
4,000
3,000

35,000
2,900
10,000

10,000
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รายการ/กิจกรรม/คําชี้แจงการใชงบประมาณ

งบประมาณ

งบประมาณตามหมวดรายจาย
คาตอบแทน คาใชสอย

10,000

7. จัดทําเอกสารวิเคราะห ประมวลผล แผนปฏิบัติ
การ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 จํานวน 50 เลม
(เลมละ200บาทx50เลม)
15,000

(ขอถัวจายทุกรายการตามที่จายจริง)
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ที่มีกรอบในการกํากับ ควบคุม การดําเนินงานตาม
โครงการ ขับเคลื่อนไปตามระยะเวลาที่กําหนดและ
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร
2. รอยละของแผนงาน/โครงการ ที่สอดคลองกับ
องคประกอบทั้ง 4 ดาน จุดเนน 3 ดาน และ
นโยบายจากหนวยเหนือ
3. รายงานผลการดําเนินงานโครงการตาม
แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558

คาวัสดุ

14,400

74,700

60,900

วิธีการประเมิน
การตรวจสอบเอกสาร

เครื่องมือที่ใช
แบบรายงานโครงการ

การตรวจสอบเอกสาร

แบบตรวจสอบ

การรายงาน

แบบรายงานโครงการ

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 สามารถจัด สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา ไดสอดคลองกับนโยบายหนวยเหนือ และนําสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุ
ตามวัตถุประสงคของโครงการและงบประมาณที่ไดรับจัดสรรอยางมีคุณภาพ
............................................
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ปฏิทินการการบริหารแผนสูการปฏิบัติ
ระยะเวลา
แนวปฏิบัติ
ตุลาคม 1. แจงแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งประกอบ
ไปด ว ย นโยบายกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร นโยบายรั ฐ มนตรี นโยบาย สพฐ. ทิ ศ ทางการ
2557
ดํ า เนิ น งาน และองค ป ระกอบอื่น ๆ ที่เ กี่ย วขอ งกั บ การศึ กษา ให บุ ค ลากรในสํ านั กงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ทราบและดําเนินการ
2. แจงแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งประกอบไป
ดวย นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายรัฐมนตรี นโยบาย สพฐ. ทิศทางการดําเนินงาน
และองคประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษา ใหโรงเรียนในสังกัด ทราบและดําเนินการ
ตุลาคม 1. แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ
2557
พ.ศ. 2558
2. ประชุ ม ชี้ แ จงแนวทางการดํ า เนิ น งานตามกรอบแนวทางการจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก าร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
3. ประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2558
4. จัดทํารางแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เพื่อเห็นชอบ
พฤศจิกายน นําแผนสูการปฏิบัติ และเผยแพร
2557
พฤศจิกายน ประชุมการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ สหวิทยาเขต 8
2557
สหวิทยา
มกราคม 1.ประชุ มการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาการศึกษาขั้ น พื้น ฐาน ของสํา นักงานเขตพื้ น ที่ก ารศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 29 พ.ศ. 2559-2562
2558
2. ประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้น ฐาน ของสํานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พ.ศ. 2559-2562
3. จัดทํารางแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 29 พ.ศ.2559-2562 เสนอคณะกรรมการเขตพื้น ที่การศึก ษามัธ ยมศึกษา เขต 29
เพื่อเห็นชอบ
4. นําแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
พ.ศ.2559-2562 เผยแพรตอสาธารณชน
กันยายน สรุปรายงานผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
2558
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โครงการที่ 2
การจัดทําขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา
แผนงาน
ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สนององคประกอบดานที่ 1 ดานโอกาสทางการศึกษา องคประกอบที่ 1 และ 2
สนองจุดเนนที่
3 ดานการบริหารจัดการ
ลักษณะโครงการ
โครงการตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบโครงการ ผูขับเคลื่อน : นางวาณี ผิวหอม
ผูกํากับดูแล : นายสําเนียง คําโฮม
ผูรับผิดชอบ : นายธเนศ สุขอุทัย , ชิดชัย ขยายวงศ
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558
........................................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
ปจจุบันมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือทางการบริหารสมัยใหมตางๆ เขามาในการ
บริหารจัดการภายในองคกรภาครัฐ ทั้งนี้ก็เพื่อพัฒนาองคกร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมุงใหเกิดผลสัมฤทธิ์
ในการบริหารงานตามภารกิจและเปาหมายขององคกร ดังนั้น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 29 จึงมีความจําเปนที่จะตองมีการปรับเปลี่ยน และพัฒนาบุคลากรใหทันยุคทันสมัย โดยนําเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมเขามาเสริมในการดําเนิน งาน อีกทั้งเมื่อดําเนินการไดมาซึ่งขอมูลแลวจําเปนที่จะตองมีการ
เผยแพรประชาสัมพันธในรูปแบบของสารเทศในรูปแบบตางๆ เพื่อใหเกิดการกระจายฐานขอมูลและการนํา
ขอมูลไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุดและสอดคลองตามหลักธรรมาภิบาล
การจัดเก็บขอมูล การวิเคราะหและประเมินผลขอมูลตามโปรแกรม Data Management Center
จะไดขอมูลตางๆ เชน ตําแหนงที่ตั้งของโรงเรียน จํานวนนักเรียน จํานวนครู จํานวนเด็กออกกลางคัน
การย า ยระหว า งภาคเรี ย น เป น ต น ข อ มู ล ดั ง กล า วนี้ จ ะใช เ ป น ข อ มู ล เพื่ อ ประกอบการตั ด สิ น ใจและ
ประกอบการบริหารงานทั้งดานเงิน คน กระบวนการและวัสดุ/ครุภัณฑ และอีกทั้งสํานักงานคณะกรรมการ
การศึ กษาขั้น พื้ น ฐาน มีน โยบายสํา คั ญ ในการที่จ ะพัฒ นาระบบขอมูล สารสนเทศเพื่อการศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพ โดยใชโปรแกรมนักเรียนรายบุคคล Data Management Center พรอมทั้งไดสั่งการใหทุก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการจัดเก็บขอมูลดังกลาว โดยใหดําเนินการจัดเก็บ ตรวจสอบ และ
ปรับปรุงขอมูลนักเรียนรายบุคคลไดอยางมีประสิทธิภาพครบถวนและถูกตองเพื่อที่สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้น ฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะไดใชเปนขอมูลในการบริห ารการวางแผน
จัดการศึกษาและทางดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของตอไป
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อจัดทําศูนยขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาในลักษณะ One Stop Service และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางาน ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546
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2) เพื่อจัดเก็บขอมูลนักเรียนรายบุคคลใหครบถวน สมบูรณ ถูกตองและเปนขอมูลเพื่อใชในการ
บริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
3. เปาหมาย
3.1 ดานปริมาณ
ครูผูรับผิดชอบงานขอมูลในระดับสถานศึกษา จํานวน 81 โรงเรียน
3.2 เชิงคุณภาพ
สํ า นั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษามัธ ยมศึ กษา เขต 29 และโรงเรี ย นในสัง กัด มีข อมู ล
สารสนเทศทางการศึกษา ขอมูลนักเรียนและจัดทําเปนเอกสารขอมูลสารสนเทศเพื่อประชาสัมพันธ
4. กิจกรรม ขั้นตอนดําเนินงาน
กิจกรรม
1.เสนอโครงการ และแตงตั้งคณะทํางาน

ระยะเวลา(วัน/เดือน/ป)
ตุลาคม 2557- ธันวาคม 2557

2.จัดอบรมการใชโปรแกรมระบบบริหาร
จัดการขอมูลนักเรียนรายบุคคล โปรแกรม
Data Management Center และ
โปรแกรมที่เกี่ยวของ
3. ประมวลผล วิเคราะห สังเคราะหขอมูล
เพื่อจัดทําขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา
4. ออกติดตาม ตรวจสอบ จัดเก็บและ
ประมวลผลขอมูล

เมษายน 2558- พฤษภาคม
2558

ผูรับผิดชอบ
กลุมงานขอมูลสารสนเทศ/
กลุมงานวิเคราะหงบประมาณ
กลุมงานขอมูลสารสนเทศ/
กลุมงานวิเคราะหงบประมาณ

พฤษภาคม 2558- สิงหาคม
2558
สิงหาคม 2558- กันยายน
2558

กลุมงานขอมูลสารสนเทศ/
กลุมงานวิเคราะหงบประมาณ
กลุมงานขอมูลสารสนเทศ/
กลุมงานวิเคราะหงบประมาณ

5. สรุปผลโครงการ

กันยายน 2558

กลุมงานขอมูลสารสนเทศ/
กลุมงานวิเคราะหงบประมาณ

5. งบประมาณ
( / ) ตามแผนปฏิบัติการ
( ) อื่น ๆ.....................
จํานวน 30,000 บาท (สามหมื่นหาพันบาทถวน)
งบประมาณตามหมวดรายจาย
รายการ/กิจกรรม/คําชี้แจงการใชงบประมาณ งบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
1.เสนอโครงการและแตงตั้งคณะทํางาน
2.อบรมการใชโปรแกรมระบบบริหารจัดการ
10,000
10,000
ขอมูลนักเรียนรายบุคคล โปรแกรม Data
Management Center และโปรแกรมที่
เกี่ยวของ
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รายการ/กิจกรรม/คําชี้แจงการใชงบประมาณ

งบประมาณ

งบประมาณตามหมวดรายจาย
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ

3. ประมวลผล วิเคราะห สังเคราะหขอมูลเพื่อ
_
จัดทําขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา
4. ติดตาม ตรวจสอบ จัดเก็บและประมวลผล
_
ขอมูล
5. สรุปผลโครงการ
20,000
ขอถัวจายทุกรายการที่จายจริง
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
1. ผลลัพธ
สํานักงานเขตพื้นที่ และโรงเรียน การจัดเก็บขอมูลรายบุคคล
ในสังกัดมีขอมูลสารสนเทศทาง
การศึกษา ที่ถูกตองเปนปจจุบัน
ความพึงพอใจของผูใชขอมูล
การสํารวจและติดตาม
สารสนเทศทางการศึกษา
โครงการ
2. ผลผลิต
ผูเขาอบรม สามารถติดตั้งและใช 1. การประชุม
งาน โปรแกรมระบบบริหารขอมูล
2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ
นักเรียนรายบุคคล โปรแกรม DATA
3. การสอบถาม
CENTER และโปรแกรมที่เกี่ยวของได
อยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ

20,000

เครื่องมือที่ใช
แบบรายงานขอมูล

แบบสํารวจและติดตาม
โครงการ
โปรแกรมระบบบริหาร
ขอมูลนักเรียนรายบุคคล
Data Management
Center และโปรแกรมที่
เกี่ยวของ

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 และโรงเรียนในสังกัด มีขอมูลสารสนเทศ
ที่ถูกต อง สมบู ร ณ และเปน เอกภาพและมีการนําขอมูลดังกลาวไปใชงาน ประชาสัมพัน ธใหหนว ยงาน
ทั้งภายในสังกัดและนอกสังกัดทราบ
2) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มีศูนยขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาที่เปน
แหลงรวบรวมขอมูลสารสนเทศทั้งหมดในลักษณะ One Stop Service
...............................................
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โครงการที่ 3

ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานรายการนักเรียนหางไกล
พักนอน ประจําปงบประมาณ 2558
แผนงาน
ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สนององคประกอบดานที่ 1 ดานโอกาสทางการศึกษา องคประกอบที่ 1 และ 2
สนองจุดเนนที่
3 ดานการบริหารจัดการ
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม
ผูรับผิดชอบโครงการ ผูขับเคลื่อน : นางวาณี ผิวหอม
ผูกํากับดูแล : นายสําเนียง คําโฮม
ผูรับผิดชอบ : นายธเนศ สุขอุทัย
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558
.......................................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานไดจัดสรรงบประมาณใหกับสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เพื่อจัดสรรใหกับโรงเรียนในสังกัด ตามโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัด
การศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน คาจัดการเรียนการสอน( คาอาหาร
นักเรียนหางไกลพักนอน ) เพื่อจัดสรรใหแกนักเรียนที่มีที่อยูไมสะดวก หางไกล กันดาร ซึ่งเปนอุปสรรค
ตอการเดินทางไป-กลับ จําเปนตองอาศัยในที่ที่สถานศึกษาจัดใหคนละ 2,650 บาท/ภาคเรียน
กลุมงานขอมูลสารสนเทศ กลุมนโยบายและแผนจึงเห็นควรที่จะออกไปติดตาม ตรวจสอบและ
รับทราบปญหาและผลการดําเนินการของโรงเรียนในสังกัดที่มีนักเรียนประเภทดังกลาว เพื่อใหการใชจาย
งบประมาณของราชการตรงตามวัตถุประสงคที่สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานไดกําหนดไวและ
เกิดความคุมคามากที่สุด

2. วัตถุประสงค
1) เพื่อออกติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียนในสังกัด
2) เพื่อวิเคราะหและสังเคราะหความคุมคาของงบประมาณและประโยชนที่ไดรับจากงบประมาณ
รายการดังกลาว
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
โรงเรี ย นในสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 29 ที่ ข อรั บ การจั ด สรร
งบประมาณ ในปการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1 และ ภาคเรียนที่ 2 ที่มีจํานวนนักเรียนหางไกลพักนอน
มากกวา 20 คนขึ้นไป

.
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3.2 เชิงคุณภาพ
1) ดําเนินการจัดทํารูปแบบของการจัดเก็บขอมูล การวิเคราะหและประเมินผลขอมูล
ในอดีต ปจจุบันเพื่อพยากรณหรือวางแผนในอนาคต
2) วิเคราะหและสังเคราะหความคุมคาของงบประมาณและประโยชนที่ไดรับจาก
งบประมาณรายการ
4. กิจกรรม ขั้นตอนดําเนินงาน
กิจกรรม
1.เสนอโครงการ และแตงตั้งคณะทํางาน
ดําเนินงาน
2.ประชุม ออกแบบแบบติดตามและ
ประเมินผล
3. ประมวลผล วิเคราะห สังเคราะหขอมูล
ฐานที่มี ณ ปจจุบัน
4. ออกติดตาม ตรวจสอบ จัดเก็บและ
ประมวลผลขอมูล
5. สรุปผลโครงการและนําเสนอขอมูล
ใหกับผูบริหารทราบ

ระยะเวลา(วัน/เดือน/ป)
ตุลาคม - ธันวาคม 2557

ผูรับผิดชอบ
กลุมงานขอมูลสารสนเทศ

ธันวาคม 2557 – มกราคม 2558 กลุมงานขอมูลสารสนเทศ
คณะทํางานดําเนินงาน
มกราคม - มีนาคม 2558
กลุมงานขอมูลสารสนเทศ
คณะทํางานดําเนินงาน
มีนาคม - กรกฎาคม 2558
กลุมงานขอมูลสารสนเทศ
คณะทํางานดําเนินงาน
สิงหาคม-กันยายน 2558
กลุมงานขอมูลสารสนเทศ
คณะทํางานดําเนินงาน

5. งบประมาณ (/) ตามแผนปฏิบัติการฯ
( ) อื่น ......................................
จํานวน 20,000 บาท ( สองหมื่นบาทถวน)
งบประมาณตามหมวดรายจาย
งบประมาณ
รายการ/กิจกรรม/คําชี้แจงการใชงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย

1.เสนอโครงการ และแตงตั้งคณะทํางานดําเนินงาน
2.ประชุม ออกแบบแบบติดตามและประเมินผล
3.ประมวลผล วิเคราะห สังเคราะหขอมูลฐานที่มี
ณ ปจจุบัน
4.ออกติดตาม ตรวจสอบ จัดเก็บและประมวลผลขอมูล
5.สรุปผลโครงการและนําเสนอขอมูลใหกับผูบริหาร
ทราบ
(ขอถัวจายทุกรายการที่จายจริง )

.

คาวัสดุ

18,000
2,000
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6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. ผลลัพธ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีขอมูล
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการ
ตัดสินใจของผูบริหาร
2. ผลผลิต
ขอมูลสารสนเทศ และคลังขอมูล
ของโรงเรียนในสังกัด

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช

การออกติดตาม และเก็บขอมูลเชิง
ลึกของโรงเรียนในสังกัด

แบบรายงานขอมูล
แบบเก็บขอมูล

การออกติดตาม และเก็บขอมูล
เชิงลึกของโรงเรียนในสังกัด

แบบสํารวจและติดตาม

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
สํ า นั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษามั ธ ยมศึก ษา เขต 29 ได รั บ ทราบผลการดํ า เนิ น งาน ขั้ น ตอน
การปฏิบัติงานและตรวจสอบการใชจายงบประมาณในรายการคาอาหารนักเรียนหางไกลพักนอน ตรงตาม
วัตถุประสงคของโครงการ
..........................................
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โครงการที่ 4
“พัฒนาสิ่งแวดลอมในโรงเรียน” สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
แผนงาน
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สนององคประกอบดานที่ 3 ดานประสิทธิภาพทางการศึกษา มาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้ที่ 1 ขอ 7
สนองจุดเนนดานที่
1 ดานผูเรียน
ลักษณะโครงการ
ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบโครงการ ผูขับเคลื่อน
: นายวัลลี ผิวหอม
ผูกํากับ ดูแล : นางสาวทิพวรรณ เถาวโท
ผูรับผิดชอบ : นางสาวทิพวรรณ เถาวโท
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. หลักการและเหตุผล
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุงพัฒนาผูเรียนทุกคน ซึ่งเปนกําลัง
ของชาติใหเปนมนุษยที่มีความสมดุลทั้งดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทย
และเปนพลโลกยึดมั่นในการปกครองตามระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
มีความรูและทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จําเปนตอการศึกษาตอ การประกอบอาชีพและการศึกษา
ตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพื้นฐานความเชื่อวา ทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได
เต็มตามศักยภาพ และมุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาตอ และ
ประกอบอาชีพ จึงกําหนดเปนจุดหมายเพื่อใหเกิดกับผูเรียน เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
1. มี คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. มีความรู ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชเทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต
3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกําลังกาย
4. มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
5. มีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย การอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม
มีจิตสาธารณะที่มุงทําประโยชนและสรางสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข
“เรื่องสิ่งแวดลอมศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรูไว
ในสาระการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูตางๆ โดยเฉพาะกลุมวิทยาศาสตร กลุมสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม กลุมสุขศึกษาและพลศึกษา” อยางไรก็ตาม การดาเนินการบูรณาการสิ่งแวดลอมศึกษาเขาใน
หลักสูตรการศึกษา และกลุมสาระการเรียนรูอยางเปนระบบที่ตอเนื่องยังเกิดขึ้นนอยมาก จากเหตุผล
ดั ง กล า ว สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 29จึ ง จั ด ทํ า โครงการ “พั ฒ นาสิ่ ง แวดล อ ม
ในโรงเรียน”สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ประจําป 2558 ขึ้นมา
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2. วัตถุประสงค
2.1 ผลผลิต (Outputs)
1) เพื่อเปนการพัฒนาสภาพแวดลอม และการเรีย นรูของนักเรียน สํานักงานเขตพื้น ที่
การศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 29 และโรงเรี ย นในสั ง กั ด และเพื่ อ เฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ
พระเจาอยูหัว อันเปนการนอมนําพระกระแสพระราชดํารัสมาปฏิบัติใหเกิดผล
2) เพื่ อ เป น การส ง เสริ ม นั ก เรี ย นและให โ รงเรี ย นในสั ง กั ด ส ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ
ทรั พยากรธรรมชาติ และใช ป ระโยชน อยางยั่งยืน นักเรีย นไดตระหนักถึงความสําคัญ ของการอนุ รั ก ษ
สิ่งแวดลอมในโรงเรียน อันจะเกิดการเรียนรูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมในโรงเรียน
และชุมชน
3) เพื่อเปนการเพิ่มพื้นที่สีเชียวใหกับพื้นที่บริเวณโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ทุกโรงเรียน
4) โรงเรียนในสังกัด ทั้ง 81 โรงเรียน จัดกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมในโรงเรียน สามารถเปน
แหลงเรียนรูของนักเรียนในโรงเรียน และคนในชุมชน
5) โรงเรียนในสังกัด ทั้ง 81 โรงเรียน สามารถพัฒนาสิ่งแวดลอมทางวัตถุในโรงเรียน เชน
การจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนและการจัดภูมิทัศนใหเขียว สะอาด และสวยงามนาอยู นาดู
2.2 ผลลัพธ (Outcomes)
1) ผูบริหาร ครู และนักเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 29 สามารถสงเสริมสนับสนุนใหโรงเรียนในสังกัดจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไดตรงตามหลักสูตร ฯ
2) ข า ราชการครู ใ นสั ง กั ด ได รั บ การส ง เสริ ม และพั ฒ นาการจั ด กิ จ กรรมกาเรี ย นรู
ดานสิ่งแวดลอม
3) โรงเรียนสามารถสงเสริมใหสมาชิกในโรงเรียนและชุมชนคิดคนนวัตกรรมในการจัดการ
และแกไขปญหาสิ่งแวดลอม เกิดแหลงเรียนรูในโรงเรียนและชุมชน เพื่อใหเกิดความยั่งยืน
4) โรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียนเปนศูนยกลางในการเรงใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนใน
ชุมชน
5) โรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน สามารถพัฒนาสมาชิกในโรงเรียนใหเปนผูมีจริยธรรม
และความรั บ ผิ ดชอบต อสั ง คมและสิ่ งแวดลอ ม มีร ะบบการบริห ารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในโรงเรียน
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จัดกิจกรรมประกวดโรงเรียนพัฒนา
สิ่ งแวดล อมดี เ ด น เพื่ อส งเสริ ม ให โรงเรีย นในสัง กัด ทั้ง 81 โรงเรี ย น จัด กิจ กรรมอนุรั กษ สิ่งแวดลอ ม
ในโรงเรียน และอนุรักษสิ่งแวดลอมในชุมชน
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2) โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนจัดทําโครงการ อนุรักษพลังงานในโรงเรียน คณะครู และ
นักเรียนรวมกันลดการใชพลังงานไฟฟา และน้ําประปา และสงเสริมใหนักเรียนลดการใชพลังงานที่บาน
และชุมชน เพื่อลดปญหาการขาดแคลนพลังงานในอนาคต
3) นักเรียนแกนนํา ทุกโรงเรียนในสังกัด ไดรับการพัฒนาการจัดกิจกรรมกระบวนการ
เรียนรู การอนุรักษสิ่งแวดลอม และพัฒนาทักษะผูเรียนทั้ง 81 โรงเรียน สงผลงานการพัฒนาสิ่งแวดลอม
ในโรงเรียน เขาประกวดเพื่อคัดเลือกตัวแทนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ดานการ
อนุรักษสิ่งแวดลอมดีเดน
4) โรงเรียนในสังกัดทั้ง 81 โรงเรียนไดรับการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการ
เรีย นรู ดา นสิ่งแวดลอม ของโรงเรีย น และชุมชน สงเสริมใหผูเรียนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและใช
ประโยชนอยางยั่งยืน
3.2 เชิงคุณภาพ
1) นั กเรี ย นและชุ มชนสามารถจัดการดานสิ่งแวดลอมรว มกัน ไดอยางมีป ระสิทธิภ าพ
อันเปนการนอมนําพระกระแสพระราชดํารัสมาปฏิบัติใหเกิดผลตอชุมชน
2) นักเรียนไดตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษสิ่งแวดลอม อันจะเกิดการเรียนรู
และอนุรักษปา การใชพลังงานอยางรูคุณคา
3) โรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน สามารถบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและการใชทรัพยากร
เชน การอนุรักษและประหยัดไฟฟา การประหยัดน้ํา ธนาคารขยะรีไซเคิล การนําวัสดุเหลือใชกลับมาใชใหม
ในรูปแบบตางๆ และระบบมาตรฐาน ISO
4) เกิดศูนยการเรียนรูดานสิ่งแวดลอมในโรงเรียนตนแบบ ทําใหสามารถเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ใหกับบริเวณโรงเรียนในสังกัด และบริเวณสํานักงานเขตมัธยมศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
5) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เปนสถานที่ราชการที่สะอาด รมรื่น
นาดู นาอยู มีสิ่งแวดลอมที่ดี บุคลากรใหความสําคัญในการอนุรักษสิ่งแวดลอม เหมาะสมเปนสถานที่ทํางาน
ของบุคลากรในสํานักงาน และโรงเรียนในสังกัด
เยาวชนต น แบบ โรงเรี ย นในสัง กัดสํา นักงานเขตพื้น ที่การศึก ษามั ธ ยมศึ กษา เขต 29
สามารถจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ และสงเสริมการมีสวนรวมในการ
อนุรักษสิ่งแวดลอมของชุมชน
4. กิจกรรมขั้นตอนการดําเนินงาน การพัฒนาสิ่งแวดลอมในโรงเรียน
กิจกรรม
ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
1. กิจกรรมประกวดโรงเรียนตนแบบ
ดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม
2. กิ จ กรรมเวที แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ก าร
ประกวดโครงงานดานสิ่งแวดลอม

- ต.ค. 2557 – 30เมษายน 2558
ระยะเวลา 8 วัน (สหวิทยาเขต
ละ 1 วัน)
- 1-15 พฤษภาคม 2558ระยะเวลา
1 วัน

นางสาวทิพวรรณ เถาวโท
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5. งบประมาณ (/) ตามแผนปฏิบัติการฯ ( ) อื่น ๆ ..................................
จํานวน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถวน)
5.1 กิจกรรมประกวดโรงเรียนตนแบบดาน “อนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม”
งบประมาณ 25,000 บาท (สองหมื่นหาพันบาทถวน) ระยะเวลา 8 วัน (สหวิทยาเขตละ 1 วัน)
งบประมาณหมวดรายจาย
ระยะเวลา
รายการ/กิจกรรม/คําชี้แจงการใชจายงบประมาณ
คาตอบ คาใชสอย คาวัสดุ
ดําเนินการ
แทน

-

-

-

ตุลาคม 2557

5,000

20,000

-

ตุลาคม 2557
ตุลาคม 2557
กุมภาพันธ 2558
มีนาคม 2558
มีนาคม 2558

-

-

-

มีนาคม 2558

5,000

20,000

-

เมษายน 2558
เมษายน 2558

1. จัดทําโครงการ
2. เสนอโครงการ
3. เสนอขออนุมัติโครงการ
4. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
5. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนตนแบบ
6. ดําเนินการจัดประกวดโรงเรียนตนแบบดานอนุรักษ
พลังงานและสิ่งแวดลอม
7. คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกโรงเรียนที่ทํา
กิจกรรมโครงการอนุรักษสิ่งแวดลอมเพื่อเปนศูนย
การเรียนรู และรวมพัฒนาแหลงเรียนรู ของ สพม.29
8.ประกาศผลการดําเนินการประกวดโรงเรียนตนแบบ
9. รายงานผลการดําเนินงาน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

5.2 กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูการประกวดโรงเรียนพัฒนาสิ่งแวดลอมดีเดน
งบประมาณ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นหาพันบาทถวน) ระยะเวลา 1 วัน
งบประมาณที่ใช
รายการ/กิจกรรม/คําชี้แจงการใชจายงบประมาณ คาตอบ คาใชสอย คาวัสดุ
แทน

1. จัดทําโครงการ
2. เสนอโครงการ
3. เสนอขออนุมัติโครงการ
4. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
5. ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานจัดกิจกรรมเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู
6. คัดเลือกโรงเรียนที่มีผลงานดีเดน
ดานอนุรักษสิ่งแวดลอมเขารับรางวัล

25,000

ระยะเวลา
ดําเนินการ

-

-

-

ตุลาคม 2557
ตุลาคม 2557
มกราคม 2557
กุมภาพันธ 2558
มีนาคม 2558

-

15,000

-

มีนาคม 2558
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งบประมาณที่ใช
รายการ/กิจกรรม/คําชี้แจงการใชจายงบประมาณ
7. ประกาศผลการคัดเลือก มอบโลรางวัล
และเกียรติบัตร
8. รายงานผลการดําเนินงาน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

คาตอบ
แทน

คาใชสอย

คาวัสดุ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

-

-

-

เมษายน 2558

-

15,000

-

เมษายน 25585
15,000

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. รายงานผลการดําเนินโครงการ
2. ประกวดผลการดําเนินงาน

วิธีการประเมิน
ประเมินความพึงพอใจ
ประเมินผลการจัดกิจกรรม

เครื่องมือที่ใช
แบบประเมินความพึงพอใจ
แบบประเมินผลการจัดกิจกรรม

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1) นั ก เรี ย นทุ ก คนในโรงเรี ย นสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 29
ทั้ง 81 โรงเรียนไดรับการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมในโรงเรียน และชุมชน
2) โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 สามารถจัดการศึกษา
ตามกรอบภารกิจงานที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมาย เต็มตามศักยภาพ ทําให
เกิดผลสําเร็จ ในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพสงผลตอคุณภาพของนักเรียนในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
3) โรงเรียนไดจัดกิจกรรมการเรียนรูดานสิ่งแวดลอมรวมกับชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เนนกิจกรรมอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การจัดการขยะและรักษาความสะอาด ตลอดจนเปน
แหลงเรียนรูในดานอาชีพและภูมิปญญาทองถิ่น
4) โรงเรียนที่สมัครเขารวมโครงการไดรับการสนับสนุนดานการพัฒนาสิ่งแวดลอมในโรงเรียนและ
ไดรับการประกาศ เปนโรงเรียนตนแบบ
.................................................
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โครงการที่ 5

พัฒนาและสงเสริมการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาและ
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ประจําปการศึกษา 2558
แผนงาน
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สนององคประกอบดานที่ 3 ดานประสิทธิภาพทางการ มาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้ที่ 1 ขอ 7
สนองจุดเนนที่
1 ดานผูเรียน
ลักษณะโครงการ
ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบโครงการ ผูขับเคลื่อน นายวัลลี ผิวหอม , นายวลงกรณ บุญเต็ม
ผูกํากับ ดูแล น.ส.ทิพวรรณ เถาวโท
ผูรับผิดชอบ นางณิรชา ทิณพัฒน
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1. หลักการและเหตุผล
ตามที่สํานักงานลูกเสือแหงชาติ ไดนํา พ.ร.บ.ลูกเสือ พ.ศ. 2551 เพื่อกําหนดแนวทางในการบริหาร
หลักการและแนวปฏิบัติในการบริหารงานในกองลูกเสือ โดยกําหนดใหมีคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดและ
คณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา เปนผูกําหนดแนวนโยบายบริหารกิจการลูกเสือของจังหวัดให
พัฒนาตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและ พ.ร.บ. ลูกเสือ
สภาพสั งคมปจ จุ บัน ถื อเป น จุดบอดและเปน ความเสื่อมถอยทางคุณธรรม จริย ธรรม อาจเปน
ตนเหตุที่ทําใหสังคมไทย กาวไปสูจุดวิกฤตได คุณธรรม จริยธรรม จึงเปนสิ่งสําคัญสําหรับทุกคนในสังคม
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองปลูกฝงตั้งแตวัยเด็ก วิชาลูกเสือเปนวิชาที่สรางเยาวชนใหมีความพรอมทางดาน
รางกาย จิตใจ สติปญญา และจริยธรรมควบคูไปกับการเรียนการสอนทางวิชาการในโรงเรียน ตลอดจนการ
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตาง ๆ เพื่อใหเยาวชนรูจักบทบาทหนาที่ของตนเอง รูจักทํางานเปนระบบหมู
บําเพ็ญประโยชนชวยเหลือผูอื่น มีความรักและความสามัคคี ความขยัน ซึ่อสัตย ประหยัด มีวินัย
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อกําหนดนโยบายบริหารกิจการลูกเสือของ สพม.29 ใหเปนแนวปฏิบัติเพื่อสงเสริม สนับสนุน
ความมั่นคงและความเจริญกาวหนาของกิจการลูกเสือ
2) เพื่อสงเสริม สนับสนุน แนะนําใหผูบังคับบัญชาลูกเสือ มีความความรู ความเขาใจ ตระหนัก
และเห็นความสําคัญในกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา
3) เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีทักษะในการดําเนินชีวิต ใหมีความสามัคคี รูจักบทบาทหนาที่มีระเบียบ
วินัย ความรับผิดชอบ มีความเสียสละ รูจักชวยเหลือผูอื่น และทํางานรวมกับผูอื่น
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3. เปาหมาย
3.1 ดานปริมาณ
1) คณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา สพม.29 จํานวน 45 คน
2) โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
3.2 ดานคุณภาพ
ผูบังคับบัญชาลูกเสือ มีความรู ความเขาใจ ตระหนักและเห็นความสําคัญในกิจกรรม
ลูกเสือในสถานศึกษา
4. กิจกรรมขั้นตอนการดําเนินงาน
กิจกรรม
ระยะเวลาดําเนินงาน
ผูรับผิดชอบ
1. แตงตั้งคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา
ตุลาคม 2557 – กันยายน กลุมสงเสริม
สพม.29
2558
การจัดการศึกษา
2. ประชุมคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อกําหนดนโยบายบริหารกิจการลูกเสือของ สพม.29
ใหเปนแนวปฏิบัติเพื่อสงเสริม สนับสนุนความมั่นคง
และความเจริญกาวหนาของกิจการลูกเสือ ปละ 1 ครั้ง
3. นิเทศติดตามและใหคําแนะนําในการดําเนินงาน
กิจการลูกเสือ ของสถานศึกษาใหเปนไปในแนวทาง
เดียวกัน
5. งบประมาณ (/) ตามแผนปฏิบัติการฯ
( ) อื่น ๆ..........................................
จํานวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน)
รายการ/กิจกรรม/คําชี้แจงการใชงบประมาณ

1. ประชุมคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่
การศึกษา เพื่อกําหนดนโยบายบริหารกิจการ
ลูกเสือของ สพม.29 ใหเปนแนวปฏิบัติเพื่อ
สงเสริม สนับสนุนความมั่นคงและความ
เจริญกาวหนาของกิจการลูกเสือ (ปละ 1 ครั้ง)
2. นิเทศติดตามและใหคําแนะนําในการ
ดําเนินงานกิจการลูกเสือ ของสถานศึกษาให
เปนไปในแนวทางเดียวกัน
(ขอถัวจายทุกรายการตามที่จายจริง)

งบประมาณ

งบประมาณตามหมวดรายจาย
คาตอบแทน คาใชสอย

คาวัสดุ

10,000

-

9,000

1,000

10,000

6,000

4,000

-
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6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. ผูบังคับบัญชาลูกเสือ มีความรู ความเขาใจ ตระหนักและเห็น
ความสําคัญในกิจกรรมลูกเสือ ในสถานศึกษา
2. นักเรียนมีทักษะในการดําเนินชีวิต ใหมีความสามัคคี รูจัก
บทบาทหนาที่ มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ มีความเสียสละ
รูจักชวยเหลือผูอื่น และทํางานรวมกับผูอื่น

วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช
1.แบบติดตาม 1.แบบติดตาม
2.แบบสอบถาม 2.แบบสอบถาม

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มีนโยบายบริหารกิจการลูกเสือของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เปนแนวปฏิบัติไปในทางเดียวกัน เพื่อสงเสริม สนับสนุนความ
มั่นคงและความเจริญกาวหนาของกิจการลูกเสือ ในเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
2) ผูบังคับบัญชาลูกเสือ มีความรู ความเขาใจ ตระหนักและเห็นความสําคัญในกิจกรรมลูกเสือ
ในสถานศึกษา
7.3 นั กเรี ย นมี ทักษะในการดํ า เนิน ชีวิต ใหมีความสามัคคี รูจักบทบาทหนาที่ มีร ะเบีย บวินัย
ความรับผิดชอบ มีความเสียสละ รูจักชวยเหลือผูอื่น และทํางานรวมกับผูอื่น
………………………………………
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โครงการที่ 6
แผนงาน
สนององคประกอบที่
สนองจุดเนนที่
ลักษณะโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ

การตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ 2558
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3 ดานประสิทธิภาพการบริหารจัดการ มาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้ที่ 2 ขอ 5
3 ดานการบริหารจัดการ
ตอเนื่อง
ผูขับเคลื่อน : นายประวิทย หลักบุญ
ผูกํากับดูแล : นายประวิทย หลักบุญ
ผูรับผิดชอบ : นางขัตติยาภรณ บาระมี
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2557– 30 กันยายน 2558
..............................................................................................................................................................

1. หลักการและเหตุผล
หนวยตรวจสอบภายใน มีภารกิจในตรวจสอบ ชวยเหลือ สนับสนุน การปฏิบัติงานของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด ใหบรรลุวัตถุประสงคเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ โดยใช
ทรัพยากรคุมคา โดยในการตรวจสอบสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดกําหนดกรอบการ
ตรวจสอบ เปน 2 ระดับ คือ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับสถานศึกษา ซึ่งในระดับสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ไดกําหนดกรอบการตรวจสอบในเรื่องการเงิน บัญชี และรายงานทางการเงินในระบบ GFMIS
ซึ่งเรียกรายงานจากเครื่อง Terminal หรือ Web Online การเบิกจายเงินวิทยฐานะ/เงินประจําตําแหนง
การเบิกจายเงินคาเชาบาน การจัดซื้อจัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (E-auction) ใบสําคัญและหลักฐาน
การจาย สําหรับในระดับสถานศึกษา ไดกําหนดกรอบการตรวจสอบในเรื่องการเงิน การบัญชี การพัสดุ
เงินอุดหนุนรายหัว เงินอุดหนุนที่ไดรับจาก อปท. เงินรายไดสถานศึกษา การจัดซื้อจัดจางทั่วไป และระบบ
อิเล็กทรอนิกส (E-auction) ทั้งนี้เพื่อนําผลการตรวจสอบภายในเปนเครื่องมือของผูบริหารในการสง
สัญญาณเตือนความเสี่ยงที่ทําใหหนวยงานปฏิบัติไมบรรลุเปาหมาย และเพื่อเปนขอมูลในการตัดสินใจใน
การวางแผนการบริหารจัดการในดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหการใชจายงบประมาณเกิดประโยชนสูงสุด
แกทางราชการ
ดังนั้น หนวยตรวจสอบภายใน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จึงไดตระหนักถึง
ความสํ า คั ญ ในการตรวจสอบ และให คํ า แนะนํ า ปรึ ก ษา เพื่ อ ช ว ยเหลื อ สนั บ สนุ น การปฏิบั ติ ง านของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด ใหสามารถบริหารจัดการดานงบประมาณ เปนไป
ตามแนวทางที่ กํา หนด ระเบีย บ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และคําสั่งที่เกี่ยวของ หากมีขอผิดพลาด
สามารถปรับปรุง แกไข ใหถูกตอง เพื่อใหงานที่ปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และรองรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนราชการในดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
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2. วัตถุประสงค
1) เพื่อพิสูจนความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตาง ๆ ทางดานการเงิน การบัญชี
และดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
2) เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของสถานศึกษา/สํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษา ตามกรอบการ
ตรวจสอบภายใน ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่กําหนด
3) เพื่อติดตามและประเมินผลการบริหารงาน การดําเนินงาน ตลอดจนใหขอเสนอแนะ หรือ
แนวทางการปรับ ปรุ งแก ไข การบริห ารงานและการปฏิบัติงานดานตาง ๆ ใหผูบ ริห ารไดทราบปญ หา
การปฏิ บั ติ ง านของผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชาและสามารถตั ด สิ น ใจ แก ไ ขป ญ หาต า ง ๆ ได อ ย า งรวดเร็ ว และ
ทันเหตุการณ
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
2) สถานศึกษาในสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จํานวน 16
โรงเรียน
3.2 เชิงคุณภาพ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา สามารถบริหารงานงบประมาณ การเงิน
การบัญชี การพัสดุ ไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
4. กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน
กิจกรรม
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ระยะเวลา

1.จัดแผนการตรวจสอบภายใน
กันยายน 2557
2. แจงแผนการตรวจสอบ และกรอบการ
ตรวจสอบ แกหนวยรับตรวจในสํานักงานเขต ตุลาคม 2557
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
พฤศจิกายน –
3. จัดทําเครื่องมือการตรวจสอบภายใน
ธันวาคม 2557
4. ดําเนินการตรวจสอบภายใน ตามกรอบ
มกราคม การตรวจสอบภายในประจําปงบประมาณ
สิงหาคม 2558
2558
5. รายงานผลการตรวจสอบภายใน
มิถุนายน 2558
และกันยายน 2558

ผูรับผิดชอบ
นางขัตติยาภรณ บาระมี
นางสาวกนกพรรณ มหาชนะวงศ
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กิจกรรม

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

ระดับสถานศึกษา
1.จัดแผนการตรวจสอบภายใน
2.แตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการ
ตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจําป
งบประมาณ 2558
3.จัดทําเครื่องมือการตรวจสอบภายใน
4. ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและ
เครื่องมือการตรวจสอบภายในแก
คณะกรรมการสนับสนุนการตรวจสอบภายใน
สถานศึกษา ประจําปงบประมาณ 2558
5. ดําเนินการตรวจสอบภายในสถานศึกษา
6. สรุปและรายงานผลการตรวจสอบภายใน
สถานศึกษา
7. ติดตามผลการตรวจสอบภายใน

นางขัตติยาภรณ บาระมี
นางสาวกนกพรรณ มหาชนะวงศ

กันยายน 2557
กุมภาพันธ 2558
มี.ค. –เม.ย. 2558
พฤษภาคม 2558

พ.ค. – ส.ค. 2558
กันยายน 2558
ปงบประมาณ 2559

5. งบประมาณ (/) ตามแผนปฏิบัติการฯ
( ) อื่น ๆ...........................
จํานวน 65,200 บาท (หกหมื่นหาพันสองรอยบาทถวน)
งบประมาณตามหมวดรายจาย
รายการ/กิจกรรม/คําชี้แจงการใชงบประมาณ
คาตอบแทน

คาใชสอย

คาวัสดุ

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1. จัดทําเครื่องมือการตรวจสอบภายใน
2. ดําเนินการตรวจสอบภายใน ตามกรอบการตรวจสอบภายใน
ประจําปงบประมาณ 2558
3. รายงานผลการตรวจสอบภายใน

3,000
5,000

ระดับสถานศึกษา
1. จัดทําเครื่องมือการตรวจสอบภายใน
2. ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและเครื่องมือการตรวจสอบ
ภายในแกคณะกรรมการสนับสนุนการตรวจสอบภายในสถานศึกษา
ประจําปงบประมาณ 2558
3. ดําเนินการตรวจสอบภายในสถานศึกษา
4. สรุปและรายงานผลการตรวจสอบภายในสถานศึกษา

(ขอถัวจายทุกรายการตามที่จายจริง)

7,000
1,500
44,200
1,500

3,000
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6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ระดับผลการปฏิบัติงาน การเงิน การบัญชี
การพัสดุ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา

วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช
-ตรวจสอบตามแบบประเมิน -กระดาษทําการตรวจสอบ
และกระดาษทําการ
-แบบประเมินผลงาน
-สังเกต
-สัมภาษณ

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
ทํ า ให เ จ า หน า ที่ ก ารเงิ น บั ญ ชี และพั ส ดุ ของสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา และสถานศึ ก ษา
ปฏิ บั ติ ง านในหน า ที่ ไ ด ถูก ต องตามระเบี ย บ กฎหมาย คํา สั่ ง มติ ครม.และพ.ร.บ. ที่ เ กี่ย วขอ งหัว หน า
หนวยงานรูขอบกพรองที่เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี พัสดุ ของหนวยงานไดทันเวลา เพื่อปรับปรุงแกไข
ขอบกพรองใหถูกตองตามระเบียบที่เกี่ยวของตอไปชวยใหการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึ ก ษา บรรลุ ผ ล ตามวั ต ถุ ป ระสงค เป า หมาย ตามแผนปฏิ บั ติ ง านอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
…………………………………………..

.
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โครงการที่ 7
การบริหารจัดการศูนยบริการสาขายอยอํานาจเจริญ
แผนงาน
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สนององคประกอบดานที่ 3 ดานประสิทธิภาพทางการศึกษา มาตรฐานที่ 1ตัวบงชี้ที่ 3 ขอ 1, 3, 4
สนองจุดเนนที่
3 ดานการบริหารจัดการ
ลักษณะโครงการ
ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบโครงการ ผูขับเคลื่อน
: ดร.มัธยม เรืองแสน
ผูกํากับดูแล : ประธานสหวิทยาเขต 7, 8
ผูรับผิดชอบ : ดร.มัธยม เรือแสน , ศึกษานิเทศกประจําสหวิทยาเขต 7, 8
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. หลักการและเหตุผล
ด ว ยสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาเขต 29 มี เ ขตพื้ น ที่ บ ริ ก ารสองจั ง หวั ด คื อ
อุบลราชธานีและอํานาจเจริญ เพื่อใหบริการและการเขาถึงพื้นที่ในการขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติ จึงได
จั ด ตั้ ง ศู น ย บ ริ การสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึกษามัธ ยมศึก ษาเขต 29 สาขายอ ยอํานาจเจริญ ไวเป น
ศูนยบริการ ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ
2. วัตถุประสงค
เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และหนวยงานราชการ
ที่เกี่ยวของที่มาติดตอราชการ
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
การประชุมประจําเดือน(เดือนละ 2 ครั้ง) ของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่
จังหวัดอํานาจเจริญ จํานวน 22 โรรงเรียน
3.2 เชิงคุณภาพ
การบริการมีประสิทธิภาพ สามารถเขาถึงพื้นที่ไดทันทวงที
4. กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน
กิจกรรม
ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
1. ติดตอราชการ ที่ศูนยบริการสาขายอยอํานาจเจริญ 1 ตุลาคม 2557 –
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29
30 กันยายน 2558
ดร.มัธยม เรืองแสน
2. ประชุมสวนราชการจังหวัดอํานาจเจริญ
รอง ผอ.สพม.29
3. ตรวจราชการสถานศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัด
อํานาจเจริญ
4. นิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
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5. งบประมาณ ( √ ) ตามแผนปฏิบัติการ ( ) อื่นๆ…………………………………………………………………
จํานวน 100,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน)
งบประมาณตามหมวดรายจาย
รายการ/กิจกรรม/คําชี้แจงการใชงบประมาณ งบประมาณ
1. คาน้ํามันเชื้อเพลิงในการไปราชการ
2. คาตอบแทน/คาใชสอย
3. คาวัสดุ

37,000
50,000
13,000

คาตอบแทน

คาใชสอย

คาวัสดุ

25,000
-

25,000
-

13,000

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ระดับความพึงพอใจของผูมาติดตอราชการ

วิธีการประเมิน
- แบบสอบถาม

เครื่องมือที่ใช
- แบบสอบถาม

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
ผูใชบริการไดแก ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ
มาติดตอราชการมีความสะดวกและรวดเร็ว
.........................................

.
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โครงการที่ 8
แผนงาน
สนององคประกอบดานที่
สนองจุดเนนดานที่
ลักษณะโครงการ
ผูรับผิดชอบ

ปรับปรุงระบบการดําเนินการเงินเดือน คาจาง และคาตอบแทน
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3 ดานประสิทธิภาพการบริหารจัดการ มาตรฐานที่ 2 ขอ 1
3 ดานการบริหารจัดการ
โครงการใหม
ผูขับเคลื่อน : นายวลงกรณ บุญเต็ม
ผูกํากับ ดูแล : นายสุทธิพร ไชยพิเดช
ผูรับผิดชอบ : นางชลธิดา วันทา
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558
.......................................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
ตามที่ รัฐบาลของ พอเอกประยุทธ จันทรโอชา มีนโยบายปรับเงินเดือน คาจางและคาตอบแทน
พนักงานราชการ ประจําป พ.ศ.2558 ใหสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศในปจจุบัน เปนการ
กระตุ นการใช จา ยของประชาชนในประเทศ เพื่อเปนการเตรีย มการตามนโยบายของรัฐ บาล ใหขอมูล
ข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ลู ก จ า ง และพนั ก งานราชการในสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มีขอมูลถูกตอง ครบถวนเปนปจจุบัน เพื่อเปนฐานในการดําเนินการปรับ
เงินเดือน คาจางและคาตอบแทนตามนโยบายดังกลาว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
จึงจัดทําโครงการนี้ขึ้น

2. วัตถุประสงค
ปรับปรุงขอมูลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจาง และพนักงานราชการในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ใหครบถวน ถูกตองและเปนปจจุบันเพื่อใชเปนฐานในการ
ปรับเงินเดือน คาจางและคาตอบแทนพนักงานราชการทันทีที่มีหนังสือสั่งใหดําเนินการ
3. เปาหมาย
3.1 ดานปริมาณ
ผูบริหารสถานศึกษาและขาราชการครูในสถานศึกษาผูรับผิดชอบการบริหารงานบุคคล
โรงเรียนละ 2 คน จํานวน 81 โรงเรียนรวม 162 คน
3.2 ดานคุณภาพ
ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและข า ราชการครู ใ นสถานศึ ก ษาที่ เ ข า ร ว มโครงการความรู
ความสามารถ เข า ใจระบบการปรั บ ปรุ งข อมูล ขาราชการครูและบุค ลากรทางการศึก ษา คาจ าง และ
คาตอบแทนพนักงานราชการ ในสังกัดไดถูกตอง ครบถวนและเปนปจจุบัน
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4. กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน
กิจกรรม
1. ขออนุมัติโครงการ
2. แตงตั้งคณะกรรมการ
3. ดําเนินการตามโครงการ-ประชุมปฏิบัติการ
รายงานผลการดําเนินงาน

ระยะเวลา
ต.ค.2557
ม.ค.2557
ก.พ.2557
ก.ย. 2557

5. งบประมาณที่ใช () ตามแผนปฏิบัติการ
จํานวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน)
กิจกรรม

10,000

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ผูบริหารสถานศึกษาและขาราชการครู
ในสถานศึกษาผูรับผิดชอบการบริหารงาน
บุคคลดําเนินการปรับปรุงขอมูลขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจาง และ
พนักงานราชการในสังกัดไดถูกตอง ครบถวน
รอยละ 100

ผูรับผิดชอบ
กลุมบริหารงานบุคคล
กลุมบริหารงานบุคคล
กลุมบริหารงานบุคคล
กลุมบริหารงานบุคคล

( ) อื่น ๆ ……………………………………

งบประมาณ

ประชุมปฏิบัติการปรับปรุงขอมูล
ขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ลูกจาง และพนักงานราชการ
จํานวน 1 วัน
(ขอถัวจายทุกรายการตามที่จายจริง)

สถานที่
สพม.29
สพม.29
บานสวนรีสอรท
สพม.29

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ
8,000
2,000

วิธีการประเมิน
ตรวจสอบจากแบบรายงาน
ขอมูลที่ปรับปรุงแลว

เครื่องมือที่ใช
แบบรายงาน

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
ผูบริหารสถานศึกษาและขาราชการครูในสถานศึกษาผูรับผิดชอบในการบริหารงานบุคคลมีความรู
ความสามารถ เขาใจการปรับปรุงฐานขอมูลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจาง และพนักงาน
ราชการ และสามารถนําฐานขอมูลดังกลาวไปปรับเลื่อนเงินเดือน คาจางและคาตอบแทนตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กฎหมายกําหนดไดถูกตอง
............................................
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โครงการที่ 9
ปรับปรุงทะเบียนประวัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.พ.7)
แผนงาน
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สนององคประกอบดานที่ 3 ดานประสิทธิภาพการบริหารจัดการ มาตรฐานที่ 2 ขอ 10
สนองจุดเนนดานที่
3 ดานการบริหารจัดการ
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม
ผูรับผิดชอบ
ผูขับเคลื่อน : นายวลงกรณ บุญเต็ม
ผูก ํากับ ดูแล : นายสุทธิพร ไชยพิเดช
ผูรบั ผิดชอบ : นางชลธิดา วันทา
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558
.......................................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
ดว ยมาตรา 19 (17) แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบีย บขา ราชการครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
พ.ศ. 2547 กําหนดให ก.ค.ศ.เปนผูพิจารณาจัดระบบทะเบียนประวัติและแกไขทะเบียนประวัติเกี่ยวกับ
วัน เดือ น ป เ กิ ด และควบคุ ม การเกษี ย ณอายุ ร าชการของข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ซึ่ง ก.ค.ศ. ไดออกระเบียบ ก.ค.ศ.วาดวยระบบทะเบียนประวัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2555 มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 โดยกําหนดใหมีระบบทะเบียนประวัติเปน 2
ระบบ คือ ระบบเอกสารและระบบอิเล็กทรอนิกส และมาตรา 24 (5) กําหนดใหผูอํานวยการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาจัดทําทะเบียนประวัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จึงจัดทําโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค
เพื่ อปรั บปรุ งข อมูล ทะเบี ยนประวัติขาราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ใหมีครบตามจํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
ขอมูลถูกตองเปนปจจุบัน
3. เปาหมาย
3.1 ดานปริมาณ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานดานการบริหารงานบุคคลในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษารวมโครงการ อยางนอยโรงเรียนละ 2 คน รวมจํานวน 190 คน
3.2 ดานคุณภาพ
บุ ค ลากรที่ เ ข า ร ว มโครงการ สามารถดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง ข อ มู ล ในทะเบี ย นประวั ติ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.พ.7) ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดได
ครบถวน ถูกตองสมบูรณตามรูปแบบก.ค.ศ.กําหนด
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4. กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินการ
กิจกรรม
ระยะเวลา
1. ขออนุมัติโครงการ
ตุลาคม 2557
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
พฤศจิกายน 2557
3. ดําเนินการปรับปรุงทะเบียน พฤศจิกายน 2557 – 30
ประวัติขาราชการครูและบุคลากร กันยายน 2558
ทางการศึกษา (ก.พ.7)
กันยายน 2558
4.ประมวลผลการดําเนินการ
5. งบประมาณ (/) ตามแผนปฏิบัติการ
จํานวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน)

( ) อื่น ๆ.........................................

รายการ/กิจกรรม/คําชี้แจงการใชงบประมาณ งบประมาณ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ จํานวน 2 วัน
(ขอถัวจายทุกรายการตามที่จายจริง)

ผูรับผิดชอบ
กลุมบริหารงานบุคคล
กลุมบริหารงานบุคคล
กลุมบริหารงานบุคคลและ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานการ
บริหารงานบุคคลของโรงเรียน
กลุมบริหารงานบุคคล

20,000

งบประมาณตามหมวดรายจาย
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
15,000 5,000

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช
ทะเบียนประวัติขาราชการครู
- ตรวจสอบจากทะเบียนประวัติ - สุมตรวจ
และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาสั ง กั ด
สํา นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 29 มีครบตามจํานวน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัด มีขอมูลถูกตอง สมบูรณ
นําเขาระบบ ก.พ.7 อิเล็กทรอนิกสได
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
การดําเนินการปรับปรุงทะเบียนประวัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เปนการปรับฐานขอมูลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดให
ครบถวน สมบูรณและเปนปจจุบัน เพื่อนําไปพัฒนาการเลื่อนขั้นเงินเดือนในระบบอิเล็กทรอนิกส และ
ก.พ.7 อิเล็กทรอนิกสซึ่งจะจะลดขั้นตอนการใชเอกสารในการดําเนินการดังกลาว
.....................................................
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โครงการที่ 10
แผนงาน
สนององคประกอบดานที่
สนองจุดเนนที่
ลักษณะโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ

ราชการไทยใสสะอาด
ปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
3 ดานประสิทธิภาพทางการศึกษา มาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้ที่ 3 ขอ 4
3 ดานการบริหารจัดการ
โครงการใหม
ผูขับเคลื่อน : นายวลงกรณ บุญเต็ม
ผูกํากับดูแล : นายสรเดช ชายผา
ผูรับผิดชอบ : นายสมโภชน ขันทอง, นางธัณภัทร กอบคํา
ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558
.........................................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
การทุ จริ ตและประพฤติ มิช อบในภาครัฐ เปนปญ หาที่สําคัญอยางยิ่ง เมื่อเกิดมีขึ้น ในหนว ยงาน
ราชการใดแล ว ย อ มส ง ผลกระทบต อ ความมั่ น คงของประเทศเป น อย า งมาก ซึ่ ง จากผลการศึ กษาของ
หนวยงานตาง ๆ พบวาในประเทศไทยมีการทุจริตคอรัปชั่นคอนขางรุนแรง เนื่องจากประชาชนไทยสวน
ใหญยังมีวัฒนธรรมและคานิยมที่เปนอุปสรรคในการปองกันและปราบปรามการทุจริต อาทิเชน คานิยม
ในการบริโภคความสะดวกสบาย ยกยองคนที่มีฐานะทางการเงินดีและยอมรับระบบอุปถัมภโดยไมรังเกียจ
เปนตน ประกอบกับปญหาความลาชาและความไมโปรงใสในการใหบริการของภาครัฐ รวมทั้งการละเลย
ตอการปฏิบัติตามกฎหมายและการบังคับใชกฎหมายที่เครงครัด มีประสิทธิภาพ ซึ่งปญหาเหลานี้ถูกสะสม
มาชานานและเปนปจจัยหนึ่งที่เอื้อตอการทุจริตคอรัปชั่นเปนอยางมาก
ป จ จุ บั น การทุ จ ริ ต คอรั ป ชั่ น ในภาครั ฐ มี ห ลากหลายรูป แบบทั้ งตอ ตํา แหนง หน าที่ ร าชการและ
การจั ด ซื้ อ จั ด จ า ง ซึ่ ง รั ฐ บาลชุ ด ป จ จุ บั น มีน โยบายอยา งชั ด แจ งที่ จ ะป องกั น และปราบปรามการทุจ ริ ต
คอรัปชั่น ใหหมดสิ้นไป โดยกําหนดใหทุกหนวยงานมุงเนนสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ใหสงเสริม
เฝาระวังและตรวจสอบ เพื่อสกัดกั้นมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบขึ้นได จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการ
ปลู กฝ งค า นิ ย มที่ ส ร า งสรรค มี เ ครื่ องมื อ หรื อกลไกที่ จ ะปลู กสรา งและหรื อควบคุม ให เจ าหนา ที่ข องรั ฐ
มีจิตสํานึกและมีพฤติกรรมในเชิงบวกตอการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น
ดังนั้น เพื่อกระตุนเตือนและสงเสริมใหขาราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาในสังกัด สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ไดตระหนักและใหความสําคัญกับการตอตานการทุจริตคอรัปชั่น
ทุกประเภท มีหลักการปฏิบัติหนาที่ราชการที่ถูกตองตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหแก
ประชาชนและสรางภาพลักษณ “ขาราชการไทยใสสะอาด” ใหเปนจริง จึงเห็นสมควรจัดใหมีโครงการ
เสริมสรางการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ขึ้น
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2. วัตถุประสงค
เพื่ อ เสริ ม สร า งจิ ต สํ า นึ ก และค า นิ ย มในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ร าชการตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลให แ ก
ขาราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ใหมี
ทัศนคติและวิสัยทัศนในการรวมกันปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
1. เพื่ อเพิ่ มขี ดความรู ความเข า ใจ วิธีป ฏิบัติที่ถูกตองเกี่ ย วกับ งานการเงิน การพัส ดุ ระเบีย บ
กฎหมายและกฎเกณฑที่ใชในการปฏิบัติราชการในปจจุบัน แกขาราชการครูฯ ในสังกัดใหมากยิ่งขึ้น
2. เพื่ อประสานความร ว มมื อระหวางสถานศึกษาในสังกัดและหนว ยงานอื่น ๆ ในการปองกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ผูอํานวยการสถานศึกษา,เจาหนาที่พัสดุ,เจาหนาที่งานการเงิน ของสถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จํานวน 81 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 243 คน
3.2 เชิงคุณภาพ :
ผูผานการอบรมมีความรู ความเขาใจและวิธีปฏิบัติที่ถูกตองเกี่ยวกับงานการเงิน การพัสดุ
ระเบียบ กฎหมายและกฎเกณฑที่ใชในการปฏิบัติราชการในปจจุบัน มากยิ่งขึ้น
หลักสูตร/วิทยากร
1. ความรู เ กี่ ย วกั บ ศาลปกครองและวิธีพิจ ารณาคดีป กครอง หลั กปฏิบัติร าชการเกี่ ย วกับ การ
บริ ห ารงานบุ ค คลตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล เช น การบรรจุ แ ละแต ง ตั้ ง การเลื่ อ นตํ าแหน ง การโยกย า ย
การประเมินผลงาน การเลื่อนขั้นเงินเดือน วินัยขาราชการและความรับผิดทางละเมิด จํานวน 4 ชั่วโมง
( ตุลาการศาลปกครอง )
2. การดําเนินคดีแพง คดีอาญาและคดีปกครอง จํานวน 3 ชั่วโมง (ผูพิพากษา,อัยการ)
3. กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ จํานวน 4 ชั่วโมง (กรมบัญชีกลาง)
4. ระเบียบพัสดุ การจัดซื้อจัดจาง การตรวจรางสัญญา และการทําสัญญา จํานวน 3 ชั่วโมง
(สํานักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ,สํานักนายกรัฐมนตรี)
4. กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน
กิจกรรม
1.จัดเตรียมแผนการฝกอบรมและ
หลักสูตร
2.ประสานวิทยากร,ผูเขาอบรม และ
ดําเนินการอบรมตามหลักสูตร

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ
พฤศจิกายน 2557-กุมภาพันธ 2558 งานวินัยและนิติการ
มีนาคม –เมษายน

2558

งานวินัยและนิติการ
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5. งบประมาณ (/) ตามแผนปฏิบัติการ ( ) อื่น ๆ......................................
รวมทั้งสิ้น 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถวน)
งบประมาณตามหมวดรายจาย
คําชี้แจงการใชงบประมาณ
งบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
อบรมใหความรูตามหลักสูตรขอ 1 – 4
80,000
8,400
53,440
18,160
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. ผลผลิต (Outputs)
- ผูผานการอบรมมีความรู ความเขาใจ
วิธีปฏิบัติที่ถูกตองเกี่ยวกับงานการเงิน
การพัสดุ ระเบียบ กฎหมายและ
กฎเกณฑที่ใชในการปฏิบัติราชการใน
ปจจุบัน มากยิ่งขึ้น
2. ผลลัพธ (Outcomes)
- ผูบริหารสถานศึกษาและเจาหนาที่ผู
ผานการอบรม สามารถปฏิบัติหนาที่
ราชการไดอยางถูกตองตามระเบียบ
และกฎหมาย

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช

- ประเมิน
- สังเกต, สอบถาม
- ผลงานที่ไดดําเนินการ

- แบบประเมิน
- แบบสอบถาม
- เอกสารการดําเนินการ

- ประเมิน

- แบบประเมิน

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1) ผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจ และไดรับประสบการณในเรื่องกฎหมาย ระเบียบ และ
แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงาน
2) ทําใหการปฏิบัติงาน การดําเนินคดีแพง คดีอาญา คดีปกครอง และคดีลมละลายของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และของสถานศึกษา มีความถูกตอง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และลดปญหาความ
ผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
3) การรองเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล งานการเงินและหรืองานพัสดุ ลดลงไมนอยกวา
20%
…………………………………………………..
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โครงการที่ 11
เผยแพรความรูทางกฎหมาย และวินัยแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
แผนงาน
ปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
สนององคประกอบดานที่ 3 ดานประสิทธิภาพทางการศึกษา มาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้ที่ 3 ขอ 4
สนองจุดเนนที่
3 ดานการบริหารจัดการ
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม
ผูรับผิดชอบโครงการ ผูขับเคลื่อน : นายวลงกรณ บุญเต็ม
ผูกํากับดูแล : นายสรเดช ชายผา
ผูรบั ผิดชอบ : นายสมโภชน ขันทอง, นางธัณภัทร กอบคํา
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558
……...................................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจาก พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2553) และ
พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มีการกระจายอํานาจแบงสวนราชการ
กระทรวงศึกษาธิการและสงผลใหโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาเปนนิติบุคคล อีกทั้งในสภาพปจจุบัน
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ กฎเกณฑตาง ๆ ไดมีการตราขึ้นใหมยกเลิก ปรับปรุงและแกไขหลายเรื่อง
จําเปนอยางยิ่งที่หนวยงานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของสถานศึกษาพึงตองมีความรู
ความเขาใจในระเบียบ กฎหมายตาง ๆ เปนอยางดี เพื่อใหสามารถนําความรูเหลานั้นไปใชปฏิบัติอยาง
ถูกต อง และรับรูระเบียบ กฎหมายที่ตราขึ้นใหม รวมทั้งไดรับทราบแนวทางการรักษาวินัย อุทาหรณ
เกี่ยวกับการถูกลงโทษทางวินัยดานตาง ๆ จึงจําเปนตองจัดใหมีการเผยแพรและใหความรูแกบุคลากร
ในสังกัด
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อเผยแพรกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ วิธีปฏิบัติราชการที่ถูกตองและอุทาหรณตาง ๆ
เพื่อใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู ความเขาใจระเบียบ กฎหมายและกฎเกณฑที่ใชใน
การปฏิบัติราชการใหมากยิ่งขึ้น
2) เพื่อเพิ่มขีดความรู ความเขาใจ วิธีปฏิบัติ แกขาราชการครูฯ ทางดานกฎหมาย วินัยและ
ระเบียบตาง ๆ
3. เปาหมาย
ผูอํานวยการสถานศึกษา รองผูอํานวยการสถานศึกษาและขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จํานวน 81 โรงเรียน

.
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4. กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน
กิจกรรม
1. เผยแพร ความรูดานกฎหมาย
กฎเกณฑ วิธีปฏิบัติราชการที่
ถูกตอง โดยการบรรยายในที่ประชุม
ผูบริหารสถานศึกษาในแตละเดือน
2. เผยแพรเอกสารทางกฎหมาย
วินัย กฎเกณฑ และอุทาหรณตาง ๆ
3. ตอบคําถามขอกฎหมาย
4. ประเมินผล

ระยะเวลา
1 ต.ค. 2557
- 30 ก.ย.
2558

สถานที่
ที่ประชุมผูบริหาร
สถานศึกษาสังกัด
สพม. 29

ผูรับผิดชอบ
นายวลงกรณ บุญเต็ม
นายสรเดช ชายผา
นายสมโภชน ขันทอง
นางธัณภัทร กอบคํา

5. งบประมาณ (/) ตามแผนปฏิบัติการฯ ( ) อื่น ๆ....................................
จํานวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน)
คาเอกสารดานกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑและอุทาหรณตาง ๆ
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
- ผูบริหารสถานศึกษาและหรือ
ขาราชการครูฯผูเขารวมประชุมมี
ความรูดานกฎหมายและระเบียบ
กฎเกณฑตาง ๆ มากยิ่งขึ้น
ผลลัพธ (Outcomes)
- ผูบริหารสถานศึกษาและหรือ
ขาราชการครูฯผูเขารวมประชุม
สามารถปฏิบัติหนาที่ราชการไดอยาง
ถูกตองตามกฎหมายและ ระเบียบ
ตาง ๆ

วิธีการประเมิน
- ประเมิน
- สังเกต, สอบถาม
-ผลงานที่ไดดําเนินการ

- ประเมิน

เครื่องมือที่ใช
แบบประเมิน
แบบสอบถาม
เอกสารการ
ดําเนินการ
-แบบประเมิน

7. ผลคาดวาจะไดรับ
ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและข า ราชการครู ฯ ในสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา
เขต 29 มีความรู ความเขาใจดานกฎหมาย วินัย ระเบียบ กฎเกณฑตาง ๆ ที่ใชในการปฏิบัติหนาที่ราชการ
เปนอยางดี สามารถปฏิบัติหนาที่ราชการไดอยางถูกตอง สามารถลดปญหาการถูกรองเรียน ถูกดําเนินการ
ทางวินัยและคดีความตาง ๆ ลงได
………………………………………..
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โครงการที่ 12
แผนงาน
สนององคประกอบดานที่
สนองจุดเนนที่
ลักษณะงาน
ผูรับผิดชอบโครงการ

สืบสวน สอบสวน อุทธรณ รองทุกขและการดําเนินคดีของรัฐ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3 มาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้ที่ 3 ขอ 4
3 ดานการบริหารจัดการ
ตอเนื่อง
ผูขับเคลื่อน : นายวลงกรณ บุญเต็ม
ผูกํากับดูแล : นายสรเดช ชายผา
ผูรับผิดชอบ : นายสมโภชน ขันทอง , นางธัณภัทร กอบคํา
ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจาก พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และฉบับแกไข
เพิ่มเติมฉบับที่ 3 ( พ.ศ. 2553 ) กําหนดใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีอํานาจหนาที่ในการ
บริหารราชการในเขตพื้นที่การศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งในหมวดที่ 7 ที่กําหนดใหผูอํานวยการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา มีหนาที่ดําเนินการทางวินัยแกขาราชการครูและบุคลากรทางศึกษาซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่
ควรกล าวหาวากระทําผิดวินัย โดยใหแตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนโดยไมชักชา ประกอบกับ
พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2553) และ พ.ร.บ. ระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มีการกระจายอํานาจแบงสวนราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ออกเปนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสงผลใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอํานาจ หนาที่และมีความ
รับผิดตามกฎหมาย ทั้งในทางแพง อาญาและในทางปกครอง อีกทั้งสภาพปจจุบันมีการใชสิทธิทางกฎหมาย
ของบุคคลที่เกี่ยวของมากยิ่งขึ้น จึงทําใหการดําเนินการทางวินัย การถูกฟองเปนคดีแพง คดีอาญาและคดี
ปกครองมีมากตามไปดวย การอํานวยความสะดวกและจัดเตรียมงบประมาณสําหรับการดําเนินการในกรณี
ดังกลาวจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อใหขาราชการผูปฏิบัติหนาที่ในการสืบสวน สอบสวน ไดรับความสะดวกและไดรับสิทธิ
ประโยชนตามกฎหมาย
2) เพื่อจัดเตรียมงบประมาณในการจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานสืบสวน
สอบสวนของเจาหนาที่
3) เพื่อจัดเตรียมงบประมาณสําหรับการดําเนินการดานคดีแพง คดีอาญา และคดีปกครอง
ใหเพียงพอกับจํานวนคดี

.
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3. เปาหมาย
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูไดรับแตงตั้งเปนกรรมการสืบสวนและ สอบสวน
วินัยอยางรายแรง จํานวน 30 คน และผูรับผิดชอบในการดําเนินคดีแพง คดีอาญาและหรือคดีปกครอง
จํานวน ประมาณ 5 คดี
4. กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน
กิจกรรม
ระยะเวลา
1. สืบสวน
1 ต.ค.
2. สอบสวนวินัยอยางรายแรง
2557 – 30
3. วาตาง แกตางในคดีแพง
ก.ย.2558
คดีอาญา และคดีปกครอง

สถานที่
ผูรับผิดชอบ
เขตพื้นที่การศึกษา นายสรเดช ชายผา
มัธยมศึกษา เขต 29 นายสมโภชน ขันทอง
นางธัณภัทร กอบคํา

5. งบประมาณ (/) ตามแผนปฏิบัติการฯ
( ) อื่น ๆ................................................
เงินงบประมาณ 50,000 บาท (หาหมื่นบาทถวน)
งบดําเนินการ คาใชสอยและคาตอบแทนเจาหนาที่ ตลอดปงบประมาณ 2558
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. ผลผลิต (Outputs)
- งานวินัยและนิติการมีวัสดุอุปกรณในการ
ปฏิบัติงานอยางเพียงพอ
- กรรมการสืบสวน สอบสวนวินัยอยาง
รายแรง ไดรับสิทธิประโยชนตามกฎหมาย
- มีงบประมาณสําหรับการดําเนินคดีแพง
คดีอาญาและคดีปกครอง อยางเพียงพอ
2. ผลลัพธ (Outcomes)
- งานวินัยและนิติการ ดําเนินการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
- กรรมการสืบสวน สอบสวนวินัยอยาง
รายแรงไดรับสิทธิประโยชนและมีขวัญ
กําลังใจดีเยี่ยม
- การดําเนินคดีแพง คดีอาญาและคดี
ปกครอง ไดรับความสะดวก รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ

วิธีการประเมิน
- ประเมิน
- สังเกต, สอบถาม
- ผลงานที่ไดดําเนินการ

- ประเมิน

เครื่องมือที่ใช
แบบประเมิน
แบบสอบถาม
เอกสารการ
ดําเนินการ

- แบบประเมิน
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7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1) งานวินัยและนิติการมีวัสดุอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางานตามสมควร
2) คณะกรรมการสืบสวน สอบสวนวินัยอยางรายแรงไดรับสิทธิประโยชนและมีขวัญ กําลังใจ
ดีเยี่ยม
3) การดําเนินคดีแพง คดีอาญา คดีปกครอง ไดรับความสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
……………………………………………
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โครงการที่ 13

พัฒนางาน ICT เพื่อการบริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
แผนงาน
ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สนององคประกอบดานที่ 3 ดานประสิทธิภาพทางการศึกษา มาตรฐานที่ 3 ตัวบงชี้ที่ 1, 2
สนองจุดเนนที่
3 ดานการบริหารจัดการ
ลักษณะโครงการ
ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบโครงการ ผูขับเคลื่อน
: นางศิริยนต ถาวร
ผูกํากับ ดูแล : นายศักดิ์ระพี สีมาวัน
ผูรับผิดชอบ : นางธัญดา บรรเรืองทอง
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2557 – 30 นยายน 2558
.........................................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
ตามที่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ไดจัดทําโครงการพัฒนางาน ICT เพื่อการ
บริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดังนี้
1) โครงการปรับปรุงบํารุงรักษา ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(Amss++) และพัฒนาขยายผลระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (SMSS)
2) โครงการขยายผลระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (SMSS) ใหสถานศึกษาในสังกัด
ครบทุกโรงเรียน
3) จัดอบรม ประชุม สัมมนา ดานการใช ICT เพื่อการบริหารจัดการใหกับบุคลากรในสํานักงาน
และสถานศึกษาในสังกัด เกี่ยวกับการใชระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส (OBEC e-Office)
4) โครงการสรางเครือขาย ICT ติดตาม สนับสนุน ชวยเหลือโรงเรียนในสังกัด ตามโครงการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอรและเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษา
5) โครงการประกวดเว็บไซตโรงเรียนในสังกัด
6) โครงการประเมิ น ผลการใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ (ICT) เพื่ อ พั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การ
ในสถานศึกษา ปการศึกษา 2557 โรงเรียนตนแบบระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา และ
โรงเรียนตนแบบเว็บไซต
จากผลการดําเนินงานของโครงการในปงบประมาณ 2557 สถานศึกษาในสังกัดใหความรวมมือ
และใหความสนใจในการนํา ICT เพื่อการบริหารจัดการมาใชในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา
อยางจริงจัง เห็นไดจากการขยายเครือขายอบรมขยายผลการใชงานไปยังโรงเรียนตาง ๆ ในสหวิทยาเขต
มีการขยายผลสําหรับขาราชการครูและบุคลากร รวมทั้งผูบริหารสถานศึกษามีความรูความเขาใจและเห็น
ความสํ า คั ญ ในการนํ า ระบบเข า มาใช ดั ง นั้ น เพื่ อ เป น การสนองตอบนโยบายในการพั ฒ นางาน ICT
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาอยางตอเนื่อง จึงตองมีการจัดทําโครงการพัฒนางาน ICT เพื่อการ
บริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ขึ้น
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2. วัตถุประสงค
2.1 ดานผลผลิต
1) สถานศึกษาในสังกัดมีบุคลากรที่มีทักษะดานการใช ICT เพื่อการปฏิบัติงานจํานวนมากขึ้น
2) สถานศึ กษาในสั งกั ดทุกโรงเรีย นนําระบบสนับ สนุน การบริห ารจัดการสถานศึกษา
(SMSS) มาใชสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา
3) สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด ได รั บ การนิ เ ทศ ติ ด ตาม สนั บ สนุ น และช ว ยเหลื อ เกี่ ย วกั บ
คอมพิวเตอร ระบบเครือขายคอมพิวเตอร และเครือขายอินเทอรเน็ต
2.2 ดานผลลัพธ
1) สถานศึกษาในสังกัด สามารถนําระบบ ICT มาพัฒนาการบริหารจัดการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
2) สถานศึกษาในสังกัด มีคะแนนการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการสูงขึ้น
3) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เปนหนวยงานที่ไดรับการยอมรับ
ในดานการบริหารจัดการศึกษาดวยระบบเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1) สถานศึกษากลุมเปาหมายจํานวน 41 โรงเรียน นําระบบ ICT มาใชสนับสนุนการ
บริหารจัดการสถานศึกษา ครบทั้ง 4 ดาน ตามโครงสรางหลักของการบริหารงานในสถานศึกษา
2) บุคลากรของสถานศึกษากลุมเปาหมาย รอยละ 80 มีความรูความเขาใจในการใชงาน
ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา และสามารถใชงานได
3.2 เชิงคุณภาพ
1) สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด มี ก ารปฏิ บั ติ ง านตามระบบสนั บ สนุ น การบริ ห ารจั ด การ
สถานศึ ก ษาได อ ย า งถู ก ต อ ง สะดวกรวดเร็ ว สามารถนํ า มาใช บ ริ ห ารจั ด การสถานศึ ก ษาได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
2) สถานศึกษาในสังกัด มีผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการสูงขึ้น
4. กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน
กิจกรรม
1.วางแผนจัดทําโครงการ
2.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ แตงตั้งคณะทํางาน
3.ประชุมคณะทํางานวางแผนการดําเนินงาน
4.กําหนดหลักเกณฑการประเมิน
5.นิเทศติดตามประเมินผลการใช ICT เพื่อการบริหารจัดการ

ระยะเวลา
ตุลาคม 2557
พฤศจิกายน 2557
ธันวาคม 2557
มกราคม 2558
มกราคม-เมษายน
2558

ผูรับผิดชอบ
นางธัญดา บรรเรืองทอง
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กิจกรรม
6.สรุปผลการนิเทศ มอบรางวัลผูผานเกณฑการประเมิน
7.สรุป และรายงานผล

ระยะเวลา
พฤษภาคม 2558
มิถุนายน 2558

ผูรับผิดชอบ

5. งบประมาณที่ใช ( / ) ตามแผนปฏิบัติการฯ ( ) อื่น ๆ .....................................
จํานวน 100,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน)
ที่

รายการ/กิจกรรม/คําชี้แจงการใชงบประมาณ

1.
2.
3.

กิจกรรมประกวดเว็บไซตสถานศึกษา
กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต สพม. 29
นิเทศติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการ
ดาน ICT สถานศึกษาในสังกัด
รวมทั้งสิ้น
(ขอถัวจายทุกรายการตามที่จายจริง)

งบประมาณตามหมวดรายจาย
คาใชสอย
15,000
30,000
40,000

คาวัสดุ
15,000

85,000

15,000

คาครุภัณฑ

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. การปฏิบัติงานระบบ ICT เพื่อการบริหารจัดการของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีความ
สะดวกรวดเร็ว
2. สพม. 29 และสถานศึกษาในสังกัด มีการพัฒนาและ
ปรับปรุงเว็บไซตใหมีขอมูลที่ถูกตอง เหมาะสม ทันสมัย
เปนปจจุบัน
3. สพม. 29 และสถานศึกษาในสังกัดมีแหลงเรียนรูผาน
เทคโนโลยีที่มีคุณภาพ
4. รอยละ 80 ของสถานศึกษาที่ไดรับการ นิเทศ ติดตาม
และประเมินผล

วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช
- ปริมาณการปฏิบัติงานในระบบ - แบบสอบถาม
ICT ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา
- การรายงานผล
- แบบประเมิน

- การรายงานผล

- แบบประเมิน

- การนิเทศ ติดตาม
- การรายงานผล

- แบบประเมิน
- แบบติดตาม

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1) โรงเรียนในสังกัด ไดรับการนิเทศติดตาม และประเมินผลการนําระบบ ICT มาใชสนับสนุนการ
บริหารจัดการสถานศึกษา ครบทั้ง 4ดานตามโครงสรางหลักของการบริหารงานในสถานศึกษา
2) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 และสถานศึกษา ไดรับ การยอมรับดาน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององคกร
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3) คุ ณภาพดา นการบริ ห ารจั ดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธ ยมศึกษาเขต 29
สูงขึ้น
4) บุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 และสถานศึกษามีเจตคติที่ดีมากขึ้น
ตอการใชเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน
………………………………………….
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โครงการที่ 14

ปรับปรุงบํารุงรักษาระบบเครือขายอินเทอรเน็ต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29
แผนงาน
ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สนององคประกอบดานที่ 3 ดานประสิทธิภาพทางการศึกษา มาตรฐานที่ 1 ตัวบงชี้ที่ 1, 2
สนองจุดเนนที่
3 ดานการบริหารจัดการ
ลักษณะโครงการ
ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบโครงการ ผูขับเคลื่อน
: นางศิริยนต ถาวร
ผูกํากับ ดูแล : นายศักดิ์ระพี สีมาวัน
ผูรับผิดชอบ : นางธัญดา บรรเรืองทอง
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ตามที่ สํา นั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 29 ไดนําเทคโนโลยีส ารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) เขามาใชในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานและใหบริการขอมูลขาวสาร
อยางถูกตอง รวดเร็ว แมนยํา และทันสมัย โดยเฉพาะการนําระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (Amss++) มาใชในการบริหารงาน รวมทั้งเพื่อเปนการรองรับนโยบายของสํานักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานในการพัฒนางาน ICT เพื่อการบริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อใหบุคลากรในสํานักงานและสถานศึกษาในสังกัด มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชระบบสํานักงาน
อิเล็กทรอนิกส (OBEC e-Office) ในสวนของระบบงานสารบรรณ และสามารถใชงานได การใชระบบเลื่อน
ขั้นเงินเดือนอิเล็กทรอนิกสซึ่งจะตองทํางานผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
ดังนั้น เพื่อใหระบบคอมพิวเตอรและเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงาน
เขตพื้ นที่ การศึ กษามั ธ ยมศึ กษา เขต 29 สามารถใชงานไดตลอดเวลา มีป ระสิทธิภาพและประสิทธิผ ล
รองรับกับระบบงานที่พัฒนาขึ้นมาในปจจุบันและการขยายตัวของการใชงานในอนาคตได จึงมีความจําเปน
อยางยิ่งในการพัฒนาระบบเครือขาย เพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยงระบบขอมูลภายใน และการติดตอสื่อสาร
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารอยางมีประสิทธิภาพและมีศักยภาพในการใหบริการมากขึ้น
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อปรับปรุง พัฒนาระบบสารสนเทศ และการใหบริการขอมูลขาวสารของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 29 ให ส ามารถดํ า เนิ น การได ต ลอดเวลา ถู ก ต อ ง รวดเร็ ว ทั น สมั ย และ
มีประสิทธิภาพ
2) เพื่อเพิ่มเติมระบบสัญญาณอินเทอรเน็ตใหเพียงพอตอความตองการของแตละกลุมงานและ
ปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น
.
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3. เปาหมาย
3.1 ดานปริมาณ
ระบบสารสนเทศ ระบบคอมพิว เตอรแ ละเครือ ขายเทคโนโลยีส ารสนเทศ สํ านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ทุกระบบสามารถดําเนินการไดตลอดเวลา ถูกตอง รวดเร็ว ทันสมัย
และมีประสิทธิภาพ
3.2 ดานคุณภาพ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 และสถานศึกษาในสังกัด สามารถใช
งานระบบสารสนเทศ ระบบคอมพิ ว เตอร แ ละเครื อ ข า ยเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ได อ ย า งต อ เนื่ อ งและ
มีประสิทธิภาพมากขึ้น
4. กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน
กิจกรรม
1.วางแผนจัดทําโครงการ
2.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ แตงตั้งคณะทํางาน
3.ประชุมคณะทํางานวางแผนการดําเนินงาน
4.ปรับปรุงเครือขายอินเทอรเน็ต
5.สรุป และรายงานผล

ระยะเวลา
ตุลาคม 2557
พฤศจิกายน 2557
ธันวาคม 2557
ตุลาคม 2557- กันยายน
2558
กันยายน 2558

ผูรับผิดชอบ
นางธัญดา บรรเรืองทอง

5. งบประมาณที่ใช ( / ) ตามแผนปฏิบัติการฯ ( ) อื่น ๆ ......................................
จํานวน 204,000 บาท (สองแสนสี่พันบาทถวน)
ที่ รายการ/กิจกรรม/คําชี้แจงการใชงบประมาณ
คาบริการเครือขายอินเตอรเน็ต
(15,900 บาท X 12เดือน) (รวม vat)
รวมทั้งสิ้น
(ขอถัวจายทุกรายการตามที่จายจริง)

.

งบประมาณ งบประมาณตามหมวดรายจาย
คาใชสอย คาวัสดุ
คาครุภัณฑ
204,000 204,000

204,000
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6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. ระบบสารสนเทศ และการใหบริการขอมูลขาวสาร
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
สามารถดําเนินการไดตลอดเวลา ถูกตอง รวดเร็ว
ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
2. ระบบคอมพิวเตอรและเครือขายของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ สามารถดําเนินการ
ไดตลอดเวลา มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช
- ปริมาณการใชงานระบบ - แบบสอบถาม
สารสนเทศ และขอมูล
ขาวสาร สพม. 29
- ปริมาณการใชงานระบบ - แบบสอบถาม
คอมพิวเตอรและเครือขาย
ของ สพม. 29

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
ระบบเครื อ ข า ยสารสนเทศของสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 29 สามารถ
ดําเนินการไดตลอดเวลา ถูกตอง รวดเร็ว ทันสมัย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

………………………………………..
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โครงการที่ 15

วิเคราะห ออกแบบ ติดตั้ง ยายระบบคอมพิวเตอรและเครือขายอินเทอรเน็ต
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
แผนงาน
ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สนององคประกอบดานที่ 3 ดานประสิทธิภาพทางการศึกษา มาตรฐานที่ 1 ตัวบงชี้ที่ 1, 2
มาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้ที่ 4
สนองจุดเนนที่
3 ดานการบริหารจัดการ
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม
ผูรับผิดชอบโครงการ ผูขับเคลื่อน
: นางศิริยนต ถาวร
ผูกํากับ ดูแล : นายศักดิ์ระพี สีมาวัน
ผูรับผิดชอบ : นางธัญดา บรรเรืองทอง
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ตามที่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ไดรับจัดสรรงบประมาณ เพื่อกอสราง
อาคารสํานักงานแหงใหม จึงมีความจําเปนที่จะตองวางระบบคอมพิวเตอรและระบบเครือขายภายในอาคาร
สํานักงานใหม เพื่อรองรับการทํางานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานและการ
ใหบริการขาราชการครูและสถานศึกษาในสังกัดรวมทั้งการใหบริการหนวยงานและผูใชบริการทั่วไป
ดังนั้น เพื่อใหระบบคอมพิวเตอรและเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 29 สามารถใช ง านได อ ย า งต อ เนื่ อ ง สามารถให บ ริ ก ารข อ มู ล
ไดตลอดเวลา ไมสงผลกระทบใหเกิดความเสียตอการบริการของสํานักงาน จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตอง
จัดทําโครงการเพื่อรองรับดังกลาว
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อวิเคราะห ออกแบบวางระบบ ติดตั้งระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง สายสัญญาณ
สําหรับเครือขายอินเทอรเน็ตที่อาคารหลังใหม
2) เพื่อยายระบบคอมพิวเตอรแมขาย (Server) และเครือขาย (Network) ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จากอาคารหลังเดิมไปยังอาคารหลังใหม
3) เพื่อใหการบริการขอมูลขาวสารของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 สามารถ
ดําเนินการไดตลอดเวลา ถูกตอง รวดเร็ว ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
3. เปาหมาย
3.1 ดานปริมาณ
ระบบสารสนเทศ ระบบคอมพิว เตอรแ ละเครือ ขายเทคโนโลยีส ารสนเทศ สํ านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ทุกระบบสามารถดําเนินการไดตลอดเวลา ถูกตอง รวดเร็ว ทันสมัย
และมีประสิทธิภาพ
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3.2 ดานคุณภาพ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 และสถานศึกษาในสังกัด สามารถใช
งานระบบสารสนเทศ ระบบคอมพิ ว เตอร และเครือ ขายเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ไดอยา งตอ เนื่องและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
4. กิจกรรมขั้นตอนการดําเนินงาน
กิจกรรม
1.วางแผนจัดทําโครงการ
2.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ แตงตั้งคณะทํางาน
3.ประชุมคณะทํางาน วิเคราะหระบบงาน
ออกแบบวางระบบ
4.ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร และอุปกรณตอพวง
สายสัญญาณอินเทอรเน็ต
5.ยายระบบคอมพิวเตอรแมขาย (Server) และ
เครือขาย (Network)
6.พัฒนา ปรับปรุง อุปกรณระบบเครือขาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
7.สรุป และรายงานผล

ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
ตุลาคม - พฤศจิกายน 2557 นางธัญดา บรรเรืองทอง
ธันวาคม 2557
มกราคม – มีนาคม 2558
เมษายน- กันยายน 2558
เมษายน- กันยายน 2558
กันยายน 2558
กันยายน 2558

5. งบประมาณที่ใช ( / ) ตามแผนปฏิบัติการฯ ( ) อื่น .................................
จํานวน 150,000 บาท (หนึ่งแสนหาหมื่นบาทถวน)
ที่

รายการ/กิจกรรม/คําชี้แจงการใชงบประมาณ

1 คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม สําหรับประชุม
คณะทํางาน
2 วิเคราะห ออกแบบวางระบบ ติดตั้งระบบ
คอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง สายสัญญาณ
สําหรับเครือขายอินเทอรเน็ตที่อาคารหลังใหม
3. ยายระบบคอมพิวเตอรแมขาย (Server) และ
เครือขาย (Network) ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จากอาคารหลังเดิม
ไปยังอาคารหลังใหม
รวมทั้งสิ้น
(ขอถัวจายทุกรายการตามที่จายจริง)

งบประมาณ

งบประมาณตามหมวดรายจาย

5,000

คาใชสอย คาวัสดุ คาครุภัณฑ
5,000

100,000

100,000

45,000

45,000

150,000
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6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. ระบบสารสนเทศ และการใหบริการขอมูลขาวสาร
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
สามารถดําเนินการไดตลอดเวลา ถูกตอง รวดเร็ว
ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
2. ระบบคอมพิวเตอรและเครือขายของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 สามารถ
ดําเนินการไดตลอดเวลา มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

วิธีการประเมิน
- ปริมาณการใชงานระบบ
สารสนเทศ และขอมูล
ขาวสาร สพม. 29

เครื่องมือที่ใช
- แบบสอบถาม

- ปริมาณการใชงานระบบ
คอมพิวเตอรและเครือขาย
ของ สพม. 29

- แบบสอบถาม

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1) ระบบคอมพิวเตอรและระบบเครือขายอินเทอรเน็ต อุปกรณตอพวงตาง ๆ สายสัญญาณสําหรับ
เครือขายอินเทอรเน็ตที่อาคารหลังใหมสามารถใชงานไดตลอดเวลา รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2) ระบบสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอรและเครือขายของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 29 สามารถดําเนินการไดตลอดเวลา ใหบริการไดอยางถูกตอง ทันสมัย เปนปจจุบัน
……………………………………..
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โครงการที่ 16
ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความรูความเขาใจระบบควบคุมภายใน
แผนงาน
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
สนององคประกอบดานที่ 3 ดานประสิทธิภาพทางการศึกษา มาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้ที่ 4
สนองจุดเนนที่
3 ดานการบริหารจัดการ
ลักษณะโครงการ
ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบโครงการ ผูขับเคลื่อน
: นางศิริยนต ถาวร
ผูกํากับ ดูแล : นายศักดิ์ระพี สีมาวัน
ผูรับผิดชอบ : นางสาวสุภาวดี สมบัติ
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการตรวจเงิ น แผ น ดิ น ได กํ า หนดระเบี ย บคณะกรรมการตรวจเงิ น แผ น ดิ น
วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ซึ่งกําหนดใหหนวยงานของรัฐ ซึ่งเปนหนวย
รับตรวจนํามาตรฐานการควบคุมภายในไปใชเปนแนวทางในการจัดวางระบบการควบคุมภายในอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในโดยใหหนวยงานของรัฐประเมิน
การควบคุมที่มีอยูวาเพียงพอหรือไม เพียงใด เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของปจจัยเสี่ยงตาง ๆ ซึ่งการ
ควบคุมที่มีอยูเดิมอาจไมเหมาะสมและเปนปจจุบันจึงจําเปนตองมีการประเมินผลการปฏิบัติการควบคุม
ภายในที่มีอยู วามีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม เพื่อปรับปรุงการควบคุมภายในใหมีประสิทธิภาพและจัดทํา
รายงานการประเมิ นการควบคุ มภายในแลว รายงานตอเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผูอํานวยการตรวจเงินแผนดินภูมิภาคที่ 5 ปละ 2 ครั้ง รอบ 6 เดือน และ
12 เดือน (ตามระเบียบฯ ขอ 6) ทั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายใหสํานักงาน
เขตพื้ น ที่ การศึ กษาดํ า เนิ น การขยายผลใหความรูแกบุคลากรภายในสํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัดเพื่อดําเนินการตามนโยบายดังกลาว
2. วัตถุประสงค
2.1 ดานผลผลิต
1. ใหบุคลากรทั้งในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 และสถานศึกษาในสังกัด
มีความรูความเขาใจระบบควบคุมภายใน
2. เพื่ อให สํา นักงานเขตพื้น ที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 และสถานศึกษาในสังกัด มีการ
ดําเนินการระบบควบคุมภายใน
3. ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 และสถานศึกษาในสังกัด มีการรายงาน
การควบคุมภายในตามระเบียบ ปละ 2 ครั้ง
.
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2.2 ดานผลลัพธ
1. ผูบริหารและบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มีความตระหนัก
และปฏิบัติงานดวยความโปรงใส
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 และสถานศึกษาในสังกัด ไดรับการยกยอง
ชมเชยเปนหนวยงานราชการใสสะอาด
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1) จั ด การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเสริ ม สร า งความรู ค วามเข า ใจระบบควบคุ ม ภายใน
จํานวน 1 ครั้ง
2) ผูบริหารจากหนวยงานและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 จํานวน 19 คน บุคลากรโรงเรียนในสังกัด จํานวน 81 คน มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบ
ควบคุมภายใน
3)
สถานศึกษาในสังกัดทุกแหงมีระบบควบคุมภายในตามมาตรฐานของระเบีย บ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ขอ 6
3.2 เชิงคุณภาพ
1) การบริหารงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 และสถานศึกษา
ในสังกัดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส และไดรับการยอมรับ
2) ผูบริหารและบุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 และ
สถานศึกษาในสังกัด ตระหนักและทํางานไดมาตรฐานของระบบควบคุมภายใน
4. กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน
กิจกรรม
1. เสนอขออนุมัติโครงการ
2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการ
3. ประชุมคณะกรรมการดําเนินโครงการเพื่อกําหนด
แผนการจัดประชุม
4. ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ
5. การจัดทําเอกสารประกอบการประชุม
1. จัดทําเอกสารแนวทางการจัดวางระบบ
การควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุม
ภายใน
2. จัดทําเอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการ
เสริมสรางความรูความเขาใจระบบควบคุมภายใน

ระยะเวลา
พฤศจิกายน 2557
พฤศจิกายน 2557
พฤษภาคม 2558
มิถุนายน 2558
มิถุนายน 2558

ผูรับผิดชอบ
นางสาวสุภาวดี สมบัติ
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กิจกรรม
6. ประเมิน สรุปผล และจัดทํารายงานผล รวมทั้ง
รายงานผลโครงการตอผูเกี่ยวของ

ระยะเวลา
สิงหาคม 2558

ผูรับผิดชอบ

5. งบประมาณ ( / ) ตามแผนปฏิบัติการฯ ( ) อื่น ๆ....................................
จํานวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน)
กิจกรรม/รายละเอียดการดําเนินงาน
งบประมาณ
งบประมาณตามหมวดรายจาย
ที่
/การใชงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
1 เสนอขออนุมัติโครงการ
2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการ
3 ประชุมคณะกรรมการดําเนินโครงการเพื่อ
กําหนดแผนการจัดประชุม
4 ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ
5 การจัดทําเอกสารประกอบการประชุม
1. จัดทําเอกสารแนวทางการจัดวางระบบ
การควบคุมภายในและการประเมินผลการ
ควบคุมภายใน
2. จัดทําเอกสารประกอบการประชุม
7,000
7,000
ปฏิบัติการเสริมสรางความรูความเขาใจ
ระบบควบคุมภายใน จํานวน 100 เลม ๆ
ละ 70 บาท
7 ประเมิน สรุปผล และจัดทํารายงานผล
3,000
3,000
รวมทั้งรายงานผลโครงการตอผูเกี่ยวของ
รวมทั้งสิ้น

10,000

3,000

7,000

(ขอถัวจายทุกรายการตามที่จายจริง)
5. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. รอยละ 80 ของบุคลากร มีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบการ
ปฏิบัติงานระบบการควบคุมภายใน

วิธีวัดและประเมินผล
แบบตรวจติดตามประเมินผล

เครื่องมือวัดและประเมินผล
แบบตรวจติดตามประเมินผล
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ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
2. หนวยงานทุกแหงในสังกัดสํานักงาน ตรวจติดตาม / ประเมินผลการ แบบตรวจติดตามประเมินผล
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ดําเนินโครงการโดย
สามารถจัดทํารายงานระบบการควบคุม คณะกรรมการ
ภายไดถูกตองและทันกําหนดเวลา
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1) บุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดทําระบบควบคุมภายใน และสามารถจัดทํารายงานการควบคุมภายในได
อยางถูกตอง
2) บุคลากรในหนวยงาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดทําระบบควบคุมภายใน และสามารถจัดทํารายงานการควบคุมภายในได
อยางถูกตอง
…………………………………………..

.

130
โครงการที่ 17

ติดตามการบริหารจัดการดานการรณรงคปองกันภัยพิบัติธรรมชาติของ
สถานศึกษาในสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
สนององคประกอบดานที่ 3 มาตรฐานที่ 1 ตัวบงชี้ที่ 3 ขอ 3
สนองจุดเนน
ที่ 3 ดานการบริหารจัดการ
ลักษณะโครงการ
ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบโครงการ ผูขับเคลื่อน
: นางศิริยนต ถาวร
ผูกํากับดูแล : นายศักดิ์ระพี สีมาวัน
ผูรับผิดชอบ : นางบุษบง พุฒพรหม
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 25588
.........................................................................................................................................................................

1. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากสถานการณภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในปจจุบันเพิ่มความรุนแรงมากขึ้น และยัง
มีความถี่ในการเกิดเหตุบอยครั้ง จากป 2553 จนถึงปจจุบัน มีหลายจังหวัดที่ประสบกับภัยธรรมชาติตาง ๆ
เชน น้ําทวม ดินถลม วาตภัย และแผนดินไหว ซึ่งเหตุการณภัยพิบัติทางธรรมชาติดังกลาว สงผลใหเกิด
ความเสียหายเปนอยางมากตอประเทศชาติ รวมไปถึงสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานหลายแหงก็ไดรับความเสียหายและไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นดังกลาว
ดวย จากเหตุการณเหลานี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงมีนโยบายสงเสริมใหสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาทุกแหง, สถานศึกษาทุกแหง ไดมีแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการดานภัยพิบัติและแนว
ทางการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ พรอมทั้งยังเนนใหบรรจุเรื่องภัย
พิบัติทางธรรมชาติไวในหลักสูตรการศึกษาอีกดวย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ไดจัดทําแผนบูรณาการเพื่อเตรียมความพรอม
เผชิญสถานการณภัยพิบัติทางธรรมชาติในสถานศึกษาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค เพื่อใหสถานศึกษาในสังกัด
ไดมีความตระหนักและมีการเตรียมความพรอมในการที่จะเผชิญสถานการณภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น หรือ
มีแนวโนมเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อเปนการปองกันและลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นใหมีประสิทธิภาพตอไป
สํานักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษามัธ ยมศึ กษา เขต 29 โดยไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนในสังกัด ใน
ป 2556 การประชุมโรงเรียนนํารอง จํานวน 10 โรงเรียนในป 2557 แลว จึงไดจัดทําโครงการติดตาม
การบริหารจัดการดานภัยพิบัติธรรมชาติของสถานศึกษาในสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 29
2. วัตถุประสงค
เพื่ อการติ ดตามการบริ ห ารจั ดการดานภัย พิบัติธรรมชาติของสถานศึกษาในสังกัด สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
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3. เปาหมาย โรงเรียนเครือขายนํารอง 10 โรงเรียน
3.1 ดานปริมาณ
โรงเรียนนํารอง จํานวน 10 โรงเรียน
3.2 ดานคุณภาพ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มีแผนในการเตรียม
ความพรอมเผชิญสถานการณภัยพิบัติทางธรรมชาติ และมีศักยภาพในการจัดการเพื่อปองกันและลดความ
เสี่ยง ความเสียหายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ
4. กิจกรรมขั้นตอนการดําเนินงาน
กิจกรรม
1. จัดทําโครงการและเสนออนุมัติโครงการ
2. แจงแนวทางการดําเนินงานป 2557
3. แตงตั้งกรรมการติดตามการบริหารจัดการ
ดานภัยพิบัติธรรมชาติของสถานศึกษาในสังกัด
4. โรงเรียนในสังกัดรายงานผลการดําเนินงาน
5 สรุป/รายงานผลการดําเนินงาน

ระยะเวลา
ธันวาคม 2557
มีนาคม 2558
เมษายน 2558

ผูรับผิดชอบ
นางศิริยนต ถาวร
นายศักดิ์ระพี สีมาวัน
นางบุษบง พุฒพรหม

สิงหาคม 2558
กันยายน 2558

5. งบประมาณ ( ) ตามแผนปฏิบัติการฯ (/) อื่น ๆ ใชงบสํารองจาย
จํานวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน)
รายการ/กิจกรรม/คําชี้แจงการใชงบประมาณ

งบประมาณ

แจงใหสถานศึกษาในสังกัด แนวทางการ
ดําเนินงานแผนปฏิบัติการจัดการศึกษาและการ
เตรียมความพรอมรับมือและปองกันภัยพิบัติ
ธรรมชาติ ป 2557
คณะกรรมการออกติดตามการบริหารจัดการดาน
ภัยพิบัติธรรมชาติ
-การประชุมคณะกรรมการออกแบบการติดตาม
สรุป/รายงานผลการดําเนินงาน

-

รวมทั้งสิ้น
(ขอถัวจายทุกรายการตามที่จายจริง)

8,500

งบประมาณตามหมวดรายจาย
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ

7,000

1,000

1,500
10,000

500

1,500
7,000

1,000

2,000
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6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ผลผลิต (Output)
สถานศึกษามีแผนปฏิบัติการการจัดการศึกษา
และการเตรียมความพรอมรับมือและปองกัน
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยบูรณาการความรู
เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติและแนวทางการ
ปฏิบัติตนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ในทุกสาระวิชา การจัดทําแผนที่เสี่ยงภัย
การฝกซอมอพยพ 1-2 ครั้ง
ผลลัพธ (Outcome)
1. สถานศึกษามีแผนการจัดกิจกรรมรับมือกับ
ภัยพิบัติที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
2. นักเรียนไดเรียนรูและปรับตัวเขากับ
สถานการณภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในทองถิ่นของตน
เพื่อลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพยสินไดอยาง
เหมาะสม

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช

การสังเกต
การประเมิน
การสัมภาษณ

แบบสังเกต
แบบประเมิน
แบบสัมภาษณ

การนิเทศ ติดตาม
การรายงานผลการดําเนินงาน
การสังเกต
การประเมิน

แบบนิเทศ
แบบรายงานผลการ
ดําเนินงาน
แบบสังเกต
แบบประเมิน

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1) ผูบริหารโรงเรียน ครู มีความรู ความเขาใจ กําหนดแนวทางปองกันและจัดกิจกรรมรับมือ ภัย
พิบัติไดอยางเหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร
2) นักเรียนมีทักษะชีวิตในการรับมือภัยพิบัติอยางมีประสิทธิภาพ
.............................................
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โครงการที่ 18
ประชุมประจําเดือนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา
แผนงาน
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
สนององคประกอบดานที่ 3 ดานประสิทธิภาพทางการศึกษา มาตรฐานที่ 1 ตัวบงชี้ที่ 1, 2
สนองจุดเนนที่
3 ดานการบริหารจัดการ
ลักษณะโครงการ
ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบโครงการ ผูขับเคลื่อน
: นางศิริยนต ถาวร
ผูกํากับ ดูแล : นายศักดิ์ระพี สีมาวัน
ผูรับผิดชอบ : นางสาวสุภาวดี สมบัติ
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558
........................................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
การประชุมผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เปนเวทีการประชุมที่มีความสําคัญในการคิดหาวิธีการ ระดมแนวความคิด
ทั้ งเป น การมอบนโยบาย แนวทางการปฏิบัติ การติ ดตาม การซักซอ มความเขาใจ การบริห ารจัดการ
การศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนประชาสัมพันธ
ขาวสารการจัดการศึกษา เพื่อขอการสนับสนุนสงเสริมใหชุมชน หนวยงานภายนอกมีสวนรวมกิจกรรม
ตาง ๆ ของสํ า นักงานเขตพื้น ที่ การศึ กษา สงผลใหการบริห ารจัดการศึกษาทั้งดานการบริห ารบุคลากร
ไดแก ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
ในในสังกัดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงจําเปนตองจัดใหมีการประชุมประจําเดือนทุกเดือน
2. วัตถุประสงค
2.1 ดานผลผลิต
1. มีเวทีเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูบริหารและบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 กับผูบริหารสถานศึกษาทุกเดือน
2. ผูเขารวมประชุมมีความรูประสบการณตาง ๆ มากขึ้น
3. สถานศึกษาไดรับทราบนโยบายและขอมูลขาวสารอยางสม่ําเสมอ
4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มีขอมูลการบริหารจัดการศึกษาในสังกัด
อยางสม่ําเสมอ
2.2 ดานผลลัพธ
1. การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
2. คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสูงขึ้น

.
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3. เปาหมาย
3.1 ดานปริมาณ
การประชุมผูบริหารการศึกษา และผูบริหารสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 จํานวน 12 ครั้ง ๆ ละ 110 คน
3.2 ดานคุณภาพ
ผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด มีความรูความเขาใจ แนวนโยบายในทิศทาง
เดียวกันและมีกระบวนการคิดที่เปนระบบนําสูการจัดการที่ดีได สงผลใหการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มีคุณภาพสูงขึ้น
4. กิจกรรมขั้นตอนการดําเนินงาน
กิจกรรม
1. เสนอขออนุมัติโครงการ
2. ประสานสถานศึกษาในสังกัดเพื่อ
เตรียมพรอมการประชุมดานสถานที่
อาหารวางและวัสดุอุปกรณที่จําเปน
3. แจงสถานศึกษา และบุคลากรใน
สพม. 29 เขาประชุม
4. ประชุมผูบริหารการศึกษา ผูบริหาร
สถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา
เดือนละ 1 ครั้ง รวมเปน 12 ครั้ง/ป

ระยะเวลา
ตุลาคม 2557
กอนการประชุม 2
สัปดาห

ผูรับผิดชอบ
นางศิริยนต ถาวร
นายศักดิ์ระพี สีมาวัน
นางสาวสุภาวดี สมบัติ และคณะ

ทุกเดือน
1 ตุลาคม 2557 –
30 กันยายน 2558

5. งบประมาณ (/) ตามแผนปฏิบัติการฯ ( ) งบอื่น ๆ..........................
จํานวน 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถวน)
งบประมาณตามหมวดรายจาย
รายการ/กิจกรรม/คําชี้แจงการใชงบประมาณ งบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
การประชุมผูบริหารการศึกษา ผูบริหาร
สถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
33,000
33,000
จํานวน 12 ครั้งๆละ 110 คน ๆ ละ 25 บาท
- คาจัดทําวาระการประชุม/รายงาน
42,000
การประชุมจํานวน 12 ครั้ง ๆ ละ 3,500 บาท
5,000
42,000
- ประชุมสรุปผลการประชุม
5,000
รวมทั้งสิ้น
80,000
38,000
42,000
(ขอถัวจายทุกรายการตามที่จายจริง)
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6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
รอยละ 90 ผูบริหารสถานศึกษา
รองผอ.สพม. และผอ.กลุม
ที่เขารวมประชุมเขาใจวาระการ
ประชุมและนําไปปฏิบัติ

วิธีการประเมิน
เครื่องมือทีใช
- ติดตามผลการดําเนินงานของ - แบบติดตามผลดําเนินงานของ
โรงเรียนตามนโยบาย แนว
โรงเรียน
ทางการทํางานที่แจงที่ประชุม
- สํารวจรายงานของโรงเรียนที่ - แบบสํารวจรายงานฯ
ปฏิบัติตามมติที่ประชุม

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
ผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด มีการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสูงขึ้น
...........................................
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โครงการที่ 19
การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
แผนงาน
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สนององคประกอบดานที่ 3 ดานประสิทธิภาพทางการศึกษา มาตรฐานที่ 1 ขอ 6
สนองจุดเนนที่
3 ดานการบริหารจัดการ
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม
ผูรับผิดชอบโครงการ ผูขับเคลื่อน
: นางศิริยนต ถาวร
ผูกํากับ ดูแล : นายศักดิ์ระพี สีมาวัน
ผูรับผิดชอบ : นางสาวพรทิพย นอยแกว
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558
.........................................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปของสวนราชการ เปนการดําเนินการตามกรอบแนว
ทางการบริ หารราชการตามเจตนารมณ ของพระราชบั ญญั ติ ระเบี ยบบริ หารราชการแผ นดิ น (ฉบั บที่ 5)
พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 ที่กําหนดเปาประสงคไววา ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์
ตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ เกิดความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลดภารกิจที่
ไมจําเปน กระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น และกระจายอํานาจการตัดสินใจ
อํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน โดยกําหนดเปนแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบราชการไทย พ.ศ. 2551 – 2555 และกํ าหนดแนวทางใหม ในการบริ หารราชการแผ นดิ นด วยการ
ประกาศใชพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 สํานักงาน
ก.พ.ร. จึงไดกําหนดแนวทางการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป เพื่อใชเปนกรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของสวนราชการ เพื่อกําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการประจําป โดยมีกรอบการประเมิน 2 มิติ
คือ มิติภายนอก ไดแก การประเมินประสิทธิผล (ผลลัพธและผลผลิต) การประเมินคุณภาพ และมิติภายใน ไดแก
การประเมินประสิทธิ ภาพ การพัฒนาองคการ มีตัวชี้วัดตองดําเนินการทั้งสิ้น 11 ตัวชี้วัดหลัก ดําเนินการ
ขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการประจําปอยางจริงจังและตอเนื่อง ทุกระดับสามารถสะทอนความสําเร็จของ
การปฏิบัติราชการสูสาธารณะอยางเปนรูปธรรม โดยมีการประเมินเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานเปนระยะ
ตามรอบระยะเวลา 6 , 9 และ 12 เดือน โดยระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการประจําป หรือระบบ KRS (KPI Report system) เปนระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปทางอิเล็กทรอนิกสที่กลุมพัฒนาระบบบริหารไดพัฒนาขึ้น เพื่อให
สวนราชการในสังกัดไดใชรายงานผลการปฏิบัติราชการตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป
และระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป หรือระบบ ARS (Action plan
Report system) เป น ระบบรายงานผลการปฏิบั ติร าชการตามแผนปฏิบั ติร าชการประจําปทาง
อิเล็กทรอนิกสที่กลุมพัฒนาระบบบริหารไดพัฒนาขึ้น เพื่อใหสวนราชการในสังกัดไดใชรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
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2. วัตถุประสงค
1) เพื่อใหสามารถจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการไดอยางเหมาะสมและมีการประเมินผลงาน
ตามคํารับรองฯ อยางมีคุณภาพ
2) เพื่อใหมีการปฏิบัติราชการที่มุงผลสัมฤทธิ์ และประโยชนสุขของประชาชน
3) เพื่อใหบุคลากรเขาใจรายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ และพรอม
รับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการจากสํานักงาน ก.พ.ร.
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1) จัดประชุมชี้แจงใหบุคลากรเขาใจรายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม
คํารับรองฯ และพรอมรับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการจากสํานักงาน ก.พ.ร.ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2558 จํานวน 74 คน 1 ครั้ง
2) จัดประชุมสรุปผลการดําเนินงานตามคํารับรองปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2558 รอบ 6 เดือน (มีนาคม) รอบ 9 เดือน(สิงหาคม) และรอบ 12 เดือน(พฤศจิกายน)จํานวน 30
คน 3 ครั้ง
3) จัดทําเอกสารคูมือตามคํารับรองปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
จํานวน 30 เลม
4) จัดทําเอกสาร วาระการประชุม /รายงานการประชุมการดําเนินงานโครงการ
ตามคํารับรองปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 จํานวน 74 ชุด และ 30 ชุด
3.2 เชิงคุณภาพ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โครงการตามคํารับรองปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อเปนกรอบแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพรอมรับการ
ตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการจากสํานักงาน ก.พ.ร.
4. กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน
กิจกรรม
ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
1.การประชุมชี้แจงใหบุคลากรเขาใจ
กุมภาพันธ 2558 น.ส.พรทิพย นอยแกว
รายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํา
รับรองฯ และพรอมรับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการจากสํานักงาน ก.พ.ร.ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2558
2. การประชุมสรุปผลการดําเนินงานตามคํารับรองปฏิบัติ มีนาคม 2558
ราชการประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2558 รอบ 6 เดือน
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กิจกรรม
3. การประชุมสรุปผลการดําเนินงานตาม
คํารับรองปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2558 รอบ 9 เดือน
4. การประชุมสรุปผลการดําเนินงานตาม
คํารับรองปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2558 รอบ 12 เดือน
5. รายงานการดําเนินงานโครงการตาม
คํารับรองปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ระยะเวลา
สิงหาคม 2558

ผูรับผิดชอบ

พฤศจิกายน
2558
ธันวาคม 2558

5. งบประมาณ (/) ตามแผนปฏิบัติการฯ
( ) อื่น ๆ.................................
จํานวน 25,000 บาท (สองหมื่นหาพันบาทถวน)
งบประมาณตามหมวดรายจาย
รายการ/กิจกรรม/คําชี้แจงการใชงบประมาณ
งบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย

1.จัดประชุมชี้แจงใหบุคลากรเขาใจรายละเอียดการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม คํารับรองฯ และ
พรอมรับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการจาก
สํานักงาน ก.พ.ร.ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
(รอบ 6 เดือน) โดยมีผูเขารวมประชุม จํานวน 74 คน
จํานวน 1 ครั้ง
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (74 x 120)
-คาจัดทําคูมือ จํานวน 40 เลม เลมละ 100 บาท
แยกเปน
-คํารับรองปฏิบัติราชการ 20 เลม
-แผนปฏิบัติราชการ 20 เลม
-เอกสารประกอบการประชุม
2.จัดประชุมการติดตามผลการดําเนินงานตามคํารับรอง
ปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบ 9
เดือน(สิงหาคม) และรอบ 12 เดือน(พฤศจิกายน)
จํานวน 30 คน จํานวน 3 ครั้ง
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม(30 คน x 120 บาท
x 2 ครั้ง)
-เอกสารประกอบการประชุม

คาวัสดุ

25,000

8,880
4,000

1,000

7,200
1,000
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รายการ/กิจกรรม/คําชี้แจงการใชงบประมาณ

งบประมาณ

งบประมาณตามหมวดรายจาย
คาตอบแทน คาใชสอย

3. จัดทําเอกสารรายงานผลการดําเนินงาน
ตามคํารับรองปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2557
(30 ชุด x 30 บาท = 900 บาท)

คาวัสดุ

2,920

รวม

25,000

16,080

6,400

(ขอถัวจายทุกรายการตามที่จายจริง)
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 มีแผนงานใน
การกํากับ ควบคุม การดําเนินงาน
ตามคํารับรองปฏิบัติราชการการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
2. รายงานการดําเนินงานตามคํา
รับรองปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ทางระบบ
- รอบ 6 เดือน (เมษายน)
- รอบ 9 เดือน (กรกฎาคม)
- รอบ 12 เดือน (ตุลาคม)

วิธีการประเมิน
การตรวจสอบเอกสาร

เครื่องมือที่ใช
แบบบันทึก

การรายงาน

แบบรายงาน

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 สามารถปฏิบัติราชการไดตามกรอบ
ระยะเวลาที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดไว
- ในปฏิทินการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการและการติดตามประเมินผลฯ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558
- ปฏิ บัติร าชการมากยิ่ งขึ้น และสามารถดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด
ไดบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไว
2) ขาราชการในสังกัดใหความสนใจที่จะเขามามีสวนรวมในการพัฒนาระบบการราชการของ
กรมการขนสงทางบกมากยิ่งขึ้น
3) มีการปฏิบัติราชการที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์ และประโยชนสุขของประชาชนเปนหลัก
………………………………………..
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โครงการที่ 20

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29
แผนงาน
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สนององคประกอบดานที่ 3 ดานประสิทธิภาพทางการศึกษา มาตรฐานที่ 1 ตัวบงชี้ที่ 1 ขอ 1 และขอ 5
สนองจุดเนนที่
ที่ 3 ดานผูเรียน
ลักษณะโครงการ
ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบโครงการ ผูขับเคลื่อน
: นางศิริยนต ถาวร
ผูกํากับ ดูแล : นายศักดิ์ระพี สีมาวัน
ผูรับผิดชอบ : นางสาวพรทิพย นอยแกว
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558
.........................................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึก ษา เขต 29 มี ภ ารกิ จ การขับ เคลื่อ นการจัด การศึ กษา
ในสังกัดใหสอดคลองสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่เนนการพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่
สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเด็กไทยเปนคนเกง
ดี และมีสุข มีความสามารถในการแขงขันที่เปนสากล จําเปนตองมีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบ
บริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 (รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มั ธ ยมศึ ก ษา เขต 29 , ผู อํ า นวยการกลุ ม ทุ ก กลุ ม /หน ว ย) จึ ง มี ก ารประชุ ม ในสั ป ดาห ที่ 2 และที่ 4
ของทุกเดือน เพื่อเตรียมความพรอมบุคลากร วางแผน กําหนดกลยุทธในการขับเคลื่อนการบริหารการ
จัดการศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ใหเกิดประสิทธิภาพโดยยึดหลักคุณธรรม
นําความรูมุงมั่นที่จ ะขยายโอกาสทางการศึกษาของประชาชนใหกวางขวางและทั่วถึง โดยคํานึงถึงการ
พั ฒ นาคุ ณภาพและมาตรฐานการศึ ก ษาทุกระดั บ เสริม สร างความตระหนั กในคุณ คา ของปรัช ญาของ
เศรษฐกิจ
2. วัตถุประสงค
เพื่ อระดมความรู แลกเปลี่ ย นเรีย นรู และวางแผนขับ เคลื่อนการบริห ารจัดการการศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัด ใหเกิดประสิทธิภาพ
3. เปาหมาย
3.1 ดานปริมาณ
มีการประชุม 2 ครั้ง / เดือน
- ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
จํานวน 1 คน
-รองผูอํานวยการสํานักงานเขตผูพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จํานวน 8 คน
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- ผูอํานวยการกลุม/หนวย
จํานวน 7 คน
- เจาหนาที่
จํานวน 1 คน
3.2 ดานคุณภาพ
ผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผูอํานวยการโรงเรียนในสังกัดในสังกัด มีความรู
ความเขาใจ แนวนโยบายในทิศทางเดียวกัน ในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการการจัดการศึกษา ใหเกิด
ประสิทธิภาพ
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่
รายละเอียด
1 กําหนดการวันประชุมทุกเดือน
เพื่อเสนอขอความเห็นชอบ
2 เตรียมหองประชุม
3 แจงผูเกี่ยวของเขารวมประชุมดําเนินการ
ประชุมปรึกษาหารือ 2 ครั้ง/เดือน
4 สรุปรายงานการประชุม

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

ทุกเดือน
ตุลาคม 2557
นางสาวพรทิพย นอยแกว
ถึงกันยายน 2558

5. งบประมาณ (/) ตามแผนปฏิบัติการฯ ( ) อื่น ๆ................................................
จํานวน 25,000 บาท (สองหมื่นหาพันบาทถวน)
หมวดรายจาย
ที่
รายละเอียดกิจกรรม
คาตอบแทน คาใชสอย
1 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม-อาหาร
23,500
2 คาถายเอกสารรายงานการประชุม
ครั้งละ 5 แผนๆ ละ 45 สตางค
จํานวน 20 ชุด/ครั้ง ทั้งสิ้น 16 ครั้ง
รวม
23,500
(ขอถัวจายทุกรายการที่จายจริง)
6. การประเมินผล
ตัวบงชี้ความสําเร็จ
วิธีการวัดและประเมินผล
ผูเขารวมประชุม ไดรับความรูแนวปฏิบัติ รายงานการประชุม
ในการประยุกตใชในหนวยงานได

คาวัสดุ
1,500

1500

เครื่องมือที่ใชวัด
-

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
ผูบริหารในสังกัด มีความรูความเขาใจมีทักษะและกระบวนการคิดที่เปนระบบสามารถนําไปประยุกตใช
ในการปฏิบัติงานในหนวยงานได
………………………………….
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โครงการที่ 21

การดําเนินการเครือขายละพัฒนางานประชาสัมพันธ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
แผนงาน
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สนององคประกอบดานที่ 3 ดานประสิทธิภาพการบริหารจัดการ มาตรฐานที่ 3 ตัวบงชี้ที่ 1, 2, 3, 4
สนองจุดเนนที่
3 ดานการบริหารจัดการ
ลักษณะโครงการ
ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบโครงการ ผูขับเคลื่อน
: นางศิริยนต ถาวร
ผูกํากับ ดูแล : นายศักดิ์ระพี สีมาวัน
ผูรับผิดชอบ : นางบุษบง พุฒพรหม
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2557 - 30กันยายน 2558
...............................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
จากการที่สํ า นั กงานเขตพื้ น ที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 29 เปน หนว ยงานทางการศึกษา
มีภ ารกิจ ความรับ ผิ ดชอบในการบริ หาร และจัด การศึ กษาขั้ น พื้น ฐาน โดยการดํ า เนิ น การตามแนวทาง
การปฏิ รูป การศึกษา และกํากั บดู แลสถานศึกษาในสังกัด เพื่อพัฒ นาการศึกษาใหมีคุณภาพ ใหมีความ
เจริญกาวหนาตอไป นั้น การประชาสัมพันธ การสรางเครือขายประชาสัมพันธ และการใหการบริการใน
ดานตางๆที่เกี่ยวของในสํานักงานฯ ตอผูรับบริการหรือกลุมเปาหมายทุกกลุม จึงถือวามีบทบาทและเปน
ภารกิจที่สําคัญ ที่จะชวยสงเสริม สนับสนุน สํานักงานฯ ขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษาสถานศึกษา
หน ว ยงานราชการ ภาคเอกชน ประชาชน และผู มี ส ว นร ว มทุ ก ฝ า ย ในการบริ ห ารจั ด การ และเพิ่ ม
ประสิทธิ ภาพดานการบริห ารจัดการ ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.
2557 ซึ่ ง สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ได ป ระกาศใช แ ละ
ใหดําเนินการ แลว
ทั้งนี้ ในการดําเนินการดังกลาว ยังไมสามารถดําเนินการไดใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
เทาที่ควร เนื่องจาก ความไมครอบคลุมภารกิจของงาน ของบุคลากรผูปฏิบัติงาน การขาดแคลนเครื่องมือ
เครื่องใช วัสดุ อุปกรณ สื่อ และงบประมาณสําหรับนําไปใชในการดําเนินงาน จึงเห็นสมควรที่จะไดมีการ
ดําเนินการที่มีความตอเนื่อง เชื่อมโยง และบูรณาการเพิ่มเติม ดวยการจัดใหการประชุม สัมมนา ขยายผล
ใหการบริการ ดําเนินการ ปฏิบัติงาน จัดหา เครื่องมือ เครื่องใช วัสดุ อุปกรณ สื่อ และงบประมาณสําหรับ
นําไปใชในการดําเนินงานเพิ่มเติม เพื่อใหสามารถดําเนินการใหเปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ
เกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ล และได ป ระโยชน ตอ ทางราชการมากขึ้น จึ งไดจั ดทํ าโครงการนี้ไ วร องรับ และขอรั บ
การอนุมัติงบประมาณสําหรับนําไปดําเนินการตอไป

.
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2. วัตถุประสงค
2.1 ดานผลผลิต
1) เพื่อใหมีเครื่องมือ เครื่องใช วัสดุ อุปกรณ สื่อ และงบประมาณ สําหรับใชในการ
ดําเนินงาน ตามภารกิจหลัก ในกลุมอํานวยการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
2) เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นา ขยายผลการดํ า เนิ น การเครื อ ข า ยประช าสั ม พั น ธ
ทั้งภายใน ระหว า งโรงเรีย นมัธ ยมศึกษา สหวิทยาเขต ในสังกัด สื่อมวลชนทุกสาขา หนว ยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน ประชาชนทั่วไป และผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย ใหครอบคลุม ทั่วถึง ตอเนื่อง สามารถดําเนินการ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล เพิ่มมากขึ้น
3) เพื่อใหมีงบประมาณ เครื่องมือ เครื่องใช วัสดุ อุปกรณ และสื่อ ที่มีความจําเปนและใช
ในการปฏิบัติงาน การให การบริการ การใหความอนุเ คราะห สนับสนุน หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
สื่อมวลชน ผูมีสว นเกี่ยวของ และรองรั บการปฏิบัติงาน ในกลุมอํานวยการ และในสํานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ใหเปนไปดวยความสมบูรณ เรียบรอย และดําเนินการไดเพิ่มมากขึ้น
4) เพื่อใหมีขอมูลพื้นฐานดานการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 29 มีการเผยแพรขอมูล ขาวสาร นําเสนอ ความเคลื่อนไหวตางๆที่เกี่ยวกับการศึกษาไปยังผูเกี่ยวของ
ทั้งภายในและภายนอกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
2.2. ดานผลลัพธ
1) เพื่อใหการประชาสัมพันธ เผยแพร ขอมูล ขาวสาร และกิจกรรมตางๆของสํานักงานฯ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะสงผลใหการบริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการบริหารจัดการ
และเพิ่มประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการ ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พ.ศ. 2557 ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ไดประกาศใชและให
ดําเนินการแลวตามลําดับ
2) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ไดรับการยอมรับ และไดรับการ
สนองตอบในด านการประชาสัมพัน ธ การใหการบริการ รวมทั้งการใหการสนับ สนุน หรือการใหความ
อนุเคราะห ตอหนวยงาน หรือผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย
3) ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
มีขวัญกําลังใจและมีความมุงมั่น ตั้งใจในการปฏิบัติหนาที่เพิ่มมากขึ้น
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1) หนวยงานราชการ ในกระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. จํานวน 100 แหง
2) สพม., สพป. ในสังกัด สพฐ. จํานวน 225 แหง
3) สถานศึกษาในสังกัด สพม. 29 จํานวน 81 แหง
4) ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน สพม. 29 จํานวน 70 คน
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5) หนวยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวของ จํานวน 100 แหง
6) สื่อสารมวลชน และประชาชนทั่วไป จํานวน 250 แหง
3.2 ดานคุณภาพ
1) ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสํานักงานฯ และ สถานศึกษาในสังกั ด
มีการดําเนินการประชาสัมพันธ เผยแพร ขอมูล ขาวสาร ใหการบริการ ใหการสนับสนุน หรือใหความ
อนุเคราะห ไดอยางตอเนื่อง ครอบคลุมพื้นที่ในความรับผิดชอบ
2) บุคลากรทางการศึกษา สามารถดําเนินการประชาสัมพันธ ผลิตสื่อ และเผยแพร ขอมูล
ขาวสาร เพื่อการประชาสัมพันธไดอยางมีประสิทธิภาพ
3) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มีเครือขายประชาสัมพันธระหวาง
บุคคล สถานศึกษาในสังกัด หนวยงาน องคกร ชุมชน ทั้งภายในและภายนอกองคกร
4) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29, สถานศึกษาในสังกัด, หนวยงาน
ราชการ ภาคเอกชน ประชาชน และผูมีสวนรวมทุกฝาย เปนเครือขายประชาสัมพันธ และรวมแลกเปลี่ยน
การใหการสนับสนุนการ และใหความอนุเคราะหในการดําเนินงานในดานตางๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาระหวางกันไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด ตอทางราชการ
4. กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน
กิจกรรม
1. จัดทําและเสนอขออนุมัติโครงการ
2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ

ระยะเวลา
เดือนตุลาคม 2557

ผูรับผิดชอบ
นายศักดิ์ระพี สีมาวัน/
นางบุษบง พุฒพรหม
เดือนพฤศจิกายน 2557
นายศักดิ์ระพี สีมาวัน/
นางบุษบง พุฒพรหม
เดือนตุลาคม 2557 - เดือน นายศักดิ์ระพี สีมาวัน/
กันยายน 2558
นางบุษบง พุฒพรหม
เดือนมกราคม – กุมภาพันธ นายศักดิ์ระพี สีมาวัน/
2557
นางบุษบง พุฒพรหม

3. ดําเนินการประชาสัมพันธ ใหการบริการ
และใหความอนุเคราะหตามแผนงาน
4. ประชุมคณะกรรมการ / คณะทํางาน
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการดําเนินงาน
เตรียมการ และจัดประชุม และพัฒนาเครือขาย
ประชาสัมพันธฯ ของสํานักงานฯ เพิ่มเติม
เดือนมกราคม – กุมภาพันธ นายศักดิ์ระพี สีมาวัน/
5. ประชุมคณะกรรมการ / คณะทํางาน
2557
นางบุษบง พุฒพรหม
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการดําเนินงาน
เตรียมการ และจัดประชุม และพัฒนา
สื่อประชาสัมพันธ ดวยระบบ เครือขาย
E-NETWORK ของสํานักงานฯ และโรงเรียนใน
สังกัด
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กิจกรรม
6. การจัดทําวารสาร หรือแผนพับ หรือจุลสาร
ประชาสัมพันธ ของสํานักงานฯ เปนรายเดือน
หรือรายปหรือเมื่อสิ้นปงบประมาณ 2558
7. การจัดซื้อหรือจัดหาสื่อสิ่งพิมพ /
หนังสือพิมพรายวัน วันละ 2 ฉบับ ไวประจํา
ในมุมอานพรอมตูเก็บหนังสือในสํานักงานฯ

ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
เดือนตุลาคม 2557 - เดือน นายศักดิ์ระพี สีมาวัน/
กันยายน 2558
นางบุษบง พุฒพรหม
เดือนพฤศจิกายน 2557 –
เดือนกันยายน 2558

นายศักดิ์ระพี สีมาวัน/
นางบุษบง พุฒพรหม

5. งบประมาณ ( / ) ตามแผนปฏิบัติการฯ
( ) อื่น ๆ ...................................................
จํานวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถวน)
รายการ/กิจกรรม/คําชี้แจงการใชงบประมาณ

1. การปรับปรุง พัฒนา การประชุม สัมมนาและการ
ดําเนินการเครือขายประชาสัมพันธ และการพัฒนาสื่อ
ประชาสัมพันธสํานักงานฯ
ดวยโปรแกรม E-NETWORK
- ในสํานักงานฯ 79 คน
- โรงเรียนในสังกัด 81 คน
1) คาอาหารกลางวัน
ผูเขารวมประชุม 170 คน ๆ ละ 120 บาท
2) วันและ คาอาหารวาง และ เครื่องดื่ม
ผูเขารวมประชุม 170 คนๆ ละ 50 บาท 2 วัน
3) คาเชาหองประชุม สัมมนา คาปาย เวที
4) คาตอบแทนวิทยากร 4 คน คนละ 3
ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 2 วัน
5) คาจัดทําคูมือ หนังสือ สื่อ และ
เอกสารประกอบการประชุม สัมมนา 2 รายการ
6) คาจัดทําวารสารเผยแพร ประชาสัมพันธสํานักงานฯ

รวมทั้งสิ้น
(ขอถัวจายทุกรายการตามที่จายจริง)
.

งบประมาณตามหมวดรายจาย
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ

-

40,800

-

17,000
-

10,000
14,400
-

10,000

-

7,800

24,400

57,800

17,800
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6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ

วิธีการประเมิน

เชิงปริมาณ
รอยละของจํานวนผูเขารับการอบรม
ผูรับบริการ ผูรับการพัฒนา สพม.29
กลุมสามารถนําไปใชประโยชนได
เชิงคุณภาพ
รอยละของผูเขารับการอบรม รับการ
พัฒนา ผูรับบริการ และองคกรอื่น
ที่ไดรับทราบขอมูลขาวสารจากการ
ประชาสัมพันธของ สพม.29 จากสื่อ
ประชาสัมพันธหลายชองทาง

เครื่องมือที่ใช

โดยใชแบบสอบถาม

แบบสอบถาม และการสังเกต

โดยใชแบบสอบถาม

แบบสอบถาม และการสังเกต

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
ขา ราชการครู บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา สถานศึ กษาในสั ง กั ด หน ว ยงานราชการ ภาคเอกชน
ประชาชน และผูมีสวนรวมทุกฝาย มีเครือขายการประชาสัมพันธ มีความรู ความเขาใจ สามารถดําเนินการ
ให ป ระสบความสํ าเร็ จ เกิ ดประโยชน ร วมใหการสนับสนุน ใหความอนุเคราะห ระหวางกัน พรอมทั้ง
ใหความรว มมื อในการสนับ สนุน และเผยแพร ประชาสัมพัน ธ นโยบาย ขอมูล ขาวสาร โครงการและ
กิจกรรมตางๆ ตลอดจนการดําเนิน งานดานอื่นๆ เพื่อพัฒ นาคุณภาพการจัดการศึกษาใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ
........................................................
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โครงการที่ 22

การจัดงานวันสําคัญประจําป 2558 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 29
แผนงาน
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สนององคประกอบดานที่ 3 มาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้ที่ 4 ขอ 7 และ9
สนองจุดเนนที่
ที่ 3 ดานการบริหารจัดการ
ลักษณะโครงการ
ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบโครงการ ผูขับเคลื่อน
: นางศิริยนต ถาวร
ผูกํากับดูแล : นายศักดิ์ระพี สีมาวัน
ผูรับผิดชอบ : นางสาวสุภาวดี สมบัติ , นางธัญดา บรรเรืองทอง
ระยะเวลาดําเนินการ 1 มกราคม - เมษายน 2558
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. หลักการและเหตุผล
ด ว ยสํ า นั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษามัธ ยมศึกษา เขต 29 ตระหนัก เห็น ความสํา คัญ ในวั น สําคั ญ
ทางศาสนาในการสืบสานภูมิปญญาทองถิ่นและประเพณีไทย และสงเสริมกิจกรรมใหมีความตอเนื่องเปน
แบบอยางในการศึกษารักษาประเพณีวัฒนธรรม สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยไวสืบไป และ
เปนการเสริมสรางความรักสามัคคีสรางขวัญกําลังใหกับบุคลากรในองคกร จึงไดจัดทําโครงการการจัดงาน
วันสําคัญประจําป 2557 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ขึ้น
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อเปนการเสริมสรางความรักความสามัคคี สรางขวัญกําลังใหกับบุคลากร
2) เพื่อเปนการสืบสานประเพณีรดน้ําดําหัวและประเพณีวันสงกรานตของไทยใหคงอยูตลอดไป
3. เปาหมาย
3.1 ดานปริมาณ
1) วันปใหม บุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 และแขกผูมีเกียรติ
จํานวน 100 คน
2) กิจกรรมวันสงกรานต การรดน้ําดําหัว ผูสูงอายุในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เขต 29 จานวน 25 คน พนักงานเจาหนาที่และ ผูเขารวมโครงการ จานวน 125 คน
3.2 ดานคุณภาพ
บุคลากรมีความรักสามัคคี มีสวนรวม มีขวัญกําลังเสริมสรางประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
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4. กิจกรรมขั้นตอนการดําเนินงาน
กิจกรรม
1. การจัดงานปใหม 2557
2. ประเพณีวันสงกรานต(รดน้ําดําหัว)
2.1 ประชุมคณะทํางาน
2.2 ประสานและเชิญผูสูงอายุ
2.3 จัดเตรียมสถานที่และจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ
ในการดําเนิน โครงการ
2.4 ดําเนินตามโครงการ

ระยะเวลา
ธันวาคม 2557

ผูรับผิดชอบ
นางสาวสุภาวดี สมบัติ
นางธัญดา บรรเรืองทอง

เมษายน 2558

5. งบประมาณ (/) ตามแผนปฏิบัติการฯ
( ) อื่น ๆ..............................................
จํานวน 110,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถวน)
รายละเอียดการใชจายงบประมาณ

การจัดงานวันปใหม
1. อาหารวางและเครื่องดื่ม+อาหาร จํานวน 150 คน ๆ
2. คาเชาเครื่องเสียง
3. คาเชาอุปกรณโตะจีน
4. คาปายไวนิล
5. คาจัดตกแตงสถานที่
6. คาการแสดง
7. รางวัลนักแสดง
ประเพณีวันสงกรานต(รดน้ําดําหัว)
คาจัดสถานที่และอุปกรณการรดน้ําดําหัว
รวมทั้งสิ้น
(ขอถัวจายทุกรายการที่จายจริง)

.

ตอบแทน

หมวดคาใชจาย
ใชสอย

-

18000
5,000
5,000
2,000
-

วัสดุ

10,000
10,000

10,000
-

50,000
90,000

20,000
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6. การประเมิน
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
รอยละ 95 บุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การรายงาน
มัธยมศึกษา เขต 29 บุคลากรมีความรักสามัคคี มีสวน
รวม มีขวัญกําลังเสริมสรางประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

เครื่องมือที่ใช
แบบรายงาน

รอยละ 100 บุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 การสืบสานประเพณีรดน้ําดําหัว
และประเพณีวันสงกรานตของไทย

แบบรายงาน

การรายงาน

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1) บุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มีความรักสามัคคี มีสวนรวม
มีขวัญกําลังเสริมสรางประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
2) มีการสืบสานประเพณีรดน้ําดําหัวและประเพณีวันสงกรานตของไทยใหคงอยูตลอดไป
……………………………………..

.
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โครงการที่ 23
กีฬาสานสัมพันธระหวางเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
แผนงาน
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สนององคประกอบดานที่ 3 มาตรฐานที่ 1 ตัวบงชี้ที่ 3 ขอ 4 ตัวบงชี้ที่ 4 ขอ 7
สนองจุดเนนที่
3 ดานการบริหารจัดการ
ลักษณะโครงการ
ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบโครงการ ผูขับเคลื่อน
: นางศิริยนต ถาวร
ผูกํากับดูแล : นายศักดิ์ระพี สีมาวัน
ผูรับผิดชอบ : นางบุษบง พุฒพรหม
ระยะเวลาดําเนินการ 1 มกราคม - 28 กุมภาพันธ 2558
.........................................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอุบ ลราชธานี ประกอบดวยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1-5 และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มีการจัดกีฬา
ประเพณีระหวางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาภายในจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งโครงการนี้เปนกิจกรรมที่จัด
อยางตอเนื่องในทุกๆป เปนประเพณี การเชื่อมสัมพันธไมตรี ไดมีการทํากิจกรรมรวมกัน มีปฏิสัมพันธที่ดี
ตอกัน สรางเสริมพลานามัยที่ดี โดยมีการหมุนเวียนเปน เจาภาพ ซึ่งปนี้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เปนเจาภาพ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จึงจัดทํา
โครงการ “กีฬาสานสัมพันธระหวางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา” ขึ้น
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อสืบสานประเพณีกีฬาเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
2) เพื่อสรางความรักความสามัคคี/การมีสวนรวมภายในและนอกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ บุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จํานวน 77 คน
3.2 เชิงคุณภาพ รอยละ 80 ของบุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
มีความพึงพอใจในการมีสวนรวมกิจกรรมงานกีฬาสัมพันธเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
4. กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน
กิจกรรม
ระยะเวลา
1. ประสานงานกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ธันวาคม 2557
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 และเขารวม
ประชุมการจัดงาน
2. การประชาสัมพันธการฝกซอมกีฬา

ธันวาคม 2557- มกราคม 2558

ผูรับผิดชอบ
นางบุษบง พุฒพรหม
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กิจกรรม
ระยะเวลา
3. การดําเนินการแขงขันกีฬาสัมพันธ ประจําป มกราคม 2558
2558
4. การสรุปและประเมินผลโครงการ
กุมภาพันธ 2558

ผูรับผิดชอบ

5. งบประมาณ (/) ตามแผนปฏิบัติการ
( ) อื่น ๆ ..........................................
จํานวน 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถวนถวน) ดังนี้
ที่
รายการกิจกรรม
งบประมาณ
จําแนกตามหมวดรายจาย
คาตอบแทน ใชสอย
วัสดุ
1 อุปกรณกีฬา วอลเลยบอล/ฟุตบอล
5,000
5,000
2 อาหารวางและเครื่องดื่ม
15000
15000
3 คาจัดสถานที่
10,000
10,000
4 คาเวชภัณฑ (ยา-ยาหมอง สเปรย)
1,500
1,500
5 สนับสนุนคาโตะ 6 โตะ
15,000
15,000
6 คาการแสดง
7,000
7,000
6 ขบวนพาเหรด
5,000
5,000
7 ปายไวนิล
1500
1,500
รวมทั้งสิ้น
60,000
55,000 5,000
(ขอถัวจายทุกรายการที่จายจริง)
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
รอยละ 80 ของบุคลากรสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 29 มีความพึงพอใจในการมีสวนรวม
กิจกรรมงานกีฬาสัมพันธเขตพื้นที่
การศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

วิธีการวัด/ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
สามารถสรางความสามัคคี ความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน และการมีสวนรวมระหวางบุคลากร
ภายในและนอกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
…………………………………………………
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โครงการที่ 24
แผนงาน
สนององคประกอบดานที่
สนองจุดเนนที่
ลักษณะโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ

สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3 ดานประสิทธิภาพทางการศึกษา ตัวบงชี้ที่ 3 ขอ 4
3 ดานการบริหารจัดการ
ตอเนื่อง
ผูขับเคลื่อน : นางศิริยนต ถาวร
ผูกํากับ ดูแล : นายศักดิ์ระพี สีมาวัน
ผูรับผิดชอบ : นางสาวพรทิพย นอยแกว
ระยะเวลาดําเนินการ 1 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2557
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. หลักการและเหตุผล
ในปจจุบันปญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยไดทวีความรุนแรง และมีความหลากหลาย
มากขึ้ น กว า ในอดี ต ที่ ผ า นมา สาเหตุ ส ว นหนึ่ง มาจากสภาพแวดล อ ม และเปลี่ ย นแปลงไปตามกระแส
การพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไรพรมแดน และปญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรม
ของคนไทย สังคม ยังสงผลถึงเด็ก เยาวชน และประชาชนในสังคมอยางหลีกเลี่ยงไมได ใหหลงผิดและ
มี พ ฤติ ก รรมที่ เ บี่ ย งเบน ขาดระเบี ย บวิ นั ย ซึ่ งทํ า ให ภู มีคุ ม กั น ของเด็ ก เยาวชนและประชาชนในสั ง คม
ที่จะตานทานกับปญหา ตองขาดความมั่น คงจนเกิดปญหาตาง ๆ ของสังคมตามมา สํานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ไดเห็นความสําคัญของปญหาดังกลาว จึงขอเสนอโครงการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
2. วัตถุประสงค
1) เพื่ อเฉลิ ม พระเกี ย รติ แ ละเทิ ดทู น พระบาทสมเด็จ พระเจา อยูหั ว สมเด็ จ พระนางเจ า สิริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศทุกพระองค
2) เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชน มีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข
3) เพื่อสงเสริมและพัฒนาใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทัศนคติที่ดีตอการทํางาน
เกิดทักษะในการทํางานอยางมีความสุข พัฒนาศักยภาพในการทํางานใหเกิดประโยชนสูงสุด
4) เพื่อสงเสริมและพัฒนาใหประชาชนทั่วไป ใชชีวิตในสังคมอยางมีความสุข
3. เปาหมาย
ขา ราชการครู และบุ คลากรทางการศึกษา/นักเรีย น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษา
เขต 29 และประชาชนทั่วไป จํานวน 1,000 คน
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4. กิจกรรมขั้นตอนการดําเนินงาน
กิจกรรม
1. ประชาสัมพันธการจัดงาน
2. ประชุมคณะทํางาน
3. เชิญแขกผูมีเกียรติ
4. จัดเตรียมสถานที่และจัดซื้อวัสดุ อุปกรณในการดําเนิน
โครงการ
5. ดําเนินการตามโครงการ

ระยะเวลา
พฤศจิกายน

3 ธันวาคม 2557

5. งบประมาณ (/) ตามแผนปฏิบัติการฯ ( ) อื่น ๆ
จํานวน 149,600 บาท โดยใชงบประมาณ ดังนี้
1. งบตามแผนปฏิบัติการประจําป 2558 (งบกลาง)
2. จากงบประมาณเหลือจายงานพุทธาภิเษก ป 2557
รายละเอียดการใชจายงบประมาณ

ตอบแทน
-

- อบรมสัมมนาบุคลากรสํานักงาน 74 คน
- ผูบริหาร/ครู/นักเรียนโรงเรียนในสังกัด
จํานวน 300 คน
2. คาตอบแทนวิทยากร
105,600
รวมทั้งสิ้น 105,600
(ขอถัวจายทุกรายการที่จายจริง)
6. การวัดผลประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ไดปฏิบัติธรรม

ผูรับผิดชอบ
กลุมอํานวยการ

จํานวน 87,600 บาท
จํานวน 62,000 บาท
หมวดคาใชจาย
ใชสอย
วัสดุ
รวม
44,000
44,000

วิธีการประเมิน
การปฏิบัติจริง

-

44,000

105,600
149,600

เครื่องมือที่ใช
แบบรายงาน

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
ขาราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ตระหนัก
ในคานิยมดานคุณธรรมจริยธรรม สามารถนําไปประพฤติปฏิบัติในชีวิต ประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ
ซึ่งจะเป นการสร า งทรั พยากรบุ คคลของชาติใหมีคุณธรรมจริย ธรรม และมีป ระสิทธิภ าพอันเปน ปจ จัย
ในการพัฒนาประเทศใหเกิดประสิทธิผลตอไป
............................................
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โครงการที่ 25
แผนงาน
สนององคประกอบดานที่
สนองจุดเนนที่
ลักษณะโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ

ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3 ดานประสิทธิภาพทางการศึกษา มาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้ที่ 4 ขอ3
3 ดานการบริหารจัดการ
ตอเนื่อง
ผูขับเคลื่อน : นางศิริยนต ถาวร
ผูกํากับ ดูแล : นายศักดิ์ระพี สีมาวัน
ผูรับผิดชอบ : นางสาวพรทิพย นอยแกว
ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558
.........................................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มีพื้นที่ครอบคลุมเขตการปกครองของจังหวัด
อุบลราชธานี และจังหวัดอํานาจเจริญ 2 จังหวัด มีโรงเรียนในสังกัด จํานวน 81 โรงเรียน มีขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา จําวน 3,450 คน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ไดยายมา
ตั้งที่ตําบลกุดลาด อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2555 สภาพภูมิทัศนทัศนียภาพ
ทั้งภายนอกและภายในตัว อาคารสํ านักงาน ยังไมเรีย บรอย จําเปน ตองมีการปรับปรุง ซอมแซม รักษา
สิ่งแวดลอมใหอยูในสภาพที่ดี สะอาด สวยงาม และพรอมใชงานและใหบริการอยูเสมอ
2. วัตถุประสงค
เพื่อปรับปรุงใหสภาพภูมิทัศน ทัศนียภาพทั้งภายนอกและภายในตัวอาคารสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มีสภาพแวดลอมที่สะอาด สวยงาม นาดู นาอยู นาทํางานและเอื้อประโยชน
สูงสุดตอผูมารับบริการ
3. เปาหมาย
1. การปรับปรุงหองสุขาภิบาลสํานักงานเปนซักโครก
2. การปรับหองปฏิบัติงานอาคารสํานักงานชั่วคราวเดิม เปนหองประชุม
3. ซอมแซมหลังคาสํานักงานชั่วคราวเดิม
4. ปรับปรุงระบบไฟฟา/ประปา
5. ปรับภูมิทัศนสํานักงาน
5.1 ปายประชาสัมพันธยกพื้นสูงทั้ง 2 ขางประตู เขา-ออก จํานวน 2 ปาย
5.2 ปายประชาสัมพันธงานพิธีการตาง ๆ หลังปาย สพม.29 (ดานหลัง)
5.3 ปายชื่อ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จํานวน 4 ปาย
พรอมเสาติดตั้ง (สี่มุมเมือง)
5.4 ทาสีปายสํานักงานฯ ภายใน (ดานหนาอาคาร)
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5.5 ทาสีตะแกรงรั้วประชาสัมพันธดานหนาสํานักงาน
5.6 ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณเสาธงชาติไทยในสํานักงาน
4. กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน
กิจกรรม
1. การปรับปรุงหองสุขาภิบาลสํานักงานเปนซักโครก
2. การปรับหองปฏิบัติงานอาคารสํานักงาน
ชั่วคราวเดิมเปนหองประชุม
3. ซอมแซมหลังคาสํานักงานชั่วคราวเดิม
4. ปรับปรุงระบบไฟฟา/ประปา สํานักงาน
5. ปรับภูมิทัศนสํานักงาน
6.จัดหาวัสดุ/อุปกรณเพื่อการใหบริการ

ระยะเวลา
ตุลาคม 2557 ถึง
กันยายน 2558

ผูรับผิดชอบ
นางศิริยนต ถาวร
นายศักดิ์ระพี สีมาวัน
น.ส.พรทิพย นอยแกว

5. งบประมาณ (/) ตามแผนปฏิบัติการฯ ( ) อื่น ๆ.........................................
จํานวน 150,000 บาท (หนึ่งแสนหาหมื่นบาทถวน)
หมวดคาใชจาย
รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ตอบแทน
ใชสอย
วัสดุ
1. การปรับปรุงหองสุขาภิบาลสํานักงานเปนซักโครก
30,000
2. การปรับหองปฏิบัติงานอาคารสํานักงานชั่วคราวเดิม
30,000
เปนหองประชุม
3. ซอมแซมหลังคาสํานักงานชั่วคราวเดิม
20,000
4. ปรับปรุงระบบไฟฟา/ประปาสํานักงาน
10,000
5. ปรับภูมิทัศนสํานักงาน
10,000
6. จัดหาวัสดุ/อุปกรณเพื่อการใหบริการ
50,000
รวม
150,000
(ขอถัวจายทุกรายการที่จายจริง)
6. การประเมิน
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. การปรับปรุงหองสุขาภิบาลสํานักงานเปนซักโครก
2. การปรับหองปฏิบัติงานอาคารสํานักงานชั่วคราวเดิม
เปนหองประชุม
3. ซอมแซมหลังคาสํานักงานชั่วคราวเดิม
4. ปรับปรุงระบบไฟฟา/ประปาสํานักงาน
5. ปรับภูมิทัศนสํานักงาน

วิธีการประเมิน
การปฏิบัติจริง
การปฏิบัติจริง

เครื่องมือที่ใช
แบบรายงาน
แบบรายงาน

การปฏิบัติจริง
การปฏิบัติจริง
การปฏิบัติจริง

แบบรายงาน
แบบรายงาน
แบบรายงาน
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ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. มีอาคารสถานที่ อยางเพียงพอและเหมาะสม
2. มีสื่อทัศนูปกรณที่พรอมใช
3. มีแหลงเรียนรูที่รมรื่น สวยงาม เอื้อตอการเรียนเรียน การสอน
7. ผลที่คาดวาจะไดรับจากการดําเนินโครงการนี้
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มีภูมิทัศนและอาคารสถานที่ สวยงาม นาอยู
นาทํางานสงเสริมการบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
……………………………………….
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งานวันครูยกยองเชิดชูเกียรติ ครูดีในดวงใจ ครูครุสดุดี ครูดีเขตพื้นที่การศึกษา
บุคลากรทาการศึกษาดีเดน ประจําป 2558
แผนงาน
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
องคประกอบดานที่
3 ดานประสิทธิภาพทางการศึกษา มาตรฐานที่ 1 ตัวบงชี้ที่ 3 ขอ 4, 5
สนองจุดเนนที่
2 ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา
ลักษณะโครงการ
ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบโครงการ ผูขับเคลื่อน : นายวลงกรณ บุญเต็ม
ผู กํากับ ดูแล : นายสุทธิพร ไชยพิเดช
ผูรับผิดชอบ : นายบุญมี ปนคํา
ระยะเวลาดําเนินการ
1 พฤศจิกายน 2557 – 30 กันยายน 2558
........................................................................................................................................................................
1.หลักการและเหตุผล
สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเลขาธิการคุรุสภาไดจัดทําโครงการครูดี
ในดวงใจและครุสดุดีขึ้นทุกป เพื่อสรรหาและคัดเลือกขาราชการครูและบุคลากรดังกลาวไดรับการยกยอง
เชิดชูเกียรติ ดังนั้น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติแกขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่ไดรับรางวัลตามโครงการครูดีในดวงใจ และครูครุสดุดี สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จึงไดจัดทําโครงการวันครูยกยองเชิดชูเกียรติ ครูดีในดวงใจ ครูครุ
สดุดี ครูดีเขตพื้นที่การศึกษาบุคลากรทางการศึกษาดีเดน นี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อสนองนโยบายสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
2) เพื่อใหขาราชการครูที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดใหไดรับการยกยองเชิดชูและเปนแบบอยาง
3) เพื่อเปนขวัญและกําลังใจแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
3. เปาหมาย ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ทุกคน
4. กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน
กิจกรรม
1. จัดทําโครงการและเสนอขออนุมัติ
โครงการ
2. ประสานในสวนที่เกี่ยวของและ
แตงตั้งคณะกรรมการ
3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาคัดเลือก
4. ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก

ระยะเวลา
ตุลาคม 2557
พฤศจิกายน 2557 – มกราคม
2558
ธันวาคม 2557 – มกราคม 2558
ภายใน มกราคม 2558
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5. รายงานผลการพิจารณา
ไปยัง สพฐ. และครุสภา
6. จัดใหไดรับรางวัล
7. สรุปผลการดําเนินงาน

ระยะเวลา
ภายใน มกราคม 2558

ผูรับผิดชอบ

16 มกราคม 2558
กันยายน 2558

5. งบประมาณ (/) ตามแผนปฏิบัติการฯ
( ) อื่น ๆ............................................
จํานวน 50,000 บาท (หาหมื่นบาทถวน)
งบประมาณตามหมวดรายจาย
รายการ/กิจกรรม/คําชี้แจงการใชงบประมาณ
งบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ

1. คาอาหาร อาหารวาง เครื่องดื่ม
2. คาตอบแทนคณะกรรมการ
3. คาตอบแทนวิทยากร
4. คาใชจายอื่นๆ
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ขาราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษาไดรับการยกยองเชิดชู
เกียรติ และมีขวัญกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน

30,000
10,000
10,000

วิธีการประเมิน
แบบประเมิน

เครื่องมือที่ใช
แบบประเมิน

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1) ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ
2) ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน
3) ผูที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดไดรับการประกาศเกียรติคุณโดยเขารับรางวัลในวันครู
ที่ 16 มกราคม 2558
4) ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มีครูที่เปนแบบอยางที่ดี
………………………………………
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ประกวดรางวัลหนวยงานและผูมีผลงานดีเดนประสบผลสําเร็จเปนที่ประจักษ
เพื่อรับรางวัลทรงคุณคา สพฐ. (Obec Awards)
แผนงาน
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
องคประกอบดานที่
3 ดานประสิทธิภาพทางการศึกษา มาตรฐานที่ 1 ตัวบงชี้ที่ 3 ขอ 4, 5
สนองจุดเนนที่
2 ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา
ลักษณะโครงการ
ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบโครงการ ผูขับเคลื่อน : นายวลงกรณ บุญเต็ม
ผู กํากับ ดูแล : นายสุทธิพร ไชยพิเดช
ผูรับผิดชอบ : นายบุญมี ปนคํา
ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2557 – 31 ธันวาคม 2557
.........................................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดจัดการประกวดรางวัลหนวยงานและผูมีผลงานดีเดน
ประสบผลสําเร็จเปนที่ประจักษ เพื่อรับรางวัลทรงคุณคา สพฐ. (Obec Awards) ขึ้นทุกป เพื่อสรรหาและ
คัดเลือกขา ราชการครูและบุคลากรดังกลาวที่ประสบผลสําเร็จเปนที่ประจักษ เพื่อรับรางวัลทรงคุณคา
สพฐ. (Obec Awards) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จึงไดจัดทําโครงการประกวด
รางวั ล หน ว ยงานและผู มี ผ ลงานดี เ ด น ประสบผลสําเร็จ เปน ที่ ป ระจั กษ เพื่อรับ รางวั ล ทรงคุณคา สพฐ.
(Obec Awards) ขึ้น เพื่อเปนขวัญและกําลังใจขาราชการครูและบุคลากร ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อสนองนโยบายสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2) เพื่อใหขาราชการครูที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดใหไดรับรางวัล
3) เพื่อเปนขวัญและกําลังใจแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
3. เปาหมาย : สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 29
4. กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน
กิจกรรม
1. จัดทําโครงการและเสนอขออนุมัติ
โครงการ
2. ประสานในสวนที่เกี่ยวของและแตงตั้ง
คณะกรรมการ
3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
คัดเลือก

ระยะเวลา
ตุลาคม 2557
ตุลาคม 2557 – ธันวาคม 2557
พฤศจิกายน 2557
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4. ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษาและระดับภาค
5. รายงานผลการพิจารณาไปยัง สพฐ.
6. จัดใหไดรับรางวัล
7. สรุปผลการดําเนินงาน

ระยะเวลา
พฤศจิกายน-ธันวาคม 2557

ผูรับผิดชอบ

ภายใน มกราคม 2558
16 มกราคม 2558
กันยายน 2558

5. งบประมาณ (/) ตามแผนปฏิบัติการฯ ( ) อื่น ๆ..............................
จํานวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน)
งบประมาณตามหมวดรายจาย
รายการ/กิจกรรม/คําชี้แจงการใชงบประมาณ งบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
คาอาหาร อาหารวาง เครื่องดื่ม
10,000
คาตอบแทนคณะกรรมการ
5,000
คาเบี้ยเลี้ยงและคาเดินทางไปราชการ
5,000
คาใชจายอื่นๆ
0,000
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีผลงานและการนําเสนอ
ผลงานที่มีคุณภาพเชิงประจักษ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัด สามารถเปน
แบบอยางที่ดี

วิธีการประเมิน
แบบประเมิน

เครื่องมือที่ใช
แบบประเมิน

แบบสอบถาม

แบบสอบถาม

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1) ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ
2) ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน
3) ผูที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดไดรับการประกาศเกียรติคุณโดยเขารับรางวัลในวันครู
ที่ 16 มกราคม 2557
4) ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีครู
ที่เปนแบบอยางที่ดี
...................................
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จางลูกจางชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหนาที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29
แผนงาน
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
องคประกอบดานที่
3 ดานประสิทธิภาพทางการศึกษา มาตรฐานที่ 1 ตัวบงชี้ที่ 3 ขอ 2
สนองจุดเนนที่
2 ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา
ลักษณะโครงการ
ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบโครงการ ผูขับเคลื่อน : นายวลงกรณ บุญเต็ม
ผู กํากับ ดูแล : นายสุทธิพร ไชยพิเดช
ผูรับผิดชอบ : นายบุญมี ปนคํา
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558
.......................................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
ตามที่ ไ ด มี ก ารแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห ง ชาติ (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ.2553 และ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 และ พรบ.ระเบียบ
ข าราชการครู และบุ ค คลากรทางการศึ กษา (ฉบับ ที่ 3 ) พ.ศ. 2553 ไดป ระกาศในราชกิจ จานุ เบกษา
เมื่ อ วั น ที่ 22 กรกฎาคม 2553 กํ า หนดให มีเ ขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษา และเขตพื้ น ที่ การศึ กษา
มั ธ ยมศึ ก ษาขึ้ น ทํ า ให ก รอบภาระงานแต ล ะกลุ ม งานเพิ่ ม มากขึ้ น และเพื่ อ ให การดํ า เนิ น งานภายใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เกิดความคลองตัวมีประสิทธิภาพ จึงไดเขียนโครงการจางเหมาลูกจางชั่งคราว
ทุกกลุมงานขึ้น
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อลดภาระงานที่เพิ่มมากขึ้นในทุกกลุมงาน
2) เพื่อใหการดําเนินงานภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเกิดความคลองตัว
3) เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางานในทุกกลุมงาน
3. เปาหมาย ลูกจางชั่วคราวจางเหมาบริการในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
4. กิจกรรมและการดําเนินการ
กิจกรรมและการดําเนินการ
1. จัดทําโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ
2. แตงตั้งคณะกรรมการการดําเนินงาน
3. สรรหาลูกจางชั่วคราว/ตอสัญญาจาง
4. ทําสัญญาจางเหมาบริการ/จางรายเดือน
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจางชั่วคราวครั้งที่ 1

ระยะเวลา
ตุลาคม 2557
ตุลาคม 2557
ตุลาคม 2557
ตุลาคม 2557
เมษายน 2558

ผูรับผิดชอบ
นายบุญมี ปนคํา
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กิจกรรมและการดําเนินการ
ระยะเวลา
6. ประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจางชั่วคราวครั้งที่ 2 ตุลาคม 2558
7. สรุปผลและรายงานผล
ตุลาคม 2558

ผูรับผิดชอบ

5. งบประมาณ (/) ตามแผนปฏิบัติการฯ
( ) อื่น ๆ................................
จํานวน 1,523,333 บาท (หนึ่งลานหาแสนสองหมื่นสามพันสามรอยสามสิบสามบาทถวน)
คาตอบแทนลูกจางชั่วคราว /จางรายเดือน จํานวน 16 ราย
งบประมาณตามหมวดรายจาย
รายการ/กิจกรรม/คําชี้แจงการใชงบประมาณ
งบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย

คาวัสดุ

ลูกจางชั่วคราว ยามกลางคืน/แมบาน/พนักงาน
252,000
บริการ จํานวน 3 อัตราๆ ละ 7,000 บาท/เดือน
ลูกจางชั่วคราว ปฏิบัติงานในกลุมตางๆ รวมศูนย
1,188,000
อํานาจเจริญ จํานวน 13 อัตรา ๆ 8,333.33 บาท/ 1,271,333
เดือน
รวมทั้งสิ้น 1,523,333
6. การวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
การปฏิบัติงานภายในกลุมมี
ความคลองตัวและมีประสิทธิภาพ
เปนการลดภาระงานในกลุม

วิธีการประเมิน
ประเมินงานลูกจางชั่วคราวครั้งที่ 1
ประเมินงานลูกจางชั่วคราวครั้งที่ 2
สรุปผลการประเมินทั้งป

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1) ภาระในแตละกลุมงานลดลง
2) การบริหารจัดการงานในสํานักงานมีความคลองตัว
3) งานในแตละกลุมเกิดประสิทธิภาพขึ้น

………………………………………….

เครื่องมือที่ใช
แบบประเมิน
แบบประเมิน
รายงานผลการดําเนินงาน
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โครงการที่ 29
แผนงาน
องคประกอบดานที่
สนองจุดเนนที่
ลักษณะโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ

มุทิตาจิตผูเกษียณอายุราชการ ปงบประมาณ 2557
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3 ดานประสิทธิภาพทางการศึกษา มาตรฐานที่ 1 ตัวบงชี้ที่ 3 ขอ 5
2 ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตอเนื่อง
ผูขับเคลื่อน : นายวลงกรณ บุญเต็ม
ผู กํากับ ดูแล : นายสุทธิพร ไชยพิเดช
ผูรับผิดชอบ : นายบุญมี ปนคํา
ระยะเวลาดําเนินการ
1 กรกฎาคม 2558 - 30 ตุลาคม 2558
.........................................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
ทุก ป ง บประมาณมี ข า ราชการครู แ ละลู ก จ า งประจํ า เกษีย ณอายุ ร าชการในสั ง กัด สํ า นั ก งาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จํานวนมาก ซึ่งผูเกษียณอายุราชการนั้นลวนแตเปนบุคคลที่ไดรับ
ปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความอุสาหะ เสียสละ ซึ่งสมควรที่จะไดรับประกาศเกียรติคุณ และยกยองเชิดชู
เกียรติ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จัดทําโครงการมุทิตาจิต ผูเกษียณอายุราชการ
ปงบประมาณ 2558 นี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อเปนขวัญกําลังใจแกผูที่จะเกษียณอายุราชการ
2) เพื่อใหผูเกษียณอายุราชการสามารถใชชีวิตหลังเกษียณอายุราชการอยางมีความสุข
3) เพื่อประกาศเกียรติคุณและยกยองเชิดชูเกียรติผูเกษียณอายุราชการ
3. เปาหมาย
ขาราชการที่เกษียณอายุราชการ และลูกจางประจํา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 29
4. กิจกรรมและการดําเนินการ
กิจกรรมและการดําเนินการ
1. จัดทําโครงการและเสนอขอ
อนุมัติโครงการ
2. ประสานในสวนที่เกี่ยวของ
3. ดําเนินการจัดงานมุทิตาจิต
4. สรุปรายงานผล

ระยะเวลาในการดําเนินการ
กรกฎาคม – กันยายน 2558
กรกฎาคม – กันยายน 2558
กันยายน 2558
กันยายน 2558

ผูรับผิดชอบ
นายบุญมี ปนคํา
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5. งบประมาณ (/) ตามแผนปฏิบัติการฯ ( ) อื่น ๆ..............................
จํานวน 50,000 บาท (หาหมื่นบาทถวน)
รายการ/กิจกรรม/คําชี้แจงการใชงบประมาณ
1. คาอาหาร อาหารวาง เครื่องดื่ม
2. คาจัดทําโลประกาศเกียรติคุณ
3. คาตอบแทนวิทยากร
4. คาใชจายอื่น ๆ
6. การวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ผูเกษียณอายุราชการ มีความ
ภาคภูมิใจ
ผูเกษียณอายุราชการ สามารถ
ใชชีวิตหลังเกษียณอายุราชการ
อยางมีความสุข

งบประมาณ

งบประมาณตามหมวดรายจาย
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ

15,000
20,000
3,000
12,000
วิธีการประเมิน
แบบประเมิน

เครื่องมือที่ใช
แบประเมิน

แบบสอบถาม

แบบสอบถาม

7.ผลที่คาดวาจะไดรับ
1) ผูเกษียณอายุราชการมีความภาคภูมิใจและทําตัวเปนแบบอยางที่ดี
2) ผูเกษียณอายุราชการใชชีวิตหลังเกษียณอายุราชการอยางมีความสุข
............................................
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โครงการที่ 30

พัฒนาศักยภาพของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ขอมีและเลื่อนวิทยฐานะใหสูงขึ้น
แผนงาน
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สนององคประกอบดานที่ 3 ดานประสิทธิภาพทางการศึกษา มาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้ที่ 3 ขอ 3
สนองจุดเนนดานที่
2 ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม
ผูรับผิดชอบโครงการ ผูขับเคลื่อน : นายวลงกรณ บุญเต็ม
ผูกํากับ ดูแล : นายสุทธิพร ไชยพิเดช
ผูรับผิดชอบ : นางสุกฤตา อยูเมี่ยง
ระยะเวลาดําเนินการ
ภายในเดือน กุมภาพันธ 2558
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1. หลักการและเหตุผล
ตามที่ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ.ได กํ า หนดหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารให ข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ทาง การศึ กษา มี วิ ทยฐานะและเลื่ อนวิทยฐานะ ใหห นว ยงานการศึกษาทราบและถือปฏิบัติ ตั้งแต
วั น ที่ 1 ตุ ล าคม ๒2552 นั้ น เนื่ องจาก ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความประสงค
ยื่นคํา ขอ เพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะดั งกล าว ยังมีความเขาใจคลาดเคลื่อน และการปฏิบัติไมเปนไป
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด เพื่อเปนการสรางความเขาใจ และชี้แจงแนวปฏิบัติใหถูกตอง
ตามระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด และเปนไปในทิศทางเดียวกัน กลุมบริหารงานบุคคล
ในฐานะหนวยงานที่รับผิดชอบและกํากับดูแล จึงเห็นควรจัดโครงการพัฒนาศักยภาพของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่ขอมีและเลื่อนวิทยฐานะใหสูงขึ้น
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อสรางความเขาใจ และแนวปฏิบัติ ที่ถูกตองใหแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2) เพื่อพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของผลงานทางวิชาการที่จะขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ
3) เพื่อพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดทําหลักฐาน/เอกสาร ที่เกี่ยวของในการขอมีและ
เลื่อนวิทยฐานะใหสูงขึ้น
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอมีและเลื่อนวิทยฐานะใหสูงขึ้น รอยละ 80
มีความรู ความเขาใจ ระเบียบ/หลักเกณฑและวิธีการ สามารถจัดทําหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวของไดถูกตอง
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3.2 เชิงคุณภาพ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ขอมีและเลื่อนวิทยฐานะใหสูงขึ้น สามารถ
จั ด ทํ า หลั ก ฐาน/เอกสารที่ เ กี่ ย วข อ ง รวมทั้ ง ผลงานทางวิ ช าการ นวั ต กรรมต า ง ๆ ได อ ย า งมี คุ ณ ภาพ
ประสิทธิภาพ เปนประโยชนตอวงการศึกษาตอไป
4. กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน
กิจกรรม
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แตงตั้งคณะทํางาน
3. ประชุมชี้แจงคณะทํางาน
4. จัดทําเอกสารสําหรับผูเขารับการพัฒนาฯ
5. ลงทะเบียนผูเขารับการพัฒนา
6. ดําเนินการประชุมตามโครงการ
7. สรุป/ ประเมินผล/รายงาน
การดําเนินงาน

ระยะเวลา
ตุลาคม 2557
ธันวาคม 2557
มกราคม 2558
มกราคม 2558
มกราคม – กอนการพัฒนา 2 วัน
ภายในเดือนกุมภาพันธ 2558
ภายในเดือนมีนาคม 2558

ผูรับผิดชอบ
นางสุกฤตา อยูเมี่ยง
นางสุกฤตา อยูเมี่ยง
หัวหนาคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน

5. งบประมาณ (√) ตามแผนปฏิบัติการฯ จํานวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน)
(√) อื่น ๆ จากคาลงทะเบียนผูเขารับการประชุมฯ
คนละ 300 บาท จํานวนผูเขารับการประชุม จํานวน 150 คน เปนเงิน 45,000 บาท
รายการ/กิจกรม/คําชี้แจงการใชงบประมาณ

งบประมาณ

1. คาวิทยากร 3 คน
2. คาสถานที่
3. คาอาหารวาง/เครื่องดื่ม/อาหารกลางวัน
4. คากระดาษ และอื่น ๆ สําหรับจัดทําเอกสาร
(ขอถัวจายทุกรายการตามที่จายจริง)

15,000
10,000
15,000
15,000

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
1. ความพึงพอใจของผูเขารับการอบรม - ประเมินความพึงพอใจ
2. ความรู ความเขาใจ
- ทดสอบ กอน/หลัง

.

งบประมาณตามหมวดรายจาย
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ

เครื่องมือที่ใช
- แบบสอบถามความพึงพอใจ
- แบบทดสอบ
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7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ขอมีและเลื่อนวิทยฐานะใหสูงขึ้น ที่เขารับการพัฒนา
ตามโครงการนี้ มีความรู ความเขาใจ สามารถจัดทําเอกสารที่เกี่ยวของในการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ
ไดถูกตองตามระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด รวมทั้งมีความสามารถในการจัดทําผลงาน
ทางวิชาการ นวัตกรรมทางการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ เหมาะสมกับวิทยฐานะที่สูงขึ้น
..........................................
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โครงการที่ 31

การคัดเลือกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหดํารงตําแหนงฯ,
การคัดเลือกบุคคลบรรจุและแตงตั้ง,การยายและแตงตั้งขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
แผนงาน
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สนององคประกอบดานที่ 3 ดานประสิทธิภาพการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้วัดที่ 3 ขอ 4
สนองจุดเนนที่
3 ดานการบริหารจัดการ
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม
ผูรับผิดชอบโครงการ ผูขับเคลื่อน : นายวลงกรณ บุญเต็ม
ผูกํากับดู : นายสิทธิพร ไชยพิเดช
ผูรับผิดชอบ : นางจิราพร วงคสวัสดิ์
ระยะเวลาดําเนินการ 1 มกราคม – 30 กันยายน 2558
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่ องจาก พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2553) และ
พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการการทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มีการกระจายแบงสวนราชการศึกษาธิการ
สงผลใหเกิดเปนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ชื่อในบทบาทตาม พ.ร.บ.ไดกําหนด ใหสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามีหนาที่ในการสนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ โดยให
ดําเนินการดานบุคลากรใหเปนไปตามพ.ร.บ. หลักเกณฑ วิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนดในการบริหารงานบุคคล
ดังนี้
1) การคัดเลือกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหดํารงตําแหนงฯ
2) การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้ง
3) การยายและการแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใหการดําเนินการเปนไป
ดวยความเรียบรอยถูกตอง บริสุทธิ์ยุติธรรม สามารถตรวจสอบได ดวยเหตุผลดังกลาวจึงไดจัดทําโครงการนี้
ขึ้นมา
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดดํารงตําแหนงที่วางอยู
2) เพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้ง
3) เพื่อยายและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแทนตําแหนงวาง
3. เปาหมาย
1) ไดขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหดํารงตําแหนงที่วางอยู
2) ไดบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้ง
3) ตําแหนงที่วางลงมีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายายและแตงตั้งไปดํารง
ตําแหนงที่วาง
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4. กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน
กิจกรรม
ระยะเวลา
4.1 กิจกรรมคัดเลือกขาราชการครู และบุคลากร
1 มกราคม – 30 กันยายน
ทางการศึกษาใหดํารงตําแหนงที่วาง
2558
1) จัดทํารายละเอียดตําแหนงจํานวนอัตราวาง
ที่จะบรรจุและแตงตั้ง คุณสมบัติหลักสูตร วิธีการคัดเลือก
เกณฑการตัดสิน การขึ้นบัญชี และยกเลิกบัญชีผูไดรับ
คัดเลือก
2) ทําเสนอ อ.ก.ค.ศ. พิจารณาอนุมัติตําแหนง
3) ดําเนินการคัดเลือก ตามหลักเกณฑ และวิธีการที่
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาอนุมัติ
4) ดําเนินการพัฒนาผูไดรับการคัดเลือกตาม
หลักเกณฑและวิธีที่ อ.ก.ค.ศ. กําหนด
5) เสนอบรรจุและแตงตั้งผูที่คัดเลือกไดและผาน
การพัฒนาแลว
6) รายงานและสั่งคําสั่งให ก.ค.ศ. ภายใน 7 วัน
4.2 กิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้ง
1 มกราคม – 30 กันยายน
1) สพม.29 จัดทํารายละเอียดขออนุมัติ อ.ก.ค.ศ.
2558
เขตพื้นที่การศึกษา
2) เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาอนุมัติดําเนินการคัดเลือก
3) ดําเนินการคัดเลือก และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษาอนุมัติ
4) พัฒนาผูไดรับการคัดเลือกตามหลักเกณฑ
ที่ ก.ค.ศ.กําหนด
5) เสนอบรรจุและแตงตั้งโดยขออนุมัติ อ.ก.ค.ศ
เขตพื้นที่การศึกษา
6) รายงานสํานักงาน ก.ค.ศ.ทราบ
4.3 การยายและการแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากร
กรกฎาคม และมีนาคม
ทางการศึกษา
2558
1) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทํา รายละเอียด
ตําแหนง จํานวนอัตราวางทําเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษาทราบ

ผูรับผิดชอบ
นางจิราพร
วงศสวัสดิ์
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กิจกรรม
2) ประกาศใหขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ยื่นคํารองขอยายระหวางเดือน กรกฎาคม
และเดือนมีนาคม 2558
3) ดําเนินการตามหลักเกณฑวิธีการในการเตรียม
ขอมูล เพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ.
4) นําเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อพิจารณายาย
5) ประกาศ รายชื่อผูที่ไดรับการพิจารณายาย
6) รายงานผลใหสํานักงาน ก.ค.ศ. ทราบ

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

5. รายละเอียดการใชรายงบประมาณ (/) ตามแผนปฏิบัติการ ( ) อื่น ๆ......................................
จํานวน 90,000 บาท (เกาหมื่นบาทถวน)
1) การคัดเลือกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหดํารงตําแหนงครู จํานวน 30,000 บาท
2) การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแตงตั้ง จํานวน 50,000 บาท
3) การยายและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 10,000 บาท
คําชี้แจงการใชงบประมาณ
1. การคัดเลือกขาราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาใหดํารงตําแหนง
2. การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแตงตั้ง
3. การยายและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
(ขอถัวจายทุกรายการตามที่จายจริง)

งบประมาณตามหมวดรายจาย
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
10,000
19,000
1,000
10,000
-

25,000
10,000

6. การประเมินผล
1) แบบประเมินผลการทํางานตามขั้นตอนในแตละขั้นตอน
2) แบบสรุปผลบัญชีรายชื่อตําแหนงวาง ตําแหนงที่รับยาย
3) สังเกตการณดําเนินงาน
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1) ตําแหนงที่วางมีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปดํารงตําแหนงแทน
2) ตําแหนงวางมีบุคคลไดรับการบรรจุแตงตั้ง
3) มีขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษายายไปดํารงตําแหนงที่วาง
........................................

15,000
-
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โครงการที่ 32
แผนงาน
องคประกอบดานที่
สนองจุดเนนที่
ลักษณะโครงการ
ผูรับผิดชอบ

การสอบคัดเลือกขาราชการครู
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3 ประสิทธิภาพทางการศึกษา มาตรฐานที่ 1 ตัวบงชี้ 3 ขอที่ 5
2 ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา
โครงการใหม
ผูขับเคลื่อน : นายวลงกรณ บุญเต็ม
ผูกํากับดู : นายสิทธิพร ไชยพิเดช
ผูรับผิดชอบ : นางจิราพร วงคสวัสดิ์
ระยะเวลาดําเนินการ 1 กุมภาพันธ 2558 – 30 เมษายน 2558
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. หลักการและเหตุผล
ดวยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เปนหนวยงานทางการศึกษา ทําหนาที่
ตาม พ.ร.บ. การแบ งส ว นราชการให ดํา เนิน การสนับ สนุน การจัดการศึกษาภายในเขตพื้น ที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 ในภาระหนาที่สนับสนุนการจัดการศึกษานั้น เมื่อมีตําแหนงขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาวางลง และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ไดรับแจงจัดสรรอัตราสํานักงานเขต
ตองดําเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรณี พิ เ ศษ โดยจั ด ทํ า รายละเอี ย ดการดํ า เนิ น การสอบคั ด เลื อ กเพื่ อ บรรจุ แ ละแต ง ตั้ ง ตามหลั ก เกณฑ
และวิ ธี ก ารที่ ก.ค.ศ. กํ า หนดและให เ ป น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึ กษา พ.ศ.2547 และที่ แก ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ.2511 ตามมาตรา 45,4,53,133 และ
สํานักงาน ก.ค.ศ ที่ ศธ 0206/ว17 ลว. 11 ตุลาคม 2558 หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว21
ลว. 29 พฤศจิกายน 2548 เพื่อใหไดมาซึ่งบุคคลที่จะเสนอใหครูมีอํานาจ ตามมาตรา 53 แตงตั้งโดยอนุมัติ
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาบรรจุแตงตั้งตอไป

2. วัตถุประสงค
1) เพื่อใหไดบุคคลที่ผานคัดเลือกไดรับการบรรจุแตงตั้งใหรับราชการครู
2) เพื่อเปนการสนับสนุนดานบุคลากรในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา
3. เปาหมาย
1) ไดบุคคลที่ผานการคัดเลือกเพื่อรับการบรรจุใหเขารับราชการเปนขาราชการครู
2) คุณภาพการวัดการศึกษาในสถานศึกษาสูงขึ้น

172
4. กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน
กิจกรรม
1. พิจารณาตําแหนงและรายวิชาเอก
ที่ตองการบรรจุตําแหนงครูผูชวย
2. จัดทํารายละเอียดการคํานวณการสอบ
คัดเลือก เพื่อบรรจุและแตงตั้งตามหลักเกณฑ
และวิธีที่ ก.ค.ศ.กําหนด เชน กําหนด
คุณสมบัติ หลักสูตร วิธีการสอบแขงขัน
เกณฑตัดสิน
3. เสนอ อ.ก.ค.ศ. พิจารณาอนุมัติตําแหนง
และวิธีการดําเนินการสอบคัดเลือก ตามที่
อํานาจเขตกําหนด
4. ดําเนินการสอบคัดเลือกตามรายละเอียด
การดําเนินการสอบ
5. เสนอผูมีอํานาจตาม มาตรา 53 แตงตั้ง
6. สงคําสั่งบรรจุ และใหผูบรรจุแตงตั้งให
ตรวจสอบจัดทําแฟมประวัติ
7. รายงานและสงคําสั่งบรรจุและแตงตั้ง
ใหสํานักงาน ก.ค.ศ.ภายใน 7 วัน

ระยะเวลา
1-10 เมษายน 2558
24 เมษายน 2558

26 เมษายน 2558

14-15 พฤษภาคม 2558
16 พฤษภาคม 2558
17 พฤษภาคม 2558
18 พฤษภาคม 2558

5. รายละเอียดการใชรายงบประมาณ (/) ตามแผนปฏิบัติการ
จํานวน 50,000 บาท (หาหมื่นบาทถวน)
รายการ/กิจกรรม/คําชี้แจงการใชงบประมาณ
1. จัดประชุมและกรรมการดําเนินการสอบ
คัดเลือก
2. จัดคายจัดทําขอสอบคัดเลือก
3. ดําเนินการสอบคัดเลือก ตามขั้นตอน
(ขอถัวจายทุกรายการตามที่จายจริง)

.

ผูรับผิดชอบ
จิราพร วงคสวัสดิ์

( ) อื่น ๆ......................................

งบประมาณตามหมดรายจาย
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ

10,000
30,000

1,000
1,000

.
6,000
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6. การวัดผลประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
บัญชีรายชื่อบุคคลที่ไดรับการเสนอ
ใหบรรจุแตงตั้ง

วิธีการประเมิน
สังเกตการณ
ติดตาม
รายงานผลการดําเนินงาน

เครื่องมือที่ใช
แบบตอบรับการรายงาน
ติดตาม
แบบรายงานผล
การดําเนินงานแตละขั้นตอน

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1) ไดบุคคลที่ผานการคัดเลือก เพื่อเสนอใหบรรจุแตงตั้ง
2) สถานศึกษาไดรับการสนับสนุนดานบุคลากรในการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพสูงขึ้น
...................................................
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โครงการที่ 33

การขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
สูมาตรฐานสากล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
แผนงาน
ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สนององคประกอบดานที่ 3 ดานประสิทธิภาพทางการศึกษา มาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้ที่ 5 ขอ 1,2,3,4
มาตรฐานที่ 3 ตัวบงชี้ที่ 1
สนองจุดเนนที่
3 ดานการบริหารจัดการ
ลักษณะโครงการ
ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบโครงการ ผูขับเคลื่อน : นางวาณี ผิวหอม
ผูกํากับ ดูแล : นายสําเนียง คําโฮม
ผูรับผิดชอบ : นางบุญมี พลพิทักษ
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558
.........................................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาการบริหารการศึกษามุงผลสัมฤทธิ์ไปสูมาตรฐานสากลตองหาขอมูลสรุปปญหากําหนด
กลยุทธ กําหนดวิธีการดําเนินการและติดตามประเมินผล
การติ ดตาม (Monitoring) คื อ การเก็บ รวบรวมขอมูล การปฏิบัติงานตามแผนงานที่กําหนดไว
เพื่อตัดสินใจแกไขปรับปรุงวิธีการปฏิบัติใหผลงานเปนไปตามแผนงานอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยมุง
ที่จะตอบคําถามหลักวา ในการดําเนินงานนั้นไดรับทรัพยากรครบถวนหรือไมไดปฏิบัติงานตามแผนงาน
ที่กําหนดหรือไม ไดผลตรงตามที่กําหนดหรือไม ขอมูลจากการติดตามจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการเรงรัด
ใหงานและโครงการดําเนินไปตรงตามเปาหมายของแผนงานและเสร็จภายในกําหนดเวลา การติดตามผล
จึ งต องดํ า เนิ น การอย า งสม่ํ า เสมอในหน ว ยงานเพื่อเป น ขอมูล ยอนกลั บ ใหตนเอง ผูบั งคับ บัญ ชาขั้น ต น
ผูบังคับบัญชาระดับสูง ตลอดจนผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการทุกระดับเพื่อใหคําแนะนําชวยเหลือ แกไข
อํานวยความสะดวก ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวอยางมี
ประสิทธิภาพ
การประเมินผล (Evaluation) คือ การตรวจสอบความกาวหนาของแผนงาน/โครงการ ตลอดจน
การพิ จารณาผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการนั้นๆ วามีมากนอยเพียงใด เมื่อเปรีย บเทีย บกับเกณฑที่
กําหนดขึ้น จึงเปนกระบวนการบงชี้ถึงคุณคาของแผนงาน/โครงการ
การรายงานผล (Report) คื อ การเขีย นรายละเอียดตาง ๆ เกี่ย วกับ การดําเนิน งานของบุคคล
ในหนวยงาน ซึ่งรายงานแตละประเภทนั้น ก็จะมีวิธีการเขียนที่แตกตางกันออกไป รายงานจึงเปนสิ่งจําเปน
และสําคัญในการบริหารงาน
จากที่ กลาวมาขางตน ในเรื่องของการติดตาม การประเมิน และการรายงานผลการดําเนินงาน
จึงเปนสิ่งที่สําคัญในการบริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนอยางยิ่ง
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2. วัตถุประสงค
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และยกระดับคุณภาพการศึกษาสูมาตรฐานสากล
2. เพื่อรองรับการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและผูตรวจราชการสํานัก
นายกรัฐมนตรีและคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. เพื่อนําผลที่ไดรับเปนขอมูลใชประกอบการพิจารณาการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น
ในปตอ ๆ ไป
4. เพื่อนําผลที่ไดรับเปนขอมูลใชประกอบการพิจารณาการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น
ในปตอ ๆ ไป
6. เพื่อเผยแพรผลการดําเนินงานสูสาธารณชน ทราบความเคลื่อนไหวตลอดจนการพัฒนาในทุก ๆ
ดาน ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา และใชเปนฐานขอมูลของการมีสวนรวมจากองคกรภายนอก
3. เปาหมาย
3.1 ดานปริมาณ
1) จัดทําเอกสารรายงานผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 จํานวน 100 เลม
2) โรงเรี ย นในสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 29 จํ า นวน 81
โรงเรียน
3.2 ดานคุณภาพ
1) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มีการบริหารงานการศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพ
2) คุณภาพการศึกษาไดรับการพัฒนาสูงขึ้น
3) สาธารณชนไดรับทราบผลการจัดการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 29
4) มี ข อ มู ล ในการรั บ การประเมิ น จากผู ต รวจสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี แ ละสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน
กิจกรรม
ระยะเวลา
เสนอขออนุมัติโครงการเพื่อดําเนินการตาม ตุลาคม 2557
กิจกรรม 1-3
กิจกรรมที่ 1
รายงานผลการดําเนินงาน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2557
1. เสนอแตงตั้งคณะกรรมการรายงานผล ตุลาคม 2557 – พฤศจิกายน
การดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2557
2557

ผูรับผิดชอบ
นางบุญมี พลพิทักษ

นางบุญมี พลพิทักษ
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กิจกรรม
2. ประชุมคณะกรรมการเพื่อออกแบบ
เครื่องมือในการรายงานผลการดําเนินงาน
และขับเคลื่อนการพัฒนาการบริหาร
การศึกษาไปสูเปาหมาย
3. จัดเก็บ รวบรวมวิเคราะหขอมูลและ
สรุปผลโครงการปงบประมาณ พ.ศ. 2557
4. นําเสนอ ผอ.สพม.29 และ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อพิจารณาอนุมัติและเห็นชอบรายงาน
ผลการดําเนินงาน
5. จัดทําเอกสารรายงานผล
การดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2557
6. รายงานผล สพฐ./สพท.ทั่วประเทศ
กิจกรรมที่ 2
การตรวจราชการของผูตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการและผูตรวจราชการ
สํานักนายกรัฐมนตรีตามนโยบายการตรวจ
ราชการแบบบูรณาการ
1. ประสานแผนการตรวจ
ราชการของผูตรวจราชการกระทรวงศึกษา
และผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
ตามนโยบายการตรวจราชการแบบบูรณาการ
2. ประชุมเตรียมรับการตรวจราชการ
3. จัดทํารายงานผลการตรวจราชการ
กิจกรรมที่ 3
การติดตามและประเมินผลการบริหาร
จัดการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2557
1. ประสานงานกับ สพฐ.

ระยะเวลา
ธันวาคม 2557

ผูรับผิดชอบ

มกราคม 2558 – กุมภาพันธ
2558
มีนาคม 2558

เมษายน 2558

พฤษภาคม 2558
นางบุญมี พลพิทักษ

ตุลาคม 2557 – กันยายน
2558

ต.ค. 2557 – ก.ย. 2558
ต.ค. 2557 – ก.ย. 2558
นางบุญมี พลพิทักษ

ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558
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กิจกรรม
2. การประชุมชี้แจงรายละเอียด
การติดตามผลการบริหารจัดการ
เขตพื้นที่การศึกษาและพรอมรับการติดตาม
จาก สพฐ.ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
3. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
4. แจงผูเกี่ยวของทราบและเตรียมขอมูล
5. เชิญผูเกี่ยวของนําขอมูลมาวิเคราะห
6. จัดทํารูปเลมพรอมเอกสารอางอิง
กิจกรรมที่ 4 การจัดประกวดนิทรรศการ
ผลการดําเนินงานตามองคประกอบระดับ
เขตพื้นที่การศึกษาประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2557

ระยะเวลา
เมษายน 2558

พฤษภาคม 2558
มิถุนายน 2558
กรกฎาคม 2558
สิงหาคม 2558 – กันยายน
2558
กรกฎาคม – กันยายน 2558

ผูรับผิดชอบ

นางบุญมี พลพิทักษ

5. งบประมาณ (/) ตามแผนปฏิบัติการฯ
( ) อื่น ๆ .........................................
จํานวน 220,000 บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถวน)
งบประมาณตามหมวดรายจาย
รายการ/กิจกรรม/คําชี้แจงการใชงบประมาณ งบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
กิจกรรมที่ 1
1.ประชุมคณะกรรมการเพื่อออกแบบ
เครื่องมือในการรายงานผลการดําเนินงาน
ประจําปงบประมาณ 2557 จํานวน 30 คน
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
750
(30 คน X 25 บาท X 1 วัน)
- จัดทําเอกสารประกอบการประชุม
600
จํานวน 30 ชุด (30 ชุด X 20 บาท)
- จัดทํารางเอกสารรายงานผลการ
1,600
ดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2557 เสนอตอ
ผอ.สพม.29/คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
จํานวน 20 เลม (20 เลม X 80 บาท)
- จัดทําเอกสารรายงานผลการ
20,000
ดําเนินการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
จํานวน 100 เลม (100 เลม X 200 บาท)
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รายการ/กิจกรรม/คําชี้แจงการใชงบประมาณ

งบประมาณ

กิจกรรมที่ 2
1.ประชุมเตรียมรับการตรวจราชการ
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม(20 คน X 25 บาท)
- คาจัดทําเอกสารรายงานผลการ
ตรวจราชการ (30 ชุด X 80 บาท)
กิจกรรมที่ 3
1.ประชุมชี้แจงรายละเอียดการติดตามฯ และ
ประชุมผูเกี่ยวของ จํานวน 3 ครั้ง
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(30 คน X 25 บาท X 3 ครั้ง)
- จัดทําเอกสารประกอบการประชุม
(30 ชุด X 20 บาท X 3 ครั้ง)
2. คณะกรรมการออกติดตามผล
การบริหารจัดการตามองคประกอบ
(กรอกขอมูลผลการบริหารจัดการสํานักงาน

งบประมาณตามหมวดรายจาย
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ

500
2,400

2,250
1,800
16,600

เขตพื้นที่การศึกษา ทางระบบอิเล็กทรอนิกส e-MES)

3. คาจัดทําเอกสารรายงานผลการ
บริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จํานวน 50 เลม (30 เลม X 80 บาท)
กิจกรรมที่ 4
1. การจัดประกวดนิทรรศการผลการดําเนินงาน
ตามองคประกอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
2. คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม
3. คาหองประชุม
4. คาตอบแทนกรรมการตัดสิน
5. คาตอบแทนโรงเรียนในสหวิทยาเขต 1-8
6. คาวัสดุอุปกรณ
7.คาถายเอกสาร
รวมงบประมาณ
(ขอถัวจายทุกรายการตามที่จายจริง)

2,400

75,000
3,000
9,000
80,000

220,000

105,600

81,500

3,100
1,000
32,900
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6.การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
ผลผลิต (Outputs)
- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
-ตรวจสอบจากเอกสาร
มัธยมศึกษา เขต 29 มีเอกสาร “รายงาน
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ
พ.ศ. 2557”
- รายงานผลการตรวจราชการ
-ตรวจสอบจากเอกสาร
- รายงานผลการดําเนินงานการบริหาร -ตรวจสอบจากเอกสาร
จัดการเขตพื้นที่การศึกษา ตาม
องคประกอบทั้ง 4 ดาน
ผลลัพธ (Outcomes)
- ทุกกลุมงานสามารถนําขอมูลมา
- ดูจากผลการตอบรับ
วิเคราะห เพื่อปรับปรุงพัฒนางานในดาน เอกสารที่ สพท.จัดสงให
ตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- สาธารณชนสามารถทราบ
ความเคลื่อนไหวและการพัฒนา
การจัดการศึกษาของ สพม.29

เครื่องมือที่ใช
- แผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2557
- แบบสรุปผลการดําเนินงาน
ตามโครงการ
- แบบฟอรมการรายงานของ
ผูตรวจราชการ
- แบบฟอรมการรายงานของ
สํานักติดตามฯ (สพฐ.)

- แบบสอบถาม

7. ผลคาดวาจะไดรับ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 สามารถสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ไดสอดคลองกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และจังหวัด ไดอยางมีประสิทธิภาพ พรอมทั้งสาธารณชนไดทราบความเคลื่อนไหว ตลอดจนการพัฒนา
ในทุก ๆ ดานที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาและเพื่อใชเปนฐานขอมูลของการมีสวนรวมจากองคกรภายนอก
ตอไป
...............................................
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โครงการที่ 34
การพัฒนาสงเสริมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ประจําปการศึกษา 2558
แผนงาน
ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพผูการศึกษา
สนององคประกอบดานที่ 2 ดานคุณภาพทางการศึกษา องคประกอบที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 2.2.3
สนองจุดเนนที่
1 ดานโอกาสทางการศึกษา
ลักษณะโครงการ
ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบโครงการ ผูขับเคลื่อน : นายวัลลี ผิวหอม
ผูกํากับ ดูแล : นางสาวทิพรรณ เถาวโท
ผูรับผิดชอบ : นางสาวทิพวรรณ เถาวโท
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
1. หลักการและเหตุผล
คุณธรรมและจริยธรรมระดับบุคคลในสังคมประชาธิปไตย หมายถึง สภาพคุณงามความดีที่เปน
ประโยชนของปจเจกบุคคล แนวคิดเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมระดับบุคคล มีผูจําแนกบุคคลออกไป
ตามสถานภาพในสั ง คม เช น ในฐานะเป น สมาชิ ก ของประเทศ และในฐานะผู นํ า หรื อ ผู ป กครอง
การมีคุณธรรมและจริยธรรมระดับบุคคล มีความสําคัญตอการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เนื่องจาก
หลักการอิสรภาพ เสรีภาพ และความเสมอภาพของประชาธิปไตยมีความเสี่ยงตอ การทําใหเกิดความ
เหลื่อมล้ําในสังคม ถาสมาชิกในสังคมขาดคุณธรรมและจริยธรรมระดับบุคคลในสังคมประชาธิปไตย จําแนก
ออกเปนสองสวน คือ การมีคุณสมบัติของมนุษยที่ดี และ การเปนประชาชนที่ดีในสังคมประชาธิปไตย เชน
ความดีที่พึงมีในตัวบุคคล อาทิ ความซื่อสัตย การทําความดี ความเมตตา การยึดมั่นในหลักธรรม ในสวน
ที่สองจะไดนําเสนอ คุณสมบัติรวมของสังคมที่คาดหวังในตัวบุคคล และคานิยมหลักคนไทย 12 ประการ
ใหสอดคลองกับชวงวัยแตละระดับชั้น
จากหลักการและเหตุผลดังกลาว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จึงไดจัดทํา
โครงการการพัฒนาสงเสริมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ประจําปการศึกษา 2558 ขึ้นมา
2. วัตถุประสงค
1) เพื่ อ ให นั ก เรี ย นแกนนํ า ต น กล า คุ ณ ธรรม ในสั ง กั ด ได รั บ การพั ฒ นาและเป น แบบอย า งที่ ดี
ในการดําเนินกิจกรรมดานคุณธรรมในโรงเรียน
2) เพื่อสงเสริมใหนักเรียนแกนนําตนกลาคุณธรรม สามารถนํากิจกรรมคุณธรรมในโรงเรียนไปใช
ประโยชนในชุมชนไดเต็มความสามารถ
3) เพื่อสงเสริมใหนักเรียนแกนนําไดนํากิจกรรมการสงเสริมคุณธรรมไป
4) นั ก เรี ย นในสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 29 ที่ ไ ด รั บ การพั ฒ นา
ดานคุณธรรมจริยธรรม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม
สูงขึ้น
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3. เปาหมาย
3.1 ดานปริมาณ
1) นั ก เรี ย นแกนนํ า ต น กล า คุ ณ ธรรมโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาในสั ง กั ด ทุ ก โรงเรี ย น ๆ
ละ 3 คน จํานวน 243 คน
2) สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 29 และโรงเรี ย นทุ ก โรงในสั ง กั ด
ดําเนินการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนในสังกัดทุกคน
3) นักเรียนแกนนําตนกลาคุณธรรม ในสังกัด ทั้ง 81 โรงเรียน รายงานผลการดําเนินการ
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
4) นักเรียนแกนนําตนกลาคุณธรรม ทุกคนสามารถจัดกิจ กรรมสงเสริมคุณธรรม และ
กิจกรรมสําคัญทางพุทธศาสนาไดอยางถูกตอง
3.2 ดานคุณภาพ
1) นั ก เรี ย นแกนนํ า ต น กล าคุ ณธรรม ทุก คนสามารถพัฒ นาเครื อข ายคุ ณธรรมดํา เนิ น
กิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมไดอยางครบถวนทุกกิจกรรม
2) โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด ทุกโรงเรียน ดําเนินกิจกรรมดานการสงเสริมคุณธรรม
และรายงานผลการดําเนินการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ทุกโรงเรียน
3) โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดที่มีผลงานดีเดน ไดรับรางวัลโรงเรียนสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมดีเดน ประจําป 2558
4) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 สามารถจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม นักเรียนในสังกัด ไดครบทุกโรงเรียน
4. กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน
4.1 พัฒนานักเรียนแกนนําตนกลาคุณธรรม ประจําปการศึกษา 2558
กิจกรรม
ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
1. กิจกรรมคายพัฒนาสงเสริม
ม.ค. 2558 – 30 เมษายน 2558 นางสาวทิพวรรณ เถาวโท
ศักยภาพนักเรียนแกนนําดานคุณธรรม
ระยะเวลาในการดําเนินการ 2 วัน
จริยธรรม “ตนกลาคุณธรรม ประจําป
1 คืน
2558”
นางสาวทิพวรรณ เถาวโท
2. กิจกรรมประกวด
ระยะเวลาในการดําเนินการ
1) โครงการสงเสริมคุณธรรม
พ.ค. 2558 – 30 มิถุนายน 2558
จริยธรรม ของโรงเรียนในสังกัด
- คัดเลือกตัวแทนโรงเรียนในสังกัด
สหวิทยาเขต
- คัดเลือกตัวแทน สพม.29 เพื่อรับรางวัล
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4.2 ประจําปการศึกษา 2558
กิจกรรม
ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
นางสาวทิพวรรณ เถาวโท
1. กิจกรรมคายพัฒนาสงเสริม
ม.ค. 2558 – 30 เมษายน 2558
ศักยภาพนักเรียนแกนนําดานคุณธรรม ระยะเวลาในการดําเนินการ 2 วัน 1 คืน
จริยธรรม “ตนกลาคุณธรรม ประจําป
2558”
2. กิจกรรมประกวด
1 . กิ จ ก ร ร ม ส ง เ ส ริ ม คุ ณ ธ ร ร ม ระยะเวลาในการดําเนินการ
พ.ค. 2558 – 30 มิถุนายน 2558
จริยธรรม ของโรงเรียนในสังกัด
2. กิจกรรมประกวดโรงเรียน
สงเสริมกิจกรรมจิตอาสา
3. กิ จ กรรมประกวดโรงเรี ย น
สงเสริมการนําคานิยมหลักคนไทย 12
ประการสูการพัฒนาผูเรียน
- คัดเลือกตัวแทนโรงเรียนในสังกัด
ตัวแทนสหวิทยาเขต ๆ ละ 1 โรงเรียน
- คั ด เลื อ กตั ว แทน สพม.29 เพื่ อ รั บ
รางวัล ทั้ง 3 กิจกรรม

นางสาวทิพวรรณ เถาวโท
นางปกรธัศฎี สมงาม

5. งบประมาณ (/) ตามแผนปฏิบัติการฯ
( ) อื่น ๆ.......................................
จํานวน 170,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถวน)
5.1 กิจกรรมคายพัฒนาสงเสริมศักยภาพนักเรียนแกนนําดานคุณธรรม จริยธรรม “ตนกลาคุณธรรม
ประจําป 2558” งบประมาณ 130,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถวน)
รายการ/กิจกรรม/คําชี้แจง
การใชงบประมาณ
1. จัดทําโครงการ
2. เสนอโครงการ
3. จัดทําโครงการ / ขออนุมัติโครงการ
4. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
5. ประชุมคณะกรรมการ
6. ดําเนินการพัฒนา คายพัฒนาคุณธรรม
นักเรียนแกนนําตนกลาคุณธรรม

งบประมาณที่ใช
คาตอบแทน
-

คาใชสอย
1,900
120,000

คาวัสดุ
-

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ตุลาคม 2557
ตุลาคม 2557
พฤศจิกายน 2557

มีนาคม 2558
มีนาคม 2558
มีนาคม 2558
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รายการ/กิจกรรม/คําชี้แจง
การใชงบประมาณ
7. ประชุมสรุปผลการดําเนินงาน และ
ประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ
8. รายงานผลการดําเนินงาน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

งบประมาณที่ใช
คาตอบแทน

คาใชสอย
1,900

คาวัสดุ
-

123,800

6,200

ระยะเวลา
ดําเนินการ
เมษายน 2558

130,000

5.2 กิจกรรมประกวด , เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู มอบรางวัลโรงเรียน ที่ไดรับรางวัลทั้ง 3 กิจกรรม
ประจําป 2558” งบประมาณ 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถวน)
งบประมาณที่ใช
รายการ/กิจกรรม/คําชี้แจง
ระยะเวลาดําเนินการ
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
การใชงบประมาณ
3. จัดทําโครงการ / ขออนุมัติโครงการ
ตุลาคม 2557
4. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
มีนาคม 2558
5. ประชุมคณะกรรมการประเมินผล
1,000
มีนาคม 2558
การประกวด
6. ดําเนินการประกวดโรงเรียนสงเสริม
10,000
มิถุนายน 2558
คุณธรรมดีเดน
7. ประชุมสรุปผลการประเมินการดําเนินงาน
1,000
กรกฎาคม 2558
ประกวดทั้ง 3 กิจกรรม
8. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู และมอบรางวัล
18,000
สิงหาคม 2558
โรงเรียนที่ชนะเลิศอันดับ 1-3 และรางวัล
ชมเชย ทั้ง 3 กิจกรรม
9. สรุปรายงานผลการดําเนินงาน
กันยายน 2558
10. รวมงบประมาณทั้งสิ้น
40,000
40,000
(ขอถัวจายทุกรายการตามที่จายจริง)
5. สนองตอแนวทางการจัดทําแผน
จุดเนนที่ 2 ดานคุณภาพการศึกษา
องคประกอบที่ 2 การปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม ความเปนไทย วิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

.
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6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
รายงานผลการดําเนินโครงการ
ประกวดผลการดําเนินงาน

วิธีการประเมิน
ประเมินความพึงพอใจ
ประเมินผลการจัดกิจกรรม

เครื่องมือที่ใช
แบบประเมินความพึงพอใจ
แบบประเมินผลการจัดกิจกรรม

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
ดานผูเรียน นักเรียนในสังกัด จํานวน 81 โรงเรียน และ สามารถเปนแบบอยางที่ดี มีความเปน
ผูนํา สามารถพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ใฝเรียนรู มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ภาคภูมิใจในความเปนชาติไทยและนําคานิยมหลัก
คนไทย 12 ประการ สูการพัฒนาผูเรียนในรูปแบบตาง ๆ
ดานกระบวนการภายใน นั ก เรี ย นแกนนํ า ในสั ง กัด จํ า นวน 243 คน ได รั บ การพั ฒ นาการ
คุณลักษณะอันพึงประสงค การสรางวินัยและพัฒนาคุณธรรมเปนแบบอยางที่ดีเพื่อโรงเรียนและสังคมและ
มีจิตสาธารณะทั้งในและนอกสถานศึกษา
…………………………………..

185
โครงการที่ 35
ประกวดโครงงานนักเรียนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท
แผนงาน
ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สนององคประกอบดานที่ 4 ดานนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายขอที่ 7
สนองจุดเนนที่
1 ดานผูเรียน
ลักษณะโครงการ
ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบ
ผูขับเคลื่อน : นายวัลลี ผิวหอม
ผูกํากับ ดูแล : นางสาวทิพวรรณ เถาวโท
ผูรับผิดชอบ : นางปกรธัศฎี สมงาม กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558
....................................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (2540-2544) มุงให “คนเปนศูนยกลางในการ
พัฒนา” สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในฐานะที่เปนองคกรหลักมีหนาที่จัดการศึกษา สรางคนใหมีความรู
และพัฒนาใหมีคุณภาพ การสงเสริมใหนักเรียนมีพัฒนาการทางวิชาการเปนภารกิจสําคัญประการหนึ่ง
ซึ่งมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท จังหวัดนครราชสีมา ไดจัดประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาคขึ้น เพื่อให
จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไดคัดเลือกและสงโครงการเขารวมประกวด จึงไดจัดประกวดโครงงาน
นักเรียน นักศึกษา ขึ้น สงผลใหมีการพัฒนาการทางดานอารมณ และสติปญญา และสรางสรรคผลงานที่ดี
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อสงเสริมใหครู นักเรียนที่มีความรู ความสามารถ ไดมีโอกาสนําเสนอผลงานตอสาธารณชน
2) เพื่อใหนักเรียนใหความสําคัญกับกระบวนการคิดในการพัฒนางานวิชาการ
3) เพื่อสงเสริมใหมีนิสัยใฝรู สรางสังคมแหงการเรียนรูอยางมีคุณภาพ และสนับสนุนปจจัย
ที่กอใหเกิดการเรียนรู
4) เพื่อคัดเลือกผลงานที่ชนะเลิศเขารวมประกวดในระดับภูมิภาค
3. เปาหมาย
1) โรงเรียนใน 8 สหวิทยาเขต ไดสงผลงานเขารวมประกวดทุกกลุมสาระ
2) โรงเรี ย นทุกสั งกั ด ที่ มีนั กเรี ยนระดับ มัธยมศึกษาตอนตน และระดับ มัธ ยมศึกษาตอนปลาย
มีความรูและคัดเลือกผลงานเขารวมประกวด
3) โรงเรียนทุกสังกัด ที่มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สงผลงานเขารวมประกวดคัดเลือกเปนตัวแทนของจังหวัด
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4. กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน
กิจกรรม
1. คัดเลือกโครงงานในสหวิทยาเขต
2. จัดประกวดโครงงานนักเรียน
ระดับจังหวัด
3. สงผลงานเขารวมประกวดระดับภาค

ระยะเวลา
มิถุนายน 2558
กรกฎาคม 2558

ผูรับผิดชอบ
นางปกรธัศฎี สมงาม

สิงหาคม 2558

5. งบประมาณ (/) ตามแผนปฏิบัติการ ( ) อื่น ๆ....................................
จํานวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถวน)
งบประมาณตามหมวดรายจาย
รายการ/กิจกรรม/คําชี้แจงการใชงบประมาณ งบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
1. จัดประกวดโครงงานนักเรียน ระดับ
15,000
13,000
2,000
มัธยมศึกษาตอนตน
2. จัดประกวดโครงงานนักเรียน ระดับ
13,000
12,000
1,000
มัธยมศึกษาตอนปลาย
3. นิเทศ ติดตาม และประเมินการดําเนินงาน
2,000
2,000
รวมทั้งสิ้น 30,000
25,000
5,000
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช
1. รูปแบบการดําเนินงานจัดประกวด
- สังเกต, สอบถาม,
- แบบสังเกต
โครงงาน
สัมภาษณ
แบบสอบถาม
2. นักเรียนที่เขารวมประกวดไดรับการพัฒนา - สังเกต ,สอบถาม,สัมภาษณ แบบสัมภาษณ
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1) เพื่อใหครู นักเรียน มีความรู ความเขาใจ สามารถพัฒนาทักษะกระบวนการคิดในการผลิต
ผลงาน และนําผลงานไปกําหนดกิจกรรมการเรียน การสอน ประกอบอาชีพ
2) เพื่อใหนักเรียน รูจักการทํางานเปนทีม และไดรับคําปรึกษา แนะนําที่ถูกตองจากครูที่ปรึกษา
3) สงเสริมและสนับสนุนใหมีการสนับสนุนกิจกรรม และติดตามประเมินผล
......................................................
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โครงการที่ 36
พัฒนานักเรียนดานกีฬา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
แผนงาน
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สนององคประกอบดานที่ 3 ดานประสิทธิภาพทางการศึกษา มาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้ที่ 1 ขอ 7
สนองจุดเนนที่
1 ดานผูเรียน
ลักษณะโครงการ
ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบโครงการ ผูขับเคลื่อน : นายวัลลี ผิวหอม
ผูกํากับ ดูแล : น.ส.ทิพวรรณ เถาวโท
ผูรับผิดชอบ : นางณิรชา ทิณพัฒน
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 2542 ซึ่งเปนกฎหมายแมบทที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา
แหงชาติ มาตรา 6 การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ
สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยาง
มีความสุข
ทั้งนี้ การจัดกระบวนการเรียนรูเปนหัวใจสําคัญที่สงผลใหผูเรียนเพิ่มผลสัมฤทธิ์โดยตรง กลาวคือ
การฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรู มาใชเพื่อปองกัน
และแกไขปญหา การฝกปฏิบัติใหทําได คิดเปน รักการอาน และเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง จัดการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการโดยผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม
คานิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชาโดยอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวน
จากหลักการและเหตุผลดังกลาว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ตระหนัก
ในความสําคัญ และความจําเปนในจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงไดจัดกิจกรรมพัฒนากีฬานักเรียน ในสังกัด
โดยไดนํานโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ ไดกําหนด 8 คุณธรรมพื้นฐาน เพื่อเปนแนวทางใหสถานศึกษา
นําไปประยุกตใช คือ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้ําใจ และใหดําเนินการตาม
ยุทธศาสตร 4 ประการไดแก
1. การปลูกจิตสํานึก สรางเจตคติ ปรับพฤติกรรม
2. ปรับกระบวนการเรียนรูหาตนแบบสืบทอด
3. สรางและขยายระบบเครือขาย
4. การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หลักการและเหตุผลรวมทั้งยุทธศาสตร ดังกลาวสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
รวมกับโรงเรียนนารีนุกูล และโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน จึงไดจัดทําโครงการพัฒนากีฬาสําหรับนักเรียน
ในสังกัด ประจําปการศึกษา 2558 ขึ้นมา ดังนี้
การแขงขันกีฬา “สพม.เกมส” ครั้งที่ 3 ประจําปการศึกษา 2558 จํานวน 4 ชนิดกีฬา
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2. วัตถุประสงค
2.1 ผลผลิต (Outputs)
1) เพื่อใหนักเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดทุกโรงเรียน ไดมีทักษะในดานกีฬา รูแพ รูชนะ
และรูอภัย
2) เพื่อใหนักเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด ไดแสดงออกถึงความเปนผูนําผูตาม ที่ดี มีความ
รับผิดชอบ ซื่อสัตย สามัคคี
2.2 ผลลัพธ (Outcomes)
1) เพื่อปลูกฝง สงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด ไดแสดงออกในทางที่ดี
และมีจิตสาธารณะดานการบริการชวยเหลือโรงเรียน ชวยเหลือผูอื่น และชวยเหลือสังคม
2) นักเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัด ไดรับการสงเสริมความมีวินัยและความ มีน้ําใจ
ที่จะบําเพ็ญประโยชนเพื่อสังคม
3. เปาหมาย
นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด จํานวน 81 โรงเรียน
3.1 เชิงปริมาณ
1) นักเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดไดรับการสงเสริมความมีวินัย และความมีน้ําใจที่จะเปน
นักกีฬาที่ดี ทั้ง 4 ชนิดกีฬา ๆ ละ 8 ทีม รวมทั้งสิ้น จํานวน 32 ทีม
2) โรงเรียนในสังกัดใชกิจกรรมกีฬาพัฒนาการสงเสริมการเรียนรูดานกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน
3) นักเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดที่ไดรับการคัดเลือกเปนตัวแทนนักกีฬา มีความสามัคคี
ไดรับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนการสรางวินัยและความมีนําใจที่จะบําเพ็ญประโยชน เพื่อสวนรวม
3.2 เชิงคุณภาพ
1) นักเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด สามารถบําเพ็ญประโยชนตอสวนรวม และเสริมสราง
ความมีวินัยและใหบริการสวนรวมไดอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
2) นักกีฬาไดรับการพัฒ นาทางดานวินัย ความรับผิดชอบตอตนเอง สั งคม ทําความดี
เพื่อพัฒนาศักยภาพดานกีฬา และเปนผูนําในการพัฒนาดานกีฬาสามารถเปนแบบอยางที่ดีตอสังคม
4. กิจกรรมขั้นตอนการดําเนินงาน
การพัฒนากีฬาโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
กิจกรรม
ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
การแขงขันกีฬา “สพม.เกมส”
1 ต.ค. 2557 – 30 กันยายน 2558 นายวัลลี ผิวหอม
ครั้งที่ 3 ประจําปการศึกษา
นางสาวทิพวรรณ เถาวโท
2558 จํานวน 4 ชนิดกีฬา
นางณิรชา ทิณพัฒน
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5. งบประมาณ (/) ตามแผนปฏิบัติการฯ
( ) อื่น ๆ...........................
จํานวน 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถวน)
รายการ/กิจกรรม/คําชี้แจงการใช
งบประมาณที่ใช
ระยะเวลาดําเนินการ
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ
งบประมาณ
ตุลาคม 2557
1. จัดทําโครงการ
ตุลาคม 2557
2. เสนอโครงการ
พฤศจิกายน 2557
3. ขออนุมัติโครงการ
ธันวาคม 2557
4. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
ธันวาคม 2557
5. ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
10,000
จัดการแขงขันกีฬา
6.ประชาสัมพันธการจัดการแขงขันกีฬา
10,000 มกราคม – กุมภาพันธ2558
มีนาคม - กันยายน 2558
7. จัดการแขงขันกีฬา
50,000
กันยายน 2558
8. สรุปผลการแขงขัน
10,000
กันยายน 2558
9. รายงานผลการแขงขันกีฬา
รวมทั้งสิ้น
70,000 10,000
80,000 บาท
6. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (KPI)
ดานผูเรียน นักเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด จํานวน 81 โรงเรียน สามารถเปนนักกีฬาที่ดี มีความ
เปนผูนําและรูแพ รูชนะ รูอภัย สามารถเปนแบบอยางในการปฏิบัติตนเปนเยาวชนที่ดีของประเทศชาติ
ดานกระบวนการภายใน นักเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด ไดรับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
การสรางวินัยและความมีนําใจที่เปนแบบอยางที่ดีเพื่อโรงเรียนและสังคมเปนแบบอยางที่ดีในการดําเนิน
ชีวิต
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1) นักเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ไดรับการ
สงเสริมความมีวินัยและความมีน้ําใจที่จะบําเพ็ญประโยชนเพื่อสังคม
2) โรงเรียนในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 สามารถจัดการศึกษาตามกรอบ
ภารกิจงานที่ สพม.29 และ สพฐ. มอบหมายเต็มตามศักยภาพ ทําใหเกิดผลสําเร็จ ในการปฏิบัติงาน
อยางมีประสิทธิภาพสงผลตอคุณภาพของนักเรียนในสังกัดทุกคน
......................................................

.
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โครงการที่ 37
เครือขายสภานักเรียนไทย สํานึกไทย เทิดไทสถาบันพระมหากษัตริย
แผนงาน
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สนององคประกอบดานที่ 3 ดานประสิทธิภาพทางการศึกษา มาตรฐานที่ 2 บงชี้ที่ 1 ขอ 7
สนองจุดเนนที่
1 ดานผูเรียน
ลักษณะโครงการ
โครงการตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบโครงการ ผูขับเคลื่อน
: นายวัลลี ผิวหอม
ผูกํากับ ดูแล : นางสาวทิพวรรณ เถาวโท
ผูรับผิดชอบ : นางณิรชา ทิณพัฒน
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1. หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยมี ก ารปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย ท รงเป น ประมุ ข
ยึดหลักการสําคัญ 5 ประการ คือ หลักสิทธิเสรีภาพ หลักความเสมอภาค หลักนิติธรรม หลักการใชเหตุผล
และหลักการยอมรั บเสีย งขางมากที่ตองเคารพสิทธิเสีย งขางนอย วิถีการดําเนินชีวิตประชาธิปไตยของ
ประชาชนในสังคม ถือเปนสวนสําคัญในการสรางความเขมแข็งของระบอบประชาธิปไตย ซึ่งรูปแบบของวิถี
ประชาธิปไตยนั้นขึ้นอยูกับการบมเพาะวิธีคิดและวิถีชีวิตของคนในสังคมที่ถายทอดกันมาจากรุนหนึ่งไปยัง
อีกรุน หนึ่ง โดยผานกระบวนการหลอหลอมทางสังคม ไดแก ครอบครัว ครู กลุมเพื่อน และสื่อมวลชน
จนกลายเปนวิถีประชาธิปไตย การดําเนินชีวิตของบุคคลในสังคม โดยยึดหลักประชาธิปไตยในการอยู
รวมกัน รูจักเคารพในสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น เคารพกติกาของสังคม มีความรับผิดชอบและทําประโยชน
ตอสังคมสวนรวม มีการชวยเหลือเกื้อกูล ในสวนของโรงเรียน มีความจําเปนอยางยิ่งในการสงเสริมพัฒนา
ประชาธิ ปไตยในโรงเรีย น เพื่ อพั ฒนาเด็กและเยาวชนใหมีวิถีชีวิตประชาธิป ไตย โดยการอบรมสั่งสอน
ดวยการฝกฝนใหนักเรียน รูจักสิทธิของตนเอง รูจักเคารพสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น เคารพกติกา
ทํางานเปนกลุม มีการชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน กระตุนและเปดโอกาสใหนักเรียนกลาที่จะแสดงความ
คิดเห็นในเรื่องตาง ๆ ฝกใหนักเรียนรับฟงทั้งความคิดเห็นและเหตุผลของผูอื่น ปฏิบัติตนตามกฎหมายและ
กฎระเบียบของสังคม จัดกิจกรรมตาง ๆ ที่เปดโอกาสใหนักเรียนไดกลาคิด กลาทํา กลาแสดงออก ซึ่งการ
พัฒนาประชาธิปไตยจะตองดําเนินการควบคูกับการปลูกฝงความมีจิตสาธารณะ สถานศึกษา ทุกแหง
จะตองดําเนินการเพื่อเปนการสรางเด็กและเยาวชนใหเปนพลเมืองที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงคขางตน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จึงไดจัดใหมีโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อพัฒนากิจกรรมสภานักเรียนใหมีความเขมแข็ง โดยใชแนวทางการพัฒนาประชาธิปไตย
และความมีจิตสาธารณะของนักเรียน
2.2 เพื่อสรางสังคมในโรงเรียนใหเปนสังคมเปด และสงเสริมใหสถานศึกษา คิดและจัดกิจกรรม
ที่มีความเปนไปไดงายและสะดวกในการปฏิบัติ เพื่อสรางความมีจิตสาธารณะแกนักเรียน
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2.3 เพื่ อ คั ด เลื อ กโรงเรี ย นต น แบบสภานั ก เรี ย น และเป น โรงเรี ย นประชาธิ ป ไตยตั ว อย า ง
ปการศึกษา 2558
2.4 เพื่อสรางเครือขายสภานักเรียนในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
3. เปาหมาย
3.1. เชิงปริมาณ
1) โรงเรียนทุกแหงในสังกัด จํานวน 81 แหง มีสภานักเรียนที่เปนรูปธรรม และมีจิตอาสา
พัฒนาการดําเนินงานรวมกับทุกภาคสวนไดอยางเขมแข็งและยั่งยืนตลอดไป
2) โรงเรี ย นในสังกั ด มี โรงเรีย นตน แบบสภานักเรียน และเปน โรงเรีย นประชาธิป ไตย
ตัวอยางเพิ่มมากขึ้น
3) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มีเครือขายสภานักเรียน
3.2. เชิงคุณภาพ
1) นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

2) ผูเรียนทุกคนมีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ยึดมั่นในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
3) ผูเรียนทุกคนเปนผูจิตสาธารณะรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
4. กิจกรรมและการดําเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานตาม
โครงการฯ
2 จัดกิจกรรมการเขาคายพัฒนาเครือขาย
สภานักเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัด
3 สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินงาน
ธันวาคม 2557

ผูรับผิดชอบ
นางณิรชา ทิณพัฒน

มกราคม – มิถุนายน
2558
กรกฎาคม - กันยายน
2558

กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา
กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา

5. งบประมาณ
ที่

1
2

กิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมการ
ดําเนินงานตามโครงการฯ
จัดกิจกรรมการเขาคายพัฒนา
เครือขายสภานักเรียนทุกโรงเรียน
ในสังกัด

คาตอบแทน

-

เงินงบประมาณ
คาใชสอย
คาวัสดุ

2,000
16,000

2,000

รวม

2,000
18,000
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ที่

กิจกรรม

คาตอบแทน

3

คาสรุปและรายงานผล
รวมทั้งสิ้น
(ขอถัวจายทุกรายการเทาที่จายจริง)
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1.โรงเรียนในสังกัด สพม.29 รอยละ 80 มีการจัด
สภานักเรียนและสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
2.นักเรียนรอยละ 80 มีจิตสาธารณะ สํานึก
ในความเปนประชาธิปไตยและพลเมืองไทย

-

เงินงบประมาณ
คาใชสอย
คาวัสดุ

18,000

วิธีการประเมิน
1.การสังเกต
2.การสอบถาม

2,000

รวม

20,000

เครื่องมือที่ใช
1.การจัดกิจกรรม
2.การสังเกต
3.แบบสอบถาม

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1) สภานักเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด มีความเขมแข็งมากขึ้น
2) โรงเรียนในสังกัด สพม.29 มีการจัดกิจกรรมพัฒนาประชาธิปไตยและความมีจิตสาธารณะของ
นักเรียน
3) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ไดโรงเรียนที่เปนเครือขายสภานักเรียน
เพิ่มมากขึ้น
......................................................

.
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โครงการที่ 38

เสริมสรางความเขมแข็ง และพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา
ในสังกัด สพม.29
แผนงาน
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สนององคประกอบดานที่ 3 ดานประสิทธิภาพทางการศึกษา มาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้ที่ 1 ขอ 7
สนองจุดเนนที่
1 ดานผูเรียน
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม
ผูรับผิดชอบโครงการ ผูขับเคลื่อน
: นายวัลลี ผิวหอม
ผูกํากับ ดูแล : น.ส.ทิพวรรณ เถาวโท
ผูรับผิดชอบ : นางณิรชา ทิณพัฒน
ระยะเวลาดําเนินงาน 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1. หลักการและเหตุผล
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดใหทุกเขตพื้นที่การศึกษา จัดกิจกรรมรณรงค
ในปการศึกษา 2557 – 2558 เปนปแหงการดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียน ประกอบกับคณะรักษา
ความสงบแห ง ชาติ (คสช.) มี น โยบายที่ จ ะให ดํ า เนิ น การกิ จ กรรมปรองดองให ค นไทยมี ค วามสามั ค คี
เสริ ม สร างความรั ก ชาติ ศาสนา พระมหากษั ตริ ย อีก ทั้ง เป น กิ จ กรรมสํ าคั ญ ที่ คอยดู แลชว ยเหลื อและ
เฝาระวังสถานการณ ยาเสพติดในสถานศึกษา เนนใหสถานศึกษาทุกแหงในสังกัด ดําเนินงานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพ ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน เพื่อใหนักเรียนทุกคนไดรับการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนจากครูประจําชั้น ครูที่ปรึกษา อยางทั่วถึง โดยมีผูปกครอง ชุมชน หนวยงานและองคกรที่
เกี่ยวของเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางตอเนื่อง โดยมุงที่จะพัฒนา
นั กเรี ย นทุ กระดั บ ให มีส มรรถนะและคุ ณลักษณะที่พึ งประสงคต ามเจตนารมณและความมุงหมายของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช พ.ศ. 2551
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามนโยบาย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต29
จึ ง จั ด ทํ า โครงการเสริ ม สร า งความเข ม แข็ ง และพั ฒ นาศั ก ยภาพพั ฒ นา ระบบดู ช ว ยเหลื อ นั ก เรี ย น
ของสถานศึกษาในสังกัด สพม.29 เพื่อใหสถานศึกษานําไปเปนแนวทางในการพัฒนา ปองกัน แกไข และ
ให ค วามช ว ยเหลื อ นั ก เรี ย น ในกระบวนการของระบบดู แ ลช ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นในสถานศึ ก ษาอย า งมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อสงเสริม สนับสนุนให สถานศึกษาทุกแหง ผูบริหาร คณะครู พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนและสามารถนําขอมูล มาใชป ระกอบการคัดกรองนักเรียนไดอยางเที่ยงตรง และนําขอมูลไปใช
ในการสงเสริม พัฒนา ปองกัน แกไข ดูแลชวยเหลือนักเรียนใหเขมแข็งยิ่งขึ้น
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2) เพื่อใหนักเรียนทุกคนไดรับการดูแลชวยเหลือนักเรียนจากครูประจําชั้น ครูที่ปรึกษา อยางทั่วถึง
โดยมี ผูป กครอง ชุมชน หน วยงานและองคกรที่เกี่ย วของเขามามีสวนรว มในการดําเนิน งานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน
3) เพื่อรวมรณรงคการเยี่ยมบานนักเรียน กระตุนใหสถานศึกษา ผูบริหาร และคณะครู ไดเห็น
สภาพแทจริงของสิ่งแวดลอมและสภาพความเปนอยูทางครอบครัวของนักเรียน เจตคติของผูปกครองที่มี
ตอครู โรงเรียน และนักเรียน
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาในสังกัด จํานวน 81 แหง
3.2 เชิงคุณภาพ
1) สงเสริมใหโรงเรียนมีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โดยมีกระบวนการ วิธีการ เครื่องมือ
ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และสามารถตรวจสอบได อยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
2) สงเสริมใหผูบริหารโรงเรียน ครูทุกคน และผูที่เกี่ยวของ ตระหนักถึงความสําคัญของ
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน มีทัศนคติที่ดีตอนักเรียน และมีความสุขที่จะพัฒนานักเรียนในทุกดาน
3) สงเสริมใหสถานศึกษาทุกแหงไดคัดกรองนักเรียน จําแนกนักเรียนตามกลุมปกติ
กลุมเสี่ยง กลุมมีปญหา และกลุมพิเศษ สรุปรายงานเปนระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อใชในการดูแลและ
ชวยเหลือนักเรียน
4) สพม.29 รวมกับโรงเรียนและองคกรที่เกี่ยวของ ไดจัดรณรงคการเยี่ยมบานนักเรียน
ในหวงเดือนสิงหาคม 2558 พรอมทั้งจัดคาราวานใหการดูแลชวยเหลือนักเรียนที่อยูในภาวะยากลําบาก
4. กิจกรรมขั้นตอนการดําเนินงาน
กิจกรรม
1. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานตาม
โครงการฯ
2. การประชุมผูบริหารโรงเรียนเพื่อชี้แจง
นโยบายโครงการเสริมสรางความเขมแข็งระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน
3. อบรมพัฒนาครูแนะแนวและผูรับผิดชอบ
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา
4. จัดรณรงคการเยี่ยมบานนักเรียน พรอมทั้ง
จัดคาราวานใหการดูแลชวยเหลือนักเรียนที่อยู
ในภาวะยากลําบาก

ระยะเวลาดําเนินงาน
ธันวาคม 2557

มกราคม – พฤษภาคม
2558

ผูรับผิดชอบ
1. นายวัลลี ผิวหอม
2. น.ส.ทิพวรรณ เถาวโท
3. นางณิรชา ทิณพัฒน
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

พฤษภาคม -มิถุนายน

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

สิงหาคม 2558

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
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5. งบประมาณ
รายการ/กิจกรรม/คําชี้แจงการใช
งบประมาณ
งบประมาณ
1.ประชุมผูบริหารโรงเรียนเพื่อชี้แจง
นโยบายโครงการฯ
2. อบรมพัฒนาครูแนะแนวและ
30,000
ผูรับผิดชอบระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
ในสถานศึกษา
3. การเยี่ยมบานนักเรียนพรอมทั้งจัด
20,000
คาราวานใหการดูแลชวยเหลือนักเรียนที่อยู
ในภาวะยากลําบาก
(มอบเงินชวยเหลือนักเรียน สหวิทยาเขต
ละ 1 คน)
รวมทั้งสิ้น 50,000
(ขอถัวจายทุกรายการตามที่จายจริง)

งบประมาณตามหมวดรายจาย
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
-

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
รอยละของสถานศึกษา มีระบบดูแล 1.การนิเทศ ติดตาม
ชวยเหลือนักเรียน ที่เขมแข็ง
ประเมินผลในสถานศึกษา
และลดภาวะความเสี่ยงในดานลบ 2.การเยี่ยมบานนักเรียน

6,000

20,000

4,000

16,000

4,000

-

22,000

24,000

4,000

เครื่องมือที่ใช
1. แบบสอบถาม
2. การสัมภาษณ

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1) ครูทุกคน และผูที่เกี่ยวของ เขาใจหลักการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน มีขั้นตอน
ชั ด เจน พร อ มทั้ ง วิ ธี ก ารและเครื่ อ งมื อ ที่ มี ม าตรฐาน คุ ณ ภาพ และมี ห ลั ก การทํ า งานที่ ต รวจสอบได
จากผูบริหาร บุคลากรทุกฝายที่เกี่ยวของทั้งในและนอกสถานศึกษา อยางมีประสิทธิภาพ
2) ผูบริหารโรงเรียน ครู ผูปกครอง มีสวนรวมในการสงเสริม พัฒนา ปองกัน และแกไขปญหา
เพื่อใหนักเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค มีทักษะชีวิตที่ดีใน การดํารงชีวิต
อยางมีความสุขและปลอดภัย
3) สพม.29 สถานศึ กษาและองค กรที่เ กี่ย วขอ ง ได รว มกัน สร างความเขม แข็ งในระบบดูแ ล
ชวยเหลือนักเรียน เปนกลไกในการพิทักษ คุมครองและดูแลชวยเหลือนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
พั ฒ นานั ก เรี ย นให เ ป น บุ ค คลที่ มี คุ ณภาพทั้ ง ด า นร า งกาย จิ ต ใจ สติป ญ ญา ความสามารถ มี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม และมีวิถีชีวิตที่เปนสุข
..........................................
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โครงการที่ 39

นิเทศติดตามโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม และโรงเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการเรียนรู
แผนงาน
ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สนององคประกอบดานที่ 1 องคประกอบที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1.3, 1.4
สนองจุดเนนที่
1 ดานผูเรียน
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม
ผูรับผิดชอบโครงการ ผูขับเคลื่อน : นายวัลลี ผิวหอม
ผูกํากับ ดูแล : นางสาวทิพวรรณ เถาวโท
ผูรับผิดชอบ : นางนิภาภร ชลการ
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558
.........................................................................................................................................................................

1. หลักการและเหตุผล
จากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ.2542 และที่ แก ไ ขเพิ่ มเติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ.2545 แสดงถึ งเจตนารมณ ในการยกระดั บ การศึ กษา
ประชาชนใหสูงขึ้น โดยกําหนดสิทธิและโอกาสของประชาชนในการไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไมนอยกวา
12 ป ที่รัฐตองจัด โดยไมเสียคาใชจาย เด็กและเยาวชนพิการทุกประเภทมีสิทธิและโอกาสไดรับการศึกษา
ขั้นพื้ นฐานเปน พิเ ศษ กระทรวงศึ กษาธิ การไดตระหนักถึงความสําคัญ และสิทธิของคนพิการในการรับ
บริการทางการศึกษาจําเปนตองจัดการศึกษาในรูปแบบของการจัดการเรียนรวม เพื่อใหเด็กและเยาวชน
พิการสามารถเขาถึงการศึกษาไดอยางทั่วถึง และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดกําหนด
ใหดํา เนิน กิจกรรมขยายผลการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และกิจกรรมนิเทศ ติดตาม
ประเมิ น ผล ให คํา แนะนํ า สํ า นักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 29 มีความตระหนัก และให
ความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงจัดทําโครงการนิเทศติดตามโรงเรียนแกนนําจัดการเรียน
รวม และโรงเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู ประจําปการศึกษา 2558 ขึ้น
2. วัตถุประสงค
เพื่อติดตาม ใหคําแนะนํา ความชวยเหลือ ประเมินผลการดําเนินงานโรงเรียนแกนนําจัดการเรียน
รวม และโรงเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู ในสังกัดประจําปการศึกษา 2558
3. เปาหมาย
โรงเรียนในสังกัดที่ดําเนินการจัดการศึกษาเรียนรวม จํานวน 36 แหง

.
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4. กิจกรรมขั้นตอนการดําเนินงาน
กิจกรรม
1. เสนอขออนุมัติโครงการ
2. จัดทําเครื่องมือการนิเทศ ติดตาม ชวยเหลือ
เสริมความรู และประเมินผลการบริหารจัดการ
เรียนรวมของสถานศึกษาในสังกัด
3. สรุปผลการดําเนินงานและรายงาน

ระยะเวลา
ตุลาคม 2557
กันยายน 2558

ผูรับผิดชอบ
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

5. งบประมาณ (/) ตามแผนปฏิบัติการฯ
( ) อื่น ๆ...........................................
จํานวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน)
งบประมาณตามหมวดรายจาย
รายการ/กิจกรรม/คําชี้แจงการใชงบประมาณ
งบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
คาจัดทําเอกสารแบบนิเทศติดตาม
10,000.รวมทั้งสิ้น 10,000.10,000.(ขอถัวจายทุกรายการตามที่จายจริง)
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
- ผลการนิเทศ ติดตามงานของสถานศึกษา นิเทศติดตาม
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
มีผลการดําเนินงานของโรงเรียนในสังกัด ประจําปการศึกษา 2558
....................................................

เครื่องมือที่ใช
- แบบนิเทศโรงเรียน
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พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการเงิน การบัญชีและการพัสดุโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
แผนงาน
ปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
สนององคประกอบดานที่ 3 ดานประสิทธิภาพทางการศึกษา มาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้ที่ 2 ขอ 1, 2, 3, 4
จุดเนนดานที่
2 ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม
ผูรับผิดชอบโครงการ ผูขับเคลื่อน
: นายชัยรัตน ถนอมสุข
ผูกํากับ ดูแล : นางวนิดา ทองพิทักษ
ผูรับผิดชอบ : นางวนิดา ทองพิทักษ
ระยะเวลาดําเนินงาน 1 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2557
......................................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
ตามระบบบริหารจัดการบานเมืองที่ดี (Good Governance) เนนการบริหารงบประมาณที่มี
ประสิ ทธิ ภ าพ ประสิ ทธิ ผ ล คุ มค า โปร งใส ตรวจสอบได และสถานศึกษามีการบริห ารและการจัดการ
ออกเปน 4 ดาน คือ ดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และบริหารทั่ว ไป ซึ่งการบริหาร
งบประมาณ เปนดานหนึ่งที่มีความสําคัญ เนื่องจากเปนเรื่องของการใชจายงบประมาณ การจัดทําบัญชี
การดํ า เนิ น การเบิ ก จ า ยให ถู ก ต อ ง ตามกฎหมาย ระเบี ย บแนวทางปฏิ บั ติ ง าน รวมทั้ ง นโยบายต า งๆ
ที่เกี่ยวของ
เพื่อใหบุคลากรผูปฏิบัติงานดานการเงิน บัญชีและพัสดุของสถานศึกษาในสังกัด มีความรูความ
เขาใจในการปฏิบัติงานดานการเงิน บัญชีและพัสดุ อยางถูกตอง ตามระเบียบกฎหมายและแนวทางการ
ปฏิบัติงานรวมทั้งนโยบายตางๆ เปนไปในทิศทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 จึงจัดทําโครงการพัฒนาบุคลากรดานการเงิน การบัญชี การพัสดุ โรงเรียนมัธยมศึกษา
ในสังกัดขึ้น
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อใหผูเขารับการอบรม มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวของ
กับ การเงิ น บัญ ชี และพั ส ดุ สามารถนํ าไปปฏิบัติงานในหนาที่ความรับ ผิดชอบไดอยางมีป ระสิทธิภ าพ
ตรวจสอบได
2) เพื่อสรางความเขาใจอันดี ระหวางผูปฏิบัติหนาที่ดานการเงิน บัญชีและพัสดุ ของสถานศึกษา
กับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
3) เพื่อใหผูเขารับการอบรม มีโอกาสเสนอแนะปญหา อุปสรรคและแนวทางแกไขในการปฏิบัติงาน
ดานการเงิน บัญชีและพัสดุ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทัศนคติ และประสบการณในการปฏิบัติงาน
จะเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ดานการเงิน บัญชี และพัสดุ
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3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1) สถานศึกษาในสังกัด สพม.29 จํานวน 82 โรงเรียน มีคูมือการปฏิบัติงานดานการเงิน
บัญชี และพัสดุ เปนไปในทิศทางเดียวกัน
2) บุคลากรผูปฏิบัติงานการเงิน บัญชี และพัสดุ ของสถานศึกษา จํานวน 164 คน และ
ใน สพม.29 จํานวน 36 คน รวมเปน 200 คน ไดรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ
3.2 เชิงคุณภาพ
1) บุ ค ลากรผู ป ฏิ บั ติ ง านการเงิ น บั ญ ชี และพั ส ดุ ของสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด สพม.29
มีความรูความสามารถและปฏิบัติหนาที่ไดถูกตองตามระเบียบกฎหมายขอบังคับที่เกี่ยวของ
2) บุ ค ลากรผู ป ฏิ บั ติ ง านการเงิ น บั ญ ชี และพั ส ดุ ของสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด สพม.29
ปฏิบัติงานดวยความเชื่อมั่น เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน
กิจกรรม
1.จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ ตอผูมีอํานาจ
2.จัดทําเอกสารประกอบการอบรมดาน
การเงิน บัญชี และพัสดุ
3.แตงตั้งคณะกรรมการจัดการอบรม
4.ประชุมคณะกรรมการจัดการอบรม
5.ดําเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ
6.นิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล
7.รายงานผลโครงการ

ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2557 นางวนิดา ทองพิทักษ
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2557
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2557
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2557
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2557
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2557
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2557

นางวนิดา
นางวนิดา
นางวนิดา
นางวนิดา
นางวนิดา
นางวนิดา

ทองพิทักษ
ทองพิทักษ
ทองพิทักษ
ทองพิทักษ
ทองพิทักษ
ทองพิทักษ

5. งบประมาณ ( / ) ตามแผนปฏิบัติการ ( ) อื่นๆ ..................................
จํานวน 62,000 บาท (หกหมื่นสองพันบาทถวน)
งบประมาณตามหมวดรายจาย
รายการ/กิจกรรม/คําชี้แจงการใชงบประมาณ งบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ
1.คาตอบแทนวิทยากร
5,000
3,000
2.คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
14,000
3.คาอาหารกลางวัน
30,000
4.คาเอกสาร
10,000
รวมทั้งสิ้น
62,000
49,000
3,000
10,000
(ขอถัวจายทุกรายการตามที่จายจริง)
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6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1.บุคลากรที่รับผิดชอบดานการเงิน บัญชีและพัสดุ มีความรู
ความเขาใจและสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองตาม
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของ
2.โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการดานการเงิน บัญชี และ
พัสดุ ที่มีประสิทธิภาพ
3. ผูรับบริการมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการ ดาน
การเงิน บัญชี และพัสดุ ของโรงเรียน

วิธีการประเมิน
1.สังเกต
2.สอบถาม

เครื่องมือที่ใช
1.แบบบันทึก
2.แบบสอบถาม

1.ตรวจสอบเอกสาร
2.สอบถาม
1.สอบถาม
2.สัมภาษณ

1.แบบบันทึก
2.แบบสอบถาม
1.แบบสอบถาม
2.แบบสัมภาษณ

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ทุกโรงเรียนมีระบบ
การบริหารจัดการดานการเงิน บัญชี และพัสดุ ที่มีประสิทธิภาพ
……………………………………………………..
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โครงการที่ 41
แผนงาน
สนององคประกอบที่
สนองจุดเนนที่
ลักษณะโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ

พัฒนาศักยภาพเครือขายผูตรวจสอบภายใน
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3 ดานประสิทธิภาพการบริหารจัดการ มาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้ที่ 2 ขอ 5
3 ดานการบริหารจัดการ
ตอเนื่อง
ผูขับเคลื่อน : นายประวิทย หลักบุญ
ผูกํากับดูแล : นายประวิทย หลักบุญ
ผูรับผิดชอบ : นางขัตติยาภรณ บาระมี
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2557– 30 กันยายน 2558
........................................................................................................................................................................

1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 กําหนดใหสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา มีหนาที่สงเสริม สนับสนุน และรับผิดชอบในการบริหารจัดการศึกษาใหกับสถานศึกษา
ในดานการบริหารจัดการศึกษาเพื่อยกระดับใหเปนไปตามแนวทางและนโยบายที่กําหนดอยางมีคุณภาพ
ตลอดจนการพั ฒนาองค กรและการจั ดบริการที่ดี จึงจําเปน ที่จะตองพัฒ นาบุคลากรใหมีประสิทธิภ าพ
เพื่ อสร างความเข มแข็ งในการบริ ห ารจั ดการองคกรสูความเปนเลิศ เปน การยกระดับ และคุณภาพการ
ปฏิบัติงานใหเปนที่ยอมรับสูระดับมาตรฐานสากลอยางมีประสิทธิภาพ
ในป ง บประมาณ พ.ศ. 2556 กรมบั ญ ชี ก ลาง กระทรวงการคลั ง กํ า หนดให ก ารประเมิ น ผล
การปฏิบัติงานดานบัญชีของสวนราชการระดับกรม จังหวัด และกลุมจังหวัด ใหรายงานผลการปฏิบัติงาน
ดานบัญชีของสวนราชการใหกระทรวงตนสังกัดและกรมบัญชีกลางทราบเปนรายไตรมาส โดยเนนการ
รายงานการเงินของสวนราชการมีความถูกตอง ครบถวน และใหหนวยตรวจสอบภายในของสวนราชการ
จะต อ งมี ส ว นร ว มในการเข า ตรวจสอบข อ มู ล ทางการเงิ น และบั ญ ชี ข องส ว นราชการอย า งสม่ํ า เสมอ
เพื่อผลักดันใหการจัดทําบัญชีมีความครบถวน สมบูรณ ซึ่งจะสงผลใหรายงานการเงินของสวนราชการ
มีความนาเชื่อถือยิ่งขึ้น
หน ว ยตรวจสอบภายใน จึ ง เป น กลไกสํา คัญ ในการมีส ว นผลัก ดัน ให ร ะบบบั ญ ชี ของสํา นัก งาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา มี ค วามถู ก ต อ ง ครบถ ว น สมบู ร ณ ยิ่ ง ขึ้ น สมควรได รั บ การพั ฒ นา
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการตรวจสอบภายในของเครื อ ข า ยผู ต รวจสอบภายใน เพื่ อ แลกเปลี่ ย น เรี ย นรู
จากประสบการณโดยตรง ในการแกไขปญหาจากการตรวจสอบรวมกัน
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณดานเทคนิคการตรวจสอบและวิธีการแกปญหาที่ตรวจ
พบของหนวยรับตรวจ
2) เพื่อทบทวนปรับเปลี่ยนภารกิจและนําไปกําหนดกิจกรรมการตรวจสอบประจําป ใหสอดคลอง
กับพันธกิจหลักขององคกรมากยิ่งขึ้น
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3) เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งการวางแผนกลยุทธการตรวจสอบภายในของหนวยตรวจสอบ
หนวยตรวจสอบภายใน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
4) เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการรายงานผลการตรวจสอบภายในใหครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
บุคลากรในหนวยตรวจสอบภายใน จํานวน 2 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
บุคลากรในหนวยตรวจสอบภายใน มีความรู ความสามารถในการวางแผนปฏิบัติงาน
การตรวจสอบ สอดคลองกับมาตรฐานการรายงาน
4. กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน
กิจกรรม
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ศึกษาวิเคราะห รวบรวม ขอมูลเบื้องตน
เกี่ยวกับสภาพปญหาดานการเงิน บัญชี และพัสดุที่
ตรวจพบ
3. รวบรวมผลการรายงานผลการตรวจสอบ และ
นวัตกรรมที่ดําเนินการในปที่ผานมา เพื่อนําไป
เผยแพร ขณะแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน
4. ประชุมสัมมนา และศึกษาดูงาน
5. สรุปรายงานและประเมินผล

ระยะเวลาดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ

นางขัตติยาภรณ บาระมี
ตุลาคม 2557
พฤศจิกายน-ธันวาคม
2557

มกราคม – มีนาคม
2558
พฤษภาคม 2558
มิถุนายน 2558

5. งบประมาณ (/) ตามแผนปฏิบัติการ ( ) อื่น ...............................
จํานวน 11,000 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถวน)
งบประมาณตามหมวดรายจาย
รายการ/กิจกรรม/คําชี้แจงการใชงบประมาณ งบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
ประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน
11,000
(คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก)
(ขอถัวจายทุกรายการตามที่จายจริง)

.
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6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ

วิธีการประเมิน

1. ผูตรวจสอบภายใน สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา มีความรู ความสามารถ
ในการตรวจสอบ มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับ
มาตรฐานการรายงาน
2. ผูตรวจสอบภายใน สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
มัธยมศึกษามีแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
ประจําป สอดคลองกับพันธกิจหลักขององคกร
ทันเหตุการณและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง

เครื่องมือที่ใช

รายงานผลการตรวจสอบ แบบรายงานผลการ
ตรวจสอบ

แผนปฏิบัติการตรวจสอบ แบบรายงานผลการ
ประจําปและนวัตกรรม ตรวจสอบ

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1) หนวยตรวจสอบภายในระหวางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดแลกเปลี่ยนความรูประสบการณ
ดานเทคนิคการตรวจสอบและวิธีการแกปญหาที่ตรวจพบหนวยรับตรวจซึ่งกันและกัน
2) ไดทบทวนปรับเปลี่ยนภารกิจและนําไปกําหนดกิจกรรมการตรวจสอบประจําปใหสอดคลองกับ
พันธกิจหลักขององคกรตรงตามเปาหมายที่วางไว
3) เสริมสรางความเขมแข็งการวางแผนกลยุทธการตรวจสอบภายใน ของหนวยตรวจสอบภายใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
4) พัฒนาประสิทธิภาพการรายงานผลการตรวจสอบภายใน เพื่อนําไปใชเปนขอมูลใหฝายบริหาร
ในการบริหารจัดการองคกร
……………………………………………
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โครงการที่ 42
สงเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
แผนงาน
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สนององคประกอบดานที่ 3 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้ที่ 1 ขอ 5
สนองจุดเนนที่
3 ดานการบริหารจัดการ
ลักษณะโครงการ
ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบโครงการ ผูขับเคลื่อน : นายวีระพงษ ไตรศิวะกุล
ผูกํากับ ดูแล : นางวาสนา คําเพ็ง
ผูรับผิดชอบ : นายพิชัย ญาณศิริ
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2557- 30 กันยายน 2558
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. หลักการและเหตุผล
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่มี
เจตนารมณในการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งดานวิชาการ งบประมาณ บริหารงาน
บุคคล และการบริหารทั่วไปไปยังสถานศึกษาโดยตรง (มาตร 39) และใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและนําไปเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารและการจัดการที่สถานศึกษาตองดําเนินการ
อยางตอเนื่อง (มาตร 47 และ 48) เพื่อสรางความมั่นใจใหผูเกี่ยวของวา ผูเรียนไมวาจะเรียนที่ไหนก็จะ
ไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพใกลเคียงกันนั้น แตการติดตาม ตรวจสอบการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน โดยเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พบวา ในทางปฏิบัติสถานศึกษาบางสวนยังขาดการให
ความสําคัญในการจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑและ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 และนําไปใชในกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา
คอนขางนอย ซึ่งสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ของ สมศ. ที่พบวา โรงเรียนที่เขารับ
การประเมินตั้งแตป 2554-2556 จํานวน 71 โรง ผานการประเมินและไดรับการรับรองคุณภาพ 45 โรง
คิดเปนรอยละ 63 ไมผานการรับรองการประเมินคุณภาพภายนอก 26 โรง คิดเปนรอยละ 27 โดยทั้งหมด
มี ผ ลการประเมิ น ในตั ว บ งชี้ ที่ 5 ผู เ รี ย นมีความรูแ ละทักษะที่จําเปน ตามหลักสูตร เปน คะแนนทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ม.3และ ม.6 มีคะแนนไมถึง 8.00 ทําใหมีคุณภาพระดับตองปรับปรุง
จึงต องมีการเรงรัด พัฒ นาคุณภาพใหสูงขึ้นอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ในประกาศคณะกรรมการประกั น
คุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2554 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2554 ยังกําหนดใน ขอ ค.การ
ดําเนินงานของหนวยงานตน สังกัด ประเด็น ที่ 5) จัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาอยางนอย 1 ครั้งตอป และแจงผลการติดตามตรวจสอบใหสถานศึกษาทราบ และ 6) นําผลการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพไปใชวางแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จึงดําเนินงานสงเสริมพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา เพื่อประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียนที่ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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จํานวน 15 มาตรฐาน 65 ตัวบงชี้ มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 8 องคประกอบ 32 ประเด็น
มีการนิเทศ ชวยเหลือ สนับสนุนใหเตรียมการรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ของ สมศ.
10 โรงเรี ย น และดํ าเนิ น การวิ จั ย และพั ฒ นาเพื่อสรางความเขมแข็งในการประกัน คุณภาพภายในของ
สถานศึกษา
2. วัตถุประสงค
1) เพื่ อ ประเมิ น คุ ณ ภาพการศึก ษาของสถานศึกษาโดยต น สั งกั ด ตามมาตรฐานการศึ กษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2554
2) เพื่อติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยตนสังกัด ตามระบบการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา
3) เพื่อนิเทศ ชวยเหลือ สนับสนุนเตรียมการใหโรงเรียนมีความพรอมรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม ของ สมศ. รอบป 2558
4) เพื่อวิจัยพัฒนาโรงเรียนนํารองการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และ
ขยายเครือขายสูโรงเรียนในสหวิทยาเขต
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1) ประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด จํานวน 81 โรง ตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2554 จํานวน 15 มาตรฐาน 65 ตัวบงชี้
2) ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยเขตพื้นที่การศึกษา 81 โรงเรียน ตามระบบ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 8 องคประกอบ 32 ประเด็น
3) นิเทศ ชว ยเหลื อ ส งเสริ มสนั บ สนุ น การพั ฒ นาระบบการประกั น คุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2553 จํานวน 10 โรงเรียน และสรางความเขมแข็งรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ของ สมศ.
10 โรงเรียน ในรอบป 2558
4) ดํ าเนิ น การวิ จั ย พัฒ นาโรงเรีย นนํารองการพัฒ นาระบบการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา 8 โรงเรียนและขยายเครือขายไปสู 16 โรงเรียนใน 8 สหวิทยาเขต
3.2 เชิงคุณภาพ
1) เอกสารการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยตนสังกัด
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2554 มีขอมูล สารสนเทศที่สะทอนผลการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาที่ครบถวน มีขอเสนอแนะในการพัฒนาที่เปนรูปธรรมสอดคลองกับบริบทของโรงเรียน
2) เอกสารการรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยตนสังกัดตามระบบ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีขอมูล สารสนเทศที่สะทอนผลการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่ครบถวน มีขอเสนอแนะในการพัฒนาที่เปนรูปธรรมสอดคลองกับบริบทของโรงเรียน
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3) การนิเทศชวยเหลือ สงเสริมสนับสนุนเตรียมความพรอมใหโรงเรียน ทําใหโรงเรียน
สามารถประเมินตนเอง และคนพบจุดเดน จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการพัฒนาอยางชัดเจน สามารถ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ของ สมศ.ไดครบถวนทั้ง 12 ตัวบงชี้
4) การดําเนินงานวิจัยพัฒนาโรงเรียนนํารองการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา สามารถตอยอดจากการพัฒนาระบบบริหารและสารสนเทศ การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางสมดุลรอบดาน ไปสูการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งการดําเนินงาน
โครงการที่ครบถวนวงจรคุณภาพ PDCA และการจัดการเรียนรูที่เนนทักษะการคิดใหผูเรียนจนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น สามารถขยายผลการวิจัยและพัฒนาไปสูเครือขายโรงเรียนในสหวิทยาเขตเดียวกัน
ไดอยางเปนรูปธรรม
4. กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน
กิจกรรม
1.แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
โดยตนสังกัด คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาโดยตนสังกัด คณะกรรมการนิเทศชวยเหลือ
สงเสริมสนับสนุนเตรียมความพรอมรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสาม ของ สมศ.และ
คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาโรงเรียนนํารองการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
2.จัดทําเอกสารคูมือ บันทึกภาคสนาม และแบบฟอรม
เอกสารรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยตน
สังกัด เอกสารรายงานการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาโดยตนสังกัด เอกสารแนวทางเตรียมการ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ของ สมศ.
และคูมือการวิจัยและพัฒนาโรงเรียนนํารองการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
3.ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาโดย
ตนสังกัด คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาโดยตนสังกัด คณะกรรมการนิเทศเตรียม
ความพรอมรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
สาม ของ สมศ.และ คณะกรรมการวิจัยและพัฒนา
โรงเรียนนํารองการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา

ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
ตุลาคมนายพิชัย ญาณศิริ
พฤศจิกายน 2557 และคณะ

ธันวาคม 2557

นายพิชัย ญาณศิริ
และคณะ

มกราคมพฤษภาคม 2558

นายพิชัย ญาณศิริ
และคณะ
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กิจกรรม
4.ดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยตนสังกัด
ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยตนสังกัด นิเทศ
เตรียมความพรอมรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสาม ของ สมศ.และวิจัยและพัฒนาโรงเรียนนํารอง
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
5.สังเคราะหรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
โดยตนสังกัด และการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาโดยตนสังกัด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
6.สรุปผลและจัดทํารายงาน

ระยะเวลา
กุมภาพันธ –
กรกฎาคม 2558

ผูรับผิดชอบ
นายพิชัย ญาณศิริ
และคณะ

สิงหาคม 2558

นายพิชัย ญาณศิริ
และคณะ

กันยายน 2558

นายพิชัย ญาณศิริ
และคณะ

5. งบประมาณ () ตามแผนปฏิบัติการ (อื่นๆ).............................................
จํานวน 170,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถวน)
งบประมาณตามหมวดรายจาย
รายการ/กิจกรรม/คําชี้แจงการใชงบประมาณ
งบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
กิจกรรมหลักที่ 1 แตงตั้งคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาโดยตนสังกัด คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยตนสังกัด
คณะกรรมการนิเทศชวยเหลือ สงเสริมสนับสนุนเตรียม
ความพรอมรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
สาม ของ สมศ.และ คณะกรรมการวิจัยและพัฒนา
โรงเรียนนํารองการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา
กิจกรรมหลักที่ 2 จัดทําเอกสารคูมือ บันทึกภาคสนาม
20,000
และแบบฟอรมเอกสารรายงานการประเมินคุณภาพ
การศึกษาโดยตนสังกัด เอกสารรายงานการติดตาม
20,000
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยตนสังกัด เอกสาร
แนวทางเตรียมการรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสาม ของ สมศ.และคูมือการวิจัยและพัฒนา
โรงเรียนนํารองการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา
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รายการ/กิจกรรม/คําชี้แจงการใชงบประมาณ

งบประมาณ

กิจกรรมหลักที่ 3 ประชุมคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาโดยตนสังกัด คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยตนสังกัด
คณะกรรมการนิเทศเตรียมความพรอมรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ของ สมศ.และ
คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาโรงเรียนนํารองการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
กิจกรรมหลักที่ 4 ดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษา
โดยตนสังกัด ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดย
ตนสังกัด นิเทศเตรียมความพรอมรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสาม ของ สมศ.และวิจัยและ
พัฒนาโรงเรียนนํารองการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา
กิจกรรมหลักที่ 5 สังเคราะหรายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาโดยตนสังกัด และการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยตนสังกัด ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา
กิจกรรมหลักที่ 6 สรุปผลและจัดทํารายงาน
(ขอถัวจายทุกรายการตามที่จายจริง)

20,000

6.การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1.โรงเรียนในสังกัด รอยละ 100
ไดรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 1 ครั้ง
2.โรงเรียนในสังกัด รอยละ 100
ไดรับการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา 1 ครั้ง
3.โรงเรียนที่จะรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสาม
ของ สมศ.รอยละ 100 ไดรับ

งบประมาณตามหมวดรายจาย
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ

-

20,000

-

-

130,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

130,000

วิธีประเมิน
-ตรวจสอบเอกสารรายงาน
การประเมินคุณภาพการศึกษา

เครื่องมือที่ใช
-แบบบันทึกภาคสนามและรายงาน
การประเมินคุณภาพการศึกษาโดย
ตนสังกัด

-ตรวจสอบเอกสารรายงานการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา
-ตรวจสอบบันทึกการนิเทศและ
บันทึกการรับฟงการนําเสนอผล
การประเมินดวยวาจา

-แบบบันทึกภาคสนามและรายงาน
การติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาโดยตนสังกัด
-แบบบันทึกการนิเทศและแบบ
บันทึกการรับฟงการนําเสนอผล
การประเมินดวยวาจา

209
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีประเมิน
เครื่องมือที่ใช
การนิเทศ ชวยเหลือ 1 ครั้ง
ตัวแทน สพม.29 รวมรับฟง
การนําเสนอผลการประเมิน
ดวยวาจา 1 ครั้ง
4.โรงเรียนในโครงการวิจัยและ
-ตรวจสอบรายชื่อผูเขารวมประชุม -แบบบันทึกการลงเวลาปฏิบัติ
พัฒนา รอยละ 100 เขารวม
และรายงานผลการขยายเครือขาย ราชการเขารวมประชุมและ
แบบรายงานการขยายเครือขาย
ประชุม 2 ครั้ง และขยายผลไปสู
2 โรงเรียนในสหวิทยาเขตเดียวกัน
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ทุกแหง มีการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จนเกิดความเขมแข็ง สามารถดําเนินงานพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามวงจรคุณภาพ PDCA ของระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ทั้งในระดับ
บุคคล กลุมสาระการเรียนรู งาน และระดับสถานศึกษา ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สมรรถนะและ
คุณลักษณะอัน พึงประสงคตามเกณฑ และมีความพรอมรองรับ การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
ของ สมศ.
.................................................
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โครงการที่ 43
แผนงาน
สนององคประกอบดานที่
สนองจุดเนนที่
ลักษณะของโครงการ
ผูรับผิดชอบ

นิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ตัวบงชี้ที่ 1 ขอที่ 8
2 ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตอเนื่อง
ผูขับเคลื่อน : นายวีระพงษ ไตรศิวะกุล
ผูกํากับ ดูแล : นางวาสนา คําเพ็ง
ผูรับผิดชอบ : นางสาวผองศรี สมยา , นางนิสา ศรศิลป
ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2545 มีแนวการจัดการศึกษาตาม มาตรา 22
การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียน
มีความสํา คั ญที่ สุด กระบวนการจั ดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒ นาตามธรรมชาติ และ
เต็มตามศักยภาพ และมาตรา 24(5) สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม
สื่อการเรียน และอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการ
วิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net ) เปนการทดสอบความรูทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียนที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และมัธยมศึกษาปที่ 6 ทุกคนตองเขา
รับการทดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) ซึ่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 ไดกําหนดเปาหมายใหโรงเรียนในสังกัดยกระดับผลการทดสอบสูงขึ้นรอยละ 5 ในป
การศึ กษา 2558 ดังนั้น จึ งจํ าเป นอยางยิ่งที่ตองดําเนิน การนิเทศเพื่อเปนกระบวนการที่จะทําใหเกิด
การปรั บ ปรุ ง กระบวนการเรี ย นการสอนของครู ที่ ส อดคล อ งกั บ มาตรฐานเรี ย นรู ข องหลั ก สู ต รและ
เพื่อยกระดับผลการทดสอบใหสูงขึ้น
2. วัตถุประสงค
1) เพื่ อ พั ฒ นาการจั ด การเรี ย นการสอนและประยุ ก ต ใ ช เ พื่ อ ออกแบบการสอน ที่ จ ะส งผล
ต อ คุ ณ ภาพของผู เ รี ย นใน 4 ด า น คื อ ด า นผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น ด า นคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึง ประสงค
ดานสมรรถนะสําคัญ และดานความพึงพอใจในการเรียนรู
2) โรงเรียนมีรูปแบบและวิธีการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับนโยบายการจัดการศึกษา
ของรัฐ

.
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3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1) ทุกโรงเรียนไดรับการนิเทศปการศึกษาละ 2 ครั้ง
2) ครูทุกกลุมสาระการเรียนรู ไดรับการพัฒนาทักษะการสอน ปการศึกษาละ 2 ครั้ง
3.2 เชิงคุณภาพ
1) ครูมีความรูมีทักษะการสอนและพึงพอใจในการนิเทศ
2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางเรียนสูงขึ้น (ผลการทดสอบ O-NET สูงขึ้น) มีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค มีสมรรถนะสําคัญและมีความพึงพอใจในการเรียนรู
4. กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน
กิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการนิเทศ
- จัดทําเครื่องมือ
- กําหนดการนิเทศ
นิเทศครั้งที่ 1 นิเทศกลุมสาระการเรียนรู

ระยะเวลา
พฤศจิกายน 2557

ผูรับผิดชอบ
นางสาวผองศรี สมยา
นางนิสา ศรศิลป
กลุมนิเทศฯ
กลุมนิเทศฯ

มกราคม – กุมภาพันธ
2558
นิเทศครั้งที่ 2 นิเทศการยกระดับการสอบ o-net มิถุนายน- กันยายน 2558 กลุมนิเทศฯ
รายงานสรุปผล
กันยายน 2558
กลุมนิเทศ

5. งบประมาณ (/) ตามแผนปฏิบัติการฯ ( ) อื่น ๆ........................................
จํานวน 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถวน)
งบประมาณตามหมวดรายจาย
รายการ/กิจกรรม
งบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ
1.ประชุมคณะกรรมการนิเทศ
4,000
2,000
2,000
2.นิเทศครั้งที่ 1 กลุมสาระการเรียนรู
35,000
- คาพาหนะ
15,000
20,000
- คาเบี้ยเลี้ยง
3.นิเทศครั้งที่ 2 ยกระดับผลสอบ
35,000
o-net
15,000
20,000
- คาพาหนะ
- คาเบี้ยเลี้ยง
4.รายงานสรุปผล
6,000
6,000
- คาจางพิมพคาถายเอกสารคาเขาเลม
รวมทั้งสิ้น
30,000
48,000
2,000
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6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ครูมีทักษะการสอนที่ดี
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น

วิธีการประเมิน
สังเกตการณสอน
สนทนากลุม
ทดสอบ

เครื่องมือที่ใช
แบบสังเกตการณสอน
แบบประเมินการสอน
แบบทดสอบ
แบบประเมินความพึงพอใจ

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
ครูผูสอนมีความรูความเขาใจและมีทักษะการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียนทั้ง 4 ดาน
อยูในระดับดี นักเรียนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ และมีผลการทดสอบ o-net
สูงขึ้น
……………………………………………..
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โครงการที่ 44

พัฒนาและยกระดับสถานศึกษาเปนสถานศึกษาพอเพียง เปนสถานศึกษา
พอเพียงตนแบบและศูนยการเรียนรูหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ดานการศึกษา
แผนงาน
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สนององคประกอบดานที่ 2 ดานคุณภาพการศึกษา องคประกอบที่ 2 ตัวบงชี้ที่ 2.2.2
สนองจุดเนนที่
1 ดานการพัฒนาผูเรียน
ลักษณะโครงการ
ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบโครงการ ผูขับเคลื่อน
: นายวีระพงษ ไตรศิวะกุล
ผูกํากับ ดูแล : นางวาสนา คําเพ็ง
ผูรับผิดชอบ : นางนิสา ศรศิลป
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558
................................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนใน
ทุกระดับใหดําเนินไปในทางสายกลาง เพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัฒน ซึ่งภายใตสภาวการณปจจุบัน
หลายหนวยงานทั้งของภาครัฐและเอกชน ไดนอมนําหลักคิดของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเปนแนวทางแกไข
ปญหาและปรากฏความสําเร็จเปนรูปธรรมมากขึ้น และจากความมุงหมายและหลักการของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ในหมวด 1 มาตรา 6 วาดวยการจัดการศึกษา ตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทย
ใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข คณะกรรมการบริหารโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งสู ส ถานศึ กษาของกระทรวงศึกษาธิการ นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนด
วิ สั ย ทั ศ น ใ นกา รขั บ เ คลื่ อ นป รั ช ญาข องเศ รษฐ กิ จ พอเพี ยง ระ หว า ง พ. ศ. 2550 – 255 4
วากระทรวงศึกษาธิการมุงพัฒนาสถานศึกษาในการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สงผลสูการดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของผูเรียน ผูบริหาร
ครูและบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนื่อง และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดนํามา
กําหนดวิสัยทัศน วาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนองคกรหลักในการจัดและสงเสริม
สนั บ สนุ น การจั ด การศึ กษาขั้ น พื้ น ฐานใหป ระชากรวัย เรีย นอยางทั่ว ถึ ง มีคุณ ธรรมนํา ความรู ตามหลั ก
เศรษฐกิจพอเพียง และมีคุณภาพตามมาตรฐาน
ในปงบประมาณ 2557 มีโรงเรียนในสังกัด สพม.29 ไดรับการประเมินเปนสถานศึกษาพอเพียง
จํานวน 22 โรงเรียน และขอรับการประเมินเปนศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด า นการศึ ก ษา จํ า นวน 3 โรงเรี ย น ยั ง เหลื อ โรงเรี ย น จํ า นวน 9 โรงเรี ย นที่ ต อ งรั บ การประเมิ น เป น
สถานศึกษาพอพียง ดังนั้น จึงจําเปนตองดําเนินการพัฒนาและยกระดับสถานศึกษาสูการเปนสถานศึกษา
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พอเพี ย ง สถานศึ ก ษาพอเพี ย งต น แบบและศู น ย ก ารเรี ย นรู ต ามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ดานการศึกษาอยางเรงดวน
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อสงเสริม พัฒนาใหโรงเรียนเปนสถานศึกษามีการดําเนินกิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงอยางตอเนื่อง
2) เพื่อประเมินสถานใหเปนสถานศึกษาพอเพียง และสถานศึกษาพอเพียงตนแบบ
3) เพื่อสงเสริม พัฒนาใหสถานศึกษาพอเพียงตนแบบ ไดรับการประเมินเปนศูนยการเรียนรูตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1) สถานศึกษา ผานการประเมินเปนสถานศึกษาพอเพียง รอยละ 100
2) สถานศึกษาพอเพียง รอยละ 20 ผานการประเมินเปนสถานศึกษาพอเพียงตนแบบ
3) สถานศึ กษาพอเพี ย งต น แบบ รอยละ 5 ผานการประเมิน เปน ศูนยการเรียนรูตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา
3.2 เชิงคุณภาพ
1) โรงเรียน มีการดําเนินกิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางตอเนื่อง
พรอมรับการประเมินเปนสถานศึกษาพอเพียง
2) โรงเรียนที่เ ปนสถานศึกษาพอเพียง มีการพัฒนาผานเกณฑการประเมินสถานศึกษา
พอเพียงตนแบบ ดวยเกณฑกาว มีคุณภาพตามเกณฑในระดับ 4 ทั้ง 5 ดาน คือ ไดแก ดานการบริหารจัด
การศึกษา ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนรู ดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ดานการพัฒนาบุคลากร และดาน
ผลลัพธ/ภาพความสําเร็จของสถานศึกษา รอยละ 20
3.2.3 โรงเรียนเปนสถานศึกษาพอเพียงตนแบบ เขารับการประเมินเปนศูนยการเรียนรูตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และประกาศเปนศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยกระทรวงศึกษาธิการ รอยละ 5
4. กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน
กิจกรรม
ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
1. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนา
กุมภาพันธ-มีนาคม 2558 นางนิสา ศรศิลป
สถานศึกษาสูการเปนสถานศึกษา
นางสาวผองศรี สมยา
พอเพียง/สถานศึกษาพอเพียงตนแบบ
และศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา
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2.

3.

4.

5.

กิจกรรม
นิเทศ ติดตาม ชวยเหลือใหโรงเรียน
ดําเนินงานพัฒนาการจัดการศึกษาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แตงตั้ง/ประชุมคณะกรรมการประเมิน
สถานศึกษาพอเพียง และสถานศึกษา
พอเพียงตนแบบ ปงบประมาณ 2557
ดําเนินการประเมินสถานศึกษาพอเพียง/
สถานศึกษาพอเพียงตนแบบและคัดกรอง
เพื่อประเมินเปนศูนยการเรียนรู
ประชุมสรุปผลการประเมินและรายงาน
ผลการดําเนินงาน

ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
พฤษภาคม-มิถุนายน2558 กลุมนิเทศ

กรกฎาคม 2558

กลุมนิเทศ

สิงหาคม-กันยายน 2558

คณะกรรมการประเมิน

กันยายน 2557

คณะกรรมการประเมิน

5. งบประมาณ (/) ตามแผนปฏิบัติการฯ ( ) อื่น ๆ.....................................
จํานวน 40,000.- บาท (สี่หมื่นบาทถวน)
รายการ/กิจกรรม/คําชี้แจงการใชงบประมาณ
กิจกรรมหลักที่ 1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนา
สถานศึกษาพอเพียง/การเปนสถานศึกษาพอเพียง
ตนแบบและศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(280บาท×30คน×1วัน)
- คาสําเนาเอกสารประกอบการประชุม
(30ชุด×200บาท)
- คาตอบแทนวิทยากร 6 ชั่วโมง
กิจกรรมหลักที่ 2 นิเทศ ติดตามชวยเหลือใหโรงเรียน
ดําเนินงานพัฒนาการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงทั้งในสถานศึกษาพอเพียงและ
สถานศึกษาพอเพียงตนแบบ
- คาพาหนะและเบี้ยเลี้ยงของคณะนิเทศ
กิจกรรมหลักที่ 3 แตงตั้ง/ประชุมคณะกรรมการ
ประเมินสถานศึกษาพอเพียง และสถานศึกษาพอเพียง
ตนแบบ ปงบประมาณ 2557

งบประมาณ

งบประมาณตามหมวดรายจาย
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ

8,400
3,000
3,600

5,000

216
รายการ/กิจกรรม/คําชี้แจงการใชงบประมาณ

งบประมาณ

งบประมาณตามหมวดรายจาย
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ

- คาอาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องดื่ม-คา
พาหนะสําหรับ
กิจกรรมหลักที่ 4 ดําเนินการประเมินสถานศึกษา
พอเพียง
- คาเบี้ยเลี้ยงและคาพาหนะสําหรับคณะกรรมการ
ประเมิน
กิจกรรมหลักที่ 5 ประชุมสรุปผลการประเมินและ
รายงานผลการดําเนินงาน
- คาอาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องดื่ม-คา
พาหนะสําหรับคณะกรรมการประเมิน

2,500

15,000

2,500

(ขอถัวจายทุกรายการตามที่จายจริง)
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
โรงเรียนในสังกัดที่เขารับการประเมินเปน
สถานศึกษาพอเพียง ผานการประเมินและประกาศเปน
สถานศึกษาพอเพียงรอยละ 100 สถานศึกษาพอเพียง
ประเมินผานเปนสถานศึกษาพอเพียงตนแบบรอยละ20
และ โรงเรียนที่เขารับการประเมินเปนศูนยการเรียนรูตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และประกาศเปนศูนย
การเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย
กระทรวงศึกษาธิการ รอยละ 5

วิธีการประเมิน
- ประเมินภาคสนาม
ตามสภาพจริงใน
โรงเรียนที่สมัครเขารับ
การประเมินตามเกณฑ
ที่กระทรวงกําหนด

เครื่องมือที่ใช
- แบบประเมินศูนย
การเรียนรูตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
โรงเรียนที่ผานการประเมินเปนสถานศึกษาพอเพียง/สถานศึกษาพอเพียงตนแบบและเปนศูนยการ
เรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดําเนินงานอยางตอเนื่อง เปนแหลงเรียนรู เปนสถานที่ศึกษา
ดูงาน และเปนพี่เลี้ยงใหแกสถานศึกษาอื่นในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มีการ
บริหารจัดการศึกษาใหผูบริหาร บุคลากร ครู นักเรียน ดําเนินชีวิต จัดการสภาพแวดลอมดานภายภาพ
และขยายผล สรางความสัมพันธกับหนวยงานอื่นอยางยั่งยืน เปนวัฒนธรรม
……………………………………….
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โครงการที่ 45
พัฒนาขอมูลสารสนเทศกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แผนงาน
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สนององคประกอบดานที่ 3 ดานประสิทธิภาพทางการศึกษา มาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้ที่ 1 ขอ 4
สนองจุดเนนที่
3 ดานการบริหารจัดการ
ลักษณะโครงการ
ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบ
ผูขับเคลื่อน : นายวีระพงษ ไตรศิวะกุล
ผูกํากับ ดูแล : นางวาสนา คําเพ็ง
ผูรับผิดชอบ : นางสาวประยงคศรี พูลทรัพย
ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558
……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
1. หลักการและเหตุผล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ไดกําหนดใหคณะกรรมการตรวจสอบติดตาม
ประเมินผลการจัดการศึกษา (กตปน.) เปนผูใหขอมูลและเสนอแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ร ว มกั บ คณะกรรมการบริ ห ารเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา และคณะกรรมการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
เพื่อดําเนินการในเรื่องพัฒนาคุณภาพการศึกษาในเขตพื้นที่ โดยมีกลุมงานนิเทศติดตามและประเมินผลการ
จั ด การศึ ก ษาเป น คณะทํ า งาน เพื่ อ ให เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารจั ด การด า นคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
คณะทํางานจึงตองไดรับการพัฒนาดานขอมูลสารสนเทศที่ถูกตอง นํามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการ
พัฒนาคุณภาพ ดังนั้น กลุมงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ในฐานะเปนผูประสานงาน
ใหเกิดความรวมมือในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้น จึงตองมีการจัดประชุมดานการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา เพื่อหาแนวทางสรางความเปนเลิศทางวิชาการสูความเปนมาตรฐานสากลตอไป
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นดานการติดตามผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จากคณะกรรมการทั้ง 3 คณะ
2) เพื่อสรางกระบวนการพัฒนาคุณภาพการนิเทศอยางเปนระบบ
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ประชุม คณะกรรมการ กตปน. จํานวน 2 ครั้ง และคณะกรรมการทั้ง 3 คณะ 1 ครั้ง
3.2 เชิงคุณภาพ
กลุ มนิเ ทศ ติ ดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสามารถนํากรอบความคิดมาเปน
แนวทางในการนิเทศเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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4. กิจกรรม/วิธีดําเนินงาน
ที่
งาน/กิจกรรม
1 ประชุมวิเคราะหแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
สารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพ 1 ครั้ง
2
3

ประชุมรายงาน สรุปรายงานขอมูลเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
รวบรวมโครงการประจําป 2557

ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
มกราคม 2558 และ กลุมงานเลขานิเทศฯ
สิงหาคม 2558
มิถุนายน –
กรกฎาคม 2558
ตุลาคม –
พฤศจิกายน 2557

กลุมงานเลขานิเทศฯ
กลุมงานเลขานิเทศฯ

5. งบประมาณ (/) ตามแผนปฏิบัติการฯ
( ) อื่น ๆ....................................
จํานวน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถวน)
รายการ/กิจกรรม/คําชี้แจงการใช
งบประมาณ
งบประมาณตามหมวดรายจาย
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
งบประมาณ
1. นําผลการประชุมวิเคราะหแนวทางการ
4,000
2,000
พัฒนาคุณภาพใน สพม.29 จาก
คณะกรรมการ กตปน. มาวิเคราะหเพื่อ
นํามาเปนสารสนเทศ
2. ประชุมรายงาน / เสนอแนวทางการ
10,000
10,000
พัฒนาคุณภาพใน สพม.29 ให
คณะกรรมการทั้ง 3 คณะทราบ 1 ครั้ง
3. จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
14,000
โครงการประจําป 2557
(ขอถัวจายทุกรายการตามที่จายจริง)
6. การวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดผลสําเร็จ
วิธีการประเมิน
ไดสารสนเทศ / และแนวทางการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาที่ -ความพึงพอใจ
ชัดเจน
ผูร ับบริการ

เครื่องมือ
แบบสํารวจติดตาม
ผลการดําเนินงาน

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
ไดรับผลการนิเทศที่สามารถตอบสนองจุดเนนที่สอดคลองกับนโยบายและจุดเนนของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
…………………………………………….

219
โครงการที่ 46
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปการศึกษา 2557
แผนงาน
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สนององคประกอบดานที่ 2 ดานคุณภาพการศึกษา ตัวชี้วัดที่ 2.1.6 , 2.1.7 , 2.1.9 ,
3 ดานประสิทธิภาพทางการศึกษา ตัวบงชี้ที่ 3.3.4 , 3.3.5 , 3.3.6
สนองจุดเนนที่
1 ดานผูเรียน 2 ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา
ลักษณะโครงการ
ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบโครงการ ผูขับเคลื่อน : ดร.วีระพงษ ไตรศิวะกุล
ผูกํากับ ดูแล : นางวาสนา คําเพ็ง
ผูรับผิดชอบ : นายฉัตรชัย ทองสุทธิ์ , นางณัฐธภา ตรงดี
ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558
.........................................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
จุดมุงหมายการจัดการศึกษาของไทย มุงเนนพัฒนาคนไทยใหมีความสมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ
สติปญญา ความรู คุณธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตอยูรวมกับสังคมอยางมีความสุข โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งผูที่อยูในวัยเรียนทุกคนจะตองไดรับโอกาสทางการศึกษาเทาเทียมกันจากสภาวการณความเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่มีสวนเกี่ยวของกับวิถีชีวิตของคนไทยในปจจุบัน จําเปนจะตองมี
พั ฒ นาการและการแข ง ขั น แสวงหา องค ค วามรู ใ หม ใ ห ทั น โลกยุ ค สมั ย โดยการส ง เสริ ม สนั บ สนุ น
ใหนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเปนเลิศทางดานวิชาการ และศักยภาพดานกิจกรรม กีฬา
ดนตรี ศิ ลปะ การแสดง เทคโนโลยี และการประดิษฐคิดคน สิ่งตาง ๆ เพื่อเพิ่มพูน ความรูทักษะใหการ
ดํารงชีวิตใหอยูกับสังคมยุคใหมไดอยางมีความสุข
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดกําหนดแนวปฏิบัติในการประกวดแขงขันกิจกรรม
ระดับเขตพื้นที่การศึกษานั้นใหถือปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง
การจั ด งานศิ ล ปหั ต ถกรรมนั ก เรี ย น ครั้ ง ที่ 64 ป ก ารศึ ก ษา 2557 โดยสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มั ธ ยมศึ ก ษา จั ด การแข ง ขั น และคั ด เลื อ กตั ว แทนนั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 1–6 ในโรงเรี ย น
มัธยมศึกษา ทั้งนักเรียนปกติและนักเรียนเรียนรวม ในปการศึกษา 2557 นี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มั ธ ยมศึ ก ษา เขต 29 โดยกลุ ม 1–6 (สหวิ ท ยาเขต 1– 8) จั ด กิ จ กรรมการแข ง ขั น ทั ก ษะทางวิ ช าการ
เพื่อคัดเลือกตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา เขารวมแขงขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอไป
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อจัดการแขงขันทักษะทางวิชาการนักเรียน โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ม.ปลาย) โรงเรียนใน
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด โรงเรียนในสังกัดการศึกษาเอกชน โรงเรียนในสังกัดสํานักพระพุทธศาสนา
และโรงเรียนในสังกัดองคการปกครองสวนทองถิ่น
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2) เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียน โรงเรียน เขารวมแขงขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 ประจําปการศึกษา 2557 ณ จังหวัดสกลนคร
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1) นักเรียนเขารวมประกวด แขงขัน
จํานวน 55,000 คน
2) ครูผูฝกสอนหรือผูควบคุมนักเรียน
จํานวน 4,500 คน
3) คณะกรรมการตัดสินผลการประกวดแขงขัน
จํานวน 1,500 คน
4) นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูมีสวนไดสวนเสีย จํานวน 5,000 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
1) นั ก เรี ย น ได แสดงศั กยภาพทางดานทักษะวิช าการ ความสามารถดา นกีฬ า ดนตรี
ศิลปะการแสดง เทคโนโลยี และการประดิษฐตาง ๆ อยางทั่วถึง ทั้งกลุมนักเรียนปกติและนักเรียนเรียนรวม
2) บุคลากรและผูมีสวนเกี่ยวของทางการศึกษาไดมีโอกาสเขารวมกิจกรรม และชื่นชมภาพ
แหงความสําเร็จกิจกรรมการประกวดแขงขันทักษะการแสดงของนักเรียน
4. กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1 วางแผนเตรียมดําเนินงาน
1) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2) แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
3) ประชุม/ประสานงานกับหนวยงาน ,
องคกรที่เกี่ยวของ
2 ดําเนินงานตามโครงการ
1) จัดประกวดแขงขันทักษะทาง
วิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา
2) รายงานผลการแขงขันไประดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3) เขารวมกิจกรรมระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
4) เขารวมกิจกรรมระดับชาติ
3 สรุปรายงานผล

.

ระยะเวลา
ตุลาคม 2557
ตุลาคม 2557
ตุลาคม 2557

ผูรับผิดชอบ
กลุมนิเทศ ติดตามฯ
สพม.29 , กลุม 1-6
สพม.29/กลุม 1-6

ตุลาคม – พฤศจิกายน สพม.29/กลุม 1-6
2557
ตุลาคม 2557
สพม.29/กลุม 1-6
ธันวาคม 2557

สพม.29/โรงเรียน

กุมภาพันธ 2558
กันยายน 2558

สพม.29/โรงเรียน
สพม.29
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5. งบประมาณ (/) ตามแผนปฏิบัติการฯ
( ) อื่น ๆ.................................
จํานวน 180,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถวน)
รายการ/กิจกรรม/คําชี้แจงการใชงบประมาณ
1. คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับกรรมการ
ดําเนินงานและกรรมการ ผูตัดสิน จํานวน 6 กลุม ๆ
ละ 10,000 บาท
2. เขารวมกิจกรรมงานระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
3. เขารวมกิจกรรมงานระดับชาติ (สพม.29)
และสรุปรายงานผล
4. รางวัลสุดยอดนักเรียนที่ไดรับรางวัล อันดับ 1
ระดับชาติ(300บาทX100 ตัว)
(ขอถัวจายทุกรายการตามที่จายจริง)
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. นักเรียน
2. ครู
3. บุคลากรทางการศึกษา
4. บุคคลทั่วไป

งบประมาณ

งบประมาณตามหมวดรายจาย
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ

60,000

60,000

50,000

50,000

40,000

40,000

30,000

วิธีการประเมิน
1. สอบถาม
2. สังเกต
3. สัมภาษณ

30,000

เครื่องมือ
1. แบบประเมิน
2. แบบสัมภาษณ

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1) นักเรียน ครูผูสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัด ไดรวมแสดงออกซึ่งความสามารถ
ในดานทักษะวิชาการ ดานกีฬา ศิลปะการแสดง ดนตรี และสิ่งประดิษฐ
2) นักเรียน ไดแสดงออกถึงความเปนเลิศทางดานทักษะวิชาการ และกิจกรรมตาง ๆ
3) ครูผูสอน บุคลากรทางการศึกษา และผูเกี่ยวของไดมีสวนรวมในการสงเสริม สนับสนุนกิจกรรม
ดําเนินงานอยางเต็มที่
………………………………………………
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โครงการที่ 47
การสงเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และงานวิจัยการศึกษา
แผนงาน
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สนององคประกอบดานที่ 2 ดานคุณภาพการศึกษา ตัวชี้วัดที่ 2.1.6 , 2.1.7 , 2.1.9
3 ดานประสิทธิภาพทางการศึกษา ตัวบงชี้ที่ 3.2.3 , 3.2.6
สนองจุดเนนที่
1 ดานผูเรียน 2 ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา
ลักษณะโครงการ
ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบโครงการ ผูขับเคลื่อน
: ดร.วีระพงษ ไตรศิวะกุล
ผูกํากับ ดูแล : นางวาสนา คําเพ็ง
ผูรับผิดชอบ : นายฉัตรชัย ทองสุทธิ์ , นางณัฐธภา ตรงดี
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2557 –30 กันยายน 2558
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากนโยบายรัฐบาลตามแผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555 – 2558 รัฐบาลไดให
ความสําคัญตอการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อเปนปจจัยสําคัญในการ
ขับเคลื่อน และสรางศักยภาพความสามารถในการแขงขันของประเทศ จัดระบบบริหารงานวิจัยใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนยกระดับมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศอยาง
มั่นคง และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ใน 7 นโยบายเฉพาะ ขอที่ 3) สงเสริมการวิจัย พัฒนา และการ
สรางนวัตกรรมในสถาบันการศึกษา เพื่อนําไปใชประโยชนและสรางมูลคาสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ ปจจุบันกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ทําใหประเทศไทยตองมีการปฏิรูป
การศึ ก ษาซึ่ ง หั ว ใจของการปฏิ รู ป การศึ ก ษาอยู ที่ ก ารปฏิ รู ป การเรี ย นรู ที่ เ น น ผู เ รี ย นเป น สํ า คั ญ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกําหนดแนวการจัดการศึกษาไวในสาระบัญญัติ หมวด 4
การจัดการเรียนรูของครูจึงตองเปลี่ยนไปจากการ ใหความสําคัญของครู มาเปนการจัดการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญกลาวคือ ครูจะตองมีการวิเคราะหผูเรียนเพื่อศึกษาธรรมชาติ สนองความตองการของ
ผูเรียนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ครูตองปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน เตรียมสื่อแหลงการ
เรียนรู ใหเพียงพอและเหมาะสมกับผูเรียน สรางและพัฒนาสื่อหรือนวัตกรรมสําหรับการจัดการเรียนรู
เพื่อสนองตอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ที่มุงเนนการพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม
พัฒนาครูยุคใหม พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุคใหม และพัฒนาคุณภาพการบริหารยุคใหม
การพั ฒนาสื่ อ นวั ตกรรม และเทคโนโลยี มาเปนเครื่องมือในการจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดยกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ไดตระหนักถึงความสําคัญของสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ตลอดจนงานวิจัยพัฒนาการศึกษา จึงไดจัดทํา
โครงการการสงเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และงานวิจัยการศึกษา เพื่อนํามาใชพัฒนา หรือแกปญหาในการ
จัดการเรียนรู และสงเสริมใหครูไดแลกเปลี่ยนเรียนรูการใชนวัตกรรมการศึกษา อยางหลากหลาย
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2. วัตถุประสงค
1) เพื่อกระตุนใหครูไดคิดคน พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และงานวิจัยการศึกษา เพื่อนํามาใชพัฒนา หรือ
แกปญหาในการจัดการเรียนรู
2) เพื่อสงเสริม สนับสนุน ใหครูไดคิดคนและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และงานวิจัยการศึกษา เพื่อใช
ในการจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับบริบทของผูเรียน
3) ครูไดแลกเปลี่ยนเรียนรูการใชสื่อ นวัตกรรม และงานวิจัยการศึกษา อยางหลากหลาย
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1) ครูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 รอยละ 60 มีการพัฒนา
สื่อ นวัตกรรม และงานวิจัยการศึกษา เพื่อใชในการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย
2) สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาเขต 29 มี สื่ อ นวั ต กรรม และงานวิ จั ย
การศึกษาตนแบบ ที่เกิดจากการพัฒนาของครูในสังกัด ครอบคลุมทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรู อยางนอย
กลุมสาระการเรียนรูละ 1 ชิ้น มาเผยแพรในคลังนวัตกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา
3.2 เชิงคุณภาพ
1) ครูสามารถสื่อ พัฒนานวัตกรรม และงานวิจัยการศึกษา เพื่อใชในการจัดการเรียนการ
สอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
2) มีสื่อ นวัตกรรม และงานวิจัยการศึกษาทีมีความหลากหลาย สามารถเผยแพร ใหแนวคิด
หรือนําไปใชในการจัดการเรียนรูได
4. กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน
กิจกรรม
1.วางแผนการดําเนินงานตามโครงการ
2.ประชาสัมพันธใหครูในสังกัดไดสงสื่อ นวัตกรรม
และงานวิจัยการศึกษา เขารวมกิจกรรม
3.แตงตั้งคณะกรรมการประเมินฯ/ประเมินสื่อ
นวัตกรรมการศึกษา
4.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูสื่อ นวัตกรรมการศึกษา
และมอบเกียรติบัตร
5.เผยแพรผลงาน สรุปและรายงานผล

.

ระยะเวลา
กุมภาพันธ 2558
กุมภาพันธ – พฤษภาคม
2558
กรกฎาคม 2558

ผูรับผิดชอบ
กลุมสื่อฯ
กลุมสื่อฯ/โรงเรียน/
สหวิทยาเขต
กลุมนิเทศฯ

สิงหาคม - กันยายน 2558

กลุมนิเทศฯ

กันยายน 2558

กลุมสื่อฯ
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5. งบประมาณ (/) ตามแผนปฏิบัติการฯ
( ) อื่น ๆ..........................................
จํานวน 45,000 บาท (สี่หมื่นหาพันบาทถวน)
งบประมาณตามหมวดรายจาย
รายการ/กิจกรรม/คําชี้แจงการใชงบประมาณ
งบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ

1. ประชุมคณะกรรมการประเมินสื่อ นวัตกรรม
การศึกษา
2. ประเมินสื่อ นวัตกรรมฯ
3. แลกเปลี่ยนเรียนรูฯ และมอบเกียรติบัตร
4. สรุปและรายงานผล
รวมทั้งสิ้น
(ขอถัวจายทุกรายการตามที่จายจริง)

3,000

3,000

12,000
30,000

12,000
20,000

10,000

45,000

32,000

13,000

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
ครูในสังกัด สพม.29 รอยละ 60 มีการ นิเทศ ติดตามฯ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรมการศึกษา เพื่อใชใน
การจัดการเรียนรู
สพม.29 มีสื่อ นวัตกรรมการศึกษา
ประเมินสื่อ นวัตกรรม
ตนแบบ ที่เกิดจากการพัฒนาของครู
ในสังกัด ครอบคลุม 8 กลุมสาระการ
เรียนรู ไมนอยกวากลุมสาระการเรียนรู
ละ 1 ชิ้น

เครื่องมือที่ใช
ติดตาม ประเมินผล การพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษา
แบบประเมินสื่อ นวัตกรรม

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1) ครู ส ามารถพั ฒ นาสื่ อ นวั ต กรรมการศึ ก ษา เพื่ อ ใช ใ นการจั ด การเรี ย นการสอนได อ ย า ง
มีประสิทธิภาพ
2) ครูในสังกัด สพม.29 รอยละ 60 มีการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการศึกษา เพื่อใชในการจัดการ
เรียนรู และครอบคลุมทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรู มาเผยแพรในคลังนวัตกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา
……………………………………………

225
โครงการที่ 48
การจัดทําผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA)
แผนงาน
ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สนององคประกอบดานที่ 1 ดานโอกาสทางการศึกษา ตัวชี้วัดที่ 2.1.1
สนองจุดเนนที่
1 ดานผูเรียน
ลักษณะโครงการ
ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบโครงการ ผูขับเคลื่อน
: นายวีระพงษ ไตรศิวะกุล
ผูกํากับ ดูแล : นางวาสนา คําเพ็ง
ผูรับผิดชอบ : นายสุภรณ แสงผะกาย
ระยะเวลาดําเนินการ 1 มีนาคม 2558 – 30 เมษายน 2559
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. หลักการและเหตุผล
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายใหทุกเขตพื้นที่การศึกษาจัดทําขอมูล
ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) และขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ในโรงเรียนที่เปดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ดวยโปรแกรม Students’51 โดยให
โรงเรียนจัดทําขอมูล ดวยโปรแกรม Students’51 และเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบหลอมรวมขอมูลดวย
โปรแกรม Gpax Mix สงตามกําหนดแผนปฏิบัติการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ตระหนักถึงความสําคัญในการหลอมรวมขอมูล
GPA ใหครบถวน ถูกตอง และรายงานตอสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทันเวลาจึงไดจัดทํา
โครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค
เพื่อจัดทําหลอมรวมขอมูลผลการเรียนเฉลี่ยและลําดับที่ (GPA & PR) 6 ภาคเรียน ปการศึกษา
2558 ไดอยางถูกตองและสงทันตามกําหนด
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จํานวน 81 โรงเรียน
(จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 59 โรงเรียน) (จังหวัดอํานาจเจริญ จํานวน 22 โรงเรียน) และโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 (โรงเรียนขยายโอกาส 1 โรงเรียน)
โรงเรียนละ 1 คน และเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในสํานักงาน รวมทั้งสิ้น 90 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จํานวน 81 โรงเรียน
(จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 59 โรงเรียน) (จังหวัดอํานาจเจริญ จํานวน 22 โรงเรียน) และโรงเรียน
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ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 (โรงเรียนขยายโอกาส 1 โรงเรียน)
สงขอมูลถูกตอง ทันเวลาครบ 100%
4. กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน
กิจกรรม
ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
1.จัดประชุมปฏิบัติการจัดทําฐานขอมูลผลสัมฤทธิ์ พฤษภาคม 2558
นายสุภรณ แสงผะกาย
ทางการเรียนตนป,กลางป และจัดทําขอมูลผลการ
เรียนเฉลี่ย (GPA)
2.จัดทําฐานขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตนป
มิถุนายน 2588
นายสุภรณ แสงผะกาย
การศึกษา ทุกระดับชั้น
3.จัดทําขอมูลผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 5 ภาคเรียน ตุลาคม 2588
นายสุภรณ แสงผะกาย
ชั้น ม.6
4.จัดทําฐานขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลางป พฤศจิกายน 2588
นายสุภรณ แสงผะกาย
การศึกษา ทุกระดับชั้น ขอมูล ณ วันที่ 15 พ.ย.
2558
5.จัดทําขอมูลผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 6 ภาคเรียน มีนาคม 2559
นายสุภรณ แสงผะกาย
ชั้น ม.6
6.จัดทําขอมูลผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 6 ภาคเรียน เมษายน 2559
นายสุภรณ แสงผะกาย
ชั้น ม.6 จบไมพรอมรุน จัดทําฐานขอมูลผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสิ้นปการศึกษา ทุกระดับชั้น ขอมูล ณ
วันที่ 15 พ.ค.2559
5. งบประมาณ
( / ) ตามแผนปฏิบัติการฯ
จํานวน 50,000 บาท (หาหมื่นบาทถวน)

( ) อื่น ๆ ................................................

รายการ/กิจกรรม/คําชี้แจงการใชงบประมาณ
1. จัดประชุมปฏิบัติการจัดทําฐานขอมูลผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตนป,กลางป และจัดทําขอมูลผลการเรียน
เฉลี่ย (GPA)
2. จัดทําฐานขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตนปการศึกษา
ทุกระดับชั้น
3. จัดทําขอมูลผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 5 ภาคเรียน
ชั้น ม.6
4. จัดทําฐานขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลางป
การศึกษา ทุกระดับชั้น ขอมูล ณ วันที่ 15 พ.ย.

งบประมาณตามหมวดรายจาย
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ
10,000

10,000
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รายการ/กิจกรรม/คําชี้แจงการใชงบประมาณ
5. จัดทําขอมูลผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 6 ภาคเรียน
ชั้น ม.6
6. จัดทําขอมูลผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 6 ภาคเรียน
ชั้น ม.6 จบไมพรอมรุน
7. จัดทําฐานขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสิ้นปการศึกษา
ทุกระดับชั้น ขอมูล ณ วันที่ 15 พ.ค.
(ขอถัวจายทุกรายการตามที่จายจริง)
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
โรงเรียนสงขอมูลถูกตอง ทันเวลา
ครบทุกโรงเรียน

งบประมาณตามหมวดรายจาย
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ
10,000

วิธีการประเมิน
ตรวจสอบขอมูลการนําสงขอมูล
สพม.29

10,000
10,000

เครื่องมือที่ใช
แบบบันทึกการสงขอมูล

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จํานวน 81 โรงเรียน (จังหวัด
อุบลราชธานี จํานวน 59 โรงเรียน) (จังหวัดอํานาจเจริญ จํานวน 22 โรงเรียน) และโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 (โรงเรียนขยายโอกาส 1 โรงเรียน) สงขอมูล
ถูกตอง ทันเวลาครบ 100%
………………………………………………….
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โครงการที่ 49
พัฒนาขอสอบ Pre-0-net ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
แผนงาน
ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สนององคประกอบดานที่ 2 ดานคุณภาพการศึกษา องคประกอบที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 2.1.3, 2.1.6
สนองจุดเนนที่
2 ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา
ลักษณะโครงการ
ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบโครงการ ผูขับเคลื่อน : นายวีระพงษ ไตรศิวะกุล
ผูกํากับ ดูแล : นางวาสนา คําเพ็ง
ผูรับผิดชอบ : นายสุภรณแสงผะกาย
ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2557 – 30 มกราคม 2558
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. หลักการและเหตุผล
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหรือการสอบ O-net ทุกปที่ผานมา ทุกวิชาอยูในเกณฑต่ํากวา
คาเฉลี่ยระดับประเทศ ซึ่ง สพม.29 ไดวิเคราะหการดําเนินการเห็นวาหากครูไดจัดกระบวนการเรียนรูที่
สมบูรณ มีการวัดผลประเมินผลสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู มีการสรางความคุนเคยในการทดสอบ
รวมทั้งสรางความตระหนักในการเขาสอบอยางตอเนื่องทุกระดับ และมีการนิเทศติดตามเสริมขวัญกําลังใจ
จะสงผลใหผลการสอบ O-net สูงขึ้น จึงเปนประเด็นสําคัญและเปนแรงบันดาลใจที่สงผลใหมีการรวมบุคคล
ที่จริงใจและสามารถเปนทีมงานขับเคลื่อนไดทําในสิ่งนี้ขึ้น และใหกระทบภารกิจของศึกษานิเทศกที่จะมี
เวลาในการพัฒนางานอื่นใหนอยที่สุด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาขอสอบ
Pre-0-net ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ของเขตพื้นที่การศึกษาขึ้น จึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค
เพื่อใหมีแบบทดสอบขอสอบ Pre-0-net ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่สอดคลองกับมาตรฐานการ
เรีย นรู ของทุกกลุมสาระวิช า เพื่อใชฝกทักษะของนักเรี ยนชั้น ม.6 และฝกทักษะการจัดทําขอสอบของ
ครูผูสอน ใชเปนแนวทางการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรูของครูและผูบริหารโรงเรียน
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1) นักเรียนชั้น ม. 6 ปการศึกษา 2557 ในโรงเรียนสังกัด สพม.29 จํานวน 81 แหง
2) มีขอสอบที่ใหนักเรียนไดทดสอบสอดคลองกับขอสอบ O-net ในเดือนมกราคม 2558
3) โรงเรียนมีขอมูลที่สามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
4) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มีแบบทดสอบที่สามารถใหนักเรียน ระดับ ม. 6
ไดพัฒนาทักษะและวัดพื้นฐานความรู ในทุกกลุมสาระ
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3.2 เชิงคุณภาพ
1) นักเรียนชั้น ม. 6 ปการศึกษา 2557 ในโรงเรียนสังกัด สพม.29 ไดเขาสอบ 100%
2) มีขอสอบ Pre-0-net ใหนักเรียนไดทดสอบ ครบ 100%
3) โรงเรียนมีขอมูลที่สามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ครบทุกโรงเรียน
4. กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน
กิจกรรม
1.ประชุมคณะทํางานในการจัดทําแบบทดสอบ
2.จัดทําแบบทดสอบ วิเคราะห หา
ประสิทธิภาพและพัฒนาขอสอบ
3.สงขอสอบใหโรงเรียนทดสอบ
4.โรงเรียนจัดสอบและสรุปผลการจัดสอบ
5. งบประมาณ
( / ) ตามแผนปฏิบัติการฯ
จํานวน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถวน)

ระยะเวลา
ตุลาคม 2557
พฤศจิกายน 2557

ผูรับผิดชอบ
นายสุภรณ แสงผะกาย
นายสุภรณ แสงผะกาย

ธันวาคม 2557
ธันวาคม 2557มกราคม 2558

นายสุภรณ แสงผะกาย
นายสุภรณ แสงผะกาย

( ) อื่น ๆ .................................................

รายการ/กิจกรรม/คําชี้แจงการใชงบประมาณ

งบประมาณ

1.ประชุมคณะทํางานในการจัดทําแบบทดสอบ
2.จัดทําแบบทดสอบ วิเคราะห หาประสิทธิภาพ
และพัฒนาขอสอบ
(ขอถัวจายทุกรายการตามที่จายจริง)

10000
30000

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
มีขอสอบ Pre-0-net
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ครบทุก
กลุมสาระการเรียนรู
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ไดทด
แบบสอบครบทุกคน
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
มี ขอสอบ Pre-0-net
กับมาตรฐานและสาระการเรียนรู

งบประมาณตามหมวดรายจาย
คาตอบแทน คาใชสอย

วิธีการประเมิน

คาวัสดุ

10000
30000

เครื่องมือที่ใช
แบบบันทึกขอมูล

แบบบันทึกขอมูล

ชั้ น มัธ ยมศึกษาปที่ 6 ครบทุกกลุม สาระการเรีย นรูและสอดคลอ ง

………………………………………………….
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โครงการที่ 50
ผลิตและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
แผนงาน
ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สนององคประกอบดานที่ 2 ดานคุณภาพการศึกษา ตัวชี้วัดที่ 2.1.6 , 2.1.7 , 2.1.9
3 ดานประสิทธิภาพทางการศึกษา ตัวบงชี้ที่ 3.2.3 , 3.2.6
สนองจุดเนนที่
1 ดานผูเรียน 2 ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม
ผูรับผิดชอบโครงการ ผูขับเคลื่อน
: นายวีระพงษ ไตรศิวะกุล
ผูกํากับ ดูแล : นางวาสนา คําเพ็ง
ผูรับผิดชอบ : นายฉัตรชัย ทองสุทธิ์ , นางณัฐธภา ตรงดี
ระยะเวลาดําเนินการ ธันวาคม 2557 – กันยายน 2558
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาในปจจุบัน ครูคือผูเอื้ออํานวยใหเกิดการเรียนรูและเปนผูทํางานรวมกับนักเรียน
ในการแสวงหาและปอนขอมูลที่ถูกตองใหกับนักเรียน สื่อการเรียนรูหรือนวัตกรรมตาง ๆ ที่ครูนํามาใชจัด
กิจ กรรม การเรี ยนรูห ากมี ความหลากหลายทั้ง สื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ สื่อเทคโนโลยี และ สื่ออื่น ๆ
จะชวยสงเสริมใหการจัดการเรียนรูเปนไปอยาง มีคุณคา นาสนใจ ชวนคิด ชวนติดตาม เขาใจงายและ
รวดเร็วขึ้น รวมทั้งจะชวยกระตุนใหผูเรียนรูจักวิธีการแสวงหาความรู เกิดการเรียนรูอยางกวางขวาง ลึกซึ้ง
และตอเนื่องตลอดเวลา
สื่อการศึกษาในอดีต มักจะอยูในรูปแบบของสื่ออนาล็อค ซึ่งพบวามีขอจํากัดทั้งในแงของการผลิต
และการนําไปใช เนื่องจากตองอาศัยอุปกรณโสตฯในการผลิตที่มีลักษณะการบันทึกลงในมวนเทป และ
ตองใชเครื่องฉายภาพประเภทตางๆ เชน เครื่องเลนวีดิโอ เครื่องเลนเทป เครื่องฉายภาพโปรงใส ในการ
นําเสนอ อีกทั้งไมสามารถนําไปใชศึกษาในลักษณะผานเครือขายได จากการศึกษาพบวา แนวโนมของ
รู ป แบบการเรี ย นการสอนกํ า ลั ง เปลี่ ย นแปลงไปสู  ก ารเรี ย นการสอนในรู ป แบบการเรี ย นรู  ผ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส โดยเฉพาะการเรียนการสอนผานเครือขายและระบบ E-Learning ซึ่งมีผลกระทบตอทั้ง
ผูสอนและนักเรียน จะตองมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรูเพื่อใหสอดคลองกับเทคโนโลยี โดยผูสอน
จะเปลี่ยนบทบาทจากผูปอนความรู เปนผูใหคําแนะแนวทางแสวงหาความรู สวนนักเรียนจะเปลี่ยนบทบาท
จากผูรับ ความรูจากอาจารยผูสอน เปนการเรียนรูดวยตนเอง โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศชว ยในการ
แสวงหาความรู การเรียนการสอนผานเครือขาย และ E-Learning จึงไดรับการสนใจและมีความสําคัญมาก
ขึ้น คาดการณในอนาคตยั งมี อัตราการเจริญ เติบโตและได รับ การตอบรับจากองค กร หนวยงานตาง ๆ
ทั้งองคกรเอกชน และองคกรการศึกษา โดยขอมูลการสํารวจของ ASTD (2006) ดวยแบบสอบถาม พบวา
ในปจ จุ บั นและอนาคต คุ ณลั กษณะและพัฒ นาการที่ร วดเร็วของการเรีย นการสอนผานเครือขาย และ
E-Learning จะตอบสนองความพึงพอใจของผูเรียนมากขึ้นและสรางใหเกิดแหลงเรียนรูที่ดีมากยิ่งขึ้น
รูปแบบการใชงานก็จะสะดวกมากยิ่งขึ้น ดังนั้นกลุมงานสงเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
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ทางการศึ กษา จึ งจั ดโครงการนี้ ขึ้น เพื่ อเปน การสงเสริมให ครูคิดคน สรา งสรรคสื่อการการเรีย นรูและ
นวัตกรรมตาง ๆ ไดอยางหลากหลาย เปนการพัฒนาสื่อการการเรียนรูและนวัตกรรมตาง ๆ ใหสามารถ
นําไปใชอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเปนการสนับสนุนครูในการสรางสรรคผลงานทางวิชาการใหกาวหนาเปน
แบบอยางแกผูที่อยูรอบขางอีกดวย
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีความรู และทักษะ ในการผลิตสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน
2) เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหสามารถผลิตสื่อเทคโนโลยีไดอยางมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ
3) เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหสามารถบูรณาการสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สูกิจกรรมการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนละ 6 คน รวม 486 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถผลิตสื่อเทคโนโลยี และบูรณาการเทคโนโลยี
สูกิจกรรมการเรียนรู ไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน
กิจกรรม
1. เสนอขออนุมัติโครงการ
2. แตงตั้งฯ และประชุมคณะกรรมการฯ
3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 หลักสูตร ดังนี้
3.1 การผลิตสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) หรือ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI)
3.2 การพัฒนาสื่อบทเรียนออนไลน (E-learning) ดวย
Google for Education หรือ Microsoft Office 365
4. รายงานผลการดําเนินงานโครงการ

ระยะเวลา
ตุลาคม 2557
ธันวาคม2557

ผูรับผิดชอบ
นายฉัตรชัย ทองสุทธิ์
นางณัฐธภา ตรงดี

เมษายน 2558
–

คณะกรรมการฯ
มิถุนายน 2558

กรกฎาคม 2558

นายฉัตรชัย ทองสุทธิ์
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5. งบประมาณ
( √ ) ตามแผนปฏิบัติการฯ
( ) อื่น ๆ ..............................................................
จํานวน 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถวน)
งบประมาณตามหมวดรายจาย
รายการ/กิจกรรม/คําชี้แจงการใชงบประมาณ
งบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย

1. ประชุมคณะกรรมการ
2. การผลิตสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) หรือ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI)
3. การพัฒนาสื่อบทเรียนออนไลน (E-learning) ดวย
Google for Education หรือ Microsoft Office 365
4. รายงานผลการดําเนินงานโครงการ
(ขอถัวจายทุกรายการตามที่จายจริง)
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. ครู และบุคลากรทางการศึกษา
สามารถผลิตสื่อเทคโนโลยี
2. ครู และบุคลากรทางการศึกษา
สามารถบูรณาการเทคโนโลยีสู
กิจกรรมการเรียนรู
3. ความพึงพอใจของครู

5,000
50,000

10,000

5,000
40,000

60,000

20,000

40,000

5,000

คาวัสดุ

5,000

วิธีการประเมิน
- ประเมินสื่อ

เครื่องมือที่ใช
- แบบประเมินสื่อ

- นิเทศ ติดตาม
- สังเกตการสอน

- แบบประเมิน
- แบบนิเทศ ติดตาม

- ประเมินความพึงพอใจ

- แบบประเมินความพึงพอใจ

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1) ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถผลิตสื่อเทคโนโลยี และบูรณาการเทคโนโลยีสูกิจกรรม
การเรียนรู ไดอยางมีประสิทธิภาพ
2) การจัดการเรียนการสอนเปนไปอยางมีคุณภาพ สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
……………………………………………..
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โครงการที่ 51
พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรูครูผูสอนระดับมัธยมศึกษาตอนตน
แผนงาน
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สนององคประกอบดานที่ 3 ดานประสิทธิภาพทางการศึกษา มาตรฐานที่ 3 ตัวบงชี้ที่ 2
สนองจุดเนนที่
2 ดานคุณภาพทางการศึกษา
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม
ผูรับผิดชอบโครงการ ผูขับเคลื่อน : นายวีระพงษ ไตรศิวะกุล
ผูกํากับดูแล : นางวาสนา คําเพ็ง
ผูรับผิดชอบ : นายอานนท วงศวิศิษฎรังสี , นางจิรา ลังกา
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. หลักการและเหตุผล
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
เพื่อเตรียมในการพัฒนาเยาวชนรองรับศตวรรษที่ 21 และการนําหลักสูตรดังกลาวสูผูเรียนนั้นการจัดการ
เรียนรูเปนสิ่งสําคัญยิ่งเนื่องจากการจัดการเรียนรูไมใชเปนเพียงการถายทอดเนื้อหาวิชาโดยวิธีการบอกให
จดจํา และนําไปทองจําเพื่อการสอบเทานั้น แตการจัดการเรียนรูเปนศาสตรอยางหนึ่งที่ครูผูสอนนํามาใช
เพอใหผูเ รียนเกิดการเรีย นรู การจัดการเรียนรู ที่ดียอมทําใหเกิดการเรียนรูที่ดี และครูผูสอนเปนผูที่มี
บทบาทสําคัญในการทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ดวยกระบวนการจัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เห็นความสําคัญของการพัฒนาครูเพื่อใหครูรู
เขาใจและนําแนวคิดหลักของกระบวนการจัดการเรียนรูไปปฏิบัติ เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่หลากหลาย
บรรลุตามวัตถุประสงคของหลักสูตร และผูเรียนพรอมและสามารถดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 จึงไดจัดทํา
โครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูของครูผูสอนระดับมัธยมศึกษาตอนตน
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ครูผูสอนระดับมัธยมศึกษาตอนตนกลุมสาระการเรียนรูละ 10 คน รวม 80 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
ครูผูสอนระดับมัธยมศึกษาตอนตนกลุมสาระการเรียนรูละ 10 คน รวม 80 คน ไดรับ
การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่หลากหลาย
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4. กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน
กิจกรรม
1. แตงตั้งและประชุมคณะกรรมการเพื่อแจง
จุดประสงคของการพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรูครูผูสอนระดับมัธยมศึกษาตอนตน และ
คณะกรรมการพิจารณาเสนอชื่อครูกลุมเปาหมาย
ในการพัฒนา
2. อบรมปฏิบัติการนําเทคนิคการเรียนรูสู
กระบวนการจัดการเรียนรูตามธรรมชาติของกลุม
สาระเรียนรูตาง ๆ
3. อบรมปฏิบัติการการจัดทําแผนการจัดการ
เรียนรูทุกกลุมสาระการเรียนรูในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3
4. อบรมปฏิบัติการวิพากษแผนการจัดการเรียนรู
ทุกกลุมสาระการเรียนรู ในระดับชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ เพื่อเตรียมการนําไปใช
5. สรุปผลการอบรมและเตรียมการนําแผนการ
จัดการเรียนรูทุกกลุมสาระการเรียนรูสูหองเรียน

ระยะเวลา
ธันวาคม 2557

ผูรับผิดชอบ
กลุมงานพัฒนาหลักสูตรฯ

มกราคม 2558

กลุมงานพัฒนาหลักสูตรฯ

มกราคม 2558

กุมภาพันธ 2558

มีนาคม 2558

5. งบประมาณ (/) ตามแผนปฏิบัติการฯ
( ) อื่น ๆ...............................................
จํานวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถวน)
งบประมาณตามหมวดรายจาย
งบประมาณ
รายการ/กิจกรรม/คําชี้แจงการใชงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย

1. ประชุมคณะกรรมการ
- คาอาหารวางและเครื่องดื่มคณะกรรมการ จํานวน
12 คน ๆ ละ 200 บาท
2. อบรมปฏิบัติการนําเทคนิคการเรียนรูสู
กระบวนการจัดการเรียนรูตามธรรมชาติของกลุม
สาระเรียนรูตาง ๆ
- คาอาหารวางเครื่องดื่มและอาหารกลางวันผูเขารับ
การอบรมจํานวน 100 คน คนละ 200 บาท/มื้อ
จํานวน 2 มื้อ

คาวัสดุ

2,400
-

40,000

2,400

40,000

-
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รายการ/กิจกรรม/คําชี้แจงการใชงบประมาณ

งบประมาณ

งบประมาณตามหมวดรายจาย
คาตอบแทน คาใชสอย

คาวัสดุ

- คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 8 คน คนละ 5
24,000
24,000
ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท
- คาวัสดุ
19,600
19,600
3. อบรมปฏิบัติการการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู
ทุกกลุมสาระการเรียนรูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
- คาอาหารวางเครื่องดื่มและอาหารกลางวันผูเขารับ 40,000
40,000
การอบรมจํานวน 100 คน คนละ 200 บาท/มื้อ
จํานวน 2 มื้อ
-คาวัสดุ
15,000
15,000
4. อบรมปฏิบัติการวิพากษแผนการจัดการเรียนรูทุก
กลุมสาระ
การเรียนรู ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ เพื่อ
เตรียมการนําไปใช
- คาอาหารวางเครื่องดื่มและอาหารกลางวันผูเขารับ 40,000
40,000
การอบรมจํานวน 100 คน คนละ 180 บาท/มื้อ
จํานวน 2 มื้อ
- คาวัสดุ
15,000
15,000
5. สรุปผลการอบรมและเตรียมการนําแผนการ
4,000
จัดการเรียนรูทุกกลุมสาระการเรียนรูสูหองเรียน
- คาอาหารวางและเครื่องดื่มคณะกรรมการสรุป
4,000
จํานวน 20 คน คนละ 200 บาท
รวมทั้งสิ้น 200,000 24,000 126,400 49,600
(ขอถัวจายทุกรายการตามที่จายจริง)
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช
ครู ผู ส อนทุ ก กลุ มสาระการเรี ย นรู ที่ เป น - การเขียนแผนการจัดการ - แบบประเมินแผนการ
กลุ ม เป า หมายมี ค วามรู ค วามเข า ใจ และ เรียนรู
จัดการเรียนรู
สามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนไดตาม
ธรรมชาติของแตละกลุมสาระการเรียนรู
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7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
ครู ผู ส อนทุ ก กลุ ม สาระการเรี ย นรู ที่ เ ป น กลุ ม เป า หมายมี ค วามรู ค วามเข า ใจ และสามารถ
จัดกระบวนการเรียนการสอนไดตามธรรมชาติของแตละกลุมสาระการเรียนรู สามารถนําไปใชเปนขอมูล
พื้นฐานในการพัฒนาตนเองเอง และพัฒนาผูเรียนได
………………………………………
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โครงการที่ 52
โครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากรสูความเปนเลิศ
แผนงาน
ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สนององคประกอบดานที่ 2 ดานคุณภาพทางการศึกษา องคประกอบที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 2.1.3
องคประกอบดานที่ 3 มาตรฐานที่ 3 ตัวบงชี้ที่ 3
สนองจุดเนนที่
2 ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา
ลักษณะโครงการ
ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบโครงการ ผูขับเคลื่อน
: นายวีระพงษ ไตรศิวะกุล
ผูกํากับ ดูแล : นางวาสนา คําเพ็ง
ผูรับผิดชอบ : นายสุภรณ แสงผะกาย
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2557 – 30 มกราคม 2558
.....................................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหรือการสอบ O-net ทุกปที่ผานมา ทุกวิชาอยูในเกณฑต่ํากวา
คาเฉลี่ยระดับประเทศ ซึ่ง สพม.29 ไดวิเคราะหการดําเนินการเห็นวาหากครูไดจัดกระบวนการเรียนรู
ที่สมบูรณ มีการวัดผลประเมินผลสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู มีการสรางความคุนเคยในการทดสอบ
รวมทั้งสรางความตระหนักในการเขาสอบอยางตอเนื่องทุกระดับ และมีการนิเทศติดตามเสริมขวัญกําลังใจ
จะสงผลใหผลการสอบ O-net สูงขึ้น จึงเปนประเด็นสําคัญและเปนแรงบันดาลใจที่สงผลใหมีการรวมบุคคล
ที่จริงใจและสามารถเปนทีมงานขับเคลื่อนไดทําในสิ่งนี้ขึ้น และใหกระทบภารกิจของศึกษานิเทศกที่จะมี
เวลาในการพัฒนางานอื่นใหนอยที่สุด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาขอสอบ
Pre-0-net ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ของเขตพื้นที่การศึกษาขึ้น จึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาคุณภาพผูบริหารและครูโรงเรียนที่ยกระดับผลสัมฤทธิ์onetป2557 สูงขึ้น 5
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ เปาหมาย 25 คน
1) ผูบริหารและครูโรงเรียนที่ยกระดับผลสัมฤทธิ์ o-net ป2557 สูงขึ้น 5 ลําดับแรก
ทั้ง ม.3 และม.6
2) ศึกษานิเทศกประจําสหวิทยาเขต ๆ ละ 2 คน
3) ผูรับผิดชอบ จํานวน 3 คน
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3.2 เชิงคุณภาพ
1) ดูงาน/สัมมนาโรงเรียนใน กทม. พฤษภาคม 2558
2) ดูงานตางประเทศ พฤษภาคม 2558
3) สรุปการศึกษาดูงาน พฤษภาคม 2558
4. กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน
กิจกรรม
ระยะเวลา
1.ดูงาน/สัมมนาในโรงเรียนในกทม. พค.58 พค 2558
2.ดูงานตางประเทศ พค.58
พค 2558
3.สรุปการศึกษาดูงาน พค.58
พค 2558

ผูรับผิดชอบ
นายสุภรณ แสงผะกาย
นายสุภรณ แสงผะกาย
นายสุภรณ แสงผะกาย

5. งบประมาณ
( / ) ตามแผนปฏิบัติการฯ
( ) อื่น ๆ .................................................................
งบพัฒนาดูงานในประเทศ 240,000 บาท และงบสมทบดูงานตางประเทศ 250,000 บาท
งบประมาณตามหมวดรายจาย
รายการ/กิจกรรม/คําชี้แจงการใชงบประมาณ
งบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย

ดูงาน/สัมมนาในโรงเรียนในกทม.
ดูงานตางประเทศ พฤษภาคม 2558
(ขอถัวจายทุกรายการตามที่จายจริง)

240000
250000

6. การประเมินผล
1. แบบสํารวจ
2. แบบประเมิน
3. แบบสอบถาม
4. สังเกตการเขารวมกิจกรรม
หลักสูตร
1. นวัตกรรมการสอน
2. การวิเคราะหถอดประสบการณรูปแบบการสอน
3. การบูรณาการกับการศึกษาของโรงเรียนยอดนิยมกับตางประเทศ
4. สัมมนาการจัดการเรียนรูสูหองเรียน
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. กําลังใจในการทํางานของบุคลากร
2. รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
………………………………………........

240000
250000

คาวัสดุ
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โครงการที่ 53

การพัฒนาโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
สูมาตรฐานสากล
แผนงาน
ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สนององคประกอบดานที่ 2 ดานคุณภาพการศึกษา ตัวชี้วัดที่ 2.1.10
3 ดานประสิทธิภาพทางการศึกษา มาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้ 1
สนองจุดเนนที่
1 ดานการพัฒนาผูเรียน (นักเรียนมีสมรรถนะสําคัญสูมาตรฐานสากล)
ตัวชี้วัด รอยละ 100 ของจํานวนโรงเรียนที่ไดรับการพัฒนาตามมาตรฐานสากล
ลักษณะโครงการ
ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบโครงการ ผูขับเคลื่อน : นายวีระพงษ ไตรศิวะกุล
ผูกํากับดูแล : นางวาสนา คําเพ็ง
ผูรับผิดชอบ : น.ส.สุกานดา ธิมา
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558
.........................................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู เ รี ย นตามการปฏิ รู ป การศึ ก ษาไทยในทศวรรษที่ ส องที่ มี เ ป า หมาย
เพื่ อเสริ มสร า งความเป น คนดี คนเก งและมี ความสุขแลว การดําเนิน งานโรงเรีย นมาตรฐานสากลก็ยั ง
สอดคลองกับจุดเนนการพัฒนาผูเรียนของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ซึ่งในปงบประมาณ 2557
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต29 ไดดําเนินการวิจัยและพัฒนา เรื่อง“แนวทางการพัฒนา
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 สูมาตรฐานสากล” โดยผลการวิจัยและ
พัฒนาดังกล าวได “รูป แบบของระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาในเขตพื้น ที่การศึกษามัธ ยมศึกษา
เขต 29สูมาตรฐานสากล” ซึ่งประกอบดวย (1) รูปแบบของแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค
และสมรรถนะที่สํ าคั ญของผูเ รียนสูมาตรฐานสากล (2) รูป แบบของการพัฒ นาหลักสูตรสถานศึกษา
สูมาตรฐานสากล (3) รูปแบบของแนวทางการจัดการเรียนรู สูมาตรฐานสากล (4)รูปแบบของแนวทางการ
เสริมสรางการรูสารสนเทศสําหรับผูเรียนสูมาตรฐานสากล (5) รูปแบบของแนวทางการจัดการวิธีปฏิบัติการ
ที่เปนเลิศของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาสูมาตรฐานสากล และ (6) รูปแบบของบทบาทผูเกี่ยวของในการ
สรางเครือขายและโรงเรียนรวมพัฒนา โดยทั้ง 7 รูปแบบดังกลาวขั้นตน ไดมีการจัดทําเปน ชุดเอกสาร
“คูมือแนวทางการดําเนินการ การพัฒนาโรงเรียนในสังกัด สพม. 29 สูมาตรฐานสากล” ซึ่งเปนชุดคูมือ
ที่เปนไปตามเจตนารมณและภาพความสําเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากล คือ (1) ผูเรียนไดรับการพัฒนาให
เปนพลเมืองที่มีคุณภาพ อันหมายถึงความเปนคนดี เปนคนเกง เปนคนที่มีความสามารถดํารงชีวิตไดอยางมี
คุ ณค า และมี ค วามสุ ข บนพื้ น ฐานความเปน ไทยภายใตบ ริ บ ทสั งคมโลกใหม รวมทั้ง เพิ่ม ศักยภาพและ
ความสามารถในระดับสูงดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและการสื่อสาร เพื่อการพึ่งตนเองและสมรรถนะ
ในการแขงขัน (2) ยกระดับคุณภาพโรงเรียนใหสูงขึ้นสูมาตรฐานสากลผานการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
แหงชาติ (TQA) เปนโรงเรียนยุคใหมที่จัดการศึกษาแบบองครวมและบูรณาการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ สังคม
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วัฒนธรรม ศาสนา และการเมืองเพื่อพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน (3)โรงเรียนพัฒนาหลักสูตร รูปแบบ และ
วิธีการจัดกระบวนการเรียนรูเปนสําคัญ ซึ่งจําเปนตองมีสื่ออุปกรณ เครื่องมือ สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สารที่ เ หมาะสมและปรั บ ประยุ ก ต ใ ช ไ ด ส มประโยชน ทั น ต อ การเคลื่ อ นไหว
เปลี่ ย นแปลงของสถานการณ โ ลก (4) ผู บ ริ ห าร ครู ศึก ษานิ เ ทศก และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ได รั บ
การพัฒนาดวยวิธีการที่เหมาะสม หลากหลายอยางทั่วถึงตอเนื่อง เพื่อเสริมสรางสมรรถนะการเรียนรูและ
เพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสูความเปนเลิศในระดับสากล ตลอดจนเพื่อจรรโลงความพึงพอใจและ
ความผู ก พั น ต อวิ ช าชี พ อย า งแน น แฟ น และ (5) มีภ าคีเ ครือ ข ายการจั ด การเรี ย นรู แ ละร ว มพั ฒ นากั บ
สถานศึกษาระดับทองถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระหวางประเทศ รวมทั้งเครือขายสนับสนุน
จากสถาบันอุดมศึกษาและองคกรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจนเปนศูนยและรวมเปนเครือขายพัฒนาความรู
ใหกับประชาชนในชุมชนและบุคคลทั่วไป
เพื่ อ ให เ ป น ไปตามเจตนารมณ แ ละภาพความสํ า เร็ จ และตั ว ชี้วั ด ของโรงเรี ย นมาตรฐานสากล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จึงเห็นควรนํา ผลการวิจัยและพัฒนา“รูปแบบของระบบ
การบริหารจัดการสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 สูมาตรฐานสากล”ไปสูสถานศึกษา
ในสังกัด สพม. 29 โดยเนนไปโรงเรียนที่ยังไมไดดําเนินการจัดการศึกษาตามกรอบแนวทางเทียบเคียง
โรงเรียนมาตรฐานสากล จํานวน 71 โรงเรียน ”ในปงบประมาณ 2558 ตอไป
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อนํานวัตกรรมจากรูปแบบของระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 สูมาตรฐานสากลและ ผลการรวิจัย เรื่อง “แนวทางการพัฒนาโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 สูมาตรฐานสากล” สูปฏิบัติการในโรงเรียนสังกัดสพม.29 ใหมี
รูปแบบเฉพาะของตนเอง
2) เพื่อสงเสริมการพัฒนาสถานศึกษา ใหสามารถบูรณาการ การบริหารจัดการศึกษา ดานการ
บริ ห ารสถานศึ ก ษา ด า นหลั ก สู ต รและการจั ด การเรี ย นรู ให ย กระดั บ โรงเรี ย นให มี ค วามพร อ ม
สูมาตรฐานสากล
3) เพื่อสงเสริมสนับสนุนการสรางและพัฒนาเครือขายสถานศึกษา ทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษา
และระดับโรงเรียน ในการพัฒนาสูมาตรฐานสากล
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1) จํานวนโรงเรียนสังกัด สพม. 29 จํานวน 71 โรงเรียน ที่ไมไดเขารวมโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล ของ สพฐ. ระหวางป พ.ศ. 2553- 2557 นําเอกสารคูมือ “แนวทางการดําเนินการ
การพัฒนาโรงเรียนในสังกัด สพม. 29 สูมาตรฐานสากล” ไปใชในสถานศึกษา
2) ศึกษานิเทศก สพม. 29 จํานวน 12 คน
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3) จํานวนผลการรายงานวิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices) และการเทียบระดับ
ของโรงเรี ย นที่ ดํา เนิ น การโดยปกติ ของโรงเรีย นอยูแลว และโรงเรีย น 71 โรงเรี ย นที่นําไปใช รวม 81
โรงเรียน
3.2 เชิงคุณภาพ
1) โรงเรียนสังกัด สพม. 29 จํานวน 71 โรงเรียน (ที่ไมไดเขารวมโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล ของ สพฐ. ระหวางปพ.ศ. 2553– 2555) ไดพัฒนาโรงเรียนเพื่อมุงสูมาตรฐานสากล
2) ศึ ก ษานิ เ ทศก สั ง กั ด สพม.ได ร ว มพั ฒ นาโรงเรี ย นที่ เ ป น แกนนํ า การพั ฒ นา
สูมาตรฐานสากลอยางนอย สหวิทยาเขตละ 1 โรงเรียน และมีรูปแบบการนิเทศโรงเรียนตามกระบวนการ
เทคนิค วิธีของแตละสหวิทยาเขต
4. กิจกรรม /ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
กิจกรรม
ระยะเวลา
1. แตงตั้งกรรมการดําเนินการจัดทําเอกสาร
ตุลาคม 2557
1.1 คูมือ แนวทางการดําเนินการ การพัฒนา
โรงเรียนในสังกัด สพม. 29 สูมาตรฐานสากล
1.2 รายงานการวิจัย เรื่อง รูปแบบการพัฒนา
โรงเรียนในสังกัด สพม. 29 สูมาตรฐานสากล”
2. จัดทําเอกสาร
พฤศจิกายน2557
2.1 ชุด “คูมือ แนวทางการดําเนินการ การพัฒนา
โรงเรียนในสังกัด สพม. 29 สูมาตรฐานสากล” จํานวน
120 ชุดๆ ละ 4 เรื่อง (เปนผลผลิตจาก โครงการวิจัยและ
พัฒนา เรื่อง แนวทางการพัฒนาโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
สูมาตรฐานสากล)
2.2 จัดทําเอกสาร สื่อ VCD
3. ประชุมอบรมมอบนโยบายการดําเนินการใน
พฤศจิกายน2557
สถานศึกษาใหศึกษานิเทศกประจําสหวิทยาเขต
และโรงเรียนในสังกัดทราบ และเผยแพร รายงาน
การวิจัย คูมื เอกสาร VCD ดังตอไปนี้
3.1 คูมือ แนวทางการดําเนินการ การพัฒนาโรงเรียน
ในสังกัด สพม. 29 สูมาตรฐานสากล
3.2 รายงานการวิจัย เรื่อง รูปแบบการพัฒนา
โรงเรียนในสังกัด สพม. 29 สูมาตรฐานสากล”
3.3 สื่อ VCD

ผูรับผิดชอบ
น.ส.สุกานดา ธิมา,
นายพิชัย ญาณศิริ

น.ส.สุกานดา ธิมา
นายพิชัย ญาณศิริ
และคณะ

น.ส.สุกานดา ธิมา
นายพิชัย ญาณศิริ
และคณะ
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กิจกรรม
ระยะเวลา
- โดยผูเขารวมอบรมประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียนละ
1 คน รวม 81 คน และผอ.สพม.29 รอง ผอ.สพม.29
และศึกษานิเทศก รวม 19 คน น รวมทั้งสิ้น 100 คน)
4. นิเทศ ติดตามแนวทางการดําเนินงานของโรงเรียนใน มกราคม 2558
สังกัด 2 ครั้ง
(ครั้งที่ 1 )
มีนาคม 2558
(ครั้งที่ 2 )
5. สรุปและรายงานผลการดําเนินงานของโรงเรียนฯ
เมษายน 2558
และเสนอแนวทางการดําเนินงานในปการศึกษา 2558
ตอไป

ผูรับผิดชอบ

ศึกษานิเทศกประจํา
สหวิทยาเขต,

น.ส.สุกานดา ธิมา
นายพิชัย ญาณศิริ

5. งบประมาณ (√ ) ตามแผนปฏิบัติการ ( ) อื่นๆ..............................................
จํานวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถวน)
งบประมาณหมวดรายจาย(บาท)
รายการ/กิจกรรม/คําชี้แจงการใชงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
กิจกรรมหลักที่ 1
แตงตั้งกรรมการ/นักวิจัย/ที่ปรึกษางานวิจัย และกําหนดโครงราง
เรื่อง “การพัฒนาโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 29 สูมาตรฐานสากล”
กิจกรรมหลักที่ 2
15,000
จัดทําเอกสาร คูมือ สื่อ ดังนี้
2.1 คูมือ แนวทางการดําเนินการ การพัฒนาโรงเรียนในสังกัด
สพม. 29 สูมาตรฐานสากล จํานวน 120 เลม ๆ ละ 80 บาท
(9,600 บาท)
2.2 รายงานการวิจัย เรื่อง รูปแบบการพัฒนาโรงเรียน
ในสังกัด
สพม. 29 สูมาตรฐานสากล” จํานวน 22 เลม ๆ ละ 200 บาท
(4,200 บาท)
2.3 สื่อ VCD จํานวน 120 แผน ๆ ละ 10 บาท (1,200 บาท)
กิจกรรมหลักที่ 3
15,000
-ประชุมอบรมมอบนโยบายการดําเนินการในสถานศึกษาให
ศึกษานิเทศก ประจําสหวิทยาเขตและโรงเรียนในสังกัดทราบ และ
เผยแพร รายงานการวิจัย คูมือ เอกสาร VCD
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งบประมาณหมวดรายจาย(บาท)
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ

รายการ/กิจกรรม/คําชี้แจงการใชงบประมาณ
- โดยผูเขารวมอบรมประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน
รวม 81 คน และผอ.สพม.29 รอง ผอ.สพม.29 และศึกษานิเทศก
รวม 19 คน (รวมทั้งสิ้น 100 X 150 คน = 15,000 บาท)
กิจกรรมหลักที่ 4
-นิเทศ ติดตามแนวทางการดําเนินงานของโรงเรียนในสังกัด
2 ครั้ง
กิจกรรมหลักที่ 5
- สรุปและรายงานผลการดําเนินงานของโรงเรียนฯ
และเสนอแนวทางการดําเนินงานในปการศึกษา 2558 ตอไป
รวมทั้งสิ้น
( ขอถัวจายทุกรายการตามที่จายจริง)
6. การวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดผลสําเร็จ
1. โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 29 จํานวน 71 โรงเรียน (ที่ไมไดเขารวมโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล ของ สพฐ. ระหวางป พ.ศ. 2553
– 2555) ไดนําผลการวิจัยไปใชพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการสถานศึกษาสูมาตรฐานสากล
5. มีรายงานวิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices)
และการเทียบระดับของโรงเรียนที่ดําเนินการโดยปกติของ
โรงเรียนอยูแลว และโรงเรียน 71 โรงเรียนที่นําไปใช
6. มีการเผยแพรผลงานโรงเรียนที่ดําเนินงานทั้งระดับ
โรงเรียน ระดับสหวิทยาเขต ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
(อยางใดอยางหนึ่งหรือมากกวา)

-

-

-

-

-

-

-

15,000

15,000

วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
-ตรวจสอบจากรายงาน -แบบสรุปรายงาน
เอกสารในระหวาง
เอกสาร
ดําเนินการพัฒนาและ
เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
-ตรวจสอบเอกสารที่
โรงเรียนรายงาน

-แบบประเมินคุณภาพ
เอกสาร

-ตรวจสอบเอกสารที่
โรงเรียนรายงาน

-แบบประเมิน
-รายงานผลการ
ประเมินโครงการ

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
โรงเรี ย นสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 29 ได พั ฒ นาโรงเรี ย น
สูมาตรฐานสากล ไดรั บการพั ฒนาด ว ยกระบวนการวิจัยทั้งดานการบริหารจัดการองคการที่มีคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู การพัฒนาครูและบุคลากร การสรางเครือขายพัฒนา
การนิ เ ทศ ติ ดตามและประเมิ น ผล การเที ย บระดับ ระหวางโรงเรีย น โดยไดรับ การพัฒ นาทั้ง ในระดั บ
สถานศึกษา ระดั บบุคคล ระดับกลุมสาระการเรียนรู/งาน จนสงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย น
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สมรรถนะและคุณลักษณะอั นพึ งประสงคตามเกณฑมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดชั้น ป ตัว ชี้วั ดช วงชั้น
ที่สูงขึ้น และสามารถแขงขันหรือเทียบเคียงกับโรงเรียนมาตรฐานสากลได จากระบบการบริหารจัดการของ
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาตามกฎกระทรวงฯ วาดวยกําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจ
การบริหารและการจัดการศึกษา พุทธศักราช 2550
………………………………………………
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ศึกษาปจจัยที่สงผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-Net
ของนักเรียนสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
สนององคประกอบดานที่ 2 คุณภาพการศึกษา ตัวชี้วัดที่ 2.1.3
สนองจุดเนนที่
1 ดานผูเรียน 2 ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม
ผูรับผิดชอบโครงการ ผูขับเคลื่อน
: นายวีระพงษ ไตรศิวะกุล
ผูกํากับ ดูแล : นางวาสนา คําเพ็ง
ผูรับผิดชอบ : นายฉัตรชัย ทองสุทธิ์ , นางณัฐธภา ตรงดี
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1. หลักการและเหตุผล
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเป น เป า หมายสํ า คั ญ ของการจั ด การศึ ก ษา สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 29 ไดจัดการศึกษาตามภารกิจ โดยสงเสริมสนับสนุนใหโรงเรียนในสังกัด จํานวน 81
โรงเรียน ไดพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนไปตามเปาหมายของหลักสูตร
จากผลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน (O-NET) ป ก ารศึ ก ษา 2556 พบว า
ทั้งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยไมสูงนัก และมีแนวโนม
ต่ําลงทุกปการศึกษา ซึ่งอยูในระดับที่ไมนาพอใจ จึงมีความจําเปนตองศึกษาวิจัยถึงปจจัยที่สงผลกระทบตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-Net ของนักเรียนสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ซึ่ ง ป จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นขึ้ น อยู กั บ องค ป ระกอบหลายอย า ง ในการบริ ห าร
จัดการศึกษาในแตละระดับ อาทิ การจัดการเรียนรูของครู การนิเทศ ติดตามผล รวมถึงปจจัยที่เกี่ยวของ
กับตั วผู เรีย น และบริบทที่เกี่ยวของอื่น ๆ เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มุงเปาหมายที่ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนใหสูงขึ้นตอไป
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-Net ของนักเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 และ
2) เพื่ อพั ฒ นารู ป แบบของป จ จั ย เชิ ง สาเหตุ ที่มี อิท ธิ พลตอ ผลสั มฤทธิ์ท างการเรี ย น O-Net
ของนักเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ทําวิจัยเรื่อง การศึกษาวิจัยถึงปจจัยที่สงผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-Net
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และ 6 สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ทั้ง 81
โรงเรียน
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3.2 ดานคุณภาพ
ผลงานวิ จั ย สามารถใช เ ป น แนวทางพั ฒ นารู ป แบบของป จ จั ย เชิ ง สาเหตุ ที่ มี อิ ท ธิ พ ล
ตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-Net ของนักเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
4. กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน
กิจกรรม
1. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการวิจัย
2. กําหนดกรอบแนวคิดและแผนในการดําเนินงาน
3. ดําเนินการตามแผน โดยเริ่มจากศึกษาเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวของ และวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับ
โรงเรียนในสังกัด
4. ออกแบบเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล
5. ดําเนินการสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ
เพื่อใชในการศึกษาวิจัย
6. ออกเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูล
7. ตรวจสอบและสรุปผลการวิเคราะหขอมูล
8. เขียนรายงานการวิจัยและจัดพิมพ จํานวน 100 เลม
5. งบประมาณ
( √ ) ตามแผนปฏิบัติการฯ
จํานวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถวน)
รายการ/กิจกรรม/คําชี้แจงการใชงบประมาณ
1. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการวิจัย
2. กําหนดกรอบแนวคิดและแผนในการดําเนินงาน
3. ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของ และวิเคราะห
ขอมูลเกี่ยวกับโรงเรียนในสังกัด
4. ออกแบบเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล
5. ดําเนินการสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือเพื่อ
ใชในการศึกษาวิจัย
6. ออกเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูล
7. ตรวจสอบและสรุปผลการวิเคราะหขอมูล
8. เขียนรายงานการวิจัยและจัดพิมพ
(ขอถัวจายทุกรายการตามที่จายจริง)
.

ระยะเวลา
ตุลาคม 2557
ธันวาคม 2557
ธันวาคม 2557

ผูรับผิดชอบ
นางณัฐธภา ตรงดี
คณะกรรมการวิจัย

มกราคม 2558
มีนาคม 2558

คณะกรรมการวิจัย
คณะกรรมการวิจัย

นายฉัตรชัย ทองสุทธิ์

พฤษภาคม 2558 คณะกรรมการวิจัย
มิถุนายน 2558 คณะกรรมการวิจัย
กรกฎาคม 2558 คณะกรรมการวิจยั

( ) อื่น ๆ ..............................................................
งบประมาณ

งบประมาณตามหมวดรายจาย
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ

5,000

5,000

15,000
5,000
5,000

15,000
5,000
5,000
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6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. งานวิจัยเชิงคุณภาพ
2. ครู และบุคลากรทางการศึกษา
สามารถพัฒนารูปแบบและกิจกรรม
การเรียนรู ที่สงผลตอปจจัย
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-Net
ของนักเรียนสูงขึ้น

วิธีการประเมิน
1. ประเมินงานวิจัย
1. นิเทศ ติดตาม
2. สังเกตการสอน

เครื่องมือที่ใช
1. แบบประเมิน
1. แบบประเมิน
2. แบบนิเทศ ติดตาม

1. การทดสอบ O-Net

1. ขอสอบ O-Net 2558

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1) สํา นั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษามัธ ยมศึ กษา เขต 29 สามารถนําผลการวิจัย ไปปรับ ปรุงและ
พัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 สามารถใชผลการวิจัยเปนแนวทางในการ
ให ความรู เ กี่ ย วกั บ การจั ดทํ า แผนการยกระดับ ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรีย น เพื่อให เกิด ประโยชนสูง สุดต อ
การจัดการเรียนการสอน
...............................................
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การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อการ
ทดสอบระดับชาติ (O-NET)
แผนงาน
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สนององคประกอบดานที่ 2 ดานคุณภาพการศึกษา องคประกอบที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 2.1.3
สนองจุดเนนที่
1 ดานการพัฒนาผูเรียน
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม
ผูรับผิดชอบโครงการ ผูขับเคลื่อน : นายวีระพงษ ไตรศิวะกุล
ผูกํากับ ดูแล : นางวาสนา คําเพ็ง
ผูรับผิดชอบ : นายดิลกชัย คูณแกว นางสาวผองศรี สมยา
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. หลักการและเหตุผล
การยกระดั บผลสั มฤทธิ์ ทางการเรียน เปน ภารกิจ ที่สําคัญที่สุดของสถานศึกษา ซึ่งสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มีบทบาทหลักในการสนับสนุน สงเสริม อํานวยการใหโรงเรียนไดดําเนินการ
เพื่อพัฒนานักเรียนทุกคนที่ไดเขาเรียนจบการศึกษาอยางมีคุณภาพ และคุณภาพสูงตามเกณฑ เปาหมาย
และมาตรฐานของหลักสูตร ใหนักเรียนไดพัฒนาเต็มศักยภาพเปนรายบุคคลและทุกคน จากการรายงานผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2556 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พบวา มีโรงเรียน
เปาหมายพัฒนาจํานวน 21 โรงเรียน จึงไดจัดใหมีโรงเรียนพี่เลี้ยงเครือขายพัฒนาใหกับโรงเรียนเปาหมาย
เพื่อดําเนินการพัฒนาใหสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได ภายใตแนวคิดในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ใชแนวคิด “Empowerment Approach และ Theory- Driven Approach มี 4 ขั้นตอน
คือ 1) Taking Stock คือ การตรวจสภาพปจจุบันเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือผลการประเมิน
คุณภาพโรงเรียน 2) Setting Goal เปนการกําหนดเปาหมายความสําเร็จ 3) Developing Strategies and
Implementing มุงพัฒนากลยุทธแลวนํากลยุทธสูการปฏิบัติ 4) Documenting Progress เปนขั้นตอนการ
ประเมินรวบรวมเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงความกาวหนาของงานตามเปาหมาย และการปฏิบัติที่มีแนวโนม
สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ได มี 3 ประเด็นหลักคือ 1) การบริหารจัดการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 2) วิธีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใน 3 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหสูงขึ้นตามเกณฑที่คาดหวัง รูปแบบที่ 2 การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพื่อมุงสูความเปนเลิศ รูปแบบที่ 3 การชวยเหลือนักเรียนที่ไมผานเกณฑการจบหลักสูตร
3) การจัดหลักสูตรนอกระบบ
.

249
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อใหเกิดความรวมมือในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนเปาหมายพัฒนา
และโรงเรียนพี่เลี้ยงเครือขายพัฒนา
2) เพื่อนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการจัดการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3. เปาหมาย
3.1 เชิงคุณภาพ
ความร ว มมื อ ตามแนวคิ ด ฯ , แนวปฏิ บั ติ ฯ และการนิ เ ทศ ติ ด ตามและประเมิ น ผล
การบริหารจัดการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทําใหโรงเรียนสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นและสามารถจัดการศึกษาไดเหมาะสมกับนักเรียนทุกกลุมทุกคน
3.2 เชิงปริมาณ
โรงเรียนเปาหมายพัฒนาทุกโรงเรียนไดรับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน
กิจกรรม
ระยะเวลา
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ตุลาคม 2557
2. ประชุมชี้แจงและจัดทําเครื่องมือและ 7 พฤศจิกายน 2557
นวัตกรรมการนิเทศ
3. ประชุมผูอํานวยการโรงเรียน
14 พฤศจิกายน 2557
เปาหมายพัฒนาและโรงเรียนพี่เลี้ยง
เครือขายพัฒนารวม 40 คน
4. ประชุมครูโรงเรียนเปาหมายพัฒนา
และครูโรงเรียนพี่เลี้ยงเครือขายพัฒนา
รวม 350 คน

15 พฤศจิกายน 2557

5. ดําเนินการนิเทศโดยครูโรงเรียน
พี่เลี้ยง
6. กํากับ ติดตามและประเมินผล

พฤศจิกายน 2557 ถึง
ธันวาคม 2557
พฤศจิกายน 2557 ถึง
ธันวาคม 2557
มกราคม 2558

7. สรุปผลการดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ
นางสาวผองศรี สมยา
นายวีระพงษ ไตรศิวะกุล
รองผอ.สพม.29 และคณะ
นายวีระพงษ ไตรศิวะกุล
รองผอ.สพม.29
นายดิลกชัย คูณแกว
นางสาวผองศรี สมยา
นายวีระพงษ ไตรศิวะกุล
รองผอ.สพม.29
นางนิสา ศรศิลป
นายสุภรณ แสงผะกาย
นายดิลกชัย คูณแกว
นางสาวผองศรี สมยา
ครูโรงเรียนพี่เลี้ยงเครือขายพัฒนา
รองผอ.สพม.29
ศึกษานิเทศกทุกคน
นายสุภรณ แสงผะกายและคณะ
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5. งบประมาณ (/) ตามแผนปฏิบัติการฯ ( ) อื่น ๆ.............................................
จํานวน 230,000 บาท (สองแสนสามหมื่นบาทถวน)
รายการ(กิจกรรม)

งบประมาณ

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ประชุมชี้แจงและจัดทําเครื่องมือและ
นวัตกรรมการนิเทศ
3. ประชุมผูอํานวยการโรงเรียนเปาหมายพัฒนา
และโรงเรียนพี่เลี้ยงเครือขายพัฒนา รวม 40 คน
4. ประชุมครูโรงเรียนเปาหมายพัฒนาและครู
โรงเรียนพี่เลี้ยงเครือขายพัฒนา รวม 350 คน
5. ดําเนินการนิเทศโดยครูโรงเรียน
พี่เลี้ยง
6. กํากับ ติดตามและประเมินผล
7. สรุปผลการดําเนินงาน และรายงานผล
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณตามหมวดรายจาย
คาตอบแทน

คาใชสอย

คาวัสดุ

10,000

-

-

10,000

-

-

-

-

50,000

5,000

45,000

-

120,000

-

120,000

-

40,000
10,000
230,000

-

40,000
10,000
215,000

-

5,000

10,000

6.การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เครื่องมือและนวัตกรรมการนิเทศ
ความรวมมือในการบริหารจัดการเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายงานผลการนิเทศติดตามและประเมินผล

วิธีวัด/ประเมินผล
การประเมิน
การสอบถาม
การประเมิน
การรายงาน

เครื่องมือประเมิน
แบบประเมิน
แบบสอบถาม
แบบประเมิน
แบบรายงาน

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1) ได รั บ ความร ว มมื อตามแนวคิดฯ , แนวปฏิบัติฯ และการนิเทศ ติดตามและประเมิน ผล
การบริหารจัดการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทําใหโรงเรียนสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นและสามารถจัดการศึกษาไดเหมาะสมกับนักเรียนทุกกลุมทุกคน
2) โรงเรียนเปาหมายพัฒนาทุกโรงเรียนไดรับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลเพื่อยกระดับ
…………………………………….
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แนวคิดในการยกระดับและวิธีปฏิบัติ
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนภารกิจที่สําคัญที่สุดของสถานศึกษาซึ่งสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา มีบทบาทหลักในการสนับสนุน สงเสริม อํานวยการ ใหโรงเรียนไดดําเนินการเพื่อพัฒนานักเรียน
ทุกคนที่ไดเขาเรียน และจบการศึกษาอยางมีคุณภาพ และคุณภาพสูงตามเกณฑ เปาหมาย และมาตรฐาน
ของหลักสูตรใหนักเรียนไดพัฒนาเต็มศักยภาพ เปนรายบุคคลและทุกคน
รศ.ดร.สุ พักตร พิ บู ล ย จากมหาวิทยาลัย สุโ ขทัย ธรรมาธิร าช
(http://www.gotoknow.ovg/blog/sur001/278591) ไดเสนอแนวคิดในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนโดยใชแนวคิด “Empowerment Approach และ Theory- Driven Approach ไวนาสนใจมาก
ดังมีรายละเอียดของกระบวนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พอสรุปไดดังนี้
ขั้นที่ 1 Taking Stock คือ การตรวจสภาพปจจุบันเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือผลการ
ประเมินคุณภาพโรงเรียน เพื่อวิเคราะหวาโรงเรียนเรามีคุณภาพมากนอยเพียงใดเปนการวิเคราะหและ
จัดทําฐานขอมูล (Baseline) เชน พิจารณาจากผลการสอบ O-NET , N.T. หรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ประจําปของสถานศึกษา
ขั้นที่ 2 Setting Goal เปนการกําหนดเปาหมายความสําเร็จ เปนตนวา ภายในป 2554 เราตองมี

1) ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับดีมาก
2) กลุมสาระการเรียนรูหลักอยางนอยรอยละ 90 อยูในระดับดีมาก
3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยเฉพาะการประเมินO-NET จะตองเพิ่มขึ้นอยางนอยรอย
ละ 5 ของฐานเดิม
ขั้นที่ 3 Developing Strategies and Implementing มุงพัฒนากลยุทธแลวนํากลยุทธสูการ
ปฏิบัติ ตัวอยางของกลยุทธ เชน
1) ขับเคลื่อนหองเรียนคุณภาพ หรือประกันคุณภาพแตละรายวิชา แตละกลุมสาระการ
เรียนรูแมแตครูทุกคนตองตั้งเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพ และดําเนินการยกระดับคุณภาพใหไดตาม
เปาหมาย ดังนั้นการนิยามวา “ผูนําการเปลี่ยนแปลง ก็คือ ผูที่ทํางานสําเร็จใครสามารถทําผลงานปนี้ได
ดีกวาปที่แลว เรียกวา ผูนําการเปลี่ยนแปลง
2) ปฏิรูปการบริหารจัดการหองเรียนประจําชั้นกําหนดเกณฑ “หองประจําชั้น/ ที่ปรึกษา
คุณภาพ”
3) บริห ารจัดการสถานศึกษาที่เนนการขับ เคลื่อนเชิงทฤษฎีอยางเปนระบบตามกรอบ
หลักวิชา
ขั้นที่ 4 Documenting Progress เปนขั้นตอนการประเมินรวบรวมเอกสารหลักฐานที่แสดงถึง
ความกาวหนาของงานตามเปาหมาย
ทั้งนี้ การดําเนินงานแตละขั้นตอนเนน “การมีสวนรวม” ของ ครู อาจารย ผูเกี่ยวของ ฝายตาง ๆ
เชน กรรมการสถานศึกษา เครือขายผูปกครอง สมาคมศิษยเกา เปนตน
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นอกจากนี้ ดร.จันทมา นนทิกร (http://info.thaihealth.or.th/library/hot/12444) โดย
โครงการพัฒนาโรงเรียนเขมแข็งดวยการจัดการความรู (Healthy School by Knowledge
Management) มูลนิธิสถาบันวิจัย และพัฒนาการเรียนรู (มสวร.) ไดสังเคราะหวิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศ
(Best Practices) เรื่อง การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จาก 16 โรงเรียนดีเดนแลวจําแนกเปน
ประเด็นหลักเพื่ออธิบายวิธีปฏิบัติ ดังนี้
1. การบริหารจัดการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีวิธีการดําเนินการ ดังนี้
1) การจัดการความรูเพื่อกําหนดนโยบาย และจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน
2) การวิเคราะหสภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
3) การกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนากระบวนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4) การนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตร
5) การประสานงานกับผูปกครองเพื่อเฝาระวังและติดตามแกไขปญหา
2. วิธีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดําเนินการได 3 รูปแบบ คือ
รูปแบบที่ 1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหสูงขึ้นตามเกณฑที่
คาดหวัง มีวิธีการดําเนินการ ดังนี้
1) การปรับเปลี่ยนทาทีของครูในการจัดการเรียนรู
2) การกําหนดเกณฑที่คาดหวังและเกณฑการประเมินผล
3) การจัดกลุมผูเรียนที่เหมาะสม
4) การกําหนดรูปแบบการพัฒนาการเรียนรูและการจัดกิจกรรม
รูปแบบที่ 2 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อมุงสูความเปนเลิศ
1) การจัดการเรียนรูแบบหองเรียนพิเศษ
2) การจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อสงเสริมความเปนเลิศ
รูปแบบที่ 3 การชวยเหลือนักเรียนที่ไมผานเกณฑการจบหลักสูตร
1) การดูแลใกลชิดเพื่อปรับพฤติกรรมและใหโอกาสนักเรียน
2) การเพิ่มพูนผลสัมฤทธิ์เพื่อใหไดตามเกณฑการจบหลักสูตร
3. การจัดหลักสูตรนอกระบบ
เป น การจั ดหลั กสู ตรพัฒ นาผลสัมฤทธิ์โ ดยไมติดระบบปกติซึ่งอาจใชน วัตกรรมในการ
บริหารและดําเนินการ
กลาวโดยสรุป แนวคิดหลักการในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนี้
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ตองวางแผนการขับเคลื่อนอยางเปนระบบเชื่อม
ประสานกับโรงเรียนตลอดแนว ผูเกี่ยวของทุกฝายทั้งภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียนก็ตองทํางานรวมกัน
อยางบูรณาการ เปาหมายที่กําหนดจะสําเร็จไดดวยความตั้งใจ และเชื่อมั่น ถาทุกคนเชื่อวาสําเร็จในที่สุดก็
จะสําเร็จ
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โครงการที่ 56
พัฒนาหลักสูตรทองถิ่นสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
แผนงาน
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สนององคประกอบดานที่ 3 ดานประสิทธิภาพทางการศึกษา มาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้ที่ 1 ขอ 1, 2, 3, 8
สนองจุดเนนที่
2 ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม
ผูรับผิดชอบโครงการ ผูขับเคลื่อน : นายวีระพงษ ไตรศิวะกุล
ผูกํากับดูแล : นางวาสนา คําเพ็ง
ผูรับผิดชอบ : นายอานนท วงศวิศิษฎรังษี , นางจิรา ลังกา
ระยะเวลาดําเนินการ 1 มกราคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2558
...................................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551โดยมีการปรับกระบวนการพัฒนาหลักสูตรใหมีความสอดคลองกับเจตนารมณแหงพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่มุงเนนการกระจายอํานาจทาง
การศึกษาใหทองถิ่นและสถานศึกษาไดมีบทบาทและมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อใหสอดคลองกับ
สภาพ และ ความตองการของทองถิ่น และในการนําหลักสูตรนี้ไปสูการปฏิบัติ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตองจัดทํากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นใหเปนแนวสําหรับโรงเรียน โรงเรียนก็จัดทําสาระการเรียนรูทองถิ่น
ใหสอดคลองกับบริบทของโรงเรียน
เพื่อใหกรอบหลักสูตรหองถิ่นซึ่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ไดจัดทําไว
เพื่ อให โรงเรี ย นได นํา ไปใช มี เนื้ อหาสาระทัน สมัย สอดคลองกับ ความตองการของโรงเรียน กลุมนิเทศ
ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โดยกลุมงานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู จึงไดจัดทํา
โครงการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ขึ้น
2. วัตถุประสงค
พัฒนาหลักสูตรหองถิ่นของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ครูผูสอนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จํานวน 81 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
ครู ผู ส อนซึ่ ง ทํ า หน า ที่ หั ว หน า งานหลั ก สู ต รของโรงเรี ย นในสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จํานวน 81 คน เขาใจและสามารค นํากรอบหลักสูตรทองถิ่นของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พัฒนาขึ้น ไปปรับใชกับโรงเรียนเหมาะสม
.
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4. กิจกรรม/วิธีดําเนินการ
ที่ กิจกรรม
1 จัดทําโครงการเสนอเพื่อพิจารณาและ
อนุมัติการใชงบประมาณ
2 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานและ
ผูเกี่ยวของ
3 ประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรประชุม
4 ชี้แจงการนําหลักสูตรไปใชในโรงเรียน
5 สรุปผล และรายงานผลการดําเนินงาน

ระยะเวลา
ธันวาคม 2557

ผูรับผิดชอบ
นายอานนท วงศวิศิษฎรังษี
นางจิรา ลังกา

มกราคม 2558
กุมภาพันธ 2558
มีนาคม 2558
กรกฎาคม 2558

5. งบประมาณ
รายการ/กิจกรรม/คําชี้แจงการใชงบประมาณ งบประมาณ
1.ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานและ
ผูเกี่ยวของ
- คาอาหารวางเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน
1,500
คณะกรรมการ จํานวน 10 คน คนละ 150
บาท/มื้อ จํานวน 1 มื้อ
2.ประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร
- คาอาหารวางเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน
30,000
ผูเขาประชุม จํานวน 100 คน คนละ 150
บาท/มื้อ จํานวน 2 มื้อ
- คาวัสดุ
3,500
3.สรุปผล และรายงานผลการดําเนินงาน
15,000
คาจางถายเอกสาร และเขาเลม
รวมทั้งสิ้น 50,000
(ขอถัวจายทุกรายการตามที่จายจริง)
6. การประเมินผล
ตัวบงชี้ความสําเร็จ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29
มีกรอบหลักสูตรทองถิ่นเพื่อใหโรงเรียน ไดนําไป
ปรับใชใหสอดคลองกับบริบทของโรงเรียน

งบประมาณตามหมวดรายจาย
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ

-

1,500

-

30,000

-

-

-

3,500
15,000

-

31,500

18,500

วิธีการ
นิเทศติดตาม การใช
หลักสูตร

เครื่องมือ
แบบนิเทศติดตาม
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7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มีหลักสูตรทองถิ่นซึ่งไดรับการพัฒนาใหมี
ประสิทธิภาพ และสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และสอดคลองกับบริบท
และความตองการของโรงเรียน
………………………………………….
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โครงการที่ 57
การพัฒนาการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
แผนงาน
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สนององคประกอบดานที่ 3 ดานประสิทธิภาพทางการศึกษา มาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้ที่ 8
สนองจุดเนนที
3 ดานการบริหารจัดการ
ลักษณะโครงการ
ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบโครงการ ผูขับเคลื่อน
: นายวีระพงษ ไตรศิวะกุล
ผูกํากับ ดูแล : นางวาสนา คําเพ็ง
ผูรับผิดชอบ : นางนิสา ศรศิลปและนางสาวผองศรี สมยา
ระยะเวลาดําเนินการ 1 มกราคม 2558 – 30กันยายน 2558
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1. หลักการและเหตุผล
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน เปนกลยุทธทางการบริหารและการจัดการศึกษา ที่กระจาย
อํานาจในการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนศูนยกลาง ใหโรงเรียนมีอํานาจ อิสระคลองตัวในการตัดสินใจ
ดําเนินการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนภายใตรูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการ
สถานศึกษา การกระจายอํานาจ การจัดการศึกษา ของโรงเรียน และการแสดงภาระงานที่ตรวจสอบไดของ
โรงเรียน ซึ่งเปนพื้ นฐานสําคัญ ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพผูเรีย น
ซึ่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเห็นความสําคัญของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน จึงได
จัดทําโครงการพัฒนาการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
2. วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนในสังกัด
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียน คณะครูและชุมชน จํานวน 320 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนมีระบบการบริการจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
4. กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน
กิจกรรม
1. ประชุมคณะกรรมการวางแผนการดําเนิน
2. ประชุมแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารจัดการโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน
3. นิเทศและประเมินการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
4. สรุปผลการดําเนินงาน

ระยะเวลา
มกราคม 2558
มีนาคม 2558

ผูรับผิดชอบ
กลุมนิเทศบริหารฯ
ผูบริหาร/รอง/
คณะครู/ชุมชน

พ.ค – มิ.ย. 2558 กลุมนิเทศฯ
กันยายน 2558 กลุมนิเทศบริหารฯ
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5. งบประมาณ (/) ตามแผนปฏิบัติการฯ ( ) อื่น ๆ........................................
จํานวน 160,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถวน)
งบประมาณตามหมวดรายจาย
รายการ/กิจกรรม/คําชี้แจงการใชงบประมาณ
งบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย

1. ประชุมคณะกรรมการวางแผนการดําเนินงาน
2. ประชุมแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารจัดการโดย
ใชโรงเรียนเปนฐาน
- คาอาหารวางเครื่องดื่มและคาอาหารกลางวัน ผู
รวมแลกเปลี่ยนเรียนรู ใน 8 สหวิทยาเขตๆละ40 คน
รวม320 คน คนละ 200 บาท
- คาพาหนะ 320 คน
3. นิเทศติดตามการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียน
เปนฐาน

4. สรุป รายงานผลการนิเทศ
(ขอถัวจายทุกรายการตามที่จายจริง)

-

64,000

64,000

96,000
นิเทศ
รวมกับ
โครงการ
ที่ 2
-

96,000

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
โรงเรียนทุกโรงมีการบริหารจัดการ นิเทศติดตามโดยศึกษานิเทศก
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ประจําสหวิทยาเขต

เครื่องมือที่ใช
แบบติดตามการบริหารจัดการ
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ : โรงเรียนทุกโรงมีการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
......................................................

.

คาวัสดุ
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โครงการที่ 58
แผนงาน
สนององคประกอบดานที่
สนองจุดเนนที่
ลักษณะโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ

พัฒนาการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียน
ดําเนินการตามกรอบขอตกลงของประชาคมอาเซียน
2 ดานคุณภาพการศึกษา องคประกอบที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 2.1.10
1 ดานผูเรียน
ตอเนื่อง
ผูขับเคลื่อน : นายวีระพงษ ไตรศิวะกุล
ผูกํากับ ดูแล : นางวาสนา คําเพ็ง
ผูรับผิดชอบ : นายพิชัย ญาณศิริ
ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2557- 30 กันยายน 2558
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. หลักการและเหตุผล
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่มี
เจตนารมณในการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งดานวิชาการ งบประมาณ บริหารงาน
บุคคล และการบริหารทั่วไปไปยังสถานศึกษาโดยตรง (มาตร 39) และใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและนําไปเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารและการจัดการที่สถานศึกษาตองดําเนินการ
อยางตอเนื่อง (มาตร 47 และ 48) เพื่อสรางความมั่นใจใหผูเกี่ยวของวา ผูเรียนไมวาจะเรียนที่ไหนก็จะ
ไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพใกลเคียงกันนั้น เนื่องจาก ประเทศไทยในฐานะซึ่งเปนหนึ่งในประชาคมอาเซียน
ซึ่งมีจุดเริ่มตนจากสมาคมอาสา มีการกอตั้งขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2504 โดยไทย มาเลเซีย และ
ฟลิปปนส แตไดถูกยกเลิกไป ตอมาในป พ.ศ. 2510 ไดมีการลงนามใน "ปฏิญญากรุงเทพ" อาเซียนไดถือ
กําเนิดขึ้นโดยมีรัฐสมาชิกเริ่มตน 5 ประเทศ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อความรวมมือในการเพิ่มอัตราการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม วัฒนธรรมในกลุมประเทศสมาชิก และการธํารงรักษาสันติภาพและความ
มั่นคงในภูมิภาค และเปดโอกาสใหคลายขอพิพาทระหวางประเทศสมาชิกอยางสันติ หลังจาก พ.ศ. 2527
เปนตนมา อาเซียน มีรัฐสมาชิกเพิ่มขึ้นจนมี 10 ประเทศในปจจุบัน กฎบัตรอาเซียนไดมีการลงนามเมื่อ
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2551 ซึ่งทําใหอาเซียนมีสถานะคลายกับสหภาพยุโรปมากยิ่งขึ้น เขตการคาเสรีอาเซียน
ไดเริ่มประกาศใชตั้งแตตนป พ.ศ. 2553 และกําลังกาวสูความเปนประชาคมอาเซียน ซึ่งจะประกอบดวย
สามดาน คือ ประชาคมอาเซียนดานการเมืองและความมั่นคง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดกําหนดนโยบาย 10 จุดเนนในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเพื่อเปนเปาหมายในการขับเคลื่อนงานของสํานักในสวนกลางและเขตพื้นที่การศึกษา นั้น
การจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียน นับเปนเปาหมายสําคัญประการหนึ่งที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 ไดสงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาในสังกัดมีการขับเคลื่อนการดําเนินงานสูประชาคม
อาเซียนทั้งในสํานักงานเขตพื้นที่และโรงเรียนในสังกัดโดยสงเสริมใหนําอาเซียนศึกษาสูหลักสูตรสถานศึกษา
การจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และโครงการ กิจกรรมตางๆ ที่สรางความพรอมเขา
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สูประชาคมอาเซียนดวยความมั่นใจ และเพื่อสรางความเขมแข็งในการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียน
ในป 2558 มากขึ้น จึงจัดทําโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียน โดยเนนใหครูจัดการ
เรียนรูและจัดกิจกรรมใหผูเรียนมีทักษะและเจตคติที่ดีตอประชาชนใน 10 ประเทศของประชาคมอาเซียน
โดยมุงพัฒนาใหผูเรียนสามารถในการแกปญหาไดอยางสันติวิธี ใหความสนใจ ยอมรับและเห็นประโยชนใน
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เคารพในความแตกตางหลากหลายทางวัฒนธรรม ยอมรับและปฏิบัติตอ
ผูอื่นดวยความเทาเทียมกันและตระหนักในคุณคาของมนุษย สามารถจําแนกแยกแยะเกี่ยวกับการเมือง
เศรษฐกิจ สั งคมและวัฒนธรรม สามารถแสดงออกไดอยางสรางสรรคและมีเหตุผล สามารถควบคุม
ตนเอง ยืดหยุน ปรับตัวเขากับสถานการณตาง ๆ ไดอยางเปนระบบ ยอมรับ เห็นประโยชนและมีสวน
รวมในกิจกรรมที่เกี่ยวกับอาเซียนเขารวมกิจกรรมดวยความกระตือรือรนและรูคุณคาของความเปนไทยและ
ความเปนสวนหนึ่งของอาเซียน แสดงความเอื้ออาทร แบงปน คํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นตอสมาชิกใน
ประเทศอาเซียน คารวะธรรม ปญญาธรรม สามัคคีธรรม และสามารถแกปญหาอยางสันติวิธี/ สันติธรรม
2.วัตถุประสงค
1) เพื่อใหความรูเกี่ยวกับ 3 เสาหลัก คือ ประชาคมการเมืองและความมั่นคง ประชาคมเศรษฐกิจ
และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
2) เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูและกิจกรรมเสริมหลักสูตร เนนเสาหลักที่ 3 ประชาคม
สังคมและวัฒนธรรม ใหผูเรียนเกิดทักษะและเจตคติในการยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตางการ
ปรับตัวเขากับพหุวัฒนธรรมบนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีของไทย
3) เพื่อนิเทศ สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรูและกิจกรรมเสริมหลักสูตร เนนเสาหลักที่ 3
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1) ครูผู ส อนร อยละ 80 มีความรู ความเขาใจในระดับ ดีขึ้นไปเกี่ย วกับ 3 เสาหลัก คือ
ประชาคมการเมืองและความมั่นคง ประชาคมเศรษฐกิจ และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
2) ครู ผู ส อนร อ ยละ 80 สามารถจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู แ ละกิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต ร
เนนเสาหลักที่ 3 ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
3) นิเทศ สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรูและกิจกรรมเสริมหลักสูตร เนนเสาหลักที่ 3
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม 1 ครั้ง
3.2 เชิงคุณภาพ
1) ครูผูสอนมีความรู ความเขาใจในระดับดีขึ้นไปเกี่ยวกับ 3 เสาหลัก คือ ประชาคม
การเมืองและความมั่นคง ประชาคมเศรษฐกิจ และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม สามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนรูและกิจกรรมเสริมหลักสูตร เนนเสาหลักที่ 3 ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม ภายใตการนิเทศ
สนับสนุนแบบกัลยาณมิตร สงผลใหผูเรียนสามารถในการแกปญหาไดอยางสันติวิธี ใหความสนใจ ยอมรับ
และเห็นประโยชนในความหลากหลายทางวัฒนธรรม เคารพในความแตกตางหลากหลายทางวัฒนธรรม
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ยอมรับและปฏิบัติตอผูอื่นดวยความเทาเทียมกันและตระหนักในคุณคาของมนุษย สามารถจําแนกแยกแยะ
เกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม สามารถแสดงออกไดอยางสรางสรรคและมีเหตุผล
สามารถควบคุ มตนเอง ยื ดหยุ น ปรั บ ตัว เขากับ สถานการณตาง ๆ ไดอยา งเปน ระบบ ยอมรับ เห็ น
ประโยชนและมีสวนรวมในกิจกรรมที่เกี่ยวกับอาเซียนเขารวมกิจกรรมดวยความกระตือรือรนและรูคุณคา
ของความเปนไทยและความเปนสวนหนึ่งของอาเซียน แสดงความเอื้ออาทร แบงปน คํานึงถึงผลกระทบที่
เกิดขึ้นตอสมาชิกในประเทศอาเซียน คารวะธรรม ปญญาธรรม สามัคคีธรรม และสามารถแกปญหาอยาง
สันติวิธี/ สันติธรรม
4.กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน
กิจกรรม
1.จัดทําสื่อ เอกสารความรู 3 เสาหลัก และการจัด
กิจกรรมการเรียนรูและกิจกรรมเสริมหลักสูตร เนนเสา
หลักที่ 3 ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
2.แตงตั้งคณะกรรมการจัดประชุม พัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนรูและกิจกรรมเสริมหลักสูตร เนนเสาหลักที่ 3
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
3. จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู
และกิจกรรมเสริมหลักสูตร เนนเสาหลักที่ 3 ประชาคม
สังคมและวัฒนธรรม
4.นิเทศ สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรูและกิจกรรม
เสริมหลักสูตร เนนเสาหลักที่ 3 ประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรม
5.สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน

ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
ตุลาคมนายพิชัย ญาณศิริ
พฤศจิกายน 2557 และคณะ
ธันวาคม 2557

นายพิชัย ญาณศิริ
และคณะ

มกราคม 2558

นายพิชัย ญาณศิริ
และคณะ

กุมภาพันธ –
สิงหาคม 2558

นายพิชัย ญาณศิริ
และคณะ

กันยายน 2558

นายพิชัย ญาณศิริ
และคณะ

5. งบประมาณ () ตามแผนปฏิบัติการ (อื่นๆ).............................................
จํานวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถวน)
งบประมาณตามหมวดรายจาย
รายการ/กิจกรรม/คําชี้แจงการใชงบประมาณ
งบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
กิจกรรมหลักที่ 1 จัดทําสื่อ เอกสารความรู 3 เสาหลัก 5,000
5,000
และการจัดกิจกรรมการเรียนรูและกิจกรรมเสริม
หลักสูตร เนนเสาหลักที่ 3 ประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรม
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รายการ/กิจกรรม/คําชี้แจงการใชงบประมาณ

งบประมาณ

กิจกรรมหลักที่ 2 แตงตั้งคณะกรรมการจัดประชุม
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูและกิจกรรมเสริม
หลักสูตร เนนเสาหลักที่ 3 ประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรม
กิจกรรมหลักที่ 3 จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนรูและกิจกรรมเสริมหลักสูตร เนนเสา
หลักที่ 3 ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
กิจกรรมหลักที่ 4 นิเทศ สนับสนุนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูและกิจกรรมเสริมหลักสูตร เนนเสาหลักที่ 3
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
กิจกรรมหลักที่ 5 สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน

-

งบประมาณตามหมวดรายจาย
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
-

25,000

3,600

19,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(ขอถัวจายทุกรายการตามที่จายจริง)
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1.จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูและกิจกรรม
เสริมหลักสูตร เนนเสาหลักที่ 3
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
จํานวน 1 ครั้ง
2.โรงเรียนในสังกัด รอยละ 100
ไดรับการนิเทศ สนับสนุน 1 ครั้ง

วิธีประเมิน
เครื่องมือที่ใช
- สังเกตการรวมกิจกรรมการ
- แบบสังเกต
ประชุม
- แบบประเมินการปฏิบัติ
- ประเมินผลงานการออกแบบการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูและกิจกรรม
เสริมหลักสูตร
- ตรวจสอบรายงานการนิเทศ
- แบบบันทึกการนิเทศ

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
ผูเรียนผูเรียนสามารถแสดงความคิดเห็น พูดคุยกันดวยความสุภาพ รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
ดวยความเขาใจที่ดี แสดงมารยาทที่เหมาะสมใหเกียรติกันและกัน เชน ไมแสดงอาการดูหมิ่น หรือรังเกียจ
ในเรื่องที่ตนไมชอบ เห็นประโยชนของการมีวัฒนธรรมที่หลากหลายในสังคมทั้งในประเทศไทยและประเทศ
อื่นในประชาคมอาเซียน รวมกิจกรรมทางวัฒนธรรมและสังคม ทองถิ่นและปรับตัวไดอยางกลมกลืนทั้งใน
และนอกสถานศึกษาดวยความเต็มใจ เปนแบบอยางที่ดี และสามารถแนะนําโนมนาวผูอื่นใหเขาใจได
……………………………………….

262
โครงการที่ 59

ประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อประกันคุณภาพผูเรียน (LAS)
ปการศึกษา 2557
แผนงาน
ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
องคประกอบดานที่
2 ดานคุณภาพทางการศึกษา องคประกอบที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 2.1.2
สนองจุดเนนที่
1 ดานผูเรียน
ลักษณะโครงการ
โครงการตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบโครงการ ผูขับเคลื่อน : นายวีระพงษ ไตรศิวะกุล
ผูกํากับ ดูแล : นางวาสนา คําเพ็ง
ผูรับผิดชอบ : นายสุภรณ แสงผะกาย
ระยะเวลาดําเนินการ 1 พฤศจิกายน 2557 – 30 กุมภาพันธ 2558
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1. หลักการและเหตุผล
ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 4 กําหนดใหหนวยงานตนสังกัด
มีหนาที่กํากับดูแลสถานศึกษา การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึก ษา และเพื ่อ เปน การควบคุม สง เสริม สถานศึก ษา จัด การเรีย นการสอนใหม ีค ุณ ภาพ
ตามหลักการและจุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งกําหนดเกณฑ
สําหรับการจบการศึ กษาว า นอกจากผูเรียนไดเรียนรายวิช าพื้น ฐาน และรายวิชากิจกรรมเพิ่มเติมตาม
โครงสรางเวลาเรียน และผานเกณฑการประเมินตามที่สถานศึกษากําหนดแลว ผูเรียนตองมีผลการประเมิน
อาน คิ ดวิเคราะห เขียน และคุณลักษณะอัน พึงประสงค ในระดับผานเกณฑการประเมิน ที่สถานศึกษา
กํ า หนด และเป น ไปตามจุ ด เน น ของสํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานที ่สํ า คัญ คือ
เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนใน 5 กลุมสาระการเรียนรูวิชา ไดแก คณิตศาสตร วิทยาศาสตร
สังคมศึกษา ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ รวมถึงผูเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ตองอานออกเขียน
ได คิดเลขไดอยางเปนรูปธรรม และเพื่อใหการดําเนินงานเกี่ยวกับการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการ
จัดการศึกษาตามมาตรา 31 และมาตรา 34 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542
มีประสิทธิภาพ มีความเปนมาตรฐาน และสอดคลอ งกับนโยบาย และวิธีการประเมินคุณภาพการศึ กษา
รวมทั้งเพื่อตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรายงานความกาวหนาดานผลสัมฤทธิ์ของ
นักเรียน เพื่อใหเกิดการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน และใชเปนขอมูลสงเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางตอเนื่อง สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงจัดใหมีการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกัน
คุณภาพผูเรียน ปการศึกษา 2553โดยกําหนดเปาหมาย และจุดเนนที่ตองการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ย นให สู ง ขึ้ น เพื่ อ เป น การกํ า กั บ ติ ด ตาม ตรวจสอบ และรายงานความก า วหน า การจั ด การศึ ก ษา
จึงจํ าเปนตองมีขอมูล ผลการดําเนินการดังกลาว เพื่อใหไดขอมูล ที่จ ะเปนตัวบงชี้ถึงผลสําเร็จในการจัด
การศึกษา และกําหนดนโยบาย เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
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รวมทั้งเปนขอมูลแสดงความกาวหนา และนําไปใช เพื่อปรับปรุงการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และการ
เรียนรูของผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ดังกลาวขางตน
เพื ่อ ใหก ารประเมิน คุณ ภาพการศึก ษาขั้น พื ้น ฐานเพื ่อ การประกัน คุณ ภาพผู เ รีย น ตั้ งแต ป
การศึกษา 2556 เปนตนไป สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มีนโยบายในการสรางความ
เขมแข็งดานการประเมินผูเรียนทุกคนในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาที่ 5 ทุกกลุมสาระการเรียนรู
โดยสรางคลังขอสอบมาตรฐานของเขตพื้นที่การศึกษาที่สอดคลองกับตัวชี้วัดชั้นป และตัวชี้วัดชวงชั้นของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งผลการประเมินจะเปน ขอมูลสําคัญ ในการ
ปรับปรุงเพื่อการพัฒนาตนเองของผูเรียน นําไปสูการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา และ
เปนการเตรียมความพรอมของนักเรียนในการประเมินคุณภาพผูเรียนขั้นพื้นฐาน (NT) และการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ตอไป
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหเขตพื้นที่การศึกษามีขอสอบมาตรฐานในการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และปที่ 5
2.2 เพื่ อ ให ส ถานศึ ก ษาและเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามี ข อ มู ล ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรีย นของนั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และปที่ 5 สําหรับปรับปรุงผูเรียนเปนรายบุคคล
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1) เขตพื้นที่การศึกษามีขอสอบ สําหรับประเมินผลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ครบถวน 8 กลุมสาระการเรียนรูๆ ละ 2 ฉบับๆ ละ 40 ขอ
2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และปที่ 5 ไดรับการประเมินในทุกกลุมสาระการเรียนรู
3.2 เชิงคุณภาพ
1) มี ข อ สอบมาตรฐาน สํ า หรั บ ประเมิ น ผลนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 2 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ทุกกลุมสาระการเรียนรู
2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และปที่ 5 ไดรับการประเมินในระดับเขตพื้นที่ ทุกกลุม
สาระการเรียนรูครบ 100 %
4. กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน
กิจกรรม
- แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจัดทําขอสอบสําหรับ
การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกัน
คุณภาพผูเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา(LAS) ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5

ระยะเวลา
พฤศจิกายน
2557

ผูรับผิดชอบ
นายสุภรณ แสงผะกาย
นายดิลกชัย คูณแกว
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กิจกรรม

ระยะเวลา

-จัดประชุมปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทําขอสอบสําหรับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกัน
คุณภาพผูเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา(LAS) ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5”
-การหาคาความเที่ยงของขอสอบ
-การจัดพิมพขอสอบ 8 กลุมสาระการเรียนรูในระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
-การนําขอสอบไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง
-การหาคาความเชื่อมั่น คาความยาก-งาย และคาอํานาจ
การจําแนกของขอสอบ
-การจัดพิมพขอสอบมาตรฐานและเก็บเปนคลังขอสอบของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
-การจัดสอบของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 29

ผูรับผิดชอบ

พฤศจิกายน
2557

มกราคม 2558
มกราคม 2558
มกราคม 2558
มกราคม 2558
กุมภาพันธ
2558
กุมภาพันธ
2558

5. งบประมาณ
( ) ตามแผนปฏิบัติการฯ
( / ) อื่น ๆ .............................................................
จํานวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถวน)
งบประมาณตามหมวดรายจาย
รายการ/กิจกรรม/คําชี้แจงการใชงบประมาณ
งบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย

1. จัดประชุมปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทําขอสอบ
สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพผูเรียนระดับเขตพื้นที่
การศึกษา(LAS) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5”
2. การจัดพิมพขอสอบ 8 กลุมสาระการเรียนรูใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
3. ดําเนินการการจัดสอบ
4. ตรวจเยี่ยมสนามสอบ
5. สรุป รายงานผลการสอบ
(ขอถัวจายทุกรายการตามที่จายจริง)

50,000

50,000

20,000
90,000
20,000
20,000

คาวัสดุ

20,000
90,000
20,000
20,000
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6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และป
ที่ 5 ไดรับการประเมินในระดับเขต
พื้นที่ ทุกกลุมสาระการเรียนรูครบ
100 %

วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช
ตรวจสอบขอมูลการเขาสอบของ แบบบันทึกการสงขอมูล
นักเรียนแตละโรงเรียน

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
เขตพื้น การศึกษามีขอสอบมาตรฐาน สําหรับ ประเมินผลนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปที่ 2 และ
ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 5 ทุ ก กลุ ม สาระการเรี ย นรู และนั ก เรี ย นนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 2 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 เขาสอบครบ 100%
………………………………………
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โครงการที่ 60

จัดคายวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา(O-NET) สหวิทยาเขต 7, 8
จังหวัดอํานาจเจริญ (โครงการนํารอง)
แผนงาน
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สนององคประกอบดานที่ 2 ดานคุณภาพทางการศึกษา องคประกอบที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 2.1.3
สนองจุดเนนที่
1 ดานผูเรียน
ลักษณะโครงการ
ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบโครงการ ผูขับเคลื่อน
: ดร.มัธยม เรืองแสน
ผูกํากับดูแล : ประธานสหวิทยาเขต 7, 8
ผูรับผิดชอบ : ดร.มัธยม เรือแสน , ศึกษานิเทศกประจําสหวิทยาเขต 7, 8
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. หลักการและเหตุผล
การยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(O-NET) สูงขึ้น จึงเปน
ภารกิจหลักของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 การจัด คายวิช าการให กับ นักเรีย น
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 , 6 ในกลุมสาระหลักคือ วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาไทย อังกฤษ สังคมและ
วัฒนธรรม จึงเปนอีกวิธีหนึ่งที่จะทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(O-NET) สูงขึ้น
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อจัดคายวิชาการ 5 สาระหลักใหกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จังหวัดอํานาจเจริญ
2) เพื่อจัดคายวิชาการ 5 สาระหลักใหกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จังหวัดอํานาจเจริญ
3) เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(O-NET) 5 สาระหลัก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
และ 6 ใหสูงขึ้น
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และ 6 ไดรับการพัฒนา จํานวน 220 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
คะแนนผลสอบ O-NET 5 สาระหลัก (วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาไทย อังกฤษ
สังคมและวัฒนธรรม) สูงขึ้นรอยละ 3
4. กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน
กิจกรรม
จัดคายวิชาการ 5 สาระหลัก คือ
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาไทย
อังกฤษ สังคมและวัฒนธรรม

ระยะเวลา
รวม 2 วัน

ผูรับผิดชอบ
สหวิทยาเขต 7, 8
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5. งบประมาณ ( √ ) ตามแผนปฏิบัติการ ( ) อื่นๆ………………………………………
จํานวน 72,000 บาท (เจ็ดหมื่นสองพันบาทถวน)
งบประมาณตามหมวดรายจาย
รายการ/กิจกรรม/คําชี้แจงการใชงบประมาณ งบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
1. คายวิชาการนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
36,000
5,000
26,000 5,000
จํานวน 110 คน
2. คายวิชาการนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
36,000
5,000
26,000 5,000
จํานวน 110 คน
(ถัวจายทุกรายการตามที่จายจริง)
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
คะแนนผลสอบ O-NET 5 สาระ
หลัก (วิทยาศาสตร คณิตศาสตร
ภาษาไทย อังกฤษ สังคมและ
วัฒนธรรม) สูงขึ้นรอยละ 3

วิธีการประเมิน
การสอบ

เครื่องมือที่ใช
ขอสอบ

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และ 6 ใน 5 สาระหลัก
เพิ่มขึ้นรอยละ 3
2) ไดรูปแบบและหลักสูตรการจัดคายวิชาการ
…………………………………………

.
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โครงการที่ 61

พัฒนาเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (ICT)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
แผนงาน
ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สนององคประกอบดานที่ 3 ดานมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มาตรฐานที่ 1 ตัวบงชี้ที่ 1,2
มาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้ที่ 4
สนองจุดเนนที่
3 ดานการบริหารจัดการ
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม
ผูรับผิดชอบโครงการ ผูขับเคลื่อน
: นางศิริยนต ถาวร
ผูกํากับ ดูแล : นายศักดิ์ระพี สีมาวัน
ผูรับผิดชอบ : นางธัญดา บรรเรืองทอง
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558
......................................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
ตามที่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ไดรับจัดสรรงบประมาณประจําป พ.ศ.
2557 จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมจัดหาระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย
อิ น เทอร เ น็ ตความเร็ ว สู ง เพื่ อการศึ ก ษา เพื่อสนับ สนุน ให สํานั กงานเขตพื้ น ที่ก ารศึก ษาพั ฒ นางาน ICT
เพื่อการบริหารจัดการ และติดตามสนับสนุนชวยเหลือโรงเรียนในสังกัดเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอรและ
เครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูง นั้น
เพื่อเปนการสนองตอบนโยบายในการพัฒนางาน ICT เพื่อการบริหารจัดการ และดําเนินการตาม
แนวทางที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 29 จึงแตงตั้งคณะกรรมการเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (ICT) จากทุกสหวิทยาเขต
เพื่ อสํ า รวจ ติ ดตาม สนั บ สนุ น และช ว ยเหลือโรงเรีย นในสัง กัด ดา นระบบคอมพิ ว เตอร และเครือขา ย
อินเทอรเน็ตขึ้น โดยคณะกรรมการออกติดตามและสํารวจขอมูลทุกโรงเรียน ทําใหทราบขอเท็จจริงและ
ปจจุบันปญหาในการใชงานระบบเครือขายของแตละโรงเรียน จึงไดเสนอแนะแนวทางและมาตรการเรงดวน
ในการแกไขปญหาเพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา
เพื่อแกไขปญหาในการใชงานระบบคอมพิวเตอรและเครือขายอินเทอรเน็ตของโรงเรียนดังกลาว
จึงตองมีการจัดทําโครงการพัฒนาเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (ICT) สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 นี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.1 ดานผลผลิต
1) มีเครือขายบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (ICT) ระดับสหวิทยาเขต
และสถานศึกษา เพื่อใหงานดาน ICT มีความครอบคลุมภารกิจและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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2) สถานศึกษาในสังกัดมีบุคลากรที่มีทักษะเฉพาะดานระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย
อินเทอรเน็ต เพื่อการปฏิบัติงานจํานวนมากขึ้น
2.2 ดานผลลัพธ
1) ระบบคอมพิวเตอรและเครือขายอินเทอรเน็ตของสถานศึกษาในสังกัด สามารถ
ใหบริการและดําเนินการไดตลอดเวลา มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2) สถานศึกษาในสังกัด มีคะแนนการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการสูงขึ้น
3) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เปนหนวยงานที่ไดรับการยอมรับ
ในดานการบริหารจัดการศึกษาดวยระบบเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ
3. เปาหมาย
3.1 ดานปริมาณ
บุคลากรดานเครือขายคอมพิวเตอรของสถานศึกษากลุมเปาหมาย จํานวน 41 โรงเรียน
(ที่ มีเ ครื่ องแม ขา ยคอมพิ ว เตอร Server) มีทักษะและความรูเพิ่มเติมเฉพาะทางดานการบริห ารจัดการ
เครือขายคอมพิวเตอรเพิ่มมากขึ้น
3.2 ดานคุณภาพ
1) สถานศึกษาในสังกัด สามารถใชงานระบบสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ ไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2) สถานศึกษาในสังกัด มีผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการสูงขึ้น
4. กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน
กิจกรรม
1.วางแผนจัดทําโครงการ
2.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ แตงตั้งคณะทํางาน
3.ประชุมคณะทํางาน วิเคราะหสภาพปจจุบันปญหา
แนวทางแกไข
4.จัดประชุมปฏิบัติการบริหารจัดการระบบเครือขาย
(Computer Network) และการปฏิบัติตาม พรบ.
คอมพิวเตอรสําหรับสถานศึกษา (ระบบ
Authentication)
5.ทดสอบการใชงาน และปรับปรุงระบบของ
สถานศึกษา
6.ประชุมเพื่อติดตาม ประเมินผล
7.สรุป และรายงานผล

ระยะเวลา
ตุลาคม 2557
พฤศจิกายน 2557
ธันวาคม 2557
มกราคม 2558

มกราคม-เมษายน 2558
พฤษภาคม 2558
มิถุนายน 2558

ผูรับผิดชอบ
นางธัญดา บรรเรืองทอง
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5. งบประมาณ (/) ตามแผนปฏิบัติการฯ ( ) อื่น ๆ......................................
จํานวน 90,000 บาท (เกาหมื่นบาทถวน)
ที่ รายการ/กิจกรรม/คําชี้แจงการใชงบประมาณ
1 ประชุมปฏิบัติการดานบริหารจัดการระบบ
เครือขายสําหรับสถานศึกษา
(Computer Network)
2 ประชุมปฏิบัติการดานการปฏิบัติตาม
พ.ร.บ. คอมพิวเตอรสําหรับสถานศึกษา
(ระบบ Authentication)
3 สรุปและประเมินผล การใชงานและปรับปรุง
ระบบของสถานศึกษา
รวมทั้งสิ้น
(ถัวจายทุกรายการตามที่จายจริง)

งบประมาณ

งบประมาณตามหมวดรายจาย
คาตอบแทน คาใชสอย

คาวัสดุ

40,000

35,000

5,000

40,000

35,000

5,000

10,000

10,000
90,000

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. ระบบคอมพิวเตอรและเครือขายอินเทอรเน็ตของ
สถานศึกษากลุมเปาหมาย สามารถดําเนินการได
ตลอดเวลา มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. บุคลากรของสถานศึกษากลุมเปาหมาย จํานวน 41
โรงเรียน รอยละ 80 มีความรูความเขาใจ สามารถ
นําความรูมาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการเครือขาย
ของสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

วิธีการประเมิน
- ปริมาณการใชงานระบบ
คอมพิวเตอรและเครือขาย
ของสถานศึกษา
- การรายงานผล
- การนิเทศ ติดตาม

เครื่องมือที่ใช
- แบบสอบถาม

- แบบประเมิน
- แบบติดตาม

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1) บุคลากรดานเครือขายคอมพิวเตอรของสถานศึกษากลุมเปาหมาย มีรูความเขาใจและมีทักษะ
เพิ่มเติมเฉพาะทางดานการบริหารจัดการเครือขายคอมพิวเตอร สามารถนําความรูที่ไดมาพัฒนาปรับปรุง
ดานการบริหารจัดการเครือขายของสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
2) ระบบสารสนเทศ ระบบคอมพิว เตอรและเครือขายของสถานศึกษาสามารถดําเนิน การ
ไดตลอดเวลา ถูกตอง รวดเร็ว ทันสมัย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3) สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาเขต 29 และสถานศึ ก ษา ได รั บ การยอมรั บ
ดานประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององคกร
…………………………………………..
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โครงการ 62

พัฒนาศักยภาพและเสริมสรางความเขมแข็งของ 3 องคคณะบุคคลเพื่อสนับสนุน
การยกระดับคุณภาพการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
สนององคประกอบดานที่ 3 ดานประสิทธิภาพทางการศึกษา มาตรฐานที่ 1 ตัวบงชี้ที่ 3 ขอ 2 , 3
สนองจุดเนนที่
3 ดานการบริหารจัดการ
ลักษณะโครงการ
ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบโครงการ ผูขับเคลื่อน
: นางศิริยนต ถาวร
ผูกํากับ ดูแล : นายศักดิ์ระพี สีมาวัน
ผูรับผิดชอบ : นางสาวพรทิพย นอยแกว
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 255829
.........................................................................................................................................................................
1. หลักการเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 38 บัญญัติวา “แตละเขตพื้นที่
การศึกษาให มีคณะกรรมการและสํ า นักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอํานาจหนาที่ในการกํากับ ดูแล จัด ตั้ง
ยุบ รวมหรือยกเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา....” ซึ่งในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 ไดดําเนินการสรรหาคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาแลว
ในพระราชบั ญ ญั ติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 54 บัญ ญัติวา “ใหมีองคกรกลาง
บริหารงานบุคคลของขาราชการครู โดยใหครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งของหนวยงานทางการศึกษาใน
ระดับสถานศึกษาของรัฐและระดับเขตพื้นที่การศึกษา เปนขาราชการสังกัดองคกรกลางการบริหารงาน
บุคคลของขาราชการครู โดยยึดหลักการกระจายอํานาจการบริหารงานบุคคลสูเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา....” และมาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารขาราชการครูบุคลากรทางการศึกษา
ประจําเขตพื้นที่การศึกษา เรียกโดยยอวา “อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา” โดยออกนามเขตพื้นที่การศึกษา
นั้นๆ....” ซึ่งสํ านั กงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ไดสรรหา อ.ก.ค.ศ. ประจําเขตพื้น ที่
การศึกษาแลว
พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร มาตรา 20 วรรค 4 บั ญ ญั ติ ว า
“....การดําเนินการตามวรรค 1 และวรรค 3 ใหมีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
จัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ของเขตพื้นที่การศึกษาเปนผูรับผิดชอบดําเนินการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ไดสรรหา
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) แลวนั้น
ทั้ ง 3 องค ค ณะที่ ก ล า วข า งต น ต า งก็ มี บ ทบาท อํ า นาจหน า ที่ ใ นการดํ า เนิ น งาน เพื่ อ ให ก าร
จัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มีประสิทธิภาพประสิทธิผลในการ
ดํ า เนิน งาน และเพื ่อ ใหก ารประสานงานและความเป น เอกภาพในการดํ า เนิ น งานของ 3 องค ค ณะ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึก ษา เขต 29 จึง จัด ทํา โครงการพัฒ นาศักยภาพและเสริม สรา ง
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ความเขมแข็งของ 3 องคคณะบุคคล เพื่อสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการศึกษา สํานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 นี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อพัฒนา 3 องคคณะ ไดแก คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา คณะอนุกรรมการขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําเขตพื้นที่การศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) และคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ใหมีความรูในเรื่องบทบาท และอํานาจหนาที่จนสามารถ
ดําเนินงาน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาใหสูงขึ้น
2) เพื่อบูรณาการการดําเนินงานของ 3 องคคณะบุคคลใหสัมพันธสอดคลองกัน เพื่อขับเคลื่อน
คุณภาพการของเขตพื้นที่การศึกษาใหสูงขึ้น
3. เปาหมาย
3.1 ดานปริมาณ
1) จัดประชุมคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. กพท. และ ก.ต.ป.ต. จํานวน 2 ครั้ง
2) ด า นคุ ณ ภาพ องค ค ณะทั้ ง 3 คณะมี ค วามรู ใ นเรื่ อ งบทบาท อํ า นาจหน า ที่ จ นสามารถ
ดําเนินงาน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาใหสูงขึ้น
3.2 ดานคุณภาพ
1) รับบริการรอยละ 80 มีความพึงพอใจในคุณภาพสถานศึกษาและสํานักงานระดับดีขึ้นไป
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นไมนอยกวารอยละ 3
4.. กิจกรรมและการดําเนินการ
กิจกรรมและการดําเนินการ

ระยะเวลาในการดําเนินการ

1. จัดทําโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ

1 – 30 ธันวาคม 2557

2. ประสานในสวนที่เกี่ยวของ
และแตงตั้งคณะกรรมการ
3. ประชุมคณะกรรมการเตรียมการ

1 – 30 มิถุนายน 2558
1 – 30 กรกฎาคม 2558

4. วางแผนดําเนินงาน

1 – 30 กรกฎาคม 2558

5. ดําเนินการตามโครงการ

ภายใน กรกฎาคม 2558

6. สรุปผลการดําเนินงาน

ภายใน กันยายน 2558
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หลักสูตรการพัฒนา
พั ฒ นาตามหลั ก สู ต รเนื้ อ หาสาระโครงการ จํ า นวน 2 วั น ณ เขื่ อ นสิ ริ ธ ร อํ า เภอสิ ริ น ธร
จังหวัดอุบลราชธานี โดยไดจัดหลักสูตรการพัฒนาดังนี้
เนื้อหา
ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
1. แนวคิดเรื่องการบริหารแบบมีสวนรวม

3 ชั่วโมง

นักวิชาการ ม.ร.ภ. อุบลฯ

2. บทบาท อํานาจหนาที่ขององคคณะแตละคณะ

3 ชั่วโมง

ประธานองคคณะทั้ง 3

3. สภาพปจจุบันดานคุณภาพการศึกษา สพม. 29

3 ชั่วโมง

ผอ.สพม.29 และคณะ

4. การระดมความคิดสูการปฏิบัติ

3 ชั่วโมง

นางวาณี ผิวหอม

5. กิจกรรมสัมพันธ

3 ชั่วโมง

นายวลงกรณ บุญเต็ม
และคณะ

5. งบประมาณ แผนปฏิบัติราชการ จํานวน 50,000 บาท เปนคาใชจายดังนี้
- คาอาหาร อาหารวาง เครื่องดื่ม
- คาที่พักผูเขารวมโครงการ
- คาเอกสารประกอบการประชุม
- คาตอบแทนวิทยากร
6. การวัดและประเมินผล
1. แบบสํารวจ
3. แบบสอบถาม

2. แบบประเมิน
4. สังเกตการเขารวมกิจกรรม

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
คณะกรรมการ 3 องคคณะบุคคลในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ทํางาน
รวมกันแบบบูรณาการสงผลใหคุณภาพการศึกษาสูงขึ้น
...........................................

.
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โครงการที่ 63

พัฒนา เลื่อนระดับ ปรับเปลี่ยนสายงาน ลูกจางประจําของสวนราชการ
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
แผนงาน
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
องคประกอบดานที่
3 ดานประสิทธิภาพทางการศึกษา มาตรฐานที่ 1 ตัวบงชี้ที่ 3 ขอ 3
สนองจุดเนนที่
2 ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา
ลักษณะโครงการ
ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบโครงการ ผูขับเคลื่อน : นายวลงกรณ บุญเต็ม
ผู กํากับ ดูแล : นายสุทธิพร ไชยพิเดช
ผูรับผิดชอบ : นายบุญมี ปนคํา
ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558
.......................................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และแนวทาง
ตามยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ และการบริหารภาครัฐแนวใหมไดมีการปรับปรุงกระบวนการ
บริ ห ารจั ด การและวิ ธี การปฏิ บั ติร าชการเพื่ อประโยชน สุข ของประชาชนผู ที่รั บ บริก าร ภาครัฐ จึง ตอ ง
เปลี่ ยนแปลงวิธีการทํางานที่เปน ระบบเนนใน 4 มิติ คือ ดานประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ มิติดาน
ประสิทธิผลตามยุทธศาสตรมิติดานคุณภาพการใหบริการ และมิติดานการพัฒนาองคกร ซึ่งมีการดําเนินงาน
ทั้งการจัดทําแผนยุทธศาสตรการแกไข ปรับปรุง กฎระเบียบ การลดระยะเวลาและขั้นตอนการดําเนินงาน
การควบคุ มภายใน การจั ดทํ า ข อมู ล เสนอการเปลี่ย นแปลงข อมูล เพื่อเพิ่มประสิท ธิภ าพการขับ เคลื่อ น
ยุ ท ธศาสตร และที่ สํ า คั ญ ได กํ า หนดให มี ก ารทํ า คํ า รั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการ และมี ก ารติ ด ตามและ
ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติร าชการเป น ระยะโดยใหมีการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติร าชการ และจาก
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มุงเนน ใหขาราชการ ลูกจางประจํา และบุคลากร
ทางการศึกษา เปนผูรอบรู รูสึก และยึดหลักสมรรถนะในการพัฒนาบุคลากรเพื่อนําไปปรับใชในการปฏิบัติ
และพัฒนางานใหบรรลุเปาประสงคขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนใหมีคุณภาพเพื่อเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศนั้น นับวา
มีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง รัฐบาลไดใหความสําคัญเกี่ยวกับการใหหลักประกันขั้นพื้นฐานบริการ
สาธารณะภายใตบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ในการพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของคนไทยอยางบูรณาการและสอดคลองกันตั้งแตระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา ทั้งในและ
นอกระบบการศึกษา เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพระบบการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาหลักสูตร ปรับระบบ
การผลิต และพัฒนาครูใหมีคุณภาพและคุณธรรมอยางทั่วถึง ตอเนื่องและกาวทันการเปลี่ยนแปลงในยุค
โลกาภิวัตน กลุมบริหารงานบุคคล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จึงจัดโครงการพัฒนา
เลื่อ นระดับ ปรั บ เปลี่ ย นสายงาน ลู กจ า งประจํ าของส ว นราชการ สั งกั ดสํา นัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึ กษา
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มัธยมศึกษา เขต 29 และนําไปสูการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ และสงผลตอการพัฒนาคุณภาพ ของผูรับการ
ประเมินตอไป
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อเตรียมความพรอมในการทํางานและการเขาสูประชาคมอาเซี่ยน ตลอดจนเพิ่มพูนความรู
ประสิทธิภาพในการทํางาน
2.2 เพื่อชี้แจงทําความเขาใจระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติ ตามระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติ
ราชการไดอยางถูกตอง
2.3 เพื่อใหทราบถึงแนวทางการปฏิบัติราชการ เชน สวัสดิการ และสิทธิประโยชนอันพึงมีพึงได
ตลอดจน วินัย คุณธรรมจริยธรรม เปนตน
2.4 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู และการพัฒนางาน เพื่อนําไปปฏิบัติใหเกิดประโยชนสูงสุด
2.5 เพื่อใหลูกจางประจํา มีความเขาใจในยุทธศาสตรการทํางานและเปนกําลังในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรอยางมีประสิทธิภาพ ทํางานโดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนมีสวนชวยพัฒนาเทคโนโลยีตางๆ
เพื่อรองรับรับการเปลี่ยนแปลงระบบราชการและบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม
3. เปาหมาย
3.1 ดานปริมาณ
1) ลูกจางประจําของสวนราชการในสังกัด ไดรับพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู ปรับระดับและ
เปลี่ยนสายงาน ที่ดีขึ้น
3.2 ดานคุณภาพ
2) รอยละ 100 ของลูกจางประจําที่ขอ ปรับระดับและเปลี่ยนสายงาน ที่ดีขึ้น
4. กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน
กิจกรรม
1.จัดทําโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ
2.ประสานในสวนที่เกี่ยวของ
3. อบรมพัฒนา
4.สรุปรายงานผล

.

ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
ตุลาคม 2557
นายบุญมี ปนคํา
พฤศจิกายน 2557
มกราคม-สิงหาคม 2558
กันยายน 2558
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5. งบประมาณ (/) ตามแผนปฏิบัติการฯ ( ) อื่น ๆ.....................................
จํานวน 50,000 บาท (หาหมื่นบาทถวน)
งบประมาณตามหมวดรายจาย
รายการ/กิจกรรม/คําชี้แจงการใชงบประมาณ งบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
1. คาเบี้ยเลี้ยง
20,000
2. คาพาหนะ
20,000
3. คาตอบแทนวิทยากร
3,000
4. คาใชจายอื่นๆ
7,000
(ขอถัวจายทุกรายการตามที่จายจริง)
6.การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
ลูกจางประจําในสังกัดไดพัฒนา
การสํารวจ/การทดสอบ/
ตนเองและเขาสูตําแหนงที่สูงขึ้น
การสัมภาษณ
มีความความรู ประสบการณเพิ่มขึ้น

เครื่องมือ
แบบสํารวจ/แบบทดสอบ/
แบบสัมภาษณ

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1) ลูกจางประจําในสังกัดไดพัฒนาตนเองและเขาสูตําแหนงที่สูงขึ้น
2) ลูกจางประจําในสังกัดไดรับความรูเพิ่มขึ้น และเพิ่มประสบการณ
…………………………………………….
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ปฐมนิเทศครูผูชวยเพื่อเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม
สูเสนทาง “ครูมืออาชีพ”
แผนงาน
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
องคประกอบดานที่
3 ดานประสิทธิภาพทางการศึกษา มาตรฐานที่ 1 ตัวบงชี้ที่ 3 ขอ 3
สนองจุดเนนที่
2 ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา
ลักษณะโครงการ
ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบโครงการ ผูขับเคลื่อน : นายวลงกรณ บุญเต็ม
ผู กํากับ ดูแล : นายสุทธิพร ไชยพิเดช
ผูรับผิดชอบ : นายบุญมี ปนคํา
ระยะเวลาดําเนินการ
1 พฤศจิกายน 2557 – 30 กันยายน 2558
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และแนวทาง
ตามยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ และการบริหารภาครัฐแนวใหมไดมีการปรับปรุงกระบวนการ
บริ ห ารจั ด การและวิ ธี การปฏิ บั ติร าชการเพื่ อประโยชน สุข ของประชาชนผู ที่รั บ บริก าร ภาครัฐ จึง ตอ ง
เปลี่ ยนแปลงวิธีการทํางานที่เปน ระบบเนนใน 4 มิติ คือ ดานประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ มิติดาน
ประสิทธิผลตามยุทธศาสตรมิติดานคุณภาพการใหบริการ และมิติดานการพัฒนาองคกร ซึ่งมีการดําเนินงาน
ทั้งการจัดทําแผนยุทธศาสตรการแกไข ปรับปรุง กฎระเบียบ การลดระยะเวลาและขั้นตอนการดําเนินงาน
การควบคุ มภายใน การจั ดทํ า ข อมู ล เสนอการเปลี่ย นแปลงข อมูล เพื่อเพิ่มประสิท ธิภ าพการขับ เคลื่อ น
ยุ ท ธศาสตร และที่ สํ า คั ญ ได กํ า หนดให มี ก ารทํ า คํ า รั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการ และมี ก ารติ ด ตามและ
ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติร าชการเป น ระยะโดยใหมีการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติร าชการ และจาก
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มุงเนน ใหขาราชการเปนผูรอบรู รูสึก และยึดหลัก
สมรรถนะในการพัฒนาบุคลากรเพื่อนําไปปรับใชในการปฏิบัติ และพัฒนางานใหบรรลุเปาประสงคของ
องคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนใหมีคุณภาพเพื่อเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศนั้น นับวามี
ความสํ าคัญ และจํา เป นอย างยิ่ง รัฐ บาลไดใหความสําคัญ เกี่ย วกับการใหหลักประกันขั้นพื้น ฐานบริการ
สาธารณะภายใตบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ในการพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของคนไทยอยางบูรณาการและสอดคลองกันตั้งแตระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา ทั้งในและ
นอกระบบการศึกษา เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพระบบการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาหลักสูตร ปรับระบบ
การผลิต และพัฒนาครูใหมีคุณภาพและคุณธรรมอยางทั่วถึง ตอเนื่องและกาวทันการเปลี่ยนแปลงในยุค
โลกาภิ วั ต น กลุ มบริ ห ารงานบุ คคล สํ า นักงานเขตพื้น ที่ การศึกษามัธ ยมศึก ษา เขต 29 จึ งจั ด โครงการ
ปฐมนิเทศครูผูชวย เพื่อเตรียมความพรอมเขาสูการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ และสงผลตอการพัฒนาคุณภาพ
ของผูเรียนใหเปนไปตามจุดมุงหมายของหลักสูตรตอไป

278
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม สําหรับผูไดรับการบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการ
เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย กอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครู ตลอดจน
เพิ่มพูนความรูประสิทธิภาพ
2) เพื่อชี้แจงทําความเขาใจระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติ ตามระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติราชการ
ไดอยางถูกตอง
3) เพื่อใหทราบถึงแนวทางการปฏิบัติราชการ เชน มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
สวัสดิการ และสิทธิประโยชนอันพึงมีพึงได ตลอดจน วินัย คุณธรรมจริยธรรมสําหรับขาราชการครู เปนตน
4) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูวิชาการ อันไดแก การจัดการเรียนรู การพัฒนาผูเรียน และการพัฒนา
งานวิชาการ เพื่อนําไปปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนใหเกิดประโยชนสูงสุด
5) เพื่อใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเขาใจในยุทธศาสตรการทํางานและเปน
กํา ลั งในการขับ เคลื่ อนยุ ทธศาสตร อย า งมีประสิทธิภ าพ ทํางานโดยมุงเนน ผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนพัฒ นา
เทคโนโลยีตางๆ เพื่อรองรับรับการเปลี่ยนแปลงระบบราชการและบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม
3. เปาหมาย
3.1 ดานปริมาณ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย ที่บรรจุป 2556-2557 จํานวน
150 คน ไดรับเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม
3.2 ดานคุณภาพ
1) รอยละ 100 ของครูผูชวยที่เขารับการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม
ผานเกณฑการประเมิน
2) ร อ ยละ 100 ของครู ผู ช ว ยที่ เ ข า รั บ การเตรี ย มความพร อ มและพั ฒ นาอย า งเข ม
ไดแลกเปลี่ยนความรู และประสบการณจากวิทยากร
4. กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน
กิจกรรม
1.จัดทําโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ
2.ประสานในสวนที่เกี่ยวของ
3. อบรมพัฒนา
4.สรุปรายงานผล

ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
ตุลาคม 2557
นายบุญมี ปนคํา
พฤศจิกายน 2557
มกราคม-สิงหาคม 2558
กันยายน 2558
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5. งบประมาณ (/) ตามแผนปฏิบัติการฯ ( ) อื่น ๆ...................................
จํานวน 50,000 บาท (หาหมื่นบาทถวน)
งบประมาณตามหมวดรายจาย
รายการ/กิจกรรม/คําชี้แจงการใชงบประมาณ
งบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย

1. คาเบี้ยเลี้ยง
2. คาพาหนะ
3. คาตอบแทนวิทยากร
4. คาใชจายอื่นๆ
(ขอถัวจายทุกรายการตามที่จายจริง)

10,000
10,000
5,000
25,000

6.การประเมินผล
ที่
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
1 รอยละ 100 ของครูผูชวยที่เขารับ การสํารวจ
การเตรียมความพรอมและพัฒนา การทดสอบ
อยางเขมผานเกณฑการประเมิน
การสอบถาม
2 รอยละ 100 ของครูผูชวยที่เขารับ
การเตรียมความพรอมและพัฒนา
อยางเขม ไดแลกเปลี่ยนความรู และ
ประสบการจากวิทยากร
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1) ครูผูชวยไดรับการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม
2) ครูผูชวยไดรับความรู ประสบการณตรงตามหลักสูตร

………………………………………

เครื่องมือ
แบบสํารวจ
แบบทดสอบ
แบบสอบถาม

คาวัสดุ
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เสริมสรางประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
แผนงาน
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
องคประกอบดานที่
3 ดานประสิทธิภาพทางการศึกษา มาตรฐานที่ 1 ตัวบงชี้ที่ 3 ขอ 5
สนองจุดเนนที่
3 ดานการบริหารจัดการ
ลักษณะโครงการ
ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบโครงการ ผูขับเคลื่อน : นายวลงกรณ บุญเต็ม
ผู กํากับ ดูแล : นายสุทธิพร ไชยพิเดช
ผูรับผิดชอบ : นายบุญมี ปนคํา
ระยะเวลาดําเนินการ
1 พฤศจิกายน 2557 – 30 กันยายน 2558
.........................................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เปนหนวยงานที่ใหการสนับสนุนและสงเสริม
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการใหบริการในดาน
ตางๆ แกขาราชการครูและผูที่มารับบริการ ดังนั้นบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 จึงมีความจําเปนที่จะตองมีความรูดานระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของ พรอมทั้งมีจิต
สํานักในดา นการให บริ การและ มี จิตอาสา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จึงไดทํา
โครงการการเสริมสรางประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในสํานักงานเขตพื้นที่ในสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 นี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อพัฒนาบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใหมีความรู การแลกเปลี่ยนเรียนรู สพท.
ที่เปน แบบอยาง ไปทัศนศึกษาดูงาน
2) เพิ่มประสบการณการปฏิบัติงานอยางตอเนื่องจนเกิดความชํานาญ
3) เพื่อสรางวิสัยทัศนในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4) เพื่อเสริมสรางความสามัคคีในหนวยงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5) เพื่อเสริมสรางใหบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีจิตรักบริการและจิตอาสา
3. เปาหมาย
บุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
4. กิจกรรมและการดําเนินการ
กิจกรรมและการดําเนินการ
ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
1.จัดทําโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ
ตุลาคม 2557
นายบุญมี ปนคํา
2.ประสานในสวนที่เกี่ยวของ
พฤศจิกายน 2557
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กิจกรรมและการดําเนินการ
ระยะเวลา
3. อบรมพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรใน สนง. 8- 10 ธันวาคม 2557
4. ศึกษาดูงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู กิจกรรม
11 – 14 ธันวาคม 2557
สัมพันธ
5.สรุปรายงานผล
มกราคม 2558

ผูรับผิดชอบ

5. งบประมาณ (/) ตามแผนปฏิบัติการฯ ( ) อื่น ๆ..........................................
จํานวน 210,000 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถวน)
งบประมาณตามหมวดรายจาย
รายการ/กิจกรรม/คําชี้แจงการใชงบประมาณ
งบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย

1. คาเบี้ยเลี้ยง
2. คาพาหนะ
3. คาตอบแทนวิทยากร
4. คาใชจายอื่นๆ คาที่พัก

คาวัสดุ

210,000

6. การวัดและประเมินผล
1. แบบประเมิน
2. แบบสอบถาม
3. สังเกตพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรม
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1) ผูผานการพัฒนามีจิตรักบริการ มีจิตอาสาและมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานในหนาที่อยางมี
ประสิทธิภาพ
2) ผูผานการพัฒนามีความรักและภาคภูมิใจในองคกรที่ตนไดปฏิบัติหนาที่
3) ผูผานการพัฒนามีความสามารถพัฒนาและปรับปรุงการทํางานในหนาที่ที่ไดรับผิดชอบใหมี
ความรวดเร็ว ทันสมัยตอการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ
……………………………………

.
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การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน
แผนงาน
ปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
สนององคประกอบดานที่ 3 ดานประสิทธิภาพการบริหารจัดการ มาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้ที่ 3 ขอ 1, 3, 4
สนองจุดเนนที่
3 ดานการบริหารจัดการ
ลักษณะโครงการ
ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบ
ผูขับเคลื่อน : นายวลงกรณ บุญเต็ม
ผูกํากับ ดูแล : นายสุทธิพร ไชยพิเดช
ผูรับผิดชอบ : นางชลธิดา วันทา
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558
.......................................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
ดวย ฯพณฯ พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี กําหนดนโยบายการศึกษา จัดใหมีการ
ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู โดยใหความสําคัญทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษาทางเลือกไปพรอม
กันเพื่อสรางคุณภาพของคนไทยใหสามารถเรียนรู พัฒนาตนไดเต็มตามศักยภาพ กระจายอํานาจการบริหาร
จัดการศึกษาสูส ถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจึงกําหนดเปนนโยบายการศึกษา การบริหารและการ
ปฏิบัติราชการกระทรวงใหค วามสํา คัญ กับ การบูร ณาการการปฏิบัติข องทุก หนว ยงาน ใหเ ปน ไปตาม
หลัก ธรรมาภิบ าล ตอ งปราศจากการทุจริตคอรรัปชั่น ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการตามนโยบายของ
รัฐ บาล กระทรวงศึ กษาธิการ ประกอบกฎ ก.ค.ศ.วาดว ยการเลื่อนขั้น เงิน เดือนของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึก ษา พ.ศ.2550 ซึ่งบัญญัติใหผูบังคับบัญชามีหนาที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดหลักการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับ การเปน ขาราชการครู
และบุค ลากรทางการศึก ษาและปฏิบัติร าชการไดอ ยา งมีป ระสิท ธิภ าพและเกิด ประสิท ธิผ ลมีผ ลงาน
เปน ที่ป ระจัก ษป ราศจากการทุจ ริตคอรรัป ชั่น ถือวา ผูนั้น สมควรไดรับ บํา เหน็จ ความชอบ ทั้ง นี้ใ ห
เปน ไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
จึงจัดทําโครงการนี้ขึ้น เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน ใหสามารถดําเนินการไดถูกตอง ยืดหยุน
คลองตัว และบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ เปนไปตามที่กฎหมายกําหนด
2. วัตถุประสงค
เพื่อใหการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตํา แหนงผูอํานวยการโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ดําเนินการไดอยางถูกตอง เปนไปตามระเบียบ กฎหมายกําหนด
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3. เปาหมาย
3.1 ดานปริมาณ
ผูไดรับแตงตั้งเปนกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน สหวิทยาเขตละไมนอยกวา 3 คน
รวม 8 สหวิทยาเขต จํานวน 81 โรงเรียน ออกประเมินและสรุปผลการปฏิบัติงานของผูอํานวยการโรงเรียน
ตามรอบการประเมินจํานวน 2 รอบ
ครั้งที่ 1 ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 31 มีนาคม 2558
ครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 1 เมษายน 2558 ถึง 30 กันยายน 2558
3.2 ดานคุณภาพ
ผูไดรับแตงตั้งเปนกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน ดําเนินการไดถูกตอง เปนไปตามที่
กฎหมายกําหนด พรอมทั้งรายงานผลการประเมินใหผูบังคับบัญชาทราบภายในระยะเวลาที่กําหนด อยางมี
ประสิทธิภาพ
4. กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่และผูรับผิดชอบ
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลา
1 ขออนุมัติโครงการ
ต.ค.2557
2 แตงตั้งคณะกรรมการประเมินฯ มี.ค.-ก.ย. 2558
3 ดําเนินการประเมินผลการ
มี.ค. 2558 และก.ย. 2558
ปฏิบัติงานฯ
4 รายงานผลการดําเนินงาน
ต.ค. 2558

ผูรับผิดชอบ
กลุมบริหารงานบุคคล
กลุมบริหารงานบุคคล
คณะกรรมการประเมินฯ
กลุมบริหารงานบุคคล

5. งบประมาณ () ตามแผนปฏิบัติการ ( ) อื่น ๆ ……………………………….
จํานวน 70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถวน)
ที่

รายการ/กิจกรรม/คําชี้แจงการใชงบประมาณ งบประมาณ

1

ประเมินผลการปฏิบัติงานฯ 2 ครั้ง
- รอบที่ 1 ต.ค.57-31 มี.ค. 58
- รอบที่ 2 เม.ย.58-30 ก.ย.58

(ขอถัวจายทุกรายการตามที่จายจริง)

.

70,000

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ

-

60,000

10,000
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6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
ผูไดรับแตงตั้งใหกลั่นกรองการ
- ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้น - รายงานผลการประเมิน
เงินเดือนขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหนงผูอํานวยการ
โรงเรียนสามารถดําเนินการไดถูกตอง
ยืดหยุน คลองตัว และสามารถบริหาร
จัดการอยางมีประสิทธิภาพ เปนไป
ตามที่กฎหมายกําหนด

เครื่องมือที่ใช
- แบบประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการปฏิบัติ
ราชการ

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
ผูไดรับแตงตั้งในการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา สามารถดําเนินการไดถูกตอง ยืดหยุน คลองตัว และสามารถบริหารจัดการ
อยางมีประสิทธิภาพ เปนไปตามที่กฎหมายกําหนด พรอมทั้งรายงานผลการประเมินใหผูบังคับบัญชาทราบ
ภายในระยะเวลาที่กําหนดและสามารถปฏิบัติงานไดถูกตองตามขอเท็จจริงอยางมีประสิทธิภาพ สงผล
ใหการปฏิบัติราชการของผูอํานวยการโรงเรียนในสังกัดไมมีการทุจริตคอรรัปชั่น และไมมีเรื่องรองเรียน
หรื อร องทุกขการประเมิ นประสิทธิภ าพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของคณะกรรมการดังกลาว
รอยละ 100
…………………………………………
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จัดทําแผนอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระยะสั้น
และระยะยาว ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
แผนงาน
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
องคประกอบดานที่
3 ดานประสิทธิภาพทางการศึกษา มาตรฐานที่ 1 ตัวบงชี้ที่ 3 ขอ 1
สนองจุดเนนที่
2 ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา
ลักษณะโครงการ
ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบ
ผูขับเคลื่อน
: นายวลงกรณ บุญเต็ม
ผูกํากับการ ดูแล : นายสุทธิพร ไชยพิเดช
ผูรับผิดชอบ
: นายบุญมี ปนคํา
ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558
.......................................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
ปจจุบันทุกหนวยงานไมวาภาครัฐหรือเอกชนใหความสําคัญกับ “คน”โดยถือวาคนเปนทรัพยากร
อันมีคาที่สุดเปนทุนมนุษย “Human Capital” ที่สงผลใหหนวยงานประสบความสําเร็จตามเปาหมาย
กําลังคนเปนทรัพยากรที่มีชีวิตจิตใจและไมสามารถนํามาทดแทนกันไดแบบคนตอคน เนื่องจากศักยภาพ
ของคนแตละคนมีความแตกตางกัน ดังนั้น หัวใจสําคัญในการดําเนินงานของหนวยงานจึงขึ้นอยูกับ
“คุณภาพของคนและจํานวนกําลังคนที่เหมาะสม” (สํานักงาน ก.พ. 2550: 1)
สํานักงาน ก.พ. ไดใหความหมายของการวางแผนอัตรากําลังคน ไววา “ การวางแผนกําลังคน
หมายถึงการดําเนินการอยางเปนระบบในการวิเคราะห และพยากรณเกี่ยวกับอุปสงค และอุปทานดาน
กําลังคน โดยมีแผนการใชและพัฒนากําลังคนเหลานั้นอยางมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง ทั้งนี้เพื่อธํารง
รักษากําลังคนที่เหมาะสมไวกับองคกรอยางตอเนื่อง”การวางแผนอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เปนกระบวนการจัดอัตรากําลังคน
ใหเหมาะสมกับงานทั้งดานปริมาณและคุณภาพของงาน ในระยะเวลาที่เหมาะสมในตําแหนงที่มีความรู
ความสามารถตรงตามความตองการของสถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งนี้ตามมาตรา 20
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 กําหนดให ก.ค.ศ. จัดทํา
แผนกําลังคนสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งแตละป ก.ค.ศ. จะกําหนดใหสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษารายงานแผนกําลังคนเพื่อรวบรวมเปนขอมูลระดับประเทศอีกครั้งหนึ่ง นอกจากนั้นมาตรา
23 (1) กําหนดให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา “กําหนดจํานวนและอัตราตําแหนงและเกลี่ยอัตรากําลังให
สอดคลองกับนโยบายการบริหารงานบุคคล ระเบียบหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด” และมาตรา
23 (7) “จัดทําและพัฒนาฐานขอมูลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” ดังนั้นการวางแผน
อัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงเปนเรื่องที่ตองดําเนินการ โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อเปนแนวทางในการวางแผนอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดถูกตองตามระเบียบ
และหลักเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด และใชเปนขอมูลพื้นฐานประกอบการบริหารงานบุคคล จะเปนประโยชน
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อยางยิ่งตอการบริหารงานบุคคล ซึ่งจะสงผลใหสถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 29 สามารถบริหารงานบุคคลไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อเปนแนวทางใหสถานศึกษาจัดทําแผนอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดมีแผนอัตรากําลังขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพื่อการบริหารงาน
3. เปาหมาย
3.1 ดานปริมาณ
ผูรับผิดชอบในการจัดทําแผนอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสรุปผล
การปฏิบัติงานของผูเขารวมโครงการโรงเรียนภายในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
จํานวน 81 โรงๆ ละ 2 คน รวมจํานวน 162 คน
3.2 ดานคุณภาพ
1) นําไปใชวางแผนกําหนดจํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดอยาง
เหมาะสม สอดคลองกับปริมาณงานที่แทจริง
2) นํ า ไปใช ป ระกอบการแต ง ตั้ ง (ย า ย)ข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ในสถานศึกษา ไดตรงกับกลุมสาระที่ตองการ
3) นํ า ไปใช ใ นการวางแผนการพั ฒ นาข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ในสถานศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
4) ฝายผลิตขาราชการครูสามารถนําไปวางแผนการผลิตขาราชการครูใหสอดคลองกับ
ความตองการใชอัตรากําลังคนในสถานศึกษา
4. กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่และผูรับผิดชอบ
กิจกรรมและการดําเนินการ
จัดทําโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ
ประสานในสวนที่เกี่ยวของ
และแตงตั้งคณะกรรมการ
ประชุมคณะกรรมการเตรียมการ
ประชุมคณะกรรมการสรุปผลการเตรียมการ
ดําเนินการตามโครงการ
สรุปผลการดําเนินงาน

ระยะเวลาในการดําเนินการ
1 – 30 ธันวาคม 2557
1 – 30 มิถุนายน 2558
1 – 30 กรกฎาคม 2558
1 – 30 กรกฎาคม 2558
ภายใน กรกฎาคม 2558
ภายใน กันยายน 2558
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4.1 สถานศึกษา
1) รวบรวมขอมูลตามแบบสํารวจ (จํานวนนักเรียน/ชั้นเรียน/หองเรียน/ครู) ขอมูล ณ
วันที่ 10 มิถุนายน
2) นําขอมูลมาวิเคราะหตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด
3) ประมวลผลขอมูลแลว นํามาเทีย บกับสภาพอัตรากําลังปจจุบัน เพื่อหาจํานวน
อัตรากําลัง
4) นําเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1) นําขอมูลที่สถานศึกษารายงานมาตรวจสอบความถูกตอง และวิเคราะหตามหลักเกณฑ
การคํานวณอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ.กําหนด
2) ประมวลผลขอมูลแลวนํามาเปรียบเทียบกับสภาพอัตรากําลังปจจุบันรายโรงเรียน
จนครบทุกโรงเรียน เพื่อหาจํานวนและรอยละของอัตรากําลังของผูบริหารและครูที่ขาด/เกิน/พอดี
3) นําขอมูลของทุกโรงเรียนมาสรุปเปนภาพรวมอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึ กษาในสถานศึ กษา และนํ า เสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้น ที่การศึกษาและหนว ยงานที่เกี่ย วขอ ง
ที่โรงเรียนรายงานมาเปนขอมูลที่ถูกตองมีคุณภาพ จะทําใหการวิเคราะหขอมูลเปนไปอยางถูกตองมี
คุณภาพดวย
กิจกรรม

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

ขั้นเตรียมการ
1 ขออนุมัติโครงการ
2 เสนอโครงการ
3 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

ตุลาคม 2557
กุมภาพันธ 2558
พฤษภาคม 2558

นายบุญมี ปนคํา

ขั้นตอนการดําเนินงาน
1 ติดตอประสานงานกับผูที่เกี่ยวของ
2 ประชุมคณะกรรมการทํางานเพื่อวางแผน
3 มอบหมายภารกิจแกคณะกรรมการดําเนินงาน
4 ดําเนินกิจกรรม
5 สรุปผลการดําเนินงานและรายงานผล

พฤษภาคม 2558
พฤษภาคม 2558
พฤษภาคม 2558
มิถุนายน 2558
กรกฏาคม 2558

นายบุญมี ปนคํา
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5. งบประมาณที่ใช (/) ตามแผนปฏิบัติการฯ ( ) อื่น ๆ...............................
จํานวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน)
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย
ที่ กิจกรรม
งบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ คาน้ํามัน
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
20,000
20,000
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เครื่องมือประเมินผล วิธีการประเมินผล
1. ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน ขาราชการครูและบุคลากร - ติดตาม
- ผลงาน
ทางการศึกษาที่เกี่ยวของถูกตอง ครบถวน 100 %
- ตรวจสอบ
2. ขอมูลอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตรงกับบัญชีถือจายเงินเดือน

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
ขอมูลอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นทุกประเภทของ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ถูกตอง ครบถวน เปนประโยชนตอการนําไปพิจารณา เกลี่ยอัตรากําลัง
บรรจุ แตงตั้ง ยาย ชวยราชการ ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งในปจจุบันและอนาคต
ทั้งนี้ทําใหการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา และการทํางานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ถูกตอง
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
.............................................
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สวนที่ 4
การบริหารแผนสูการปฏิบัติ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ไดรับ
การจั ด สรรงบประมาณเพื่ อ พั ฒ นาและบริ ห ารจั ดการศึ กษา จากสํ านั กงานคณะกรรมการการศึก ษา
ขั้นพื้นฐาน ซึ่งจําแนกตามหลักเกณฑการจัดสรร ดังนี้
1. งบบริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
2. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา
รวมงบประมาณที่ไดรับจัดสรร

5,000,000 บาท
3,000,000 บาท
8,000,000 บาท

ปฏิทินการติดตามผลการดําเนินงานโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พงศ. 2558
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ระยะเวลา
5 มกราคม 2558
5 เมษายน 2558
5 กรกฎาคม 2558
5 ตุลาคม 2558

แนวปฏิบัติ
รายงานผลการดําเนินงานรอบ 3 เดือน
(ตุลาคม 2557 – ธันวาคม 2557)
รายงานผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน
(ตุลาคม 2557 - มีนาคม 2558)
รายงานผลการดําเนินงานรอบ 9 เดือน
(ตุลาคม 2557 – มิถุนายน 2558)
รายงานผลการดําเนินงานรอบ 12 เดือน
(ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558)

กลุมที่รับผิดชอบ

กลุมนโยบายและแผน
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แบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการงาน แผนปฏิบัตกิ าร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
รอบ ( ) 3 เดือน (ตุลาคม 2557 – ธันวาคม 2557) ( ) 6 เดือน (ตุลาคม 2557 - มีนาคม 2558)
( ) 9 เดือน (ตุลาคม 2557 – มิถุนายน 2558) ( ) 12 เดือน (ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558)
1. โครงการที่..................................................................................................................................................
2. ชื่อโครงการ.................................................................................................................................................
3. กลุม/กลุมงานที่รับผิดชอบ..........................................................................................................................
4. ผูรับผิดชอบโครงการ...................................................................................................................................
5. สนององคประกอบดาน...............................................ตัวชี้วัดที่/ตัวบงชี้ที่..................................................
6. จุดเนนที่......................................................................................................................................................
6. งบประมาณที่ไดรับ...............................................บาท ( ) ยังไมเบิกจาย.....................................บาท
( ) เบิกจายแลว......................................บาท
( ) คงเหลือ.............................................บาท
7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
( ) คาตอบแทน.........................................บาท
( ) คาใชสอย.............................................บาท
( ) คาวัสดุ.................................................บาท
8. เปาหมายที่ตั้งไว
เชิงปริมาณ
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
เชิงคุณภาพ
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
9. ผลการดําเนินงาน
ดานปริมาณ
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
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ดานคุณภาพ
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
10. ผลสําเร็จที่ไดรับจากกิจกรรมการดําเนินงาน
ตัวชี้วัดความสําเร็จ

โครงการกําหนดไว

ผลการดําเนินงาน

11. ปญหา อุปสรรค ในการทํางาน
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
12. ขอเสนอแนะ
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.........................................ผูรับผิดชอบ
(.........................................)
ลงชื่อ.........................................ผูอํานวยการกลุม
(.........................................)
ลงชื่อ.........................................รองผูอํานวยการที่กํากับดูแล
(.........................................)
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แผนเปนเครื่องมือในการบริหารงาน ในการดําเนินการนําแผนสูการปฏิบัตินั้นมีขั้นตอน
การดําเนินงาน โดยใชวงจรพัฒนาคุณภาพงาน PDCA ของเดรมมิ่ง 4 ขั้นตอน ประกอบดวย การวางแผน
( Plan : P ) การปฏิบัติ ( Do : D ) การตรวจสอบ ( Check : C ) และการปรับปรุงแกไข ( Action : A )
1. ผูรับผิดชอบโครงการ ( P )
1.1 ผูรับผิดชอบโครงการดําเนินการ ดังนี้
1) ผูรับผิดชอบเขียนโครงการสูการปฏิบัติ
2) กําหนดกิจกรรมเพื่อดําเนินการ
3) กําหนดปฏิทินปฏิบัติกิจกรรม/กําหนดการ
4) รางคําสั่งคณะทํางาน
5) ประมาณการคาใชจายแตละกิจกรรม
6) รายละเอียดประกอบการพิจารณาอื่น ๆ (ถามี)
1.2 ผูบริหารดําเนินการ ดังนี้
1) ศึกษารายละเอียดประกอบการพิจารณา
2) ซักถามเพิ่มเติมหรือใหขอเสนอแนะ
3) อนุมัติใหดําเนินการกิจกรรม
2. การปฏิบัติ ( D )
2.1 ผูรับผิดชอบดําเนินการ ดังนี้
1) จัดทําหรือมอบใหผูรับผิดชอบงานธุรการจัดทําคําสั่ง
2) แจงเวียนคําสั่งใหผูเกี่ยวของทราบ
3) แจงกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย เพื่อทําการเบิก จาย
4) แจงกลุมนโยบายและแผนเพื่อประเมินแผน
2.2 ผูบริหารดําเนินการ
1) จัดประชุมหรือมอบหมายใหประชุมคณะทํางาน
2) ชี้แจงทําความเขาใจและมอบหมายภารกิจ
3) กํากับ ติดตาม นิเทศ
2.3 คณะทํางานดําเนินการ
1) เขาประชุมรับฟงคําชี้แจงและรับมอบภารกิจ
2) ดําเนินการตามภารกิจที่รับมอบ
3) ขอรับคําปรึกษาขอเสนอแนะจากผูบริหารหรือฝายอํานวยการ
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3. การตรวจสอบ ( C )
3.1 ผูรับผิดชอบดําเนินการ
1) ตรวจสอบการดําเนินการครบทุกกิจกรรมหรือไม เรื่องใดปฏิบัติได
หรือปฏิบัติไมไดตามที่วางแผนไว
2) เสนอหลักฐานการดําเนินงานใหที่ประชุมคณะทํางานพิจารณา
เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะทํางานฝายตาง ๆ
3) รวบรวมผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค ภาพกิจกรรม
ขอเสนอแนะจากที่ประชุม
4) จัดทําแบบประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะทํางานแตละคน
5) รวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของเสนอผูบริหาร ดังนี้
5.1 บันทึกเสนอขออนุญาตจัดกิจกรรม
5.2 แผนการจัดกิจกรรม
5.3 คําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน
5.4 รายละเอียดประการพิจารณาอื่น ๆ (ถามี)
5.5 บันทึกเสนอรายงานผลการจัดกิจกรรม
5.6 แบบรายงานผลการจัดกิจกรรม
5.7 แบบประเมินผลการจัดกิจกรรม
5.8 รายละเอียดการใชจายเงิน
5.9 ภาพกิจกรรม
5.10 ผลงานเอกสารหลักฐาน รองรอยการดําเนินการ (ถามี)
4. การปรับปรุงแกไข ( A )
1) ผูบริหารพิจารณารายละเอียดจากเอกสารและสอบถามผูรับผิดชอบ
2) สั่งการใหผูรับผิดชอบดําเนินการตามที่เห็นสมควร
ในการบริ ห ารงบประมาณของสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 29
ไดคํานึงถึงความคุมคา คุมทุน ประหยัด และเกิดประโยชนตอผูเรียนสูงสุด สอดคลองกับกลยุทธ จุดเนน
มาตรการ ตัวชี้วัด ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการดําเนินงานจะตองถูกตองตาม
วัตถุประสงคของงบประมาณ และระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณ การเงิน การคลัง

**********************

ภาคผนวก

1

คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ที่ 514/2557
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ของสํานักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
.............................................
ดวยสํา นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดจัดสรรงบประมาณประจําป พ.ศ. 2558 เพื่ อให
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 และสอดคลอง สนองนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ, คณะรัฐมนตรี, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, จุดเนนการดําเนินงานของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจายประจําป,
แผนปฏิ บั ติ การและการใช จ า ยงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ สพฐ. , ทิศทางการพัฒ นา
การศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29, ผลการวิเคราะหการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET), การติดตามและประเมินผลสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาองคประกอบทั้ง 4 ดาน, คํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ, สรุปผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 เปนกรอบในการพิจารณา
และการดําเนินการใชจายงบประมาณโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ใหเ ปนไปตามระเบีย บสํานักนายกรัฐ มนตรีวาดว ยการพัส ดุ พุทธศักราช 2535 และแกไขเพิ่มเติมทุกฉบับ และ
ระเบียบกระทรวงการคลังที่เกี่ยวของ เพื่อเปนการเตรียมการรองรับการดําเนินงาน โครงการและสามารถนําไป
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดรับกับงบประมาณที่ไดรับจัดสรร สามารถนําไปบริหารจัดการอยางถูกตอง
ตามแผนที่วางไว จึงแตงตั้งคณะกรรมการ ประกอบดวย
1. คณะกรรมการที่ปรึกษา
1. รศ. ทวีคูณ สวรรคตานนท
ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
2. นายชาคริต พิมพหลอ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
3. นายไพจิต จัยวัฒน
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
4. นายสมร เศลารักษ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
5. นายปญญา แพงเหลา
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
มีหนาที่ ใหคําปรึกษา และแนะนําการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ใหเปนไปตามกรอบนโยบายและองคประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของจนแลวเสร็จ
2. คณะกรรมการพิจารณางบประมาณ
1. นายประวิทย หลักบุญ
ผูอํานวยการ สพม. 29
2. นางวาณี ผิวหอม
รองผูอํานวยการ สพม. 29
3. นายทองศรี โพธิ์ทอง
รองผูอํานวยการ สพม. 29

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
/4. นายวีระพงษ...
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4. นายวีระพงษ ไตรศิวะกุล
5. นายวัลลี ผิวหอม
6. นายวลงกรณ บุญเต็ม
7. นายมัธยม เรืองแสน
8. นางศิริยนต ถาวร
9. นายชัยรัตน ถนอมสุข
10. นายสําเนียง คําโฮม
11. นางอรวรรณ สารพิศ
12. นางบุญมี พลพิทักษ
13. น.ส.อรณา ศรีสมุทร

รองผูอํานวยการ สพม. 29
รองผูอํานวยการ สพม. 29
รองผูอํานวยการ สพม. 29
รองผูอํานวยการ สพม. 29
รองผูอํานวยการ สพม. 29
รองผูอํานวยการ สพม. 29
ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ กรรมการและผูชวยเลขานุการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการการ กรรมการและผูช ว ยเลขานุการ
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
กรรมการและผูชว ยเลขานุการ

มีหนา ที่ ดํ า เนิ น การวิ เ คราะห โครงการเพื่อจัดทําแผนปฏิ บั ติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตั้งแตวันที่ 13 – 21 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ณ หองประชุมธนาภูมิ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
โดยยึดนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ, คณะรัฐมนตรี, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, จุดเนน
การดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ
รายจ ายประจํ า ป , แผนปฏิ บั ติก ารและการใชจายงบประมาณ ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ สพฐ. ,
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของสํานั กงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29, ผลการวิเคราะหการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET), การติดตามและประเมินผลสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาองคประกอบ ทั้ง 4 ดาน,
คํ า รั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการ, สรุ ป ผลการดํ า เนิ น การตามแผนปฏิ บั ติ ก าร ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2557
เปนกรอบการพิจารณา ในการดําเนินการใชจายงบประมาณเพื่อจัดทําโครงการ และกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พุทธศักราช 2535
และแกไขเพิ่มเติมทุกฉบับ เพื่อจะไดนําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 สูการปฏิบัติไดอยางถูกตอง
บรรลุตามวัตถุประสงค เปาหมาย อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2557

(นายประวิทย หลักบุญ)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

คณะผูจัดทําแผนปฏิบัติการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ที่ปรึกษา
1. นายประวิทย หลักบุญ
2. นายวีระพงษ ไตรศิวะกุล
3. นายวลงกรณ บุญเต็ม
4. นางวาณี ผิวหอม
5. นายทองศรี โพธิท์ อง
6. นายวัลลี ผิวหอม
7. นางศิริยนต ถาวร
8. นายชัยรัตน ถนอมสุข
9. นายมัธยม เรืองแสน

ผูอํานวยการ สพม. 29
รองผูอํานวยการ สพม. 29
รองผูอํานวยการ สพม. 29
รองผูอํานวยการ สพม. 29
รองผูอํานวยการ สพม. 29
รองผูอํานวยการ สพม. 29
รองผูอํานวยการ สพม. 29
รองผูอํานวยการ สพม. 29
รองผูอํานวยการ สพม. 29

คณะทํางาน
1. นายวีระพงษ ไตรศิวะกุล รองผูอํานวยการ สพม. 29
2. นายวลงกรณ บุญเต็ม
รองผูอํานวยการ สพม. 29
3. นายสําเนียง คําโฮม
ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน
4. นางอรวรรณ สารพิศ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
5. นายชิดชัย ขยายวงศ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
6. นายธเนศ สุขอุทัย
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
7. นางบุญมี พลพิทักษ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบตั ิการ
8. นางสาวอรณา ศรีสมุทร เจาพนักงานธุรการปฏิบตั ิงาน
9. นางสาวธัญยภรณ กาลพันธา ลูกจางกลุมนโยบายและแผน
10. นางนาจารีย คณารักษ ครู โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย ชวยราชการ

รวบรวมขอมูล/จัดทําเอกสาร/ออกแบบปก
นางอรวรรณ สารพิศ

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

