คํานํา
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา ได้จัดทําเอกสารแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เพื่อใช้เป็นกรอบในการบริหารงานการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
ส่วนที่ 2 สาระสําคัญของแผนปฏิบัติการ
ส่วนที่ 3 ผังความเชื่อมโยงสาระสําคัญของแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2561 และ
บัญชีโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2561
ส่วนที่ 4 รายละเอียดโครงการ
ส่วนที่ 5 การติดตาม และประเมินผล
ขอขอบคุณ ผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการจัดทําเอกสารฉบับนี้สําเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานทางการศึกษา จะนําไปใช้ประโยชน์ ในการ
ดําเนินงานต่อไป

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
สภาพทั่วไปของจังหวัดพังงา
สภาพทั่วไปของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา
ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษาของจังหวัดพังงา
ส่วนที่ 2 สาระสําคัญของแผน
สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สาระสําคัญของแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพังงา
ส่วนที่ 3 แผนผังความเชื่อมโยงสาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา
บัญชีโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ส่วนที่ 4 รายละเอียดโครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนโอกาสทางการศึกษา
1. โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทํารูปแบบและแนวทางการพัฒนา
หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
1. โครงการส่งเสริม สนับสนุนด้านสุนทรียศาสตร์ : การประชุมเชิงปฏิบัติการ
ขลุ่ยไทยด้วยเพลงพระราชนิพนธ์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช
2. โครงการส่งเสริม และพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1 – 3)
3. โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนระดับจังหวัด
ในรูปแบบประชารัฐ
4. โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2561
5. โครงการพัฒนาคุณภาพครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดพังงา เพื่อยกระดับ O-net
ปีงบประมาณ 2561
6. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One
ในสถานศึกษา
7. โครงการค่ายครอบครัวสุขสันต์สมานฉันท์สังคมไทย

1
3
6
12
15
19
20

23

27

30
35
39
42
45
48

สารบัญต่อ
หน้า
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
1. โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา
2. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา
3. โครงการตรวจติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์
4. โครงการจัดทํานิทรรศการ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระบารมีปกเกล้าชาวพังงา”
5. โครงการสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
6. โครงการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจําเป็นหรือมีเหตุ
พิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560 สังกัด สพป.พังงา
7. โครงการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
ส่วนที่ 5 การติดตามและประเมินผล
ภาคผนวก
คณะผู้จัดทําเอกสาร
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ส่ส่ววนที
นที่ ่ 11
ข้ข้ออมูมูลลพืพื้น้นฐาน
ฐาน
สภาพทั่วไปของจังหวัดพังงา
คําขวัญประจําจังหวัดพังงา
แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ํา ถ้ํางามตา ภูผาแปลก แมกไม้จําปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร
วิสัยทัศน์
ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรกรรรมยั่งยืน สังคมแห่งการเรียนรู้ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี
ขนาดและที่ตงั้
จังหวัดพังงา ตั้งอยู่ทางภาคใต้ตอนบนชายฝั่งทะเลด้านตะวันตก ติดกับทะเลอันดามัน อยู่ระหว่าง
ละติจูดที่ 8 องศา 27 ลิปดา 52.3 ฟิลิปดาเหนือกับเส้นลองติจูดที่ 98 องศา 32 ลิปดาตะวันออก ห่างจาก
กรุงเทพฯ ประมาณ 788 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 4,170.97 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,606,803.125
ไร่ เป็นอันดับ ที่ 9 ของภาคใต้ และเป็นอันดับที่ 54 ของประเทศ
- พื้นที่ทําการเกษตร 1,806.122 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,128,824 ไร่
- พื้นที่ป่าไม้ 1,722.55 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,076,594 ไร่
- เนื้อที่อื่นๆ 642.227 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 401,392.625 ไร่
อาณาเขตติดต่อ
- ทิศเหนือ
- ทิศใต้
- ทิศตะวันออก
- ทิศตะวันตก

ติดกับจังหวัดระนองและจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ติดกับจังหวัดภูเก็ตและทะเลอันดามัน
ติดกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดกระบี่
ติดกับทะเลอันดามันและมหาสมุทรอินเดีย
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ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพภูมิศาสตร์ของจังหวัดพังงา เป็นภูเขาสลับซับซ้อน ทอดเป็นแนวยาวจากทิศเหนือไปทิศ
ใต้ มีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 239.25 กิโลเมตร มีพื้นที่ป่าไม้ เป็นป่าไม้ประเภทผลัดใบ มีชนิดป่า ที่สําคัญ
ได้แก่ ป่าดงดิบ ป่าดิบชื้น และป่าชายเลน สําหรับบริเวณที่เป็นที่ราบ จะลาดลงจากทิศตะวันออกไปยังทิศ
ตะวันตก ลงสู่ทะเลอันดามัน ตามชายฝั่งทะเลจะมีป่าชายเลนเกือบตลอดพื้นที่ ประกอบด้วยเกาะประมาณ
155 เกาะ และมีเกาะอยู่ในทะเลอัน ดามั น จํานวนมาก เช่น เกาะยาว หมู่ เกาะสุ ริน ทร์และหมู่ เกาะสิมิ ลัน
(ข้อมูล : สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.พังงา)
ลักษณะภูมิอากาศ
จังหวัดพังงาอยู่ใกล้ทะเล มีภูมิอากาศแบบมรสุมเมืองร้อน โดยอยู่ใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้ และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ทําให้มี 2 ฤดู คือ
- ฤดูฝน เริ่มประมาณเดือนพฤษภาคม - ธันวาคม จะเรียกว่าเป็นเมืองฝนแปด แดดสี่ เนื่องจากได้รับ
อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทําให้เกิดฝนตกชุกตลอดพื้นที่ทั้งจังหวัด
- ฤดู ร้ อ น ประมาณเดื อ นมกราคม- เมษายน เป็ น ช่ ว งที่ จั งหวั ด พั งงาได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลของลมมรสุ ม
ตะวันออกเฉียงใต้ พัดปกคลุม ทําให้มีอากาศร้อนอบอ้าว
จังหวัดพังงา มีอุณ หภูมิเฉลี่ยตลอดปี ประมาณ 27.57 องศาเซลเซียส อุณ หภูมิสูงสุดเฉลี่ย 34.56
องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย 22.09 องศาเซลเซียส
ปริมาณฝนเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 3,394.3 มิลลิเมตร มีฝนตกประมาณ 178 วัน เดือนที่ฝนตกมาก
ที่สุด คือ กรกฎาคมและสิงหาคม ฝนตกประมาณ 22 วัน
การปกครอง
- การปกครองส่วนภูมิภาค
แบ่งออกเป็น 8 อําเภอ 48 ตําบล 321 หมู่บ้าน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง
- การปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตําบล 38 แห่ง
เทศบาลเมือง 2 แห่ง และเทศบาลตําบล 13 แห่ง
การเมือง
- จังหวัดพังงา แบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 1 เขต
มีสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร 1 คน
มีสมาชิกวุฒิสภา 1 คน
- สภาจังหวัด มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 24 คน
- สภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัด 120 คน
- สภาองค์การบริหารส่วนตําบล มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 642 คน
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ประชากร
จากข้อมูลของที่ทําการปกครองจังหวัดพังงา พบว่าในเดือนมีนาคม 2560 จังหวัดพังงามีประชากร
ทั้งสิ้น 266,562 คน เป็นชาย 133,119 คน (ร้อยละ 49.94) หญิง 133,443 คน (ร้อยละ 50.06) อําเภอที่มี
ประชากรมากที่สุดได้แก่ อําเภอตะกั่วป่า มีประชากรทั้งสิ้น 49,293 คน รองลงมาได้แก่ อําเภอท้ายเหมือง
48,778 คน และอําเภอตะกั่วทุ่ง 44,138 คน ส่วนอําเภอที่มีประชากรน้อยที่สุดได้แก่ อําเภอเกาะยาว มี
ประชากรเพียง 14,038 คนเท่านั้น

สภาพทั่วไปของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา
ที่ตั้งสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา ตั้งอยู่บริเวณสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
ตําบลท้ายช้าง อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000 เป็นสถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราว ของกลุ่ม/หน่วย จํานวน
7 กลุม่ / 1 หน่วย ดังนี้
กลุ่มอํานวยการ
หมายเลขโทรศัพท์ 0 7641 0280
กลุ่มบริหารงานบุคคล
หมายเลขโทรศัพท์ 0 7641 3264
หมายเลขโทรศัพท์ 0 7641 0280
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มพัฒนาการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ 0 7641 0280
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
หมายเลขโทรศัพท์ 0 7641 2522
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
หมายเลขโทรศัพท์ 0 7641 0280
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
หมายเลขโทรศัพท์ 0 7641 0280
หน่วยตรวจสอบภายใน
หมายเลขโทรศัพท์ 0 7641 0280

อัตรากําลัง
บุคลากรของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด มีจํานวนทั้งสิ้น 21 คน (เฉพาะบุคลากรที่มีตวั ภายในจังหวัด
ณ เดือนพฤศจิกายน 2560 ประกอบด้วย
ศึกษาธิการจังหวัด
รองศึกษาธิการจังหวัด
กลุ่มอํานวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มพัฒนาการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
หน่วยตรวจสอบภายใน
รวมบุคลากรทัง้ สิ้น

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

1
1
3
5
4
2
1
1
1
1
20

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
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อํานาจหน้าที่
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา มีอํานาจหน้าที่ตามข้อ 11 แห่งคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 19/2560 ดังนี้
1. รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่
เป็นไปตามอํานาจและหน้าทีข่ อง กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย
2. จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ
3. สั่งการ กํากับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ หรือหน่วยงาน
และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
4. จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ
6. ดําเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
7. ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ และแนะแนวการศึกษาทุก
ระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
8. ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส่วนราชการ หรือ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
9. ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการศึกษา
10. ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน
11. ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งปฏิบัติ
ภารกิจเกี่ยวกับราชการประจําทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่าง ๆ ในจังหวัด

5

โครงสร้างสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา

ศึกษาธิการจังหวัดพังงา

รองศึกษาธิการจังหวัดพังงา

กลุ่มอํานวยการ

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

หน่วยตรวจสอบภายใน
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ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษาของจังหวัดพังงา
1. ข้อมูลพืน้ ฐานด้านการศึกษา
ตารางที่ 1 จํานวนโรงเรียน นักเรียน และครู จําแนกรายสังกัด ปีการศึกษา 2560
สังกัด
จํานวนโรงเรียน
นร./นศ.
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- สพป.
151
24,192
- สพม.
13
8,904
สํานักบริหารการศึกษาพิเศษ
3
834
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
16
6,522
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
4
2,777
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
- โรงเรียน
14
6,375
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
76
4,031
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2
1,187
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ
8
2,416
รวมทั้งสิน้
287
57,238

ครู
1,504
540
82
412
276
248
130
152
73
3,418

ตารางที่ 2 จํานวนสถานศึกษา จําแนกตามขนาด และสังกัด
ขนาด

1
2
3
4
5
6
7

จํานวนนักเรียน
0 – 120
121 – 200
201 – 300
301 – 499
500 – 1,499
1,500 – 2,499
2,500 ขึ้นไป
รวมทั้งสิน้

สพฐ.
89
33
18
11
11
2

สช.
4
1
4
2
5

สศศ.
1

164

16

3

หมายเหตุ : ไม่รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ กศน.

1
1

จํานวนโรงเรียน
อปท. สอศ.
4
1
3
3
2
2
2
1
14

4

สกอ.

1
1

2

รวม
98
35
26
19
22
3

ร้อยละ
48.28
17.24
12.81
9.36
10.84
1.47
203 100
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ตารางที่ 3 จํานวนนักเรียน/นักศึกษา จําแนกตามระดับ และสังกัด ปีการศึกษา 2560
ระดับ
สังกัด
สพฐ. สช. สศศ. อปท. กศน. สอศ. สกอ.
เตรียมความพร้อม
240
ก่อนประถม
ก่อนประถม
4,974 1,787
31 6,140
ประถมศึกษา
16,927 3,573
146 2,878 159
มัธยมศึกษาตอนต้น
7,725
672
238 1,059 1,029
มัธยมศึกษาตอนปลาย 3,470
490
179
329 1,228
ปวช.
2,129
ปวส.
648
อนุปริญญา
383
ปริญญาตรี
703
ปริญญาโท
101
รวม
33,096 6,522
834 10,406 2,416 2,777 1,187
ตารางที่ 4 อัตราส่วนครู : นักเรียน
จํานวนครู (คน)
3,193

รวม
240
12,932
23,683
10,723
5,696
2,129
648
383
703
101
57,238

จํานวนนักเรียน (คน)
53,635
อัตราส่วนครู : นักเรียน
1 : 17

หมายเหตุ : จํานวนครูและนักเรียนไม่รวมโรงเรียนในสังกัด สกอ.และ กศน.

ตารางที่ 5 สัดส่วนผู้เรียนสายสามัญกับสายอาชีพ
จํานวนนักเรียนสายสามัญ (คน)
จํานวนนักเรียนสายอาชีพ (คน)
5,696
2,129
สัดส่วนนักเรียนสายสามัญกับสายอาชีพ
73 : 27
ตารางที่ 6 สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน
จํานวนนักเรียนในสถานศึกษาของรัฐ (คน)
จํานวนนักเรียนในสถานศึกษาเอกชน (คน)
50,716
6,522
สัดส่วนผูเ้ รียนในสถานศึกษาของรัฐต่อเอกชน
89 : 11

8
ตารางที่ 7 จํานวนโรงเรียนและนักเรียน/นักศึกษา ที่จัดการเรียนการสอนทวิภาคี ปีการศึกษา 2560
สังกัด
โรงเรียน (แห่ง)
นักเรียน (คน)
โรงเรียน
จัด
ร้อยละ นักเรียน นักเรียน ร้อยละ
ทั้งสิน้
การศึกษา
ทั้งสิน้
ทวิภาคี
สํานักงานคณะกรรมการ
4
4
100
2,777
1,061
38.21
การอาชีวศึกษา
ตารางที่ 8 โรงเรียนจัดการเรียนรู้ STEM ศึกษา
สังกัด

จํานวนโรงเรียน (แห่ง)
โรงเรียนทั้งสิน้
โรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- สพป.
- สพม.14
รวมทั้งสิน้
ร้อยละ

151
13
164

ตารางที่ 9 โรงเรียนเข้าร่วมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
สังกัด
จํานวนโรงเรียน
ทั้งสิน้
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- สพป.
151
- สพม.14
13
รวมทั้งสิน้
164
ร้อยละ
ตารางที่ 10 โรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐ
สังกัด
จํานวนโรงเรียน
ทั้งสิน้
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- สพป.
151
- สพม.14
13
รวมทั้งสิน้
164
ร้อยละ

14
4
18
10.98
จํานวนโรงเรียน
ที่เข้าร่วมโครงการ
97
1
98
59.76
จํานวนโรงเรียน
ที่เข้าร่วมโครงการ
19
1
20
12.20
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2. ข้อมูลด้านโอกาสทางการศึกษา
ตารางที่ 11 จํานวนนักเรียนออกกลางคัน ปีการศึกษา 2559 จําแนกระดับชัน้ และสังกัด
จํานวน
นักเรียนออกกลางคัน (คน)
สังกัด
นักเรียน
ประถม ม.ต้น ม.ปลาย
รวม
(คน)
สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
33,079
3
32
3
38
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
6,698
1
21
11
33
รวมทั้งสิ้น
39,777
4
53
14
71
ร้อยละ
100
0.01 0.13
0.04
0.18
ตารางที่ 12 จํานวนนักเรียนเรียนจบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2559 จําแนกตามสังกัด
นักเรียน
ศึกษาต่อ (คน)
สังกัด
เรียนจบ
สายสามัญ สายอาชีพ
รวม
(คน)
สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2,047
1,583
414
1,997
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
224
190
22
212
รวมทั้งสิ้น
2,271
1,773
436
2,209
ร้อยละ
100
78.07
19.20
97.27
ตารางที่ 13 จํานวนนักเรียนเรียนจบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2558 จําแนกตามสังกัด
นักเรียน
ศึกษาต่อ (คน)
สังกัด
เรียนจบ
สายสามัญ สายอาชีพ
รวม
(คน)
สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
926
887
18
905
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
124
85
0
85
รวมทั้งสิ้น
1,050
972
18
990
ร้อยละ
100
92.57
1.72
94.29
ตารางที่ 14 อัตราการเข้าเรียนของประชากรวัยเรียน ปีการศึกษา 2560 จําแนกตามระดับการศึกษา กลุ่มอายุ
จํานวนประชากร จํานวนนักเรียน ร้อยละของนักเรียน
ระดับการศึกษา
กลุ่มอายุ
วัยเรียน (คน)
จําแนกอายุ (คน) ต่อประชากรวัยเรียน
ก่อนประถมศึกษา
3-5 ปี
10,419
10,236
98.24
ประถมศึกษา
6-11 ปี
21,587
22,562
104.52
มัธยมศึกษาตอนต้น
12-14 ปี
10,239
10,080
98.45
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
15-17 ปี
10,362
9,589
92.54
หมายเหตุ : จํานวนนักเรียนรวมถึงนักเรียนนอกเขตจังหวัดและนักเรียนต่างสัญชาติ
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3. ข้อมูลด้านคุณภาพการศึกษา
ตารางที่ 15 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 รายสังกัด จังหวัดพังงา
สังกัด

วิชา

สพป.

ท้องถิ่น

เอกชน

จังหวัด

ประเทศ

คณิตศาสตร์

40.4

36.07

46.48

40.81

40.47

ภาษาไทย

53.84

52.17

57.32

54.18

52.98

ภาษาอังกฤษ

32.47

31.78

39.36

33.48

34.59

วิทยาศาสตร์

41.16

39.56

44.03

41.41

41.22

สังคมศึกษา

48.71

50.33

51.8

49.42

46.68

43.31

41.98

47.8

43.86

43.19

รวม

ตารางที่ 16 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 รายสังกัด จังหวัดพังงา
สังกัด
วิชา

สพฐ.

ท้องถิ่น

เอกชน

จังหวัด

ประเทศ

29.29 28.09

24.82

22.58

27.34

29.31

43.98

47.61 46.68

43.03

42.04

45.98

46.36

ภาษาอังกฤษ

28.07

31.31 30.49

28.31

27.76

30.07

31.8

วิทยาศาสตร์

33.07

35.18 34.63

34.01

30.98

34.26

34.99

สังคมศึกษา

46.37

50.51 49.45

46.27

45.79

48.88

49.00

35.29

33.83

37.31

38.29

สพป.

สพม.

คณิตศาสตร์

24.59

ภาษาไทย

รวม

35.21

38.78

สพฐ.

37.87
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ตารางที่ 17 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบระดับชาติขั้นพืน้ ฐาน (O-Net)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 รายสังกัด จังหวัดพังงา
สังกัด
วิชา

สพฐ.

ท้องถิ่น

เอกชน

จังหวัด

ประเทศ

23.98

18.50

18.86

23.21

24.88

52.89

52.39

41.11

45.46

51.15

52.29

22.13

25.42

25.28

21.48

23.15

24.89

27.76

วิทยาศาสตร์

27.95

31.26

31.11

27.03

28.98

30.70

31.62

สังคมศึกษา

29.98

36.82

36.52

32.30

32.20

35.89

35.89

27.91

34.12

33.85

28.08

29.73

33.16

34.48

สพป.

สพม.

สพฐ.

คณิตศาสตร์

18.24

24.24

ภาษาไทย

41.27

ภาษาอังกฤษ

รวม

12

ส่ส่ววนที
นที่ ่ 22
สาระสํ
สาระสําาคัคัญญของแผน
ของแผน
สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
วิสัยทัศน์
การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
3. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
เป้าประสงค์รวม
1. ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ
2. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และ
เท่าเทียม
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์รวม
1. ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ระดับมาตรฐาน)
2. ร้อยละของคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของการดําเนินงานของ
หน่วยงาน (ร้อยละ 82)
3. ร้อยละของกําลังแรงงานที่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป (ร้อยละ 48)
4. ร้อยละที่เพิม่ ขึ้นของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-net) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ของปีที่ผ่านมา)
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
2. พัฒนาและส่งเสริมการนําระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหาร การบริการและการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการกระจายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
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5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์
1. หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
2. ผู้รับบริการมีและใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพในการบริหาร การบริการ และ
การเรียนรู้
3. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ
4. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
5. ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษามีความก้าวหน้าในวิชาชีพ มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานและการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์
1.1 พัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
1.2 เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 พัฒนาและส่งเสริมการนําระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหาร
การบริการและการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.1 พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาให้ครอบคลุมและมีเสถียรภาพตอบสนอง
ความต้องการใช้งาน
2.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาของประเทศให้เป็นเอกภาพ เป็นปัจจุบันและทัน
ต่อการใช้งาน
2.3 สร้างสื่อ คลังสื่อ และแหล่งเรียนรู้ดิจิทัลทีส่ ามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวก
2.4 พัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการทํางานและการบริการให้มี
ประสิทธิภาพ
2.5 จัดหาทรัพยากรพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อใช้ในการบริหาร การบริการและการ
เรียนรู้อย่างพอเพียง ทั่วถึง และเหมาะสมกับการแสวงหาความรู้และจัดการองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง
ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
กลยุทธ์
3.1 พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาสาระ สือ่ การเรียนการสอน กระบวนการจัดการเรียนการสอน การ
นิเทศ การวัดประเมินผลให้ทันกับความก้าวหน้า และการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการ สอดคล้องกับความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และทิศทางการพัฒนาประเทศ
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3.2 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นพลเมืองและพลโลก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา สร้างอาชีพ สร้างความสมานฉันท์ และเสริมสร้างความมั่นคง
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
3.4 พัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนาการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการกระจายโอกาสทาง
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
กลยุทธ์
4.1 ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดและสนับสนุนการจัดการศึกษา
4.2 สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งในระบบ และนอกระบบให้ผู้เรียนตามสิทธิ
ที่กําหนดไว้
4.3 เพิม่ และกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ให้
ผู้เรียนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกพื้นที่ และเป้าหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
5.1 พัฒนากฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลีย่ นแปลงไป
5.2 ปรับปรุงระบบการประเมินวิทยฐานะและสมรรถนะครูให้สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
5.3 พัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพด้วยรูปแบบที่
หลากหลายรวมทั้งนําเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการพัฒนา
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สาระสําคัญของแผนปฏิบัตกิ าร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา
วิสัยทัศน์
องค์กรหลักในการจัดการศึกษา ผู้เรียนได้รบั การศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคณ
ุ ภาพ
พันธกิจ
1. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนโอกาสทางการศึกษา
2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและมีคุณภาพ
2. ผู้เรียนได้รบั การศึกษาที่มีคุณภาพ
3. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงาเป็นองค์กรหลักที่มีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาของจังหวัด
ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนโอกาสทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนโอกาสทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมือง
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามความต้องการของตลาดแรงงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการ
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบการวางแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร บุคลากร และองค์คณะบุคคล
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการติดตาม นิเทศ รายงานและการประเมินผล
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
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ตัวชี้วัดภายใต้เป้าประสงค์ และค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
ข้อมูลฐาน
เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้เรียนได้รบั การศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและมีคณ
ุ ภาพ
1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผูเ้ รียนต่อประชากรกลุ่มอายุ
1.1 ร้อยละของผู้เรียนระดับอนุบาล (3- 5 ปี)
98.24
100
1.2 ร้อยละของผู้เรียนระดับประถมศึกษา (6-11 ปี)
1.3 ร้อยละของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (12- 14 ปี)
98.45
1.4 ร้อยละของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (15-17 ปี)
92.54
2. สัดส่วนของผู้เรียนสายสามัญกับสายอาชีพเพิ่มขึ้น
73 : 27
เป้าประสงค์ที่ 2 ผู้เรียนได้รบั การศึกษาทีม่ ีคุณภาพ
1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) 5 กลุ่มสาระหลัก
1.1 ชั้น ป.6
54.18
ภาษาไทย
33.48
ภาษาอังกฤษ
40.81
คณิตศาสตร์
41.41
วิทยาศาสตร์
49.42
สังคมศึกษา
1.2 ชั้น ม.3
45.98
ภาษาไทย
30.07
ภาษาอังกฤษ
27.34
คณิตศาสตร์
34.26
วิทยาศาสตร์
48.88
สังคมศึกษา
1.3 ชั้น ม.6
51.15
ภาษาไทย
24.89
ภาษาอังกฤษ
23.21
คณิตศาสตร์
30.70
วิทยาศาสตร์
35.89
สังคมศึกษา

ค่าเป้าหมาย

100
100
100
95
70 : 30

เพิ่มขึ้นร้อยละ 3

เพิ่มขึ้นร้อยละ 3

เพิ่มขึ้นร้อยละ 3
.
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ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผูเ้ รียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความเป็น
พลเมือง
3. ร้อยละของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
พัฒนาและนําไปใช้ในการปฏิบัติงาน
4. จํานวนรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา
5. จํานวนผู้บริหาร ครูผสู้ อนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาปฐมวัยได้รับการพัฒนา

ข้อมูลฐาน
n/a

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 10

n/a

ร้อยละ 80

n/a

3 รูปแบบ

n/a

120 คน

6. จํานวนแกนนําเยาวชนการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 ตามบริบทอัตลักษณ์
ของท้องถิ่น

n/a

30 คน

เป้าประสงค์ที่ 3 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงาเป็นองค์กรหลักที่มีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา
ของจังหวัด
n/a
1. ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ
ระดับดี
n/a
2. ร้อยละของคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของการ
ร้อยละ 85
ดําเนินงานของหน่วยงาน
n/a
3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานของสํานักงาน
ร้อยละ 80
ศึกษาธิการจังหวัด
n/a
4. ร้อยละทีเ่ พิ่มขึ้นของจํานวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ร้อยละ 10
จัดการศึกษา
n/a
5. จํานวนครั้งในการนิเทศการบริหารจัดการศึกษา
12 ครั้ง

ส่วนที่ 3
- แผนที่กลยุทธ์
- บัญชีโครงการตามแผนปฏิบัติการ

แผนผังความเชื่อมโยงสาระสําคัญของแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา
วิสัยทัศน์

พันธกิจ

เป้าประสงค์

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

องค์กรหลักในการจัดการศึกษา ประชากรได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ

1. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนโอกาสทางการศึกษา

2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

1. ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ

2. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ

3. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงาเป็นองค์กรหลักที่มี
ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาของจังหวัด

1. ส่งเสริม สนับสนุนโอกาสทางการศึกษา

2. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผู้เรียนต่อประชากรกลุ่มอายุ
2. สัดส่วนของผู้เรียนสายสามัญกับสายอาชีพเพิ่มขึ้น

1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) 5 กลุ่มสาระหลัก
2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความเป็น
พลเมือง
3. ร้อยละของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการ
พัฒนาและนําไปใช้ในการปฏิบัติงาน
4. จํานวนรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา
5. จํานวนผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัด

1. ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรฐานในการปฏิบัติ
ราชการ
2. ร้อยละของคะแนนการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสของการดําเนินงานของหน่วยงาน
3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
4. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจํานวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา
5. จํานวนครั้งในการนิเทศการบริหารจัดการศึกษา

1. ส่งเสริมสนับสนุนโอกาสทางการศึกษา
2. ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต

1. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมือง
3. ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามความต้องการของตลาดแรงงาน

1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
การบริหารจัดการ
2. พัฒนาระบบการวางแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา
3. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร บุคลากร และองค์คณะบุคคล
4. พัฒนาระบบการติดตาม นิเทศ รายงานและการ
ประเมินผล
5. ส่งเสริม สนับสนนการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
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บัญชีโครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจําปีงบประมาณ 2561 จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา

1

2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14

ที่
ชื่อโครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนโอกาสทางการศึกษา
1 ส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทํารูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตร
ต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
รวม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
1 ส่งเสริมสนับสนุนด้านสุนทรียศาสตร์ : การประชุมเชิงปฏิบัติการขลุ่ยไทยด้วยเพลง
พระราชนิพนธ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
2 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1 – 3)
3 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนระดับจังหวัดในรูปแบบ
ประชารัฐ
4 จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2561
5 พัฒนาคุณภาพครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดพังงาเพื่อยกระดับ O-NET
ปีงบประมาณ 2561
6 รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา
7 โครงการค่ายครอบครัวสุขสันต์สมานฉันท์สังคมไทย
รวม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
1 จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2561 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา
2 พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา
3 ตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์
4 จัดทํานิทรรศการ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
พระบารมีปกเกล้าชาวพังงา”
5 สนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
6 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจําเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

งบประมาณ
1,200,000
1,200,000
93,800
640,000
500,000
25,000
107,350
20,000
185,000
1,571,150
64,000
39,200
145,500
145,152
23,000
164,300

ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
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7 ฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.)
55,000
รวม 636,152
รวมทั้งสิ้น 3,407,302

21

ส่วนที่ 4
รายละเอียดโครงการ

22

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
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1. ชื่อโครงการ

ส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทํารูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตร
ต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
2. ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
3. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนโอกาสทางการศึกษา
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา

5. หลักการและเหตุผล
สื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม คณะกรรมการนโยบายและพั ฒ นาการศึ ก ษา ครั้ งที่ 1/2559 เมื่ อ วั น ที่
19 สิงหาคม 2559 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ซึ่งนายกรัฐมนตรี
ได้ให้ความสําคัญของแนวทางการขับเคลื่อนด้านการศึกษา โดยมุ่งเน้นบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
ทั้ ง ภาครั ฐ เอกชน รวมถึ ง องค์ ก รประชาสั ง คม เพื่ อ ให้ ก ารพั ฒ นาด้ า นการศึ ก ษามี ค วามต่ อ เนื่ อ งและ
เกิดความยั่งยืนในระยะยาวต่อไป รวมทั้งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและอุตสาหกรรม
ไทยแลนด์ 4.0
สํานักงานปลัดกระทรวง โดยกระทรวงศึกษาธิการได้เห็นความสําคัญของการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา
ให้กับผู้เรียนมีทางเลือกในการเข้าสู่การศึกษาที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปูพื้นฐานความรู้และ ความ
เข้าใจงานอาชีพให้ผู้เรียนในสายอาชีพตั้งแต่ผู้เรียนระดับขั้นพื้นฐานตลอดจนผู้เรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สามารถเข้าสู่เส้นทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้
ดังนั้นสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา เห็นควรจัดโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทํา
รูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
เพื่ อส่งเสริม ให้หน่ วยงานทางการศึ กษาในระดับภูมิภาคและจังหวัดมีงานวิจัยรูป แบบ หรือนวัตกรรมที่ จะ
สนั บ สนุ น การศึ กษาที่ ต่ อเนื่ องเชื่ อ มระหว่างการศึก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ระดั บ อาชีวศึก ษาและระดั บ อุ ดมศึก ษา
ที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ สามารถพัฒ นาทักษะผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการและบริบททาง
การศึกษาในแต่ละสาขาวิชาชีพให้มีทักษะต่อยอดในการเรียนรู้ใน สถาบันอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยอาศัยกระบวนการการมีส่วนร่วมผ่านการจัดเวทีและประชาคมเป็นเครื่องมือสําคัญในการสร้างและแนวทาง
ในการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียนในจังหวัดพังงาและก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ได้มั่นคงต่อไป
6. วัตถุประสงค์
เพื่ อ พั ฒ นารู ป แบบและแนวทางการพั ฒ นาหลั ก สู ต รต่ อ เนื่ อ งเชื่ อ มโยงการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ระดับจังหวัดและพร้อมก้าวสู่อาเซียน
7. เป้าหมายของโครงการ
1. มีรูปแบบพัฒนารูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่สอดคล้องในระดับจังหวัด
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2. เกิดการส่งเสริมเวทีการพัฒนาพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา
อุดมศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในจังหวัดพังงาให้ทันกับการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน
3. สํานักงานศึ กษาธิการจังหวัดพั งงา มีเครือข่ายการร่วมมือบู รณาการการพั ฒ นาร่วมกับ สถาบั น
ทางการศึกษาพัฒนา ยกระดับฝีมืออาชีพ ที่เชื่อมโยงกับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นรูปธรรม ยั่งยืน ต่อเนื่อง
8. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ตัวชี้วดั : สถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและการขั้นพื้นฐานพื้นที่มีการพัฒนารูปแบบ
และแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
ค่าเป้าหมายของโครงการ : โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนมี
การบูรณาการการเรียนการสอนของสถาบันอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
9. วิธีดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลา
สถานที่
1 ประชุมชี้แจงการดําเนินโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อ
ม.ค.61
ศธจ.พังงา
การจัดทํารูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง
เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
2 จัดสรรงบประมาณให้ สถานศึกษาสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดใน ม.ค. - ก.พ.61 ศธจ.พังงา
การดําเนินกิจกรรมภายใต้โครงการฯ
3 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสถานศึกษา
มี.ค. - มิ.ย.61 ร.ร.เป้าหมาย
4 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทํารายงานผลการดําเนินงานการ
มิ.ย. – ก.ค.61 ศธจ.พังงา
โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทํารูปแบบและแนว
ทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
5 จัดทํารายงานผลการดําเนินงานในภาพรวมของโครงการ และ
มิ.ย. – ก.ค.61 ศธจ.พังงา
นําเสนอผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
10. งบประมาณ 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) จําแนกรายละเอียดได้ ดังนี้
ที่

กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ

1

ประชุมสัมมนา ชี้แจงเพื่อดําเนินงานโครงการ และ
โรงเรียนนําเสนอโครงการและหลักสูตร ต่อ
คณะกรรมการส่งเสริมเวทีประชาคม
- ค่าอาหารกลางวัน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ค่าวัสดุและถ่ายเอกสาร

จํานวน

อัตราต่อหน่วย
(บาท)

จํานวนเงิน
(บาท)

35 คน/1 มื้อ
35 คน/2 มื้อ

120
35

4,200
2,450
3,000
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ที่

กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ

2 จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนดําเนินงานหลักสูตร
3 นิเทศ ติดตามผลการดําเนินงาน
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
- ค่าพาหนะ
4

5

จัดประชุมเวทีประชาคมหลักสูตร และจัดการนําเสนอ
หลักสูตร เพื่อยกระดับการเรียนรู้หลักสูตรสู่พนั ธมิตร
อาชีพ
- ค่าอาหารกลางวัน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ค่าตอบแทนวิทยากร
- ค่าพาหนะวิทยากร
- ค่าที่พักวิทยากร
- ค่าจัดทําโล่รางวัลและเกียรติบัตร
- ค่าวัสดุและถ่ายเอกสาร
บริหารจัดการโครงการ
- วิจัย พัฒนา ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ และ
ติดตามจัดเวทีประชาคม 11 หลักสูตร

รวมทั้งสิน้

จํานวน

อัตราต่อหน่วย
(บาท)

จํานวนเงิน
(บาท)

11 หลักสูตร

50,000

550,000

15 คน/5 วัน
3 คัน/5 วัน

240
1,000

18,000
15,000

120 คน/1 มือ้
120 คน/2 มื้อ
10 คน/4 ช.ม.
10 คน
10 คน/1 คืน
12 รางวัล

250
50
300
2,000
600
550

30,000
12,000
12,000
20,000
6,000
6,600
15,000
505,750

1,200,000

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ความเสี่ ย ง: ความเสี่ ย งด้ า นการดํ า เนิ น งานเนื่ อ งจากมี ห น่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งและหลากหลาย
ในการดําเนินการเป็นจํานวนมาก อาจทําให้เกิดอุปสรรคในการเรื่องการสื่อสารและความไม่เข้าใจตรงกัน
การบริหารความเสี่ยง : แต่งตั้งคณะทํางานฯ และประชุมชี้แจงทําความเข้าใจโครงการ และติดตาม
ต่อเนื่องอํานวยการให้งานสะดวก คล่องตัว
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12.1 ผู้สําเร็จการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษามีทางเลือกในการเข้าสู่การศึกษา
ในระดับที่สูงขึ้นที่หลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการ และบริบทในพื้นที่
12.2 หน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่มีคู่มือและกรอบแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
12.3 เกิดการพัฒนารูปแบบความร่วมมือพัฒนาทางการศึกษาที่สอดคล้องต่อความต้องการของผู้เรียน
ในชุมชนจังหวัดพังงางา สู่ประชาคมอาเซียน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

27
1. ชื่อโครงการ

ส่งเสริมสนับสนุนด้านสุนทรียศาสตร์ : การประชุมเชิงปฏิบัติการขลุ่ยไทยด้วย
เพลงพระราชนิพนธ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
2. ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
3. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มพัฒนาการศึกษา สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา
5. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 1 มาตรา 6 บัญญัติไว้ว่า การจัดการศึกษาต้อง
เป็ นไปเพื่ อพั ฒ นาคนไทยให้ เป็ น มนุษ ย์ที่ สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย และจิตใจ สติปัญ ญา ความรู้และคุ ณ ธรรม มี
จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข นอกจากนี้ คณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มอบนโยบายการสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทย
ให้เข้มแข็ง โดยสร้างคนในชาติให้มีค่านิยม 12 ประการ และให้ทุกภาคส่วนราชการและประชาชนยึดถือปฏิบัติ
ตามเพื่ อ ส่ งเสริม คุณ ธรรมและจริยธรรมอั น ดี งามให้ กับ สังคมไทย ประกอบกับ ปั จจุบั น ความก้าวหน้ าทาง
เทคโนโลยี ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ความเชื่อ และค่านิยม
วัฒนธรรมประเพณีถูกละเลย อ่อนแอ ไม่เข้มแข็ง เกิดความขัดแย้ง ครอบครัวแตกแยก ขาดความอบอุ่น เด็ก
ขาดคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มองเห็ น ประโยชน์ ส่ ว นตนมากกว่ าประโยชน์ ส่ วนรวม ขาดจิ ต สํ านึ ก สาธารณะ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กําหนดจุดเน้นและแนวทางในการเร่งรัด ส่งเสริม สนับสนุน
การนําค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ สู่การพัฒนาการเรียนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนมีค่านิยมหลัก
คนไทย 12 ประการ ครบทุกตัว สอดคล้องตามช่วงวัย การส่งเสริมด้านสุนทรียศาสตร์ ตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้ นฐาน ผู้เรียนมีสุ ขภาวะและสุน ทรียภาพ มีค วามรักในศิลปะ ดนตรี นาฏศิล ป์ และทัศนศิลป์ เพื่ อให้
นักเรียนได้ตระหนั กเห็นคุ ณ ค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม และมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์นํามาซึ่งการปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีความงดงามในจิตใจ สร้างสรรค์สิ่งดีงาม เพื่อให้เป็นคนดีมี
คุณภาพในอนาคต ครูผู้สอนจึงมีส่วนสําคัญ เป็นอย่างยิ่งในการจัดกระบวนการเรียนรู้ และการส่งเสริมด้าน
สุนทรียศาสตร์ให้แก่ผู้เรียน ปลูกฝังค่านิยมที่ดีงาม เพื่อให้นักเรียนซึมซับคุณค่า ความไพเราะของดนตรีไทย ซึ่ง
ได้อบรมเชิงปฏิบัติการไปแล้ว นั้น
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา ได้ตระหนักและเห็นความสําคัญในการส่งเสริมด้านสุนทรียศาสตร์
จึงร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขลุ่ยไทย ด้วยเพลงพระราชนิพนธ์เฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้
แสดงออกถึงความรัก ความกตัญญูต่อพระองค์ท่าน จึงได้จัดทําโครงการส่งเสริมสนับสนุนด้านสุนทรียศาสตร์ ขึ้น
6. วัตถุประสงค์

6.1 เพื่ อ ฝึ ก ซ้ อ มให้ แ ก่ ครูผู้ ส อน นั ก เรี ย น ทุ ก สั งกั ด ในการรวมวงขลุ่ ย ไทยนั ก เรี ย นจั งหวั ด พั งงา
สามารถนําไปแสดงต่อสาธารณชน และประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวันได้อย่างสร้างสรรค์
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6.2 เพื่อให้ครู นักเรียน สามารถเข้าร่วมวงขลุ่ยไทยระดับจังหวัดด้วยเพลงพระราชนิพนธ์เฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ และปฏิบัติจริง จํานวน 2 ครั้ง 4 วัน ให้แก่ครูในสถานศึกษาทุก
สังกัด จํานวน 30 คน นักเรียน จํานวน 60 คน คณะวิทยากร กรรมการและเจ้าหน้าที่ จํานวน 15 คน รวม
ทั้งสิ้น 105 คน
7.2 เชิงคุณภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ที่ผ่านการอบรม สามารถนําความรู้ที่ได้ไปจัดตั้งวงขลุ่ย
ไทย ระดั บ จั ง หวั ด สามารถนํ า ไปแสดงต่ อ สาธารณชนด้ ว ยเพลงพระราชนิ พ นธ์ เพื่ อ เฉลิ ม พระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560
8. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
8.1 เชิงปริมาณ
ร้อยละของครู และนักเรียนที่เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ มีความพึงพอใจ
8.2 เชิงคุณภาพ
จังหวัดพังงา มีวงขลุ่ยไทย บรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ เพื่อนําเสนอต่อสาธารณชน
9. วิธีดําเนินงาน/ระยะเวลา/สถานที่
ที่
1
2
3
4
5
6
7

กิจกรรม
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานดําเนินงาน
ประสานคณะวิทยากร/สถานที่/ผู้เข้าร่วมประชุม
ประชุมคณะกรรมการ
จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ดูสถานที่
ประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ
สรุปและรายงาน

ระยะเวลา
ต.ค. 60
ต.ค. 60
1-10 ต.ค.60
10 ต.ค. 60
10–16 ต.ค.60
11,24-26 ต.ค.60
พ.ย.60

สถานที่
ศธจ.พังงา
ศธจ.พังงา
ศธจ.พังงา
ศธจ.พังงา
ศธจ.พังงา
โรงแรมภูงา
ศธ.จ.พังงา
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10. งบประมาณ 93,800 บาท (เก้าหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) จําแนกรายละเอียดได้ ดังนี้
ที่
1

กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้
- ค่าอาหารกลางวัน
- ค่าอาหารเย็น
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ค่าที่พัก
- ค่าตอบแทนวิทยากร
- ค่าพาหนะ
- ค่าไวนิล
- ค่าวัสดุ
รวมทั้งสิน้

จํานวน

อัตราต่อหน่วย
(บาท)

จํานวนเงิน
(บาท)

105 คน/4 มื้อ
105 คน/2 มื้อ
105 คน/6 มื้อ
3 ห้อง/1 คืน
1 คน/3 วัน
20 คน
1 ผืน

80
80
35
750
1,200
500
1,000

33,600
16,800
22,050
2,250
3,600
10,000
1,000
4,500
93,800

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะเกี่ยวกับวิชาขลุ่ยไทยเพิ่มมากขึ้น
สามารถนําไปบูรณาการจัดการเรียนการสอนได้
11.2 จังหวัดพั งงา มีวงขลุ่ยไทยบรรเลงเพลงพระราชนิพ นธ์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
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1. ชื่อโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1 – 3)
2. ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
3. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา
5. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ได้กําหนดในมาตรา 54 ระบุว่ารัฐต้อง
ดําเนิ น การให้ เด็ ก ทุ ก คนได้ รับ การศึกษาเป็ น เวลาสิบ สองปี ตั้ งแต่ ก่อ นวัยเรีย นจนจบการศึ ก ษาภาคบั งคั บ
อย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้องดําเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา
ตามวรรคหนึ่ ง เพื่ อ พั ฒ นาร่ า งกาย จิ ต ใจ วิ นั ย อารมณ์ สั ง คม และสติ ปั ญ ญาให้ ส มกั บ วั ย โดยส่ ง เสริ ม
และสนั บ สนุ น ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และภาคเอกชนเข้ า มี ส่ ว นร่ ว มในการดํ า เนิ น การด้ ว ย
กระทรวงศึกษาธิการจึงได้กําหนดแนวทางการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพ โดยอาศัยจังหวัดเป็นฐาน
ในการขับเคลื่อนหลักในการจัดการศึกษาในเชิงหลักการให้สถานศึกษาทุกสังกัดในพื้นที่ รวมถึงบูรณาการและ
ประสานความร่วมมือการจัดการศึกษาปฐมวัยร่วมกับกระทรวงมหาดไทย
ในการนี้ สํ า นั ก งานศึ ก ษาธิก ารจั งหวัด พั งงา จึ งเห็ น ควรให้ มี ก ารจั ด โครงการส่ งเสริม และพั ฒ นา
การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1 – 3) ขึ้น เพื่อบูรณาการการทํางานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
จังหวัดพังงา ในการขับเคลื่อนแนวนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันรวมถึงสร้าง
ความเข้าใจและพั ฒ นาครูผู้สอน บุค ลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้ าที่ที่ เกี่ยวข้องได้มี ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยมากยิ่งขึ้น อันจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาของเด็กปฐมวัยใน
พื้นที่ต่อไป
6. วัตถุประสงค์
เพื่อดําเนินการส่งเสริมและพัฒนาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1 – 3) ให้แก่ผู้บริหาร
ครูผู้สอน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในจังหวัดพังงา
7. เป้าหมายของโครงการ
เชิงปริมาณ ผู้บริหาร ครูผู้สอนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดพังงา
ได้รับการพัฒนา จํานวน 120 คน
เชิงคุณ ภาพ ผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง มีองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ปฐมวัย ซึ่งจะส่งผลให้คุณภาพการศึกษาปฐมวัยสูงขึ้น
8. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ : ผู้บริหาร ครูผสู้ อนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดพังงา
จํานวน 120 คน ได้รับการพัฒนา
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เชิงคุณภาพ :
1. ผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย
2. สถานศึกษาที่จัดการศึกษาปฐมวัย จัดการเรียนรู้ได้ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
3. หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดพังงา มีการบูรณาการการทํางานร่วมกันในการพัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัย
9. วิธีดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลา
สถานที่
1 สํารวจและจัดทําระบบข้อมูลครู เด็ก สารสนเทศ กลุม่ เป้าหมาย ธ.ค. 60– ม.ค. 61
ในพื้นที่ และจัดทํา School Mapping รองรับการจัดการศึกษา
ศธจ.พังงา
ปฐมวัย ปี 2561 - 2562
2 จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย ฯ มือ
พ.ย.– ธ.ค. 60
ศธจ.พังงา
อาชีพ เป้าหมาย 120 คน
- ประชุมพัฒนาครูผู้สอนเด็กปฐมวัยในระดับจังหวัด เพื่อสร้าง
ความเข้าใจให้แก่ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และบุคลากรปฐมวัยใน
พื้นที่จังหวัดพังงา 120 คน
3 จัดทําแผน และกําหนดมาตรฐานการจัดการศึกษาปฐมวัยแบบ
ม.ค. 61
บูรณาการในระดับจังหวัด
ศธจ.พังงา
4 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย
- สร้างเครือข่ายส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็ก
หน่วยงานใน
ปฐมวัย
ม.ค.- ก.พ. 61
สังกัด ศธจ.พังงา
- ศึกษาดูงานปฐมวัยต้นแบบ 3 รูปแบบ และพัฒนาครูปฐมวัย
(อนุบาล 1-3) ในจังหวัด
- งานวิจัย ศึกษา พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเด็กปฐมวัย โดย
เครือข่ายการศึกษาและภาคประชาชน บูรณาการประชารัฐ
หน่วยงานใน
5 พัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
เม.ย. 61
สังกัด ศธจ.พังงา
สําหรับเด็กปฐมวัย
หน่วยงานใน
6 นิเทศ ติดตาม และรายงานการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยในระดับ
ก.พ.- มิ.ย.61
สังกัด ศธจ.พังงา
จังหวัด
7 กิจกรรม สัมมนา ยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูปฐมวัยผลงานดีมี
มี.ค. 61
ศธจ.พังงา
คุณภาพ Best Parctice
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10. งบประมาณ 640,000 บาท (หกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) จําแนกรายละเอียดได้ ดังนี้
ที่

กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ

1

กิจกรรมที่ 1 สํารวจและจัดทําระบบข้อมูลครู เด็ก
สารสนเทศ กลุม่ เป้าหมายในพื้นที่ และจัดทํา School
Mapping รองรับการจัดการศึกษาปฐมวัย
ปี 2561 – 2562
- ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ
- ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ
- ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน
- ค่าวัสดุ และถ่ายเอกสาร
- ค่าพาหนะวิทยากร
- ค่าที่พักวิทยากร
กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาปฐมวัยในจังหวัด และสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยมืออาชีพ
- ค่าอาหารกลางวัน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ค่าตอบแทนวิทยากร
- ค่าพาหนะวิทยากร
- ค่าสถานที่
- ค่าชดเชยน้ํามันเชื้อเพลิง (ก.ม.ละ 4 บาท)
- ค่าวัสดุและถ่ายเอกสาร
- ค่าที่พักวิทยากร
กิจกรรมที่ 3 กําหนดมาตรฐาน และจัดทําแผนการจัด
การศึกษาปฐมวัยแบบบูรณาการในจังหวัด
- ค่าอาหารกลางวัน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ค่าตอบแทนวิทยากร
- ค่าสถานที่
- ค่าวัสดุและถ่ายเอกสาร
- ค่าชดเชยน้ํามันเพลิง

2

3

จํานวน

อัตราต่อ
หน่วย
(บาท)

จํานวนเงิน
(บาท)

30 คน
30 คน
6 ช.ม.
30 คน
1 คน
1 คืน

120
35
1,200
120
5,000
1,200

3,600
2,100
7,200
3,600
5,000
1,200

120คน/1 มื้อ
120 คน/2 มื้อ
6 ช.ม.
1 คน
1 ครั้ง
1 คน
120 เล่ม
1 คืน

120
35
1,200
5,000
5,000
2,700
80
1,200

14,400
8,400
7,200
5,000
5,000
2,700
9,600
1,200

50 คน/1 มื้อ
50 คน/2 มื้อ
6 ช.ม.
1 ครั้ง
50 เล่ม
1 คน

120
35
1,200
3,000
100
3,000

6,000
3,500
7,200
3,000
5,000
3,000
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ที่

กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ

จํานวน

4 กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็ก
ปฐมวัยโดยกระบวนการ ดังนี้
1) สร้างเครือข่ายส่งเสริมและพัฒนาการจัด
การศึกษาเด็กปฐมวัย
2) ศึกษาดูงานปฐมวัยต้นแบบ 3 รูปแบบ และพัฒนา
ครูปฐมวัย (อนุบาล 1 – 3)
2 คัน/4 วัน
- ค่าจ้างรถโดยสารปรับอากาศ
- ค่าที่พกั
80 คน/3 คืน
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
80 คน/5 วัน
- ค่าของที่ระลึก
4 ชิ้น
- ค่าวัสดุและถ่ายเอกสาร
80 คน
5 กิจกรรมที่ 5 อบรมทักษะการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับเด็กปฐมวัย
- ค่าอาหารกลางวัน
120 คน/1 มื้อ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
120 คน/2 มื้อ
- ค่าตอบแทนวิทยากร
6 ช.ม.
- ค่าพาหนะวิทยากร
1 คน
- ค่าที่พกั วิทยากร
1 คืน
- ค่าวัสดุและถ่ายเอกสาร
120 คน
6

กิจกรรมที่ 6 นิเทศ ติดตาม และรายงานการจัดการศึกษา
เด็กปฐมวัยในระดับจังหวัด แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ
ระดับจังหวัด ดําเนินการนิเทศ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน
การดําเนินงานทุกหน่วยงาน
- ค่าถ่ายเอกสาร
- ค่าชดเชยน้ํามันเชื้อเพลิง/ค่าเบี้ยเลี้ยง

อัตราต่อหน่วย
(บาท)

จํานวนเงิน

14,000
600
240
1,500

112,000
144,000
96,000
6,000
6,000

200
50
1,200
5,000
1,200
50

24,000
12,000
7,200
5,000
1,200
6,000

400
10,000

20 ร.ร.

7 กิจกรรมที่ 7 สัมมนา ยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูปฐมวัยผลงาน
ดีมีคุณภาพ Best Practice
- ค่าอาหารกลางวัน
- อาหารว่างและเครื่องดืม่
- ค่าตอบแทนกรรมการ

120 คน/1 มือ้
120 คน/2 มือ้
6 คน/1 วัน

130
35
1,000

15,600
8,400
6,000
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ที่

กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ

- ค่าพาหนะสําหรับครูทจี่ ัดนิทรรศการ
- ค่าวัสดุและถ่ายเอกสาร
- ค่าโล่รางวัล
8 พัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์
รวมทั้งสิน้
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ

จํานวน

อัตราต่อหน่วย
(บาท)

30 คน
50 เล่ม
9 ชิ้น
1 คน

1,500
90
1,200
16,000

จํานวนเงิน

45,000
4,500
10,800
16,000
640,000

11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านการดําเนินงานเนื่องจากมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดําเนินการเป็น
จํานวนมาก อาจทําให้เกิดอุปสรรคในการเรื่องการสื่อสารและความไม่เข้าใจตรงกัน
การบริหารความเสี่ยง : มีการแต่งตั้งคณะทํางานฯ และประชุมชี้แจงทําความเข้าใจโครงการ
12. หน่วยงานรับผิดชอบ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เด็กปฐมวัยได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
ในพื้นที่
2. ผู้บริหาร ครูผู้สอนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัย มีศักยภาพในการจัดการเรียน
การสอนปฐมวัยอย่างมีประสิทธิภาพ
3. หน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่เกิดการบูรณาการการทํางานร่วมกันในการพัฒนาการจัดการศึกษา
ปฐมวัย

35
1. ชื่อโครงการ
พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนระดับจังหวัดในรูปแบบ
ประชารัฐ
2. ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
3. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มพัฒนาการศึกษา สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา
5. หลักการและเหตุผล
แผนการศึกษาแห่งชาติได้กําหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้ ๖ ยุทธศาสตร์หลักที่เป็น
เป้าหมายของการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนเป็นยุทธศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยตรงในการผลิตและพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีความสามารถในการแข่งขัน
เพื่อให้ประเทศสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาอย่างยั่งยืน กระทรวงศึกษาธิการจึงได้นําแนวคิด
ประชารัฐในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศ โดยการสร้างความร่วมมือและบูรณาการการทํางาน
ร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชน และหน่วยงานทางการศึกษา เพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนที่
สอดคล้ อ งกับ แนวโน้ ม ความต้ องการและขีดความสามารถในการแข่งขัน ของพื้ น ที่ เพื่ อ ปฏิ บั ติภ ารกิ จของ
กระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด การปฏิบัติราชการตาม
อํ า นาจหน้ า ที่ นโยบาย และยุ ท ธศาสตร์ ข องส่ ว นราชการที่ ม อบหมาย และสื บ เนื่ องจากข้ อสั่ งการของ
นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 มอบหมายให้ กระทรวงศึ กษาธิการเป็ นหน่วยงานหลักร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษาให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของ
นักเรียน นักศึกษาในแต่ละระดับ เช่น การพัฒนาระบบประเมินผลคุณภาพการศึกษาให้เทียบเท่าระดับสากล
รวมทั้ งการจั ด ทํ าเส้ น ทางการศึ ก ษา(Education Path) เพื่ อ ให้ ผู้ เรีย นได้ ใช้ เป็ น ข้ อ มู ล ในการเลื อ กเส้ น ทาง
การศึกษาที่เหมาะสมกับตนเอง โดยในเรื่องของคุณภาพนักเรียนให้กระทรวงศึกษาธิการกําหนดแนวทางในการ
กํากับดูแลในการจัดเก็บข้อมูลในการจัดทําเส้นทางการศึกษาของนักเรียนให้เหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียน
และตลาดแรงงาน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาคือ ยุทธศาสตร์การ
ผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดช่วงชีวิต เพื่อนําไปสู่
การกําหนดวิสัยทัศน์ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว โดยกําหนดเป้าหมายด้าน
ผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่
21 (3Rs8Cs) และเป้าหมายของการจัดการศึกษา
จากความสํ าคั ญ ดั งกล่ าวข้ างต้ น สํ านั ก งานศึ ก ษาธิ การจั งหวั ด พั งงา ในฐานะหน่ วยงานหลั ก ของ
กระทรวงศึกษาธิการในส่วนภูมิภาค ที่มีบทบาทสําคัญ ในการส่งเสริม และประสานความร่วมมือทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ในการแสวงหาความร่วมมือเพื่อพัฒ นาผู้เรียนให้เกิดทักษะที่สําคัญ จําเป็นมี
สมรรถนะตรงตามความต้องการของประเทศ จึงได้จัดทําโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการผลิตและ
พัฒนากําลังคนระดับจังหวัดในรูปแบบประชารัฐของจังหวัดพังงาขึ้น

36
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อหารูปแบบความร่วมมือการพัฒนาการจัดการศึกษาในรูปแบบประชารัฐ
6.2 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานการจัดการศึกษาในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ
7. เป้าหมายของโครงการ
7.1 เชิงปริมาณ
1) สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงามีรูปแบบเครือข่ายความร่วมมือ อย่างน้อย 1 รูปแบบ
2) จัดงานมหกรรมสานพลังประชารัฐการศึกษาพังงา จํานวน 1 ครั้ง 2 วัน
7.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียน ผู้ปกครอง ประชาชน ภาคประชาสังคม มีเจตคติที่ดีต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จังหวัดพังงา สามารถเข้ามามีส่วนร่วมและร่วมกันพัฒนาการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะตามความต้องการ
ในอนาคต
8. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
8.1 ร้อยละ 80 ของนักเรียน ผู้ปกครอง ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม เกิดความตระหนักและเจตคติ
ที่ดีในการประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดพังงาอย่างยั่งยืน
8.2 จํานวนเครือข่ายความร่วมมือที่จัดให้นกั เรียน อย่างน้อย 3 เครือข่าย
9. วิธีดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
ที่
กิจกรรม
1 ประชุมคณะทํางานชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
และกําหนดกรอบแนวทางการทํางาน
2 จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐ
จํานวน ๑ วัน (Fogus group)
3 จัดกิจกรรมมหกรรมสานพลังประชารัฐการศึกษาพังงา
4 นิเทศ ติดตาม (Coaching/ AAR)
5 สรุปรายงานและประเมินผล

ระยะเวลา

สถานที่

ธ.ค. 60

ศธจ.พังงา

ม.ค. 61

ศธจ.พังงา

มี.ค. 61
พ.ค.– มิ.ย.61
ส.ค.61

ศธจ.พังงา
ศธจ.พังงา

10. งบประมาณ 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) จําแนกรายละเอียดได้ ดังนี้
ที่

กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ

1 ประชุมคณะทํางานชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจ และกําหนดกรอบแนวทางการทํางาน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ค่าอาหารกลางวัน

จํานวน

อัตราต่อหน่วย
(บาท)

จํานวนเงิน

30 คน/1 มื้อ
30 คน/1 มื้อ

35
80

1,050
2,400
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ที่

กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ

จํานวน

อัตราต่อหน่วย
(บาท)

2 จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายความร่วมมือใน
รูปแบบประชารัฐ (Fogus group)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
50 คน/1 มื้อ
50
- ค่าอาหารกลางวัน
50 คน/1 มื้อ
250
- ค่าพาหนะคณะกรรมการ
50 คน
3 จัดกิจกรรมมหกรรมสานพลังประชารัฐการศึกษาพังงา
เป้าหมาย 1,200 คน
1,200 คน/1 มื้อ
30
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้มาร่วมงาน
1,200 คน/1 มื้อ
80
- ค่าอาหารกลางวันผู้มาร่วมงาน
2 วัน
5,000
- ค่าเช่าเครื่องเสียง
30 ร.ร.
- ค่าใช้จ่ายสําหรับ หน่วยงาน สถานศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการ
3 ผืน
- ค่าไวนิลประชาสัมพันธ์
16 หลัง
800
- ค่าเช่าเต็นท์
6 คน
3,600
- ค่าตอบแทนวิทยากร
- ค่าพาหนะสําหรับ ร.ร.ทีม่ านําเสนอ Best Practice 18 ร.ร./1,500 คน
- ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดงาน
4 นิเทศ ติดตาม (Coaching/ AAR)
- ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการติดตาม ฯ
10 คน/4 วัน
240
- ค่าชดเชยน้ํามันเชื้อเพลิง
- ค่าเช่าที่พัก
1 คืน/5 ห้อง
1,200
5 สรุปรายงานและประเมินผล
- ค่าถ่ายทําวีดิทัศน์ และค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม
รวมทั้งสิน้
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ความเสี่ยง
การพิจารณากิจกรรม จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด

จํานวนเงิน
(บาท)

2,500
12,500
12,000

36,000
96,000
25,000
150,000
18,000
12,800
21,600
27,000
8,550
41,000
9,600
8,000
6,000
10,000
500,000
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การบริหารความเสี่ยง
การดําเนินการโครงการในรูปแบบคณะกรรมการ/คณะทํางาน ประสานความร่วมมือการมีส่วน
ร่วมและความรับผิดชอบร่วมกันโดยคํานึงถึงประโยชน์ที่ได้นักเรียนจะได้รับ
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียน ผู้ปกครอง ประชาชน ภาคประชาสังคมมีเจตคติที่ดีต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัด
พังงา สามารถเข้ามามีส่วนร่วมและร่วมกันพัฒนาศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะตามความต้องการ จําเป็นของ
ตลาดแรงงาน และอาชีพที่ต้องการ ในศตวรรษที่ 21
2. สถานศึกษาในจังหวัดพังงา มีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ผู้เรียน
3. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา มีภาคีเครือข่ายความร่วมมือการทํางานแบบมีส่วนร่วมในระดับ
จังหวัดและมีความรับผิดชอบร่วมกัน เพื่อพัฒนากําลังคนด้านการศึกษาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมตามรูปแบบ
ประชารัฐ
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1. ชื่อโครงการ
2. ลักษณะโครงการ
3. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ

จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2561
โครงการต่อเนื่อง
2 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
กลุ่มพัฒนาการศึกษา สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา

5. หลักการและเหตุผล
รั ฐ บาลได้ เล็ ง เห็ น ความสํ า คั ญ ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของเด็ ก และเยาวชน จึ ง มี ม ติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2530 มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการดําเนินการจัดงานฉลองวันเด็ก
แห่งชาติเป็นประจําทุกปี โดยกําหนดให้วันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี เป็นวันเด็กแห่งชาติ เพื่อ
รณรงค์ให้ทุกองค์กรของสังคมได้ตระหนักถึงบทบาทและเล็งเห็นความสําคัญของเด็กและเยาวชนที่มีอายุ ไม่
เกิน 18 ปีบริบูรณ์ ทั้งที่อยู่ในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียนทั่วประเทศ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณค่า และ
อยู่ในสังคมได้อย่างสันติสุข สําหรับในปี 2561 วันเด็กแห่งชาติ ตรงกับวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 และ
กระทรวงศึกษาธิการ กําหนดให้ทุกจังหวัดจัดงานฉลองวันเด็กพร้อมกันทั่วประเทศ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา ในฐานะผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ได้ตระหนักและเห็น
ความสําคัญ ของเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณค่าของประเทศชาติ จึงได้จัดทําโครงการร่วมกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนในจังหวัด จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้เด็กและเยาวชนไทย ในจังหวัดพังงา ตระหนักในบทบาทและหน้าที่ของตนเอง ตลอดจน
ส่ งเสริม ด้ านคุ ณ ธรรม จริย ธรรม มี ระเบี ยบวินั บ และรัก ความสามั ค คี ส ร้างความเป็ น บึ ก แผ่ น ให้ เกิ ด ขึ้ น ใน
ครอบครัวและสังคมไทยอย่างมั่นคง
6.2 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนจังหวัดพังงา มีสุขภาพที่ดีทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์
และมีจิตสํานึกที่ดีต่อสังคมและประเทศชาติ ตลอดจนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีการพัฒนาตนเองและสังคม
ให้ก้าวหน้าสืบไป
6.3 เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการรณรงค์ให้ภาครัฐและเอกชน ได้มีส่วนร่วมในการระดมสรรพ
กําลังการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตระหนักในความสําคัญของเด็กและเยาวชน
7. เป้าหมายของโครงการ
7.1 เชิงปริมาณ
เด็กและเยาวชนในจังหวัดพังงา ที่มีอายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ ทั้งที่อยู่ในระบบโรงเรียนและ
นอกระบบโรงเรียนของจังหวัดพังงา ประมาณ 7,500 คน
7.2 เชิงคุณภาพ
1) เด็กและเยาวชนได้แสดงออกทางความรู้ ความสามารถ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใน
กิจกรรมที่เข้าร่วม
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2) หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปให้ความสนใจและให้
ความสําคัญในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน
8. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้แสดงออกถึงความสามารถ และรับความรูโ้ ดยตรงจาก
การจัดกิจกรรมของหน่วยงาน
9. วิธดี ําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
ที่
กิจกรรม
1 ประชุมคณะทํางานและคณะกรรมการ
2 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
3 สรุปผลการจัดกิจกรรมและรายงานผล

ระยะเวลา
ธ.ค. 60
13 ม.ค. 61
ม.ค. 61

สถานที่
ศธจ.พังงา
สวนสมเด็จ ฯ
ศธจ.พังงา

10. งบประมาณ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) จําแนกตามกิจกรรมได้ ดังนี้
ที่

กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ

1 ประชุมคณะทํางานและคณะกรรมการ
1) ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกําหนดกรอบ
แนวทาง
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
2) ประชุมคณะกรรมการอํานวยการ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
3) ประชุมคณะอนุกรรมการจัดงานฉลองวันเด็ก
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
4) ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
2 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสําหรับแขกผู้มี
เกียรติในพิธีเปิด
- ค่าอาหารเด็กและเยาวชนที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
- ค่าไวนิล พร้อมโครงไม้ติดตั้ง
- ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง
- ค่าวัสดุและค่าของขวัญ

จํานวน

อัตราต่อหน่วย
(บาท)

จํานวนเงิน
(บาท)

25 คน/1 มื้อ

35

875

60 คน/1 มื้อ

35

2,100

50 คน/1 มื้อ

35

1,750

30 คน/1 มื้อ

35

1,050

35

1,750

50 คน/1 มื้อ

4,800
2,970
500
5,000

41
ที่

กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ

- ค่าเสื้อโปโล
- ค่าน้ําดื่ม และน้ําแข็ง
3 สรุปและรายงานผล
รวมทั้งสิน้
หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ

22 ตัว

อัตราต่อหน่วย
(บาท)
225

จํานวนเงิน
(บาท)
4,950
305

-

-

25,000

จํานวน

11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ความเสี่ยง
การพิจารณากิจกรรม จํานวนนักเรียนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด
การบริหารความเสี่ยง
การดําเนินงานโครงการในรูปแบบคณะกรรมการ/คณะทํางาน ประสานความร่วมมือการมีส่วนร่วม
และความรับผิดชอบร่วมกันโดยคํานึงถึงประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับ
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12.1 เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าและประโยชน์ของตนเอง ส่งผลให้เป็นแรงจูงใจในการบําเพ็ญ
ประโยชน์ต่อครอบครัว สถาบันการศึกษา และสังคมเพื่อพัฒนาชาติต่อไป
12.2 เด็กและเยาวชนได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในกิจกรรม
12.3 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรและสถาบันอื่น ๆ เห็นความสําคัญของเด็ก
และให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม
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1. โครงการ

พัฒนาคุณภาพครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดพังงาเพื่อยกระดับ O-NET
ปีงบประมาณ 2561
2. ลักษณะโครงการ โครงการใหม่
3. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

5. หลักการและเหตุผล
ด้ ว ยสํ านั กงาน ค ณ ะก รรม ก ารส่ ง เส ริ ม ก ารศึ กษ าเอกชน ดํ าเนิ น ก ารขั บ เค ลื่ อ น ตาม ที่
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการส่งเสริม ให้มี
ศักยภาพสูงสู่มาตรฐานสากลและทัดเทียมกับนานาชาติ ประกอบกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 –
2579 และแผนพัฒนาการศึกษาเอกชน พ.ศ. 2560 – 2564 กําหนดเป้าหมายพัฒนาผู้เรียนโดยมีตัวชี้วัด ร้อย
ละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์
คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา จึงตอบสนองเจตนารมณ์ดังกล่าว
เพื ่อ เป็น การพัฒ นาและยกระดับ ผลสัม ฤทธิ์ท างการเรีย นในส่ว นของคะแนนผลการ
ท ด ส อ บ ท างการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน (O-NET) ให้ สู ง ขึ้ น กลุ่ ม ส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชน
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา จึงได้จัดทําโครงการพัฒนาครูโรงเรียนเอกชนเพื่อพัฒนากระบวนการเรียน
การสอนของโรงเรียนเอกชนให้มีคุณภาพสูงขึ้น
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้ครูโรงเรียนเอกชนในสังกัด พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเอกชนให้
มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
6.2 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3–6 ของโรงเรียนเอกชนในสังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงาทั้งระบบโดยเพิ่มขึ้น จากเดิมร้อยละ 5
7. เป้าหมายของโครงการ
เชิงปริมาณ
โรงเรียนเอกชนในสังกัด ที่เปิดสอนในระดับประถมศึกษาจํานวน 8 โรง โรงเรียนที่เปิดสอนในระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจํานวน 1 โรง และโรงเรียนที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาจํานวน 3 โรงและ
เจ้ าหน้ าที่ รวมทั้ งหมด 70 คน โดยพิ จารณาคั ด เลื อ กโรงเรีย นที่ มี ร้ อ ยละของคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษต่ํากว่าร้อยละ 30
เชิงคุณภาพ
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในส่วนของคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ของโรงเรียนเอกชนในสังกัดที่เข้าร่วมโครงการฯ สูงขึ้นจากเดิม
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2. ครูโรงเรียนเอกชนในสังกัดที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับความรู้และความเข้าใจในหลักสูตรการ
ฝึกอบรมตามที่ได้กําหนดไว้ สู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
8. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
โรงเรียนเอกชนในสังกัด ที่เปิดสอนในระดับประถมศึกษาจํานวน 8 โรง โรงเรียนที่เปิดสอนในระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจํานวน 1 โรง และโรงเรียนที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาจํานวน 3 โรงมีการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และจัดสอนซ่อมเสริมแบบเข้มอย่างจริงจัง
ต่อเนื่องและหลากหลายรูปแบบ
เชิงคุณภาพ
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในส่วนของคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) สูงขึ้นจากเดิมร้อยละ 5
2. ครูโรงเรียนเอกชนในสังกัดที่เข้าร่วมโครงการ ฯ ได้รับความรู้และความเข้าใจในหลักสูตรการ
ฝึกอบรมตามที่ได้กําหนดไว้ สู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
9. วิธีดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
ที่
1
2
3
4
5

กิจกรรม
ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเพื่อสํารวจความต้องการของโรงเรียน
ประสานเตรียมการ
จัดอบรม
นิเทศ ติดตามและประเมินผล
สรุปและรายงานผลโครงการ

ระยะเวลา
พ.ย. 60 – ธ.ค. 60
พ.ย. 60
23 – 25 ธ.ค.60
พ.ค. 61 – มิ.ย. 61
ส.ค. 61

สถานที่
ศธจ.พังงา
ศธจ.พังงา
โรงแรมภูงา
โรงเรียน
ศธจ.พังงา

10. งบประมาณ 107,350 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
จากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 102,000 บาท และสมทบจากโรงเรียนเอกชน
5,350 บาท รวมทั้งสิ้น 107,350 บาท จําแนกตามกิจกรรมได้ ดังนี้
ที่

กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ

1 การพั ฒ นาคุณ ภาพครูโรงเรียนเอกชนจังหวัด
พั งงา เพื่ อ ยก ระดั บ ผล ก ารท ดส อ บ ท าง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
- ค่าอาหารกลางวัน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

จํานวน

อัตราต่อหน่วย
(บาท)

จํานวนเงิน
(บาท)

70 คน/3 มื้อ
70 คน/3 มื้อ

250
50

52,500
21,000
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ที่

กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ
- ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/ไวนิล
- ค่าตอบแทนวิทยากร
- ค่าที่พัก
รวมทั้งสิน้

จํานวน

อัตราต่อหน่วย
(บาท)

1 คน/20.5 ช.ม.
1 ห้อง/3 คืน

1,200
750

จํานวนเงิน
(บาท)
7,000
24,600
2,250
107,350

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ความเสี่ยง ระยะเวลาในการดําเนินงานกระชั้นชิด
การบริหารความเสี่ยง ประสานกลุ่มเป้าหมายเป็นการภายใน ให้ทราบล่วงหน้า
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12.1 ครูโรงเรียนเอกชนในสังกัดที่ได้เข้าร่วมโครงการ จัดกระบวนการเรียนการสอนของโรงเรียน
เอกชนได้อย่างมีคุณภาพ
12.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในส่วนของคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) สูงขึน้ จากเดิมร้อยละ 5
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1. โครงการ

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE
ในสถานศึกษา
2. ลักษณะโครงการ โครงการใหม่
3. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มพัฒนาการศึกษา สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา
5. หลักการและเหตุผล
ทู ล กระหม่ อ มหญิ งอุบ ลรัตนราชกัญ ญาสิ ริวัฒ นาพรรณวดี องค์ ป ระธานโครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ได้มีพระดําริให้ดําเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ ๑
ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยมุ่งหวังเพื่อให้เยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตาม
โครงการใครติดยายกมือขึ้น เป็นหนึ่งได้โดยไม่พึ่งพายาเสพติด เป็นที่ทราบว่าในปัจจุบันมีเด็ก เยาวชน นักเรียน
และนักศึกษา ตลอดจนประชาชนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น ทําให้ประเทศต้องเสียงบประมาณใน
การปราบปราม ป้ อ งกั น และรัก ษาเพื่ อ ส่ งเสริ ม การดํ าเนิ น งาน TO BE NUMBER ONE สู่ ค วามยั่ งยื น โดย
เยาวชน เพื่อประชาชน ให้เยาวชนมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมแก้ปัญหา โดยการบูรณาการจากทุกภาคส่วนเขามามี
ส่วนร่วม และเพื่อเป็นการสร้างกระแสทางจิตใจให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา มีภูมิคุ้มกัน เห็นคุณค่าใน
ตนเอง เป็นหนึ่งได้โดยไม่พึ่งยาเสพติด กิจกรรมการประกวดคัดเลือก TO BE NUMBER ONE IDOL ซึ่งเป็น
กิจกรรมหนึ่งในการรณรงค์ให้เด็กเยาวชนมีส่วนร่วมในการสร้างกระแสและพัฒนาเครือข่าย เพื่อให้เป็นเยาวชน
เก่ง ดี และมีความสุข
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา ในฐานะหน่วยงานหลักของกระทรวงศึกษาธิการ ในส่วนภูมิภาค ที่มี
บทบาทสําคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะอันพึงประสงค์ ต้องปฏิบัติภารกิจ
เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่ ระดับจังหวัด ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญของ
กิจกรรมดังกล่าว จึงได้จัดทําโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ใน
สถานศึกษา ขึน้
6.วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัดเข้าแข่งขันระดับภาคใต้
6.2 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE
7. เป้าหมายของโครงการ
3.1 เชิงปริมาณ
1) นักเรียน นักศึกษาทีม่ ีอายุ ระหว่าง 15-19 ปี ทั้ง ชาย หญิง จากสถานศึกษาในจังหวัดพังงา
2) นักเรียน นักศึกษา จํานวน 8 คน ชาย 4 คน หญิง 4 คน
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3.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับจังหวัด มีความรู้ ความสามารถ สามารถเข้าแข่งขันใน
เวทีระดับภาคใต้และระดับประเทศ อย่างภาคภูมิใจและมีคณ
ุ ภาพ
8. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
8.1 ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เข้าร่วมการประกวดคัดเลือก เกิดความตระหนักและเจตคติที่ดีเกี่ยวกับ
การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เห็นคุณค่าในตนเอง สามารถนําไประยุกต์ใช้ในการประกอบ
อาชีพชีวติ ได้
8.2 จํานวนนักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนระดับภาคใต้เข้าประกวดระดับประเทศ
9. วิธีดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
ที่
กิจกรรม
1 ประชุมชี้แจงกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจ และกําหนดแนวทางการทํางาน
2 ประกวดคัดเลือก TO BE NUMBER ONE IDOL
3 สรุปและรายงานผล

ระยะเวลา

สถานที่

ม.ค.61

ศธจ.พังงา

ก.พ.61
เม.ย.61

วท.พังงา
ศธจ.พังงา

10. งบประมาณ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) จําแนกตามกิจกรรมได้ ดังนี้
ที่

กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ

1 ประชุมชี้แจงกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ และกําหนดแนวทางการ
ทํางาน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
2 ประกวดคัดเลือก TO BE NUMBER ONE IDOL
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ค่าอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนที่มาร่วม
กิจกรรม
- ค่าโฟมบอร์ด
- ค่าไวนิลประชาสัมพันธ์
- ค่าดอกไม้ อุปกรณ์ตกแต่งสถานที่พิธีเปิด
รวมทั้งสิน้
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ

จํานวน

อัตราต่อหน่วย
(บาท)

จํานวนเงิน
(บาท)

30 คน/1 มื้อ

35

1,050

120 คน/1 มื้อ
120 คน/1 มื้อ

30
50

3,600
6,000

6 ป้าย
1 ผืน

1,380
6,140
1,830
20,000
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11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ความเสี่ยง การพิจารณากิจกรรม จํานวนนักเรียนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด
การบริหารความเสี่ยง กําหนดเป้าหมายและลงพื้นที่เพื่อ ประสานความร่วมมือการมีส่วนร่วมและ
ความรับผิดชอบร่วมกันโดยคํานึงถึงประโยชน์ที่ได้นักเรียนจะได้รับ
12. ผลที่คาดว่าจะไดรับ
12.1 นักเรียน นักศึกษา มีความตระหนัก เกิดเจตนคติที่ดี ในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด มีส่วนร่วมเห็นความสําคัญ และเห็นคุณค่าในตนเองไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
12.2 จังหวัดพังงามีนักเรียนแกนนําในการเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
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1. โครงการ
2. ลักษณะโครงการ
3. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ

โครงการค่ายครอบครัวสุขสันต์สมานฉันท์สังคมไทย
โครงการใหม่
2 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
กลุ่มพัฒนาการศึกษา สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา

5. หลักการและเหตุผล
ปั จ จุ บั น สั ง คมไทยได้ เปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว ทั้ ง ด้ า นเทคโนโลยี เศรษฐกิ จ และสั ง คม ส่ ง ผล
ทําให้ครอบครัวอ่อนแอ ขาดความเข้มแข็ง เป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวมากขึ้น ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ทําให้
พ่ อ แม่ ผู้ ป กครองออกไปทํ า งานตั้ งแต่ เช้ า ถึ งค่ํ า เวลาส่ วนใหญ่ ห มดไปกั บ การทํ า มาหากิ น การดํ า รงชี วิ ต
มีความเครียดสูงและสมาชิกของสังคมในปัจจุบัน ให้ความสําคัญกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ อยู่กับสังคมออนไลน์
ทําให้ดึงความสนใจและเวลาออกจากสมาชิกครอบครัวไป ขาดการเอาใจใส่ดูแลซึ่งกันและกัน ขาดต้นแบบที่ดี
ขาดทักษะชีวิตและการสร้างภูมิ คุ้มกั น ขาดการคิดวิเคราะห์ที่ถูกต้องหรือตั้งเป้าหมายในชีวิต ขาดความรู้
การเป็นพลเมืองที่ดี ซึ่งเกิดผลกระทบกับเด็กและเยาวชนที่เป็นบุตรหลานโดยตรง ทําให้ครอบครัวเกิดปัญหา
ความไม่ เข้ าใจกัน ปั ญ หายาเสพติด ปัญ หาเด็ กติ ดเกม ปั ญ หาการทะเลาะวิวาทและปัญ หาท้องในวัยเรียน
รวมถึงการแสดงออกหรือการกระทําในรูปแบบต่างๆ ที่สังคมไม่ต้องการตามมา จากการตรวจพบนักเรียน
นักศึกษาที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับสภาพและวัย ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากครอบครัวขาดสัมพันธภาพที่ดี ขาด
การเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน ขาดการทํากิจกรรมร่วมกัน จึงส่งผลให้บุตรหลานขาดภูมิคุ้มกันในการดําเนินชีวิต
ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายร่างกรอบยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ข้อ 1 เป้าหมาย ความมั่นคง
1.3 สังคมมีความปรองดองและสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพื่อพัฒนาประเทศชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัว
มีความอบอุ่น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามกรอบปฏิรูปการศึกษา ข้อ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้และ
ยังสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์
ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล โดยมี
ผลผลิต/ผลลัพธ์ เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางเรียนสูงขึ้น สามารถท่องจําและนําสิ่งที่จําไปฝึกคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ คิดในเชิงสร้างสรรค์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ มีทักษะการทํางานร่วมกับผู้อื่น สอดคล้องกับ
ทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรม จริยธรรม ผู้สําเร็จการศึกษาทุกระดับ/ประเภท ได้รับการศึกษาที่มี
มาตรฐาน มีจิตสํานึกประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสามัคคีปรองดอง
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา ได้ตระหนัก
ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้จัดโครงการครอบครัวสุขสันต์สร้างสรรค์สังคมไทย เพื่อเสริมสร้างสถาบันครอบครัว
ให้ เข้ ม แข็ งและอบอุ่ น เกิ ดความรัก ความเข้ าใจ มี สัม พั น ธภาพที่ ดี มี ภู มิ คุ้ ม กั น ในการดําเนิ น ชีวิต และเกิ ด
กระบวนการเรียนรู้ในการเลี้ยงดูบุตรหลานได้อย่างเหมาะสม
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6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้ครอบครัวได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกิดกระบวนการเรียนรู้ในการดูแลบุตรหลานที่เป็น
นักเรียน นักศึกษาที่อยู่ในความปกครองได้อย่างเหมาะสม
6.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา พ่อแม่/ผู้ปกครอง ได้สร้างความรัก ความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดี
ต่อกันโดยการเรียนรู้จากการทํากิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างครอบครัวให้เข้มแข็งและอบอุ่น
6.3 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีเจตคติที่ดี ตระหนักและเห็นความสําคัญ ของการประพฤติตนอย่าง
เหมาะสมกับสภาพและวัย มีความรัก ความสามัคคี ในครอบครัว อันจะนํามาซึ่งความสมานฉันท์ในสังคม
7. เป้าหมายโครงการ
7.1 เชิงปริมาณ
โครงการค่ายครอบครัวสุขสันต์สมานฉันท์สังคมไทย จํานวน 1 ครั้ง นักเรียน พ่อ แม่ หรือ
ผู้ปกครองในพื้นที่จังหวัดพังงา จํานวน 230 คน เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการ 60 คน
7.2 เชิงคุณภาพ
พ่อ แม่ หรือผู้ปกครอง มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะการดูแลบุตรหลานได้อย่างเหมาะสม
สมาชิกครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการได้ทํากิจกรรมร่วมกัน มีภูมิคุ้มกันในการดําเนินชีวิต เป็นครอบครัวที่อบอุ่น
เข้มแข็ง มีความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
8. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
8.1 เชิงปริมาณ
ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม จากเป้าหมายจํานวน 230 คน เข้าร่วมกิจกรรม
ฐานการเรียนรู้ ครบจํานวน 4 ฐาน หลัก ได้แก่ ฐานครอบครอบสุขสันต์ ฐานภูมิคุ้มกันเสริมสร้างทักษะชีวิต
ฐานเศรษฐกิจพอเพียงและฐานสานต่อประเพณีวัฒนธรรม
8.2 เชิงคุณภาพ
ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม จากเป้าหมายจํานวน 230 คน มีความรู้ความเข้าใจมี
ทักษะการดูแลบุตรหลานได้อย่างเหมาะสม สมาชิกครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการได้ทํากิจกรรมร่วมกัน
มีภูมิคุ้มกันในการดําเนินชีวิต เป็นครอบครัวที่อบอุ่นเข้มแข็ง มีความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจและ
ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
9. วิธีดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
ที่
กิจกรรม
1 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา เพื่อวางแผนการจัดทํา
โครงการค่ายครอบครัวสุขสันต์สมานฉันท์สังคมไทย

ระยะเวลา
มี.ค. 61

สถานที่
ศธจ.พังงา
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ที่
กิจกรรม
2 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน เพื่อเตรียมการจัดทํา
โครงการค่ายครอบครัวสุขสันต์สมานฉันท์สังคมไทย
3 จัดกิจกรรมค่ายครอบครัวสุขสันต์สมานฉันท์สังคมไทย จํานวน
1 วัน

ระยะเวลา
มี.ค.61

สถานที่
ศธจ.พังงา

24 มี.ค.61

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พังงา

10. งบประมาณ จากหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
จํานวน 185,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) จําแนกตามกิจกรรมได้ ดังนี้
ที่

กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ

1 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาและกรรมการ
ดําเนินงาน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
2 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ค่าอาหารกลางวัน
3 จัดกิจกรรมค่ายครอบครัวสุขสันต์สมานฉันท์
สังคมไทย
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสําหรับผู้มีเกียรติ
คณะกรรมการในพิธีเปิด
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสําหรับคณะกรรมการ
และผู้เข้าร่วมโครงการ
- ค่าอาหารกลางวันสําหรับคณะกรรมการ
วิทยากร และผู้เข้าร่วมโครงการ
- ค่าน้ําดื่มขวดเล็กสําหรับผู้เข้าร่วมโครงการ
ระหว่างปฏิบัติกิจกรรม
- ค่าจ้างเหมาจัดทําฐานกิจกรรม
- ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการครอบครัวสุขสันต์
- ค่าจัดซื้อเสือ้ ยืดพร้อมพิมพ์โลโก้งานสําหรับ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
- ค่าจัดซื้อเสือ้ โปโลพร้อมปักโลโก้งานสําหรับ
คณะกรรมการ

จํานวน

อัตราต่อหน่วย
(บาท)

จํานวนเงิน
(บาท)

15 คน/1 มื้อ

35

525

30 คน/1 มื้อ
30 คน/1 มื้อ

35
100

1,050
3,000

100 คน/1 มื้อ

35

3,500

290 คน/2 มื้อ

35

20,300

290 คน/1 มื้อ

100

29,000

500 ขวด

3.5

1,750

4 ฐาน

8,000

230 ตัว

100

32,000
20,000
23,000

60 ตัว

200

12,000
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ที่

73 ครอบครัว

อัตราต่อหน่วย
(บาท)
150

จํานวนเงิน
(บาท)
10,950

5 ครอบครัว

1,800

9,000

290 ฉบับ

15

8 หลัง
20 ตัว
120 ตัว

1,000
40
7

4,350
500
8,000
800
840
2,000
2,435
185,000

กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ

จํานวน

- ค่าจัดซื้อของรางวัลเพื่อมอบให้แก่ครอบครัวที่
เข้าร่วมงาน
- ค่าจัดซื้อของรางวัลพิเศษ เพื่อมอบให้แก่
ครอบครัวที่เข้าร่วมงาน
- ค่าจ้างพิมพ์เกียรติบัตร
- ค่าจ้างถ่ายเอกสาร
- ค่าเช่าเต็นท์
- ค่าเช่าโต๊ะ
- ค่าเช่าเก้าอี้
- ค่าชดเชยน้ํามันเชื้อเพลิง
- ค่าวัสดุ
รวมทั้งสิน้

11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ความเสี่ยง : จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เป็นไปตามที่กําหนด
: ระยะเวลาดําเนินการไม่เป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้
การบริหารความเสี่ยง : กําหนดกลุ่มเป้าหมายสํารองไว้
: จัดทํากําหนดการที่ชัดเจน และยืดหยุ่นได้
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ครอบครัวที่ เข้ าร่วมกิจกรรมได้รับการส่งเสริม พั ฒ นาให้ เป็ นเป็น ครอบครัวที่ เข้มแข็ง อบอุ่น เกิด
กระบวนการเรียนรู้ในการเลี้ยงดูบุตรหลานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับสภาพและวัย สามารถนําแนวคิดและ
ความรู้ ที่ ได้ รั บ ไปปลู ก ฝั งค่ านิ ย มที่ ถู ก ต้ อ ง มี คุ ณ ธรรม มี ภู มิ คุ้ ม กั น ในการดํ าเนิ น ชี วิต อย่ างมี คุ ณ ภาพ มี จิ ต
สาธารณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของสังคมและประเทศชาติ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
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1. ชื่อโครงการ

โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2561
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา
2. ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
3. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มนโยบายและแผน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา
5. หลักการและเหตุผล
ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ ให้จัดตั้งสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่
ในการส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น การจั ด การศึ ก ษาทุ ก ระดั บ และทุ ก ประเภท ประสานและส่ งเสริม การบริห ารจั ด
การศึกษาของหน่วยงานจัดการศึกษาในพื้นที่ความรับผิดชอบให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ทั้งการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา การสร้างความร่วมมือขององค์คณะบุคคล การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานทางการศึกษานั้น
กระบวนการวางแผนเป็นการกําหนดทิศทางหรือแนวทางการดําเนินงานในอนาคตขององค์กร เน้น
กระบวนการและจุดมุ่งหมายรวมที่หน่วยงานหรือองค์กรมุ่งหวังให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้
การบริห ารและการจัด การขององค์ กรมี ป ระสิ ท ธิภ าพสูงสุ ด สํ านั ก งานศึ ก ษาธิก ารจั งหวัด พั งงา จึ งได้ จั ด
โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2561 ขึ้น
6. วัตถุประสงค์
เพื่ อให้สํานักงานศึก ษาธิการจังหวัดพั งงา มีแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็ น
เครื่องมือในการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
7. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. จั ด ประชุ ม เชิ งปฏิ บั ติ ก ารจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ปี งบประมาณ 2561 ของสํ า นั ก งาน
ศึกษาธิการจังหวัดพังงามีบุคลากรเข้าร่วมประชุมจํานวน 22 คน 2 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน
2. เอกสารแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2561 จํานวน 30 เล่ม
เชิงคุณภาพ
1. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด มีแผนปฏิบัติการประจําปี งบประมาณ 2561 เป็นเครื่องมือในการ
บริหารจัดการองค์กร
2. ผู้ รั บ บริ ก ารของสํ านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั งหวั ด มี ค วามพึ งพอใจในการบริก ารของ สํ า นั ก งาน
ศึกษาธิการจังหวัด
3. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเผยแพร่ผลการดําเนินงานของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด
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8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1.ร้อยละ 100 ของบุ คลากรสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดมีค วามรู้ มีค วามเข้าใจแผนปฏิ บัติการ
ประจําปี งบประมาณ 2561
2. ร้อยละ 85 ของบุคลากรสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดที่สามารถดําเนินโครงการได้สําเร็จ บรรลุ
ตามเป้าหมายที่กําหนด
เชิงคุณภาพ
ระดับความสําเร็จของแผนปฏิบัติการประจําปี งบประมาณ 2561 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
พังงา
9.วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. ประชุมชี้แจงทําความเข้าใจผูเ้ กี่ยวข้อง
2. แต่งตั้งคณะทํางานจัดทําแผนฯ
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจําปี งบประมาณ 2561
4. ติดตาม ประเมินผลโครงการ/แผน
10. ระยะเวลาดําเนินการ (เดือน/ปี)
ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
11. งบประมาณ 64,000 บาท (หกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) จําแนกรายละเอียดได้ ดังนี้
อัตราต่อหน่วย
ที่
กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ
จํานวน
(บาท)
1 ประชุมชี้แจงนโยบาย จุดเน้น ยุทธศาสตร์และแนว
ทางการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี งบประมาณ
2561
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
12 คน/2 มื้อ
35
- ค่าวัสดุสํานักงาน
2 ประชุมเชิงปฏิบตั ิการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปี งบประมาณ 2561 จํานวน 2 วัน
- ค่าพาหนะ
22 คน
- ค่าอาหารกลางวัน
22 คน/2 มื้อ
250
- ค่าอาหารเย็น
22 คน/1 มื้อ
250
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
22 คน/4 มื้อ
50
- ค่าวัสดุสํานักงาน
- ค่าจัดทําเอกสารแผนปฏิบัติการ ฯ
30 เล่ม
300
รวมทัง้ สิ้น
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ

จํานวนเงิน
(บาท)

840
2,000

22,000
11,000
5,500
4,400
6,000
9,000
60,740
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12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ความเสี่ยง: นโยบาย ทิศทางหรือแนวทางปฏิบัติงานในการปฏิรูปการศึกษาระดับภาคและจังหวัดไม่
ชัดเจน อาจทําให้แผนหรือรายละเอียดโครงการ ไม่สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
การบริหารความเสี่ยง : ประสานงานเพื่อชี้แจงนโยบาย ยุทธศาสตร์ ทิศทางการปฏิบัติงานของ
กระทรวงศึกษาธิการก่อนการจัดประชุม พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแจกในที่ประชุม
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาตาม
นโยบายรัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการ สู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด ได้อย่างมีคุณภาพภายใต้ความร่วมมือ
ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
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1. ชื่อโครงการ
พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา
2. ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
3. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มอํานวยการ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา
5. หลักการและเหตุผล
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่แทนกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวกับการ
บริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด ตลอดจนปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ใน
ภูมิภาค เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งในกระบวนการปฏิบัติงาน การบริหารงาน นําไปสู่สํานักงานที่สามารถบริหารงาน
เป็นไปตามเกณฑ์ประเมินตัวชี้วัดของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
บุคลากรในสํานักงานก็เป็นกลไกสําคัญที่จะขับเคลื่อนให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สร้างความเข็มแข็งให้องค์กร จะต้องมีความร่วมแรงร่วมใจ มีการประสานงาน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
สร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เกิดทัศนคติในทางที่ดีในการปฏิบัติงาน
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา จึงได้จัดทําโครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรในสํานักงาน ขึ้น เพื่อ
ยกระดับศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด ให้เกิดความเข้มแข็ง นําไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ และสร้าง
ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา ให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
6.2 เพื่อสร้างขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน
7. เป้าหมายโครงการ
เชิงปริมาณ บุคลากรในสังกัด จํานวน 22 คน
เชิงคุณภาพ บุคลากรในสังกัด มีความรู้ สามารถนํามาใช้พัฒนางานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ
ร้อ ยละ 100 ของบุ ค ลากรในสํ านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั งหวั ด ได้ รั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพในการ
ปฏิบัติงาน
เชิงคุณภาพ
บุคลากรในสํานักงานศึกษาธิการทุกคนได้รับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน มีแรงจูงใจ และ
ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน
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9.วิธีดําเนินการ/ขัน้ ตอนการดําเนินงาน
9.1 ประชุมสัมมนาข้าราชการในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา ณ โรสบูทีค รีสอร์ท ต.สองแพรก
อ.เมืองพังงา จ.พังงา
9.2 สรุปผลการศึกษาดูงาน : สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา
10. ระยะเวลาดําเนินการ (เดือน/ปี)
ธันวาคม 2560 – มกราคม 2561
11. งบประมาณ 39,200 บาท (สามหมืน่ เก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) จําแนกรายละเอียดได้ ดังนี้
ที่

กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ

1 การเตรียมการ
2 ประชุมข้าราชการในสํานักงาน (22 คน)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ค่าอาหารกลางวัน
- ค่าอาหารเย็น
- ค่าที่พัก
- ค่าวัสดุ
3 สรุปผลการการดําเนินงาน
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ

จํานวน
4 มื้อ
2 มื้อ
1 มื้อ
11 ห้อง/1 คืน
-

อัตราต่อหน่วย จํานวนเงิน
(บาท)
(บาท)
50 บาท
250 บาท
300 บาท
1,200 บาท
-

4,400
11,000
6,600
13,200
4,000
39,200

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 บุคลากรสามารถนําความรู้ที่ได้รับมาปรับปรุงพัฒนางานในหน้าที่รับผิดชอบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
11.2 บุคลากรสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา มีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุตามตัวชี้วัดของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
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1. ชื่อโครงการ
ตรวจติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์
2. ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
3. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา
5. หลักการและเหตุผล
คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 ว่าด้วยเรื่องการ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 11 ให้มีสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัด
การศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วน
ราชการต่าง ๆ ที่มอบหมายและให้มีอํานาจหน้าที่ในเขตจังหวัดซึ่งระบุใน ข้อ 11 (1) - (11) กระบวนการนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการตรวจราชการหน้าที่หลักของ
ศึกษานิเทศก์สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ในการตรวจราชการ นิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา
จากภารกิจดังกล่าว สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา โดยสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
จึงได้จัดทํ าโครงการนี้ขึ้ น เพื่อสนับสนุ นและรองรับการตรวจราชการ สํานัก งานปลัดกระทรวง สํานั กงาน
ศึ ก ษาธิ ก ารภาค และสํ า นั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด ในการดํ า เนิ น งานขั บ เคลื่ อ นนิ เทศ กํ า กั บ ติ ด ตาม
ตามนโยบายและเป้าหมายที่ต้องการ และพัฒนาด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา ตลอดจนเพื่อสนองตอบ
นโยบายที่เกิดขึ้นระหว่างปี และรองรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จําเป็น รวมทั้งการบริหารจัดการโครงการนิเทศเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ให้มีการดําเนินการตามภารกิจได้ตามนโยบายที่
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่ อสนั บสนุนการดําเนินงานของศึกษานิเทศก์ คณะนิเทศ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ให้
เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รัฐบาล และนโยบายที่เกี่ยวข้อง
6.2 เพื่อสนองนโยบายการตรวจราชการ การนิเทศ ติดตามและประเมินผล ที่เกิดขึ้นระหว่างปี และ
รองรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จําเป็นสําหรับสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
6.3 เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการนิ เทศ กํ ากั บ ติ ด ตามเก็ บ ข้ อ มู ล ตามแนวทางการตรวจราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการภายใต้การดําเนินงานศึกษาธิการ
จังหวัดพังงา และถือปฏิบัติให้สอดคล้องเป็นไป ในทิศทางเดียวกัน
6.4 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการกํากับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของของ
ศึกษาธิการจังหวัด นโยบายรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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7. เป้าหมายของโครงการ
7.1 เชิงปริมาณ
หน่วยงานและสถานศึกษา ร้อยละ 100 มีเป้าหมายและตัวชี้วัด ตามนโยบาย แผนงาน
โครงการ และยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการที่ศึกษาธิการจังหวัดได้กําหนดไว้
7.2 เชิงคุณภาพ
หน่วยงานและสถานศึกษา ร้อยละ 95 ในปีงบประมาณ 2561 มีการปฏิบัติงานได้บรรลุ
เป้าหมายและตัวชี้วัดที่กําหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สอดคล้องตามนโยบายรัฐบาลและ
กระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา
8. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
หน่ วยงานและสถานศึ ก ษา มี เป้ าหมายและตั วชี้วัด ตามนโยบาย แผนงาน โครงการ และ
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการที่ศึกษาธิการจังหวัดได้กําหนดไว้
เชิงคุณภาพ
หน่วยงานและสถานศึกษา มีการปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กําหนดได้อย่างมี
ประสิท ธิภาพและเกิดประสิท ธิผล สอดคล้องตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพังงา
9.วิธีการดําเนินงาน/ระยะเวลา/สถานที่
ที่
กิจกรรม
1 ประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์เพื่อกําหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด
ตามนโยบายและเป้าหมายของรัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการ
รัฐบาล
2 ประชุมชี้แจงทําความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้องกับหน่วยงานและ
สถานศึกษาทุกสังกัด
3 นิเทศ พัฒนา กํากับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
พังงา
4 ประชุมสัมมนาการบริหารจัดการศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ระดับ
จังหวัด
5 สรุปผล รายงานผล การนิเทศ กํากับ ติดตามต่อผู้บังคับบัญชา
และผู้ทมี่ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

ระยะเวลา
ก.ย. 60– ก.พ.
61

สถานที่
ศธจ.พังงา

พ.ย. 60 – ก.พ.
61
ม.ค. – ส.ค. 61
ก.ค. – ก.ย. 61

ศธจ.พังงา
ศธจ.พังงา

มิ.ย. - ก.ค. 61

ศธจ.พังงา

ก.ค. - ก.ย. 61

ศธจ.พังงา
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10. งบประมาณ 145,500 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) จําแนกรายละเอียดได้ ดังนี้
ที่

กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ

1

กิจกรรมที่ 1 จัดทําแผนการนิเทศ เครื่องมือ
กลยุทธ์การนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- ค่าจัดทําเอกสารแผนการนิเทศ และกรอบการ
ดําเนินการนิเทศ
- อาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ค่าอาหารกลางวัน
- ค่าจัดทําเอกสารรายงานผลการนิเทศ
- ค่าจัดทําคู่มอื นิเทศ
- ค่าถ่ายเอกสาร
กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมบุคลากรเพื่อปฏิบัติการ
นิเทศ 2 ครัง้ ก่อนดําเนินการนิเทศ และสรุปผล
การนิเทศ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ค่าอาหารกลางวัน
- ค่าชดเชยน้ํามัน (กม.ละ 4 บาท)
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
- ค่าวัสดุและถ่ายเอกสาร
กิจกรรมที่ 3 ประชุมสัมมนาและบริหารโครงการ
นิเทศ
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและพัฒนา
ศักยภาพศึกษานิเทศก์ประจําปี
กิจกรรมที่ 4 ตรวจนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการ
ดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
- ค่าที่พัก
- ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง
- ค่าเรือโดยสาร
- ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการติดตามและตรวจ
ราชการ
- ค่าวัสดุ

2

3

4

จํานวน

อัตราต่อหน่วย จํานวนเงิน
(บาท)
(บาท)

30 เล่ม

1000

3,000

12 คน/2 มื้อ
12 คน/1 มื้อ
25 เล่ม
40 เล่ม

35
120
100
70

840
1,440
2,500
2,800
3,860

15 คน/4 มื้อ
15 คน/2 มื้อ
3 คัน
15 คน/5 วัน

35
150
5,000
240

2,100
4,500
15,000
18,000
4,100

1 คน

7 ครั้ง

35,000

10 คน/2 วัน
8 คืน
15 วัน
10 คน

240
800
1,000

4,800
6,400
15,000
6,500
12,600
2,000
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ที่

กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ

กิจกรรมที่ 5 สรุปผลการดําเนินงานโครงการ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
5
- ค่าอาหารกลางวัน
- ค่าชดเชยน้ํามันเชื้อเพลิง
- ค่าวัสดุและถ่ายเอกสาร
รวมทั้งสิน้
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ

จํานวน
12 คน/2 มื้อ
12 คน/1 มื้อ
8 คน

อัตราต่อหน่วย จํานวนเงิน
(บาท)
(บาท)
35
120
300

840
1,440
2,400
380
145,500

11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงด้านกําหนดเวลาดําเนินโครงการ การไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันตามเวลาที่กําหนด
ภายใต้ระยะเวลางบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
2. ความเสี่ยงด้านค่าใช้จ่าย ซึ่งได้รับงบประมาณอาจจะไม่เพียงพอต่อการทํางาน ซึ่งอาจเกิดจาก
การประมาณการค่าใช้จ่ายของกิจกรรมต่างๆ ระหว่างปีในการนิเทศและตรวจราชการ
การบริหารความเสี่ยง
ปรับปรุงระบบการทํางาน ออกแบบการดําเนินงานให้ลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ
ให้เหลือน้อยทีส่ ุด เพื่อบริหารจัดการภายใต้ข้อจํากัดให้สําเร็จ
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สํ า นั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั งหวั ด สามารถสนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานตรวจราชการและส่ งเสริ ม การ
ดํ าเนิ น งานพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของหน่ วยงานทางการศึ ก ษาในจั งหวั ดให้ เกิ ด การบู ร ณาการการจั ด
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ของกระทรวงศึกษาธิการ และ
นโยบายที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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1. ชื่อโครงการ

จัดทํานิทรรศการ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระบารมีปกเกล้าชาวพังงา”
2. ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
3. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มอํานวยการ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา
5. หลักการและเหตุผล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์ไทยในรัชกาลที่ ๙ ทรงมีพระมหา
กรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทยนานัปการ อย่างหาที่สุดมิได้ พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระองค์
ถือเป็นต้นแบบของการดําเนินชีวิตที่มีคุณค่า ทรงมีพระราชจริยวัตรที่งดงามและเป็นแบบอย่างโดยแท้ ที่ปวง
ชนชาวไทยควรศึกษาเรียนรู้ และนํามาประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิต
ในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช
บรมนารถบพิตร สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา ได้รับมอบหมายจากจังหวัดพังงา ให้จัดนิทรรศการ “พระ
บารมีปกเกล้า ชาวพังงา” เพื่อเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ และเปิดโอกาสให้พสกนิกรชาว
จังหวัดพังงาและประชาชนผู้สนใจ ได้ศึกษาเรียนรู้และร่วมกันแสดงความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรง
กอปรกิจนานัปการเพื่อประเทศชาติ และพสกนิการชาวจังหวัดพังงาตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อจัดนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช
6.2 เพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดพังงา และผู้สนใจทั่วไป ได้รับทราบถึงเรื่องราวอันมีคุณค่าที่ทรงมีต่อ
พสกนิกรชาวไทย และชาวจังหวัดพังงา
7. เป้าหมายของโครงการ
จัดนิทรรศการ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบารมีปกเกล้า ชาวพังงา ใน
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคม
2560 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังเก่า)
8. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
8.1 ความพึงพอใจของผู้เข้าชมนิทรรศการ
8.2 จํานวนผู้เข้าชมนิทรรศการ
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9. วิธีดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
ที่
กิจกรรม
1 ประชุมหารือคณะทํางาน
ประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ และเจ้าหน้าทีเ่ พื่อช่วย
2
ปฏิบัติงาน
3 รวบรวมข้อมูล จัดทําเนื้อหา และตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูล
4 จัดสถานที่ ติดตั้งนิทรรศการและตกแต่งสถานที่

ระยะเวลา
1 ก.ย. - 9 ต.ค.60
4 ก.ย. – 5 ต.ค.60
25 ก.ย. – 9 ต.ค.60

20 – 25 ต.ค. 60

5 จัดและนําชมนิทรรศการ

26 ต.ค. 60

6 จัดเก็บนิทรรศการ

30 ต.ค. 60

สถานที่
ศธจ.พังงา
ศธจ.พังงา
ศธจ.พังงา
สนามหน้าศาลา
กลางหลังเก่า
สนามหน้าศาลา
กลางหลังเก่า
สนามหน้าศาลา
กลางหลังเก่า

10. งบประมาณ 145,152 บาท (หนึง่ แสนสี่หมื่นห้าพันหนึง่ ร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน) จําแนกรายละเอียดได้ ดังนี้
ที่

กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ

1 ค่าวัสดุและอุปกรณ์ตกแต่งนิทรรศการพระราช
ประวัติและพระราชกรณียกิจ
2 ค่าวัสดุและอุปกรณ์ตกแต่งนิทรรศการพระราชกรณียกิจในจังหวัดพังงา และความซาบซึ้งในพระ
มหากรุณาธิคุณในจังหวัดพังงา
3 ค่าเบี้ยเลี้ยง
4 ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง
รวมทั้งสิน้
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ

จํานวน

30 คน/6 วัน

อัตราต่อหน่วย จํานวนเงิน
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
50,000

50,000

240

43,200
1,952
145,152

11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ความเสี่ยง การจัดนิทรรศการอาจเสร็จไม่ทันตามกําหนดเวลา
การบริหารความเสี่ยง แต่งตั้งคณะทํางานจัดนิทรรศการ และประชุมคณะทํางานเพื่อมอบหมาย
ภารกิจการจัดนิทรรศการ
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12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12.1 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา ได้จัดนิทรรศการเผยแพร่พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และความซาบซึง้ ในพระมหากรุณาธิคุณของชาวจังหวัด
พังงา
12.2 ผู้เข้าชมนิทรรศการได้รับแรงบันดาลใจ จากการเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราช
กรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นแบบอย่างและนํามาประยุกต์ใช้ในการ
ดําเนินชีวิต
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1. ชื่อโครงการ
สนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
2. ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
3. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มนโยบายและแผน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา
5. หลักการและเหตุผล
การตรวจ ติดตาม ประเมินผล และสนับสนุนการตรวจราชการเป็นการดําเนินงานเพื่อให้การพัฒนา
คุณ ภาพการศึ กษามี พ ลั งขั บ เคลื่อ นสู่จุดหมายในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพของผู้ เรียน และปรับ ปรุงพั ฒ นา เพื่ อ
เตรียมการรับการติดตามและประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของคุณ ภาพ
การศึกษาที่ อยู่ ในการกํากับ ดูแ ล รับ ผิดชอบของสํานั กงานศึกษาธิการจังหวัด ซึ่งกระทรวงศึก ษาธิการได้
ดํ า เนิ น การตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ร ะยะ 20 ปี (พ.ศ.2560–2579) พร้ อ มทั้ งจุ ด เน้ น เชิ งนโยบายของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามกฎหมาย
กํ าหนดและบทบาทหน้ าที่ ก ารสนั บ สนุ น การตรวจราชการของผู้ต รวจราชการกระทรวงศึ กษาธิก าร และ
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จึงได้จัดทําโครงการสนับสนุนการตรวจราชการของ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
6.วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อสนับสนุนการการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานศึกษาธิการภาค
6.2 เพื่อประสานงาน เร่งรัดติดตามความก้าวหน้า ความสําเร็จ ปัญ หาอุปสรรค และเสนอแนะแก่
หน่วยรับตรวจในจังหวัด
6.3 เพื่อนําผลการตรวจราชการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม และประเมินผลระดับนโยบายสู่การ
ปฏิบัติ รายงานต่อผู้บริหารระดับสูงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการปรับปรุงพัฒนาภารกิจในภาพรวมของ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
7. เป้าหมายของโครงการ
7.1 เชิงปริมาณ
หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด ในจังหวัดพั งงา มีความพร้อมรับการตรวจ
ติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
7.2 เชิงคุณภาพ
หน่ วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด ในจังหวัดพั งงา มีความพร้อมรับการตรวจ
ติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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8. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
8.1 เชิงปริมาณ
ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด มีความพร้อมรับการตรวจติดตามผล
การดําเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ
8.2 เชิงคุณภาพ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา มีข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาทุกสังกัดพร้อมรับการตรวจ
ติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9. วิธีดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
กิจกรรม
ที่
1 ศึกษาและวิเคราะห์นโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล
และของกระทรวงศึกษาธิการ
2 ประชุมจัดทําแผนการตรวจติดตาม ประเมินผลการ
ดําเนินการจัดการศึกษาของจังหวัด
3 ประชุมเตรียมความพร้อมและจัดทําเอกสารรองรับการ
ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ ศธจ.พังงา
4 รับการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
5 สรุปผลการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน
6 จัดทําเอกสารรายงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ระยะเวลา
ก.พ.61, ก.ค.61

สถานที่
ศธจ.พังงา

ก.พ.61, ก.ค.61

ศธจ.พังงา

ก.พ.61, ก.ค.61

ศธจ.พังงา

ก.พ.61, ก.ค.61

ศธจ.พังงา

ก.พ.61, ก.ค.61
มี.ค.61, ส.ค.61

ศธจ.พังงา
ศธจ.พังงา

10. งบประมาณ จํานวน 23,000 บาท (สองหมื่นสามพันบาทถ้วน) จําแนกตามกิจกรรมได้ดังนี้
ที่

กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ

1 ประชุมจัดทําแผนการตรวจติดตาม ประเมินผลการ
ดําเนินงานการจัดการศึกษาของจังหวัด
จํานวน 2 ครั้ง
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(35 บาท x 1 มื้อ x 20 คน x 2 ครั้ง)
- ค่าอาหารกลางวัน
(120 บาท x 1 มื้อ x 20 คน x 2 ครั้ง

จํานวน

อัตราต่อหน่วย
(บาท)

จํานวนเงิน
(บาท)

20 คน

35

1,400

20 คน

120

4,800
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ที่

กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ

จํานวน

อัตราต่อหน่วย
(บาท)

จํานวนเงิน
(บาท)

2 ประชุมเตรียมความพร้อมและจัดทําเอกสารรองรับการ
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของ ศธจ.พังงา
จํานวน 2 ครั้ง
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10 คน
35
1,400
(35 บาท x 2 มื้อ x 10 คน x 2 ครั้ง)
- ค่าอาหารกลางวัน
10 คน
120
2,400
(120 บาท x 1 มื้อ x 10 คน x 2 ครั้ง)
3 รับการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 2 ครั้ง
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
40 คน
35
2,800
(35 บาท x 1 มื้อ x 40 คน x 2 ครั้ง)
- ค่าอาหารกลางวัน
40
120
9,600
(120 บาท x 1 มื้อ x 40 คน x 2 ครั้ง)
4 สรุปผลการตรวจติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน
ค่าวัสดุจัดทําเอกสาร
600
รวมทั้งสิน้
23,000
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ความเสี่ยง
1) สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา เป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นใหม่ ผู้รับผิดชอบภาระงานติดตามยังไม่
มีความชัดเจน ทําให้การประสานงานระหว่างหน่วยงานยังไม่คล่องตัว
2) กําหนดการตรวจราชการเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน
การบริหารความเสี่ยง
1) ควรมีการประชุมและมอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบงานให้ชัดเจน
2) ควรมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการตรวจราชการอย่างยั่งยืน
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12.1 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ สามารถดําเนินการตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดพังงา ได้
ตามแผนการตรวจราชการที่กําหนดไว้
12.2 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา สามารถสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานศึกษาธิการภาค ได้ครอบคลุมทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
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1. ชื่อโครงการ

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีทมี่ ีความจําเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
2. ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
3. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มบริหารงานบุคคล สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา
5. หลักการและเหตุผล
จากการที่สํานักงาน ก.ค.ศ. ได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราว
จากเงินงบประมาณ หรือเงินรายได้ของสถานศึกษา พนักงานราชการ ครูสอนศาสนาอิสลาม ลูกจ้างประจํา
พนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจําเป็นหรือเหตุพิเศษ ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.6/ว
16 ลงวันที่ 26 พ.ย.57 ซึ่งตามหลักเกณฑ์ข้อ 1 กําหนดให้คณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดพังงาเป็น
ผู้ดําเนินการคัดเลือกซึ่งเป็นไปตามประกาศการแบ่งหน่วยงานภายในและกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบตาม
ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน 2560 และข้อ 2.6 กําหนดไว้ว่า
การบรรจุและแต่งตั้งพนักงานราชการ ลูกจ้างประจํา ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากรอิสลามศึกษา พนักงาน
จ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ หรือเงินรายได้ของสถานศึกษา ซึ่งทุก
ตําแหน่งต้องได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอนตามคําสั่งหรือสัญญาจ้างออย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันไม่
น้อยกว่าสามปี นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงามี
ตําแหน่งว่างที่เหลือจากการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจําเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1ปี พ.ศ. 2559 จํานวน 3
อัตรา ได้รับจัดสรรคืนจากการเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จํานวน 9 อัตรา ได้รับ
จัดสรรคืนจากการเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จํานวน 2 อัตรา และรวมเป็น 14 อัตรา
8 กลุ่มวิชาเอก กลุ่มบริหารงานบุคคล สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา จึงได้จัดทําโครงการนี้
6. วัตถุประสงค์
เพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจําเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพังงา ได้ครบตามจํานวนตําแหน่งว่าง
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจําเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพังงา จํานวน 14 อัตรา
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7.2 เชิงคุณภาพ
คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจําเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพังงา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นมาตรฐานเดียวกัน
8. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
8.1 เชิงปริมาณ คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจําเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560 ได้ครบตามจํานวนตําแหน่งว่าง
8.2 เชิงคุณภาพ คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจําเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นมาตรฐานเดียวกัน
9. วิธีดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
ที่
1
2
3
4

กิจกรรม
ประกาศรับสมัคร
ดําเนินการรับสมัคร
สอบคัดเลือก
แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่ได้รับคัดเลือก

ระยะเวลา
15 พ.ย.60
22 - 28 พ.ย.60
16 – 17 ธ.ค. 60
ธ.ค. 60

สถานที่
ศธจ.พังงา
ศธจ.พังงา
ศธจ.พังงา
ศธจ.พังงา

10. งบประมาณ 164,300 บาท จําแนกตามกิจกรรมได้ ดังนี้
ที่

กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ

1 ค่าจ้างทําข้อสอบ ตลอดจนการดําเนินการตรวจและ
ประมวลผลการสอบ
2 ค่าตอบแทนกรรมการกํากับห้องสอบ จํานวน 3 ห้อง
ห้องละ 2 คน
3 ค่าตอบแทนคณะกรรมการกลางประจําสนามคัดเลือก
4 ค่าตอบแทนกรรมการฝ่ายสถานที่
5 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบและป้องกันการทุจริต
6 ค่าตอบแทนกรรมการสอบสัมภาษณ์
7 ค่าตอบแทนกรรมการบริการและอํานวยความสะดวก
8

ค่าตอบแทนกรรมการรับ – ส่งข้อสอบและกระดาษคําตอบ

อัตราต่อหน่วย
(บาท)

จํานวนเงิน
(บาท)
83,200

6 คน/1 วัน

400

2,400

13 คน/2 วัน
5 คน/2 วัน
4 คน/1 วัน
6 คน/1 วัน
2 คน/2 วัน
2 คน/1 วัน

400
400
400
300
400
400

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

จํานวน
8 วิชา
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ที่

กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ

9 ค่าตอบแทนกรรมการประเมินผลงาน
10 ค่าตอบแทนกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
11 ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
- วันที่ 4 ธ.ค. 60
12 ค่าอาหารกลางวัน
- วันที่ 4 ธ.ค. 60
13 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- วันที่ 16-17 ธ.ค. 60
14 ค่าอาหารกลางวัน
- วันที่ 16-17 ธ.ค. 60
15 ค่าถ่ายเอกสาร
16 ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง
17 ค่าวัสดุ
18 ค่าไวนิล
19 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
รวมทั้งสิน้
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ

จํานวน

อัตราต่อหน่วย
(บาท)

จํานวนเงิน
(บาท)

10 คน/1 วัน
2 คน/2 วัน

200
400

2,000
1,600

10 คน/2 มื้อ

35

700

10 คน/1 มื้อ

70

700

40 คน/4 มื้อ

35

5,600

40 คน/2 มื้อ

70

5,600
4,700
2,000
13,000
3,000
19,600
164,300

1 ผืน

11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ความเสี่ยง
1) การขาดแคลนงบประมาณในการดําเนินการคัดเลือก เนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
ต้อนสังกัดหลังจากดําเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว
2) ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน
การบริหารความเสี่ยง
1) ใช้เงินทดรองราชการของหน่วยงานในการดําเนินการคัดเลือก
2) ขอความร่วมมือบุคลากรจากหน่วยงานอื่นเพื่อช่วยเหลือในการดําเนินการคัดเลือก
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา ดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีทมี่ ีความจําเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี
2560 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ด้วยความเป็นธรรม เรียบร้อย โปร่งใส เป็น
มาตรฐานเดียวกัน ส่งผลดีต่อการบริหารจัดการศึกษา
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1. โครงการ
ฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.)
2. ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
3. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา
5. หลักการและเหตุผล
ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๗
ได้กําหนดขั้นตอนและปรับปรุงวิธีการปฏิบัติต่อเด็กให้เหมาะสมกับสภาพสังคมในปัจจุบัน เพื่อให้เด็กได้รับการ
อุ ป การะเลี้ ย งดู อบรมสั่ งสอน และมี พั ฒ นาการที่ เหมาะสม อั น เป็ น การส่ งเสริ ม ความมั่ น คงของสถาบั น
ครอบครัว ประกอบกับสถานการณ์ในปัจจุบันพบพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในกลุ่มเยาวชนมากขึ้น สร้างปัญหา
ให้กับสังคม ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ ดังนั้น การส่งเสริมให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา มี ความรู้ ความสามารถและเทคนิคในการปฏิบัติงาน รวมทั้งทราบถึงกระบวนการ
ดําเนิ นงานของพนั กงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนั กศึกษา และวิธีปฏิบัติต่อนักเรียน
นักศึกษา ที่ประพฤติตนไม่เหมาะสม ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๗ มาตรา ๖๖ และ
๖๗ และกฎ ระเบียบ ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการในส่วนที่เกี่ยวข้อง จึงมีความสําคัญอย่างมาก
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา ตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาการส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียน เพื่อยกระดับการเฝ้าระวัง ป้องกัน พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของ
นักเรียน จึงได้จัดทําโครงการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.)
ขึ้น
๖. วัตถุประสงค์
๖.๑ เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ตามหลักสูตรแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา (พสน.)
๖.๒ เพื่อเพิ่มจํานวนพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในการเฝ้าระวัง
ป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน
๗. เป้าหมาย
๗.๑ เชิงปริมาณ
ครูฝ่ายปกครอง หรือครูที่รับผิดชอบ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จากโรงเรียนของรัฐ
และเอกชนที่ยังไม่ผ่านการฝึกอบรม จํานวน ๔๐ คน
๗.๒ เชิงคุณภาพ
ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
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๘. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
๙. วิธีดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
ที่
๑
๒
๓
๔

กิจกรรม

ขออนุมัติโครงการ
ประสานงานกับวิทยากร/หน่วยงาน/ผู้ทเี่ กี่ยวข้อง
แจ้งสถานศึกษา และหน่วยงานที่เกีย่ วข้องส่งบุคลากรเข้าการฝึกอบรม
แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน วิทยากร และจัดประชุมคณะกรรมการ ฯ
เพื่อมอบหมายภารกิจ
๕ จัดฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าทีส่ ่งเสริมความประพฤตินกั เรียนและ
นักศึกษา (พสน.) ตามหลักสูตร
๖ สรุปรายงานผลการฝึกอบรม

ระยะเวลา
มี.ค.๖๑
เม.ย.๖๑
พ.ค.๖๑
พ.ค.๖๑

สถานที่
ศธจ.พังงา
ศธจ.พังงา
ศธจ.พังงา
ศธจ.พังงา

มิ.ย.๖๑

ศธจ.พังงา

มิ.ย.๖๑

ศธจ.พังงา

๑๐. งบประมาณ
จากสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร จํ า นวน ๕๕,๐๐๐ บาท (ห้ าหมื่ น ห้ า พั น บาทถ้ ว น) จํ าแนก
รายละเอียดได้ ดังนี้
อัตราต่อหน่วย
จํานวนเงิน
ที่
กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ
จํานวน
(บาท)
(บาท)
๑ ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
๑๕ คน/๑ มื้อ
๓๕
๕๒๕
- ค่าอาหารกลางวัน
๑๕ คน/๑ มื้อ
๑๐๐
๑,๕๐๐
๒ จัดฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าทีส่ ่งเสริมความ
ประพฤตินกั เรียนและนักศึกษา (พสน.)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
๔๐ คน/ ๖ มื้อ
๓๕
๘,๔๐๐
- ค่าอาหารกลางวัน
๔๐ คน/ ๓ มื้อ
๑๒๐
๑๔,๔๐๐
- ค่าตอบแทนวิทยากร
๒ คน/ ๑๐ ช.ม.
๖๐๐
๑๒,๐๐๐
- ค่าที่พักวิทยากร
๒ ห้อง/๓ คืน
๑,๐๐๐
๖,๐๐๐
- ค่าพาหนะวิทยากร
๒ คน
๓,๐๐๐
๖,๐๐๐
- ค่าจ้างถ่ายเอกสารฝึกอบรม
๔๐ เล่ม
๑๐๐
๔,๐๐๐
- ค่าจ้างทําป้ายไวนิล ขนาด ๑.๕ x ๓ ม.
๑ ผืน
๘๐๐
๘๐๐
- ค่าวัสดุ
๑,๓๗๕
รวมทั้งสิ้น
๕๕,๐๐๐
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
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๑๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
๑๑.๑ ความเสีย่ ง
เป้าหมายของผู้เข้ารับการฝึกอบรม อาจไม่ครอบคลุมทุกอําเภอ เนื่องจากงบประมาณมีน้อย
๑๑.๒ การบริหารความเสี่ยง
กําหนดกลุ่มเป้าหมายในอําเภอใกล้เคียงกับอําเภอเมืองพังงา
๑๒. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
๑๒.๑ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑๒.๒ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา มีเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษาเพิ่มขึ้น ในการดูแล ช่วยเหลือ นักเรียน นักศึกษา ในจังหวัดพังงา
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ส่วนที่ 5
การติดตามและประเมินผล
การติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา กําหนดให้ผู้ที่รับผิดชอบโครงการ ดําเนินการ ดังนี้
1. การติดตามและรายงาน เป็นการรายงานตามแบบรายงานผลการดําเนินงานของสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพังงาประจําปี ซึ่งเป็นการรายงานผลการดําเนินงานของแต่ละโครงการเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายที่กําหนดไว้ในแต่ละโครงการของแผนปฏิบัติการ ฯ พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน โดย
กําหนดให้มีการรายงานเป็นรายไตรมาส รวม 4 ไตรมาส/ปี ตามกําหนดระยะเวลา ดังนี้
ไตรมาสที่ 1 ผลการดําเนินงานเดือนตุลาคม – ธันวาคม ของปีงบประมาณ
รายงานภายในวันที่ 12 มกราคม ของปีงบประมาณ
ไตรมาสที่ 2 ผลการดําเนินงานเดือนมกราคม – มีนาคม ของปีงบประมาณ
รายงานภายในวันที่ 12 เมษายน ของปีงบประมาณ
ไตรมาสที่ 3 ผลการดําเนินงานเดือนเมษายน – มิถุนายน ของปีงบประมาณ
รายงานภายในวันที่ 12 กรกฎาคม ของปีงบประมาณ
ไตรมาสที่ 4 ผลการดําเนินงานเดือนกรกฎาคม – กันยายน ของปีงบประมาณ
รายงานภายในวันที่ 12 ตุลาคม ของปีงบประมาณ
2. การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผน เป็นการประเมินผลลัพธ์เมื่อสิ้นสุดการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประจําปี เมื่อสิ้นปีงบประมาณ โดยมีขนั้ ตอนการดําเนินงาน ดังนี้
2.1 เก็บรวบรวมข้อมูลจากการรายงานผลการดําเนินงานของแต่ละโครงการของหน่วยงาน
2.2 จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา
--------------------------

ภาคผนวก

คณะผู้จัดทําเอกสาร
ที่ปรึกษา
นายสมรักษ์ ถวาย
นายสันติภัทร โคจีจุล

ศึกษาธิการจังหวัดพังงา
รองศึกษาธิการจังหวัดพังงา

คณะทํางาน
นายเอิบ อร่าม
นายมนูญ พืชฟู
นางกมลวรรณ สุกญ
ั ญา
นางพิมพ์กุล ทัดแก้ว
ผู้รับผิดชอบโครงการทุกคน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ

เรียบเรียง/รูปเล่ม
นายมนูญ พืชฟู

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ

