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โครงการลาดับที่
1
ชื่อโครงการ
ประชุมผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสถานศึกษา (สัญจร)
ความเชื่อมโยงสอดคล้องและการสนับสนุนนโยบายระดับต่าง ๆ
นโยบาย สพฐ. ปี 2561
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
กลยุทธ์ สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
กลยุทธ์ สพป.ลบ.๑ ปี 2561
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตาหลักธรรมาภิบาล
กลุ่มบริหารที่รับผิดชอบ กลุ่มงาน บริหารทั่วไป กลุ่ม อานวยการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มอานวยการ และเจ้าหน้าที่ในกลุ่มอานวยการ
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
๑. หลักการและเหตุผล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ รับผิ ดชอบบริหารจัดการศึกษา โดยมี
โรงเรียนในสังกัดที่เป็นโรงเรียนรัฐบาล จานวน ๑๖๒ โรงเรียน การประชุมผู้บริหารสถานศึ กษาและผู้บริหาร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต 1 เป็นปัจจัยสาคัญในการวางแผนกาหนดนโยบายการบริหาร
จัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ได้มีการพบปะศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และรับนโยบายในการบริหารจัดการ จากสานัก งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น
๒. วัตถุประสงค์
มอบนโยบาย แจ้งข้อราชการ ข้อมูลข่าวสาร กากับติดตามการบริหารจัดการศึกษา สพป.ลบ.1
๓. เป้าหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
ผู้บริหารสถานศึกษา ทีมบริหารและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ลบ.1 รวม 180 คน
๓.๒ เชิงคุณภาพ
สถานศึกษาในสังกัด มีการบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางแนวเดียวกันและสอดคล้องกับ
นโยบายของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
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๔. กิจกรรมหลักและกิจกรรมดาเนินงาน
ที่ กิจกรรมดาเนินการ
๑ ประชุมผู้บริหาร
สถานศึกษา และทีม
บริหาร สพป.ลบ.1
และบุคลากรทางการ
ศึกษา

ข้อมูล
เป้าหมายตัวชี้วัด
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ปีฐาน
ดาเนินการ
กิจกรรม
6 ครั้ง/ปี ผู้อานวยการโรงเรียน ในสังกัด ๑๖๒ ๑ ต.ค. ๒๕๖๐ กลุ่ม
คน/ผอ.สพป.ลบ.๑/รอง ผอ.สพป.ลบ.๑ – ๓๐ ก.ย.
อานวยการ
5 คน ผอ.กลุ่ม 10 คน และเจ้าหน้าที่ ๒๕๖๑
3 คน ผอ.สพป./รอง ผอ.สพป.และ
ผอ.กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ 20 คน

2 ประชุมทีมผู้บริหาร
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
๒.๑ ประชุม รอง ผอ.
และ ผอ.กลุ่ม
ทุกวันพุธ/เดือน

๑ ต.ค. ๒๕6๐ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑

กลุ่ม
อานวยการ

5. งบประมาณที่ใช้

ที่

รายการกิจกรรมดาเนินการ
ที่ต้องใช้งบประมาณ

๑ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
รอง ผอ.สพป.ลบ.๑ และ
ผู้อานวยการกลุ่ม 6 ครั้ง/ปี
- ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม และ
ค่าอาหารกลางวัน
(๑๘๐ คน x 130 บาท x
6 ครั้ง)
๒ ประชุมทีมผู้บริหารสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
๒.๑ ประชุมทีมบริหาร
ทุกวันพุธ/เดือน(20 คน x ๒๕
บาท x ๔ ครั้ง x ๑๒ เดือน)
๓ ค่าดาเนินการและวัสดุในการ
จัดประชุม
รวม
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
ประเภท ลักษณะ เวลา การใช้งบประมาณ
เงิน
นอก ตอบ
ไตรมาส
งบ
งบ แทน
ใช้สอย
วัสดุ
อื่น ๆ
ที่ใช้
๑–๔
140,4๐๐

\\
\
140,4๐๐

24,0๐๐

24,0๐๐

๓๐,๔๐๐

1๖4,4๐๐ ๓๐,๔๐๐

๑–๔

๑94,8๐๐
164,400 ๓๐,๔๐๐
194,800-(หนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)ขอถัวจ่ายทุกรายการ
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๖. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
ตัวชี้วัด
ความสาเร็จด้าน
ร้อยละ ของผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมประชุม
รับทราบความเคลื่อนไหวและคุณภาพการศึกษา

เป้าหมายตัวชี้วัด
ที่กาหนดไว้
ร้อยละ 100 ของ
ผู้บริหารสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา

วิธีการวัดและ
ประเมินผล
สังเกต/ตรวจนับ
ผู้มาประชุม

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน
บัญชีลงเวลา
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โครงการลาดับที่
2
ชื่อโครงการ
ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทยและวันสาคัญ
ความเชื่อมโยงสอดคล้องและการสนับสนุนนโยบายระดับต่าง ๆ
นโยบาย สพฐ. ปี 2561
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
กลยุทธ์ สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
กลยุทธ์ สพป.ลบ.๑ ปี 2561
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตาหลักธรรมาภิบาล
กลุ่มบริหารที่รับผิดชอบ กลุ่มอานวยการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มอานวยการ
ลักษณะโครงการ
งานประจา
๑. หลักการและเหตุผล
ด้วยสภาพสังคมในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าเอกลักษณ์ความเป็นไทย วัฒนธรรมและประเพณีไทยอันดีงาม
ได้เริ่มจางหายไปจากสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการดาเนินการชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และ
วัฒนธรรมอันดีงาม โดยสิ่งเหล่านี้ เราทุกคนซึ่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีหน้าที่ให้ความรู้
ส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นหลังได้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนในการดารงชีวิต และร่วมกันสืบทอด ส่งเสริมอนุรักษ์
ประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ต่อไป
กลุ่มอานวยการ ได้ตระหนักถึงการความสาคัญของวัฒนธรรมประเพณีไทย และเพื่อเป็นการส่งเสริม
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างให้เห็นความสาคัญของประเพณีไทย จึงได้จัดทาโครงการส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณีไทยและวันสาคัญ โดยมีกิจกรรมที่สาคัญประกอบด้วย กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่/กิจกรรมประเพณี
สงกรานต์ และกิจกรรมแสดงมุทิตาคารวะแด่ผู้เกษียณอายุราชการ
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างในสังกัด ได้มีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและวัฒนธรรมสืบทอดต่อไป โดยการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
๒.๒ เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างในสังกัด ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ ด้วยจิตอาสาทาให้เกิดความรัก ความสามัคคี
2.3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างในสังกัด มีส่วนร่วมในการส่งเสริม
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและวัฒนธรรมสืบทอดต่อไป โดยการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
๒.4 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างในสังกัด มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ และเกิดความภาคภูมิใจในองค์กรของตนเอง
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๓. เป้าหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างในสังกัดทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
ประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา, ผู้อานวยโรงเรียน,ข้าราชการครู,บุคลากรทางการศึกษา,ลูกจ้างประจาและลูกจ้าง
ชั่วคราว
๓.๒ เชิงคุณภาพ
3.2.๑ ร้อยละ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วม
กิจกรรม
3.2.๒ ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างในสังกัดเกิดความ
ภาคภูมิใจในองค์กร
๔. กิจกรรมหลักและกิจกรรมดาเนินงาน
ที่

กิจกรรมดาเนินการ

๑ จัดอบรมสร้างเสริมความเป็น
สิริมงคลให้แก่ข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาทาบุญส่งท้าย
ปีเก่า – ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑
๒ จัดอบรมสร้างความสามัคคีสืบสาน
ประเพณีไทยให้แก่ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา งานประเพณี
สงกรานต์ ประจาปี ๒๕๖๑
๓ จัดประชุมอบรมเสริมสร้างขวัญ และ
กาลังใจให้แก่ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา งานแสดง
มุทิตาคารวะแด่ผู้เกษียณ อายุ
ราชการ ประจาปี ๒๕๖๑

ข้อมูล
เป้าหมายกิจกรรม
ปีฐาน
๑ ผู้บริหารการศึกษา,
ครั้ง ประธานกลุ่มโรงเรียน,
ข้าราชการครู,บุคลากรทาง
การศึกษา, ลูกจ้างประจาและ
ชั่วคราว ประมาณ 223 คน
๑ ผู้บริหารการศึกษา, ผู้อานวย
ครั้ง โรงเรียน,ข้าราชการครู,
บุคลากรทางการศึกษา,
ลูกจ้างประจาและลูกจ้าง
ชั่วคราว ประมาณกิจกรรม
ละจานวน 350 คน
๑
ผู้บริหารการศึกษา, ผู้อานวย
ครั้ง โรงเรียน,ข้าราชการครู,
บุคลากรทางการศึกษา,
ลูกจ้างประจาและชั่วคราว
ประมาณ 4๐๐ คน

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ธันวาคม
๒๕๖๐ มกราคม
๒๕๖๑

ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม
กลุ่ม
อานวยการ

เมษายน
๒๕๖๑

กลุ่ม
อานวยการ

กันยายน
๒๕๖๑

กลุ่ม
อานวยการ
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๕. งบประมาณที่ใช้
งบประมาณ
ที่

รายการกิจกรรมดาเนินการที่ต้อง
ใช้งบประมาณ

เงิน
งบฯ

๑. จัดอบรมสร้างเสริมความเป็น
๓๒,๐๐๐
สิริมงคลให้แก่ข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาทาบุญส่ง
ท้ายปีเก่า – ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.
๒๕๖๑
- จัดจ้างทา ส.ค.ส. ของ สพป.
ลพบุรี เขต ๑ ปี ๒๕๖๑
จานวน ๓๐๐ ใบๆละ ๑๐ บาท
- ค่าอาหาร,อาหารว่างสาหรับผู้เข้า
ประชุมและร่วมกิจกรรม จานวน
200 คน ๆ ละ ๑๓๐ บาท
- ค่าจ้างดนตรี
๒. จัดอบรมสร้างความสามัคคี สืบสาน ๒๑,๗๕๐
ประเพณีไทยให้แก่ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา งาน
ประเพณีสงกรานต์ ประจาปี
๒๕๖๑
- ค่าอาหารว่างสาหรับผู้เข้าประชุม
และร่วมกิจกรรมจานวน ๓๕๐ คน
ๆ ละ ๒๕ บาท
- ค่าจ้างดนตรี
- ค่าจ้างกลองยาว
- ค่าจัดซื้อของที่ระลึกมอบให้กับ
ผู้สูงอายุและผู้ที่เคารพที่นั่งรดน้า
ประมาณ ๒๐ คนๆ ละ ๒๕๐ บาท
- ค่าจัดจ้างดอกไม้พานรองรดน้า
ผู้สูงอายุ ประมาณ ๒๐ พาน ๆ ละ
๑๕๐ บาท

นอก
งบ

ประเภท ลักษณะ เวลา การใช้งบประมาณ
ค่า
ไตร
ค่าใช้
ค่า
ตอบ
อื่น ๆ มาส
สอย
วัสดุ
แทน
ที่ใช้
๒

3,000
๒6,๐๐๐
๓,๐๐๐
๓

๘,๗๕๐
๔,๐๐๐
๑,๐๐๐
๕,๐๐๐
๓,๐๐๐
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งบฯ
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ประเภท ลักษณะ เวลา การใช้งบประมาณ
ค่า
ตอบ
แทน

ค่าใช้
สอย

ค่า
วัสดุ

อื่นๆ

ไตร
มาส
ที่ใช้
๔

๔. จัดประชุมอบรมเสริมสร้างขวัญ และ ๗๖,๒๕๐
กาลังใจให้แก่ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษางานแสดง
มุทิตาคารวะแด่ผู้เกษียณอายุราชการ
ประจาปี ๒๕๖๑
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสาหรับ
๑,๐๐๐
การประชุมคณะกรรมการจัดงาน
จานวน ๔๐ คนๆ ละ ๒๕ บาท
- ค่าจัดซื้อของที่ระลึกจานวน ๒๑๐
๖๓,๐๐๐
ชุด ๆ ละ ๓๐๐ บาท
- ค่าการแสดง ๒ ชุดๆละ๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
บาท
๒,๐๐๐
- ค่าการแสดงดนตรีไทย
- ค่าจ้างทาดอกไม้ติดผู้เกษียณ
๕,๒๕๐
จานวน ๒๑๐ ชุด ๆ ละ ๒๕ บาท
- ค่าจ้างดนตรี
๓,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น
๑๓๐,๐๐๐
๔,๐๐๐ 101,๗๕๐ ๒4,๒๕๐
รวมงบประมาณ
๑๓๐,๐๐๐ (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ขอถัวจ่ายทุกรายการ
๖. การประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ลูกจ้างในสังกัด ได้มีส่วนร่วม
ในการส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี
ไทยและวัฒนธรรมสืบทอดต่อไป
โดยการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
๒. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ลูกจ้างในสังกัด มีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ และเกิดความ
ภาคภูมิ ใจในองค์กรของตนเอง

เป้าหมายตัวชี้วัด
วิธีการวัดและประเมินผล
ร้อยละ ๑๐๐ ข้าราชการ
สารวจ
ครูและบุคลากรทางการ
ความพึงพอใจ
ศึกษา ลูกจ้างในสังกัด มี
ความพึงพอใจที่เข้าร่วม
กิจกรรม
สารวจ
ร้อยละ ๑๐๐ข้าราชการ
ความพึงพอใจ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ลูกจ้างในสังกัด
เกิดความภาคภูมิใจใน
องค์กร

เครื่องมือที่ใช้
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ

แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
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โครงการลาดับที่
3
ชื่อโครงการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ความเชื่อมโยงสอดคล้องและการสนับสนุนนโยบายระดับต่าง ๆ
นโยบาย สพฐ. ปี 2561
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
กลยุทธ์ สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
กลยุทธ์ สพป.ลบ.๑ ปี 2561
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตาหลักธรรมาภิบาล
กลุ่มบริหารที่รับผิดชอบ กลุ่มอานวยการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวภคจิรา จันทร์แดง
ลักษณะโครงการ
งานประจา
1. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบัน การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเป็นไปได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว มีทั้งข่าวจริง ข่าวลวง ข่าวลือ
ข่าวปล่อย อันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ขององค์กรในวงกว้างและแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว
โดยเฉพาะ อย่างยิ่ง ในโลกยุคไอทีเฉกเช่นปัจจุบันนี้ ประกอบกับ นโยบายของรัฐบาล ให้ความสาคัญกับการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ การดาเนินงานขององค์กรให้บุคคลทั้งภายนอกและภายในหน่วยงานได้รู้และเข้าใจถึงภารกิจและ
นโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ดังนั้น การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เกี่ยวกับนโยบายการ
ทางาน ความเคลื่อนไหว ภารกิจและการดาเนินงานขององค์กร นับว่าเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่ง เพื่อสร้างความเข้าใจ
ความเชื่อมั่น ความเชื่อถือศรัทธา ให้บังเกิดมีขึ้นต่อองค์กร อันจะนาไปสู่ความไว้เนื้อเชื่อใจและให้ความร่วมมือในที่สุด
2. วัตถุประสงค์
2.๑ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโนบายของ สพฐ. ให้บุคลากรในสังกัดและประชาชนทั่วไปทราบ
2.๒ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจ และแนวทางการทางานขององค์กร ให้บุคลากรในสังกัด
และประชาชนทั่วไปทราบ
2.๓ เพื่อเผยแพร่ผลงานดีเด่นต่าง ๆ ทั้งของบุคคล สถานศึกษา องค์กร ให้สาธารณชนรับทราบ
3. เป้าหมาย
3.๑ เชิงปริมาณ
3.1.1 ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาทุกคน รับรู้ เท่าทัน ทั่วถึง ในนโยบายของ สพฐ. และ
แนวทางการดาเนินงานตามนโยบายขององค์กร
3.1.๒ ผู้ปกครอง ชุมชน กรรมการสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประชาชนทั่วไป
รับทราบในนโยบายของ สพฐ. และแนวทางการดาเนินงานตามนโยบายขององค์กร
3.1.3 ทั้ง 3.1.1 และ 3.1.2 รับทราบ รับรู้ ทั่วถึง ในผลการดาเนินงานขององค์กร ๙๐%
3.๒ เชิงคุณภาพ
3.2.1 ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาทุกคน รับรู้ เท่าทัน ทั่วถึง ในนโยบายของ สพฐ. และ
แนวทางการดาเนินงานตามนโยบายขององค์กร และสามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับแนวนโนบายดังกล่าว
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3.2.2 ผู้ปกครอง ชุมชน กรรมการสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประชาชนทั่วไป
รับทราบ เข้าใจและเชื่อมั่นในนโยบายของ สพฐ. และแนวทางการดาเนินงานตามนโยบายขององค์กร พร้อมให้ความ
ร่วมมือในทุกมิติ
3.2.3 ทั้ง 3.1.1 และ 3.1.2 เกิดความภาคภูมิใจ รักและศรัทธาในองค์กร พร้อมมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาการศึกษาของเยาวชน
4. กิจกรรมหลักการดาเนินงาน
ที่
๑
๒
๓
๔
๕

กิจกรรมดาเนินการ

ข้อมูลปีฐาน

จัดทาจดหมายข่าว
แผ่นพับ/โปสเตอร์/แผ่นปลิว
ป้าย/คัตเอ้าท์
กิจกรรมถวายพระพร
เผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อช่องทางต่าง
-อินเตอร์เน็ต
-สื่อกระจายเสียง
-สื่อสิ่งพิมพ์

๒ ครั้งๆ
วันละ ๑ ฉบับ
4 ชิ้น
2 ครั้ง
วันละ 1 ครั้ง

เป้าหมาย
ระยะเวลา
กิจกรรม
ดาเนินการ
๔๐๐ ฉบับ ต.ค. 2560360 ฉบับ ก.ย. 2561
6 ชิ้น
4 ครั้ง
วันละ 2
ครั้ง

ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม
ภคจิรา
จันทร์แดง

๕. งบประมาณที่ใช้
งบประมาณ

ที่
๑
๒
๓
๔
๕

รายการที่ต้องใช้งบประมาณ

ประเภท ลักษณะ เวลา การใช้งบประมาณ
ไตร
เงินงบ ฯ นอกงบ ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อื่นๆ มาส
ที่ใช้
๓๕,๐๐๐
๓๕,๐๐๐
1-4
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐

จัดทาจดหมายข่าว
แผ่นพับ/โปสเตอร์/แผ่นปลิว
ป้าย/คัตเอ้าท์
กิจกรรมถวายพระพร
เผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อช่องทางต่าง
-อินเตอร์เน็ต
-สื่อกระจายเสียง
-สื่อสิ่งพิมพ์
รวม
๑๐๐,๐๐๐
๕๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐
รวมงบประมาณ
100,000-(หนึ่งแสนบาทถ้วน)ขอถัวจ่ายทุกรายการ
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๖. การประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เป้าหมายตัวชี้วัด

ด้านปริมาณ
ข้อมูลข่าวสารของ สพป.ลบ 1 ได้รับ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
การเผยแพร่อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง โดย ข้อมูลข่าวสารได้ครบ
ใช้สื่อหรือช่องทางต่างๆทุกแขนง เพื่อให้ ทุกช่องทาง
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในทุกพื้นที่
ด้านคุณภาพ
ร้อยละของข้าราชการ บุคลากร
ร้อยละ 80
หน่วยงาน สถานศึกษา ส่วนราชการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ
ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหว ภารกิจ
ของ สพป.ลบ 1 ที่ได้เผยแพร่อย่าง
ต่อเนื่อง และทั่วถึง

วิธีการวัดและประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน

-ความครบถ้วนของ
กิจกรรม
-ความครบถ้วนของช่องทาง
การเผยแพร่

-รายงานผลการ
ดาเนินงาน
-ทะเบียนเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์

การรายงานผล
การดาเนินงาน

แบบประเมิน
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โครงการลาดับที่
4
ชื่อโครงการ
การดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. ๒๕๖1
ความเชื่อมโยงสอดคล้องและการสนับสนุนนโยบายระดับต่าง ๆ
กลยุทธ์ สพฐ. ปี ๒๕๖1
กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการ
กลยุทธ์ สพป.ลบ.1 ปี ๒๕๖๑
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มอานวยการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายไกรสิทธิ์ เกษี, น.ส.ภคจิรา จันทร์แดง, น.ส.ไพเราะ ยนตร์ประเสริฐ
๑. หลักการและเหตุผล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ เป็นองค์กรหลักในการจัดส่งเสริม
และสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด ประกอบกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๖ มาตรา ๔๘ กาหนดให้หน่วยงานต้องดาเนินการรวบรวม
สรุปผลการดาเนินงานภาพรวมของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และจัดทารายงานประจาปี เสนอต่อหน่วยงานต้น
สังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชนทราบ อีกทั้งพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี เกิดประโยชน์สูงสุดของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อภารกิจของรัฐ โดยกาหนดให้ส่วน
ราชการจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพ การ
ให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชน ผู้รับบริการ จึงได้จัดทาและประเมินผลการดาเนินงานตามคารับรองการ
ปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ สามารถนาข้อมูลผลการดาเนินงานดังกล่าว มาใช้ในการวางแผนการบริหาร
จัดการและปรับปรุงนโยบายให้เหมาะสมยิ่งขึ้นไป
๒. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้บุคลากรในสังกัดมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักในการขับเคลื่อนการจัดทาคารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ปีงบประมาณ 2561 และความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
2.2 เพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 มีผลการดาเนินงานตามคารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2561 รวมทั้งผลสาเร็จการพัฒนาคุณภาพของการบริหารจัดการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 เป็นไปตามเป้าหมายไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.3 เพื่อให้สถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 มีข้อมูลผลการ
ดาเนินงานใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการและปรับปรุงนโยบาย ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรี เขต 1 ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
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3. เป้าหมาย
3.๑ ผลผลิต
๑. บุคลากรในสังกัดมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักในการขับเคลื่อนการจัดทาคารับรอง การปฏิบัติ
ราชการปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
๒. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ มีผลการดาเนินงานตามคารับรองการ
ปฏิบัติราชการปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รวมทั้งผลความสาเร็จการพัฒนาคุณภาพของการบริหารจัดการสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ เป็นไปตามเป้าหมายไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
3.๒ ผลลัพธ์
สถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ มีข้อมูลผลการดาเนินงานใช้ใน
การวางแผนการบริหารจัดการและปรับปรุงนโยบาย ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ ให้
เหมาะสมยิ่งขึ้น
๓. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรม

เป้าหมาย

๑. จัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๑.๑ จัดทาคารับรองระหว่าง ผอ.สพป.ลบ.๑ กับ
จานวน ๒๕
รอง ผอ.สพป.ลบ.๑/ผอ.กลุ่ม และระหว่าง
เล่ม
รอง ผอ.สพป.ลบ.๑ กับบุคลากร
๑.๒ ประชุม ผอ.สพป., ผอ.กลุ่ม.และเจ้าหน้าที่เพื่อ จานวน ๑
ชี้แจงและลงนามการจัดทาคารับรองปฎิบัติราชการ
ครั้ง
ของ สพป.ลบ.๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๑.๓ จัดทาคารับรอง ระดับสถานศึกษา จัดทา
1๗๔
เอกสารคารับรองระหว่าง ผอ.สพป.ลบ.๑ กับ
โรงเรียน
ผอ.ร.ร.
๑.๔ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียนเพื่อ
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ชี้แจงและลงนามข้อตกลงการจัดทาคารับรอง
โรงเรียน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ระหว่าง ผอ.สพป.ลบ.๑
กับ ผอ.ร.ร.
๑.๕ จัดทารายละเอียดตัวชี้วัดตามคารับรองปฏิบัติ จานวน ๕๐
ราชการของ สพป.ลบ.๑ ปีงบประมาณ พ.ศ.
เล่ม
๒๕๖๑
๑.๖ จัดทาแบบเก็บข้อมูลการดาเนินงานตามคา
จานวน ๓
รับรองปฏิบัติราชการ ของ สพป. ลบ.๑ ทุกตัวชี้วัด
ครั้ง
รอบ ๖ เดือน รอบ ๙ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน

ระยะเวลา
ดาเนินการ
มีนาคม –
เมษายน
๒๕๖๑
มีนาคม –
เมษายน
๒๕๖๑
มีนาคม –
เมษายน
๒๕๖๑
มีนาคม –
เมษายน
๒๕๖๑
มีนาคม –
เมษายน
๒๕๖๑
มีนาคม
มิถุนายน
กันยายน
๒๕๖๑

ผู้รับผิดชอบ
นายไกรสิทธิ์ เกษี,
น.ส.ภคจิรา จันทร์แดง,
น.ส.ไพเราะ ยนตร์
ประเสริฐและคณะ
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ระยะเวลา
ดาเนินการ
มีนาคม
มิถุนายน
กันยายน
๒๕๖๑

๑.๗ จัดเก็บข้อมูลตามแผนปฏิบัติราชการ ของ
สพป.ลบ.๑ ทุกตัวชี้วัด
รอบ ๖ เดือน รอบ ๙ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน

จานวน
๓ ครั้ง

๑.๘ รายงานข้อมูลเข้าสู่ระบบโปรแกรม KRS และ
ARS ของ สพป.ลบ.๑ รอบ ๖ เดือน รอบ ๙ เดือน
และรอบ ๑๒ เดือน

จานวน
๓ ครั้ง

๑.๙ ติดตามตรวจสอบการรับรองข้อมูลในระบบ
โปรแกรม KRS และ ARS ของ สพฐ.ประสานแจ้ง
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดดาเนินการตามที่ สพฐ.สั่งการส่ง
ภายในกาหนดระยะเวลา

จานวน
๓ ครั้ง

๑.๑๐ จัดทาประกาศผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด

จานวน
๑ ครั้ง

มีนาคม
๒๕๖๑

๒ มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๒.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการ ติดตามและกากับดูแล
และคณะทางาน
๒.๒ ประชุมคณะทางาน มาตรฐานสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา

25 คน

๒.๓ การประเมินตนเอง ตามมาตรฐานสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และจัดทาเอกสารรายงาน

จานวน
๒ ครั้ง

กุมภาพันธ์ มีนาคม
๒๕๖๑
เมษายน –
กันยายน
๒๕๖๑
มิถุนายน
กันยายน
๒๕๖๑

\

จานวน
4 ครั้ง
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ผู้รับผิดชอบ

มีนาคม
มิถุนายน
กันยายน
๒๕๖๑
เมษายน
กรกฏาคม
กันยายน
๒๕๖๑
นายไกรสิทธิ์ เกษี, น.ส.ภค
จิรา จันทร์แดง, น.ส.
ไพเราะ ยนตร์ประเสริฐและ
คณะ
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4. งบประมาณที่ใช้
ประเภท ลักษณะ เวลา การใช้
งบประมาณ
ค่า
ไตร
นอก
ค่าใช้
ตอบ
ค่าวัสดุ มาส อื่นๆ
งบ
สอย
แทน
ที่ใช้

งบประมาณ
ที่

รายการกิจกรรมดาเนินการที่ต้องใช้
งบประมาณ

๑. จัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
- จัดทาเอกสารประกอบการประชุม
- ค่าเครื่องดื่มพร้อมอาหารว่างในการประชุม
- จัดทารูปเล่มรายละเอียด คารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๖๑ (กพร.)
๒. การดาเนินงานตามมาตรฐานสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
- ค่าเครื่องดื่ม พร้อมอาหารว่างในการประชุม
คณะทางาน
- ค่าเครื่องดื่ม พร้อมอาหารว่าง และอาหาร
กลางวันในการประชุมวิเคราะห์ และ
เสนอแนะการรายงานผล ของคณะทางาน
และของ ๓ องค์คณะ
- ค่าวัสดุ และค่าจัดทาเอกสารรายงานการ
ประเมินตนเอง
รวม
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

เงิน
งบ ฯ

1,500

๑,๕๐๐

2,500
6,000

๒,๕๐๐

1,๐00

๑,๐๐๐

๓,๐๐๐

๓,๐๐๐

๖,๐๐๐

๖,๐00

6,000

20,000
6,500 13,500
20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ขอถัวจ่ายทุกรายการ

๕. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลผลิต
๑. โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
และบุคลากรในสังกัดสามารถ
ดาเนินการตามคารับรองปฏิบัติ
ราชการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. บุคลากรในสังกัดทุกกลุ่มสามารถ
ดาเนินการตามมาตรฐานเขตพื้นที่
การศึกษา

เป้าหมายตัวชี้วัด

วิธีการวัด
และประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้

- โรงเรียนในสังกัดทุกโรง และ
การกรอกข้อมูล โปรแกรม KRS
บุคลากรในสังกัดรายงานข้อมูลตาม ตัวชี้วัด โปรแกรม และ ARS
ตัวชี้วัดได้ถูกต้อง ครบถ้วน
KRS, ARS
- ระดับความสาเร็จของการ
ดาเนินงานตามมาตรฐานเขตพื้นที่
การศึกษา อยู่ในระดับ 3.5 - 5

แบบประเมิน

แบบติดตาม
ประเมินผล
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โครงการลาดับที่
5
ชื่อโครงการ
ยกระดับการบริหารจัดการ สพป.ลบ 1 ด้วยเครือข่ายงานนโยบายและแผน
ความเชื่อมโยงสอดคล้องและการสนับสนุนนโยบายระดับต่าง ๆ
สนองโครงการเร่งด่วนตามนโยบาย สพฐ. ประจาปี 2561
๏ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
๏ กลยุทธ์ 11 ส่งเสริมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา
ให้มีความรับผิดชอบต่อผลการดาเนินงาน
กลยุทธ์ สพป.ลบ.๑ ประจาปี 2561
๏ กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
กลุ่มบริหารที่รับผิดชอบ กลุ่มนโยบายและแผน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายกุลจิตต์ รัชดาศิวะกุล , นางสาวศิรินทิพย์ ยงวณิชย์
และนางสุนทรี เหมือนเพ็ชร์
ลักษณะโครงการ
งานประจา
๑. หลักการและเหตุผล
กระบวนการวางแผนเป็นการกาหนดทิศทางหรือแนวทางการดาเนินงานในอนาคต ขององค์กร
เน้นกระบวนการและจุดมุ่งหมายรวมที่หน่วยงานหรือองค์กรมุ่งหวังให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้การ
บริหารและการจัดการขององค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1 จึงได้เน้นให้
หน่วยงานในสังกัดมีแนวทางและทิศทางการจัดการศึกษา ที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงานได้ ซึ่ง
แผนปฏิบัติการประจาปี เป็นแผนหนึ่งที่สามารถขับเคลื่อนภารกิจต่างๆไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้ ทั้งนี้
แผนปฏิบั ติการดั งกล่ าวต้องสอดคล้ องกับ นโยบายของกระทรวง กรม จังหวัด และองค์ก ร ที่ ผ่ านการกาหนด
ทางเลือกหรือแนวปฏิบัติในการดาเนินงาน และผ่านการวิพากษ์ลงมติเห็นชอบจากคณะกรรมการวิพากษ์กิจกรรม/
โครงการและงบประมาณ ประจ าปี 2561 จากความส าคั ญ ของแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ที่ ก ล่ า วข้ า งต้ น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 จึงได้จัดทาโครงการการ ยกระดับการบริหารจัดการ
สพป.ลบ 1 ด้วยเครือข่ายงานนโยบายและแผน ไว้เป็นเครื่องมือการบริหารจัดการภารกิจของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ต่อไป
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อใช้เป็นกรอบ ทิศทาง และแนวทางในการพัฒนาหน่วยงาน
๒.๒ เพื่อใช้เป็นคู่มือในการบริหารจัดการหน่วยงาน
๒.๓ เพื่อใช้เป็นกรอบบริหารจัดการงบประมาณของหน่วยงาน
2.4 เพื่อให้หน่วยงานมีกรอบในการวางแผนและตัดสินใจในการกาหนดทางเลือกในการ
บริหารงบประมาณ
2.5 เพื่อสร้างแนวทางในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีในปีต่อไป
2.6 เพื่อสนับสนุนสถานศึกษากรณีพบวิกฤตจากภัยธรรมชาติ
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๓. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 จั ดประชุมคณะกรรมการวิพ ากษ์กิจ กรรม/โครงการและงบประมาณ ประจาปี
2561 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 30 คน 3 ครัง้ ๆ ละ 1 วัน
3.1.2 จัดทาเอกสารแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 จานวน 100 เล่ม
3.1.3 มีเครือข่ายบุคลากรด้านการวิเคราะห์งบประมาณ จานวน 20 คน
3.1.4 จานวนสถานศึกษาที่พบวิกฤตภัยธรรมชาติในเบื้องต้น
3.2 เชิงคุณภาพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 มีแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษา ได้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่และนโยบายของต้น
สังกัดอย่างมีประสิทธิภาพ
๔. กิจกรรมหลักและกิจกรรมดาเนินงาน
ที่

กิจกรรมดาเนินการ

๑ จัดประชุมคณะกรรมการวิพากษ์กิจกรรม/โครงการ
2 จัดทาร่างเอกสารแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
2561 (งบพัฒนาและงบเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์) ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
เสนอคณะกรรมการฯ รับทราบและให้ความเห็นชอบ
3 จัดทาเอกสารแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ 2561 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
4 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนครึ่งปี ของแผนพัฒนา
การศึกษา ระยะ 4 ปี สพป.ลบ 1 เพื่อกาหนดทิศ
ทางการจัดการศึกษาและจัดทาเอกสารแผนฯ 4ปี
ฉบับทบทวนฯ
5 ประชุมคณะทางานวางแผนและวิเคราะห์ปัญหาการ
บริหารจัดการงบประมาณ
6 ประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรด้านการวิเคราะห์
งบประมาณ เพื่อสร้างเครือข่ายการขยายผลองค์ความรู้
7 ประชุมพิจารณาสนับสนุนงบประมาณให้สถานศึกษาที่พบ
วิกฤตภัยธรรมชาติในเบื้องต้น
8 นิเทศติดตามการขยายผลองค์ความรู้ด้านการวิเคราะห์
งบประมาณของเครือข่าย

ระยะ
เวลา
ดาเนินการ
พ.ย.
2560

ข้อมูล
ปีฐาน

เป้า
หมาย

2 ครั้ง

3 ครั้ง

30
เล่ม

70 เล่ม

100
เล่ม

100
เล่ม

ธ.ค.
2560

-

2 ครั้ง

ก.พ. – มี.ค.
2561

-

50เล่ม

-

1 ครั้ง/
10 คน
20 คน

-

10 คน

-

3 ครั้ง/
4 คน

ม.ค. 2561
ก.พ. 2561
ต.ค. 2560ก.ย. 2561
มี.ค. 2561ส.ค. 2561

ผู้รับ
ผิดชอบ
กิจกรรม
กุลจิตต์
รัชดาศิวะกุล
ศิรินทิพย์
ยงวณิชย์
สุนทรี
เหมือนเพ็ชร์
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5. งบประมาณที่ใช้
ที่

รายการที่ต้องใช้งบประมาณ

๑ จัดประชุมคณะกรรมการ
วิพากษ์กิจกรรมโครงการ
(30 คนX130 บาทX3 ครั้ง)
2 จัดทาเอกสารแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ 2561
ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี
เขต 1 จานวน 100 เล่ม
3 จัดประชุมทบทวน
ทิศทางการจัดการศึกษาของ
แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 4
ปี ของ สพป.ลบ 1
(30 คนX130 บาทX2 ครั้ง)
-จัดทาเอกสารแผนฯ 4 ปี
ฉบับทบทวนฯ 50 เล่ม
4 ประชุมคณะทางานวางแผน
และวิเคราะห์ปัญหาการบริหาร
จัดการงบประมาณ (10 คนX
130 บาท)
5 ประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากร
ด้านการวิเคราะห์งบประมาณ
เพื่อสร้างเครือข่ายการขยายผล
องค์ความรู้
(20 คนๆละ 130 บาท)
6 จัดประชุมการบริหารงาน
จัดการโรงเรียนขนาดเล็กและ
งานบริหารภาระงาน
กลุ่มนโยบายและแผน
ประมาณ 6 ครั้ง
7 -ประชุมพิจารณามาตรการ
ช่วยเหลือสถานศึกษาที่พบ
วิกฤตภัยธรรมชาติ
-จัดสรรงบประมาณให้
สถานศึกษาที่พบวิกฤตภัย
ธรรมชาติ

งบประมาณ
นอก
เงินงบ ฯ
งบ
11,700

ประเภท ลักษณะ เวลา การใช้งบประมาณ
ตอบ
ไตรมาส
ใช้สอย
วัสดุ
อื่นๆ
แทน
ที่ใช้
11,700
1

20,000

20,000

1-2

7,800

7,800

1-2

10,000

10,000

1-2

1,300

1,300

1-2

2,600

2,600

1-2

10,000

10,000

1-4

1,000

1,000

1-4

40,000

40,000
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8 นิเทศติดตามผลการ
ดาเนินงานตามภาระงานกลุ่ม
นโยบายและแผน
9 ค่าวัสดุดาเนินโครงการ
10 การประชุมการประเมินผล
โครงการ
รวม
รวมงบประมาณ

งบประมาณ
นอก
เงินงบ ฯ
งบ
5,000
10,000
1,200
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ประเภท ลักษณะ เวลา การใช้งบประมาณ
ตอบ
ไตรมาส
ใช้สอย
วัสดุ
อื่นๆ
แทน
ที่ใช้
5,000
3-4
10,000

1-4

1,200

120,600
110,600 10,000
1-4
120,600-(หนึ่งแสนสองหมื่นหกร้อยบาทถ้วน) ขอถัวจ่ายทุกรายการ

๖. การประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
1.แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 มี
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และจุดเน้นที่ครอบคลุม
ภารกิจการจัดการศึกษาที่ตอบสนองต่อนโยบายของต้นสังกัด
2. ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในแผนปฏิบัติการประจา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ ก ษาลพบุ รี เขต 1มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ กลยุ ท ธ์ ข อง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
3. ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบภัยธรรมชาติได้รับ
สนับสนุนงบประมาณในเบื้องต้น
4. ร้อยละการนิเทศติดตามผลการดาเนินงาน จัดทาแผน
ปฏิบัติการของสถานศึกษา
เชิงคุณภาพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาลพบุรี เขต 1
สามารถส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยและ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้สอดคล้องกับนโยบายของ
กระทรวง สพฐ. จังหวัด และองค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย
วิธีการวัด
ตัวชี้วัด และประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน

ความ ตรวจสอบเอกสาร
ถูกต้อง/
สมบูรณ์

แบบ
ตรวจสอบ

ความ
ถูกต้อง/
สมบูรณ์

ตรวจสอบเอกสาร

แบบ
ตรวจสอบ

ร้อยละ
100
ร้อยละ
100

ตรวจนับ

แบบตรวจนับ

ร้อยละ
100

ตรวจสอบเอกสาร แบบติดตาม/
แผนปฏิบัติการฯ
รายงาน
โครงการ
ตรวจสอบการ แบบติดตาม/
รายงานกิจกรรม/
รายงาน
โครงการ
โครงการ
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โครงการลาดับที่
6
ชื่อโครงการ
การกากับติดตามประสิทธิภาพงานทั้งระบบ
ความเชื่อมโยงสอดคล้องและการสนับสนุนนโยบายระดับต่าง ๆ
ยุทธศาสตร์ สพฐ. ประจาปี 2561
๏ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ์ สพป.ลบ.๑ ประจาปี 2561
๏ กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
กลุ่มบริหารที่รับผิดชอบ กลุ่ม นโยบายและแผน. กลุ่มงาน ติดตามประเมินผลและรายงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายกุลจิตต์ รัชดาศิวะกุล นางประครอง แก้วดวงเล็ก นางกชพรรณ พุกาธร
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง/งานประจา
๑. หลักการและเหตุผล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ เป็นองค์กรหลักในการจัดส่งเสริม และสนับสนุน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด กอปรกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แ ห่ ง ช า ติ พ . ศ . ๒ ๕ ๔ ๒ ห ม ว ด ๖ ม า ต ร า ๔ ๘ ก า ห น ด ใ ห้ ห น่ ว ย ง า น ต้ อ ง ด า เ นิ น ก า ร
จัดทารายงานประจาปีเสนอต่อหน่วยงานต้น
สังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชน
อีกทั้งพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจ การบ้ านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้กาหนดหลั กเกณฑ์และวิธีการบริหารราชการเพื่อให้ เกิดการบริห ารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี เกิดประโยชน์สูงสุดของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อภารกิจของรัฐ โดยกาหนดให้ส่วนราชการ
จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ
ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ เพื่อนาสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จึงได้มีการติดตาม
และประเมินผลความก้าวหน้าการดาเนินงานการจัดการศึกษา ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี
เขต ๑ รองรับการตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จัดทารายงานผลการดาเนินงานประจาปี สามารถนาข้อมูลผลการดาเนินงานดังกล่าว มาใช้ในการวางแผนการบริหาร
จัดการและปรับปรุงนโยบายให้เหมาะสมยิ่งขึ้นไป
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ มีผลการ
ติดตามและประเมินความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนนโยบาย เสนอหน่วยตรวจติดตาม
๒. เพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ มีเอกสารรายงานผลกาดาเนินงาน
ประจาปี
เผยแพร่ต่อหน่ว ยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
สาธารณชน
๓. เป้าหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
๑. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ มีผลการ
ติดตามและประเมินความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนนโยบาย
๒. เอกสารรายงานผลการดาเนินงานประจาปี
รร ยงานการ
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๓.๒ เชิงคุณภาพ
๑. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ มีผลการดาเนินงานรายงานหน่วยงาน
ทุกระดับ
๒
วางแผนการบริหารจัดการ ปรับปรุง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นไป

และนโยบาย ของ

๔. กิจกรรมหลักและกิจกรรมดาเนินงาน
ที่

กิจกรรมดาเนินการ

ข้อมูล
เป้าหมาย
ปีฐาน
กิจกรรม
๒ ครั้ง รายงานผลการ
ดาเนินงานโครงการ
ในแผนปฏิบัติการ

๑ ติดตา
ผลการดาเนินงานตามโครงการ
ในแผนปฏิบัติการ
ลพบุรี เขต ๑
และตามนโยบาย สพฐ. และจัดทา
รูปเล่มเอกสารรายงาน
2 ติดตาม
ผล
การ ๒ ครั้ง
ดาเนินงาน
ของผู้ตรวจราชการสานันายกรัฐมนตรี
และจัดทารูปเล่มเอกสารรายงาน

3 ติดตาม
ผล
๓ ครั้ง
การดาเนินงาน
ของ
ผู้ตรวจราชการกระทรวง ศึกษาธิการ
และจัดทารูปเล่มเอกสารรายงาน
4 ติดตาม
ผล
๓ ครั้ง
การดาเนินงาน
ของ
๓ และจัดทารูปเล่ม
เอกสารรายงาน
5 การติดตามผลการดาเนินงานในระบบ ตลอด
โปรแกรม e-me
ปี
- จัดทา
- จัดทา
- รายงานการ
- รายงานการติดตาม
- รายงานข้อมูลการอ่านการเขียน
- จัดทาข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน DLTV
- จัดทาข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน BBL
- จัดทารูปเล่มสรุปรายงานผล
การดาเนินงานโครงการสาคัญ
- จัดทา

รายงานผลการ
ดาเนินงานผู้ตรวจ
ราชการสานัก
นายกรัฐมนตรี
รายงานผลการ
ดาเนินงานผู้ตรวจ
ราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ
รายงานผลการ
ดาเนินงาน

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
กิจกรรม
มี.ค. ,มิ.ย,ก.ย. กุลจิตต์
๒๕60
รัชดาศิวะกุล
ประครอง
แก้วดวงเล็ก
กชพรรณ
ต.ค.
พุกาธร
2560
–
ก.ย.
2561
ต.ค. 2560
–
ก.ย. 2560
ต.ค. 2560 –
ก.ย. 2561

มีข้อมูล และรายงานผล ต.ค. 2560 –
การดาเนินงาน
ก.ย. 2561
ในระบบโปรแกรม
อิเล็กทรอนิกส์
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ที่

ข้อมูล
ปีฐาน

กิจกรรมดาเนินการ

เป้าหมายกิจกรรม

6
การ
- ประชุมคณะกรรมการ
ของ สพป.ลพบุ รี เขต ๑
(วันประเมิน ๒ ระยะ)
แจ้งแนวทางการติดตามและ
กากับติดตามผลการดาเนินงานเตรียมรับ
การติดตาม ๒ ระยะๆละ ๓ ครั้ง
-

๓
ครั้ง

ผอ.สพป. / รอง ผอ.
สพป. / ผอ.กลุ่ม /
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

๖
ครั้ง

ทุกคนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดทาข้อมูล
ผลการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินการ
-ธค.
2560
- .
2560
ต.ค. 2560
–
ก.ย. 2560
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ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม

๗๐ เล่ม

ของ สพป.ตามกลยุทธ์ สพฐ.
๒ ระยะ จานวน ๗๐ เล่ม (วันรับ
การประเมิน)
-จัดทารูปเล่มเอกสารรายงานผล
๑
รายงานผล
การดาเนินงาน
ต้นฉบับ การดาเนินงาน
ประจาปี

2561 –
2562

๕. งบประมาณที่ใช้
งบประมาณ

รายการกิจกรรมดาเนินการ
ที่ต้อง ใช้งบประมาณ

ที่

๑ ค่าวัสดุการดาเนินงาน
๒ จัดทารูปเล่มเอกสาร
- เอกสารรายงาน

ประเภท ลักษณะ เวลา การใช้งบประมาณ
ไตร
อื่น
เงินงบ นอกงบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
มาส
ๆ
ที่ใช้
๒4,๐๐๐
๒4,๐๐๐
๒
๑-๔
1,350
1,350

2 ครั้ง 30 เล่ม
2 ครั้ง 50 เล่ม

2,500

2,500
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งบประมาณ

รายการกิจกรรมดาเนินการ
ที่ต้อง ใช้งบประมาณ

ที่

ติดตาม

เอกสารการ

ประเภท ลักษณะ เวลา การใช้งบประมาณ
ไตร
อื่น
เงินงบ นอกงบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
มาส
ๆ
ที่ใช้
11,150
11,150

2 ครั้ง 70 เล่ม
-

30,000

30,000

15,000

15,000

จานวน ๓๐๐
๓

รประชุม
และ ค่าของที่ระลึก
มอบคณะกรรมการประเมินฯ
รวม
84,000
60,000 ๒4,๐๐๐
รวมงบประมาณ
84,000-(แปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ขอ

2-4

๒-๔

๖. การประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ด้านปริมาณ
๑. รอง ผอ.สพป./ผอ.กลุ่ม ผอ.รร. เจ้าหน้าที่
ได้รับรู้ แนวทางการติดตามผลการดาเนินงาน
๒ . เ อ ก ส า ร ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น
ความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนนโยบาย และ
การตรวจติดตาม
๓. เอกสารรายงานผลการดาเนินงานประจาปี

เป้าหมายตัวชี้วัด
ที่กาหนดไว้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

- สถานศึ ก ษา และ
สพป. สามารถรับ
การตรวจติดตาม ได้
ค ร บ ถ้ ว น ต า ม
ี่กาหนด
-

ผลการประเมิน
เอกสาร

เครื่องมือ
ที่ใช้
ประเมิน
เอกสาร
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ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ด้านคุณภาพ
๑. รอง ผอ.สพป. /ผอ.กลุ่ม / ผอ.รร. / เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจ
การจัดทารายงานผลการ
ตรวจติดตาม
๒. สถานศึกษา และ สพป.ลบ ๑ มีข้อมูลผลการดาเนินงานอย่างมี
คุณภาพ เพื่อรายงานผลการดาเนินงานต่อผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ สตผ.สพฐ. / กพ .สพฐ. และนาข้อมูลมาใช้ในการ
วางแผนการบริหารจัดการและปรับปรุง
๓
1

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ทีก่ าหนดไว้

51

วิธีการวัด เครื่องมือ
และ
ทีใ่ ช้
ประเมินผล ประเมิน
แบบ
ประเมิน
เอกสาร
รายงานผล

แบบ
ประเมิน
เอกสาร
รายงาน
ผล
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โครงการลาดับที่
ชื่อโครงการ

7
การพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ
ของ สพป.ลบ 1
ความเชื่อมโยงสอดคล้องและการสนับสนุนนโยบายระดับต่าง ๆ
สนองโครงการเร่งด่วนตามนโยบาย
สพฐ. ประจาปีปี 2561
๏ ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
สพป.ลบ.๑ ประจาปี 2561
๏ กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
กลุ่มบริหารที่รับผิดชอบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสหรัฐ คงมานะ และ นางสาวกรรณิการ์ สาเข้ม
ลักษณะโครงการ
ใหม่
๑. หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
มีการใช้งานเพื่อใช้ในระบบโปรแกรมต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนและค้นหาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจากอินเตอร์เน็ต
ซึ่งยังอยู่ในวงจากัด ไม่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 และสถานศึกษา
ทุกแห่งในสังกัด ทาให้การจัดการเรียนการสอน การค้นคว้าข้อมูล ไม่สามารถทาได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากปัญหา
ดังกล่าว จึงควรได้มีการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้ครอบคลุมพื้นที่บริการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 อย่างทั่วถึง จึงจัดทาโครงการ การพัฒนาเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการข้อมูลสารสนเทศของ สพป.ลบ 1 และสถานศึกษา ขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
๒.1 เพื่อพัฒนาเครือข่ายทุกระบบสัญญาณให้สามารถใช้งานได้ครอบคลุมพื้นที่ของสานักงาน
เขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
๒.2 เพื่อให้หน่วยงานทุกระดับ สามารถเชื่อมต่อและค้นคว้าข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตได้ในทุก ๆ ครั้งที่
มีการขอใช้
๓. เป้าหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ครู – อาจารย์ นักเรียน
นักศึกษา ทุกคน สามารถใช้งานจากระบบได้
๓.๒ เชิงคุณภาพ
หน่วยงานทุกระดับใช้งานจากระบบเครือข่าย
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๔. กิจกรรมหลักและกิจกรรมดาเนินงาน
ที่

กิจกรรมดาเนินการ

๑ ปรับปรุงและพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ ของ สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
2 การจัดหาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนา
เครือข่ายทุกระบบสัญญาณ

ข้อมูลปี
ฐาน
-

เป้าหมาย
กิจกรรม
ร้อยละ
100

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ต.ค. 2560ก.ย. 2561

-

ร้อยละ
100

ต.ค. 2560ก.ย. 2561

ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม
สหรัฐ
คงมานะ
กรรณิการ์
สาเข้ม

๕. งบประมาณที่ใช้
ที่

รายการที่ต้องใช้
งบประมาณ

งบประมาณ
นอก
เงินงบ ฯ
งบ
40,000

ประเภท ลักษณะ เวลา การใช้งบประมาณ
ตอบ
ไตรมาส
ใช้สอย วัสดุ
อื่นๆ
แทน
ที่ใช้
40,000
1-4

1 ค่าจ้างเหมาบริการปรับปรุง
และพัฒนาระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต
2 จัดหาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใน 35,000
35,000
1-4
การพัฒนาเชื่อมต่อเครือข่าย
ทุกระบบสัญญาณ
3 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
24,600
24,600
1-4
ซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์
ที่เกี่ยวกับการเชื่อต่อทุก
ระบบสัญญาณ
รวม
99,600
99,600
รวมงบประมาณ
99,600 บาท (เก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) ขอถัวจ่ายทุกรายการ
๖. การประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.เชิงปริมาณ
จานวนบุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรี เขต 1 / ครู – อาจารย์ นักเรียน / นักศึกษา

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน

ทุกคน
ในสังกัด

ตรวจนับ

แบบสารวจ
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โครงการที่
8
ชื่อโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงาน ของ สพป.ลบ 1
ความเชื่อมโยงสอดคล้องและการสนับสนุนนโยบายระดับต่าง ๆ
กลยุทธ์ สพฐ. ปี 2559
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ์ สพป.ลบ.๑ ปี 2559
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มนโยบายและแผน (ส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายกุลจิตต์ รัชดาศิวะกุล , น.ส.ศิรินทิพย์ ยงวณิชย์
1.หลักการและเหตุผล
การบริหารจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จะเกิดประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลได้นั้น องค์ประกอบสาคัญที่มีบทบาทสาคัญเป็นอย่างยิ่งขององค์กร คือบุคลากรที่มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจและตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย ให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ซึ่งจะส่งผลต่อ
การบริหารจัดการที่มีคุณภาพของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งนี้ การบริหารจัดการดังกล่าวจาเป็น ต้องมี
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ สาหรับการประสานงาน การบริหารจัดการและ การดาเนินงาน ให้ดาเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จึงได้จั ดทาโครงการนี้ ขึ้น เพื่อส่ งเสริ มประสิทธิภ าพการบริห ารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภ าพงานของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ ต่อไป
๒. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ ได้รับการสนับสนุน
การปฏิบัติงาน
2.2 เพื่อให้การบริหารจัดการและการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรี เขต ๑ ดาเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ บุคลากรได้รับการสนับสนุนการปฏิบัติงาน
3.2 เชิงคุณภาพ การบริหารจัดการและการดาเนินงาน ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ดาเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรม

๑ ประสานการดาเนินงาน ระหว่าง สพป.ลบ.๑
กับหน่วยงานในระดับกระทรวง/จังหวัด/ท้องถิ่น
2 สนับสนุนการดาเนินงานกลุ่มต่างๆ
ใน สพป.ลบ 1 ตามนโยบาย สพป.ลบ 1
๒ สนับสนุนการดาเนินงานและติดตามการ
ดาเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด

ข้อมูล
ระยะเวลา
เป้าหมาย
ปีฐาน
ดาเนินการ
50
60 ครั้ง ต.ค. 2560 ครั้ง
ก.ย. 2561
8 กลุ่ม/ 8 กลุ่ม/
16 ครั้ง 24 ครั้ง
162
162
โรงเรียน โรงเรียน

ผู้รับ
ผิดชอบ
กลุ่มนโยบาย
และแผน
สพป.ลบ.๑

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2561 สพป.ลบ 1

5. งบประมาณที่ใช้
รายละเอียดการใช้งบประมาณ
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ (งบ
ดาเนินงาน) และโครงการอื่นๆ ที่ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจาก ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น
400,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน) ถัวจ่ายทุกรายการ
6.การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ด้านปริมาณ
ร้อยละของบุคลากรได้รับการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน
ด้านคุณภาพ
ระดับความสาเร็จของการบริหารจัดการและ
การดาเนินงาน ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ดาเนินไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

วิธีการวัด
และประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้

ร้อยละ ๑๐๐

สารวจความคิดเห็น

แบบสารวจ

ระดับ ดี

สารวจความคิดเห็น

แบบสารวจ
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โครงการที่
9
ชื่อโครงการ
ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบาย สพป.ลบ 1
ความเชื่อมโยงสอดคล้องและการสนับสนุนนโยบายระดับต่าง ๆ
สนองโครงการเร่งด่วนตามนโยบาย สพฐ. ประจาปี 2561
๏ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
๏ กลยุทธ์ 11 ส่งเสริมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา
ให้มีความรับผิดชอบต่อผลการดาเนินงาน
กลยุทธ์ สพป.ลบ.๑ ประจาปี 2561
๏ กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
หน่วยงานรับผิดชอบ
กลุ่มนโยบายและแผน (ส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายกุลจิตต์ รัชดาศิวะกุล , น.ส.ศิรินทิพย์ ยงวณิชย์
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
๑. หลักการและเหตุผล
การบริหารจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จะเกิดประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลได้นั้น บุคลากรในสานักงานเป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญอย่างยิ่ง ในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจและตาม
นโยบายที่ไ ด้รั บ มอบหมายจากส านั ก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้น ฐานและกระทรวงศึก ษาธิก าร ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการศึกษา จึงมี ความจาเป็นต้องพัฒนาบุ คลากร สนับสนุนการ
ดาเนินงานของบุคลากร ในสังกัดให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของหน่วยงาน จากความจาเป็น
ดังกล่าวจึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้บุคลากร ในสังกัดได้รับการพัฒนาสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ
2.2 เพื่อให้บุคลากรทุกระดับสามารถปฏิบัติภารกิจตามนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรม

๑ ประชุมบุคลากรในสังกัด เพื่อรับทราบภารกิจ
นโยบายและกากับติดตามงาน
๒ ปฏิบัติงานตามภารกิจและนโยบายที่หน่วยงาน
ต้นสังกัดทุกระดับกาหนดให้ดาเนินการ
ระหว่างปี

ข้อมูล
ปีฐาน
-

เป้าหมาย
75 คน
ร้อยละ
๑๐๐

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ต.ค. 2560
ก.ย. 2๕61

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มนโยบาย
และแผน
สพป.ลบ.๑
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4.งบประมาณที่ใช้
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในสังกัดและสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 (งบดาเนินงาน)และภารกิจสาคัญอื่นที่ต้นสังกัดกาหนดให้ดาเนินการ
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) ถัวจ่ายทุกรายการ
5.การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ
ร้ อ ยละของบุ ค ลากรที่ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ร้อยละ 100
อบรมสั ม มนาปฏิ บั ติ ง านตามนโยบาย
สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ
เชิงคุณภาพ
1.ร้อยละของภารกิจตามนโยบาย
ร้อยละ 100
ดาเนินการได้ตามนโยบาย
2.ร้อยละของบุคลากรทีป่ ฏิบัติงานได้
ร้อยละ 100
อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการวัด
และประเมินผล

เครื่องมือ
ที่ใช้ประเมิน

สารวจความคิดเห็น

แบบสารวจ

สารวจความคิดเห็น

แบบสารวจ

สารวจความคิดเห็น

แบบสารวจ
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โครงการลาดับที่
ชื่อโครงการ

10
อบรมเชิงปฏิบัติการ พรบ.จัดซื้อจัดจ้างปี 2560 และการยื่นขอรับบาเหน็จบานาญ
ด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pension’Electronic Filing)
ความเชื่อมโยงสอดคล้องและการสนับสนุนนโยบายระดับต่าง ๆ
กลยุทธ์ สพฐ. ประจาปี 2561
๏ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
๏ กลยุทธ์ที่ 11 ส่งเสริมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา ให้มีความรับผิดชอบต่อผลการดาเนินงาน
กลยุทธ์ สพป.ลบ.๑ ประจาปี 2561
๏ กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
กลุ่มบริหารที่รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางภาวนา นันทศรี และคณะ
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
๑. หลักการและเหตุผล
การบริหารงานขององค์กรให้ประสบความสาเร็จ การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นเรื่องหนึ่งที่มีความสาคัญ ซึ่งด้านการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ที่เป็นปัจจัย
สาคัญของการบริหารงานขององค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ
จะต้องโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ตลอดจนการเรียนรู้และ
ติดตามปัญหาและแนวทางแก้ไขเพื่อให้การปฏิบัติงาน ด้านการจัดซื้อจัดจ้างแลบริหารพัสดุถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
อีกทั้ง กระทรวงการคลัง ได้กาหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการยื่นขอรับบาเหน็จบานาญด้วยตนเองทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (Pension’Electronic Filing) ผ่านระบบบาเหน็จบานาญ เพื่อให้การยื่นขอรับบาเหน็จบานาญเป็นไป
ด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ผู้มีสิทธิยื่นขอรับบาเหน็จบานาญสามารถติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงาน
ของทางราชการได้ตลอดเวลา โดยให้ผู้มีสิทธิยื่นขอรับบาเหน็จบานาญด้วยตนเองผ่านระบบเครือข่ายของ
กรมบัญชีกลาง โดยให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2558 เป็นต้นไปนั้น
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการอบรม เชิง
ปฏิบัติการพรบ.จัดซื้อจัดจ้างปี 2560 และการยื่นขอรับบาเหน็จบานาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์
(Pension’Electronic Filing) นี้ขึ้นสาหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียน และข้าราชการที่จะเกษียณอายุใน
ปีงบประมาณ 2561
๒. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน ทราบถึงหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับพรบ.การ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
2.2 เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนสามารถดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ
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2.3 เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้างประจาที่พ้นจากราชการปี 2561 ยื่นขอรับบาเหน็จบานาญด้วยตนเอง
ทางอิเล็กทรอนิกส์(Pension’Electronic Filing)
2.4 เพื่อให้ผู้มีสิทธิติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานเรื่องบาเหน็จบานาญของทางราชการได้ตลอดเวลา
๓. เป้าหมาย
3.๑ เชิงปริมาณ
3.1.1 เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน จานวน 162 คน
3.1.2 ข้าราชการและลูกจ้างประจาที่พ้นจากราชการปี 2561 จานวน 160 คน
3.๒ เชิงคุณภาพ
3.2.1 เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน มีความรู้ ความเข้าใจหลักการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ
3.2.2 เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนสามารถดาเนินการจัดจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐได้
3.2.3 ข้าราชการและลูกจ้างประจาที่พ้นจากราชการปี 2561และมีสิทธิได้รับบาเหน็จบานาญ ทุกคน
สามารถยื่นขอรับบาเหน็จบานาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pension’Electronic Filing)
3.2.4 ผู้มีสิทธิสามารถติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานบาเหน็จบานาญของทางราชการได้
ตลอดเวลา
๔. กิจกรรมหลักและกิจกรรมดาเนินงาน
ที่

กิจกรรมดาเนินการ

๑ อบรม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐปี 2560
2 การยื่นขอรับบาเหน็จบานาญด้วยตนเองทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (Pension’Electronic Filing)

ข้อมูลปี
ฐาน
162 คน

เป้าหมาย
กิจกรรม
162 คน

160 คน

160 คน

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
กิจกรรม
ต.ค. 2560 ภาวนา
นันทศรีและ
คณะ
พ.ค. 2561 ภาวนา
นันทศรีและ
คณะ
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๕. งบประมาณที่ใช้
ที่

รายการที่ต้องใช้
งบประมาณ

๑ อบรม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐปี 2560
2 การยื่นขอรับบาเหน็จ
บานาญด้วยตนเองทาง
อิเล็กทรอนิกส์
(Pension’Electronic
Filing)
รวม
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

งบประมาณ

ประเภท ลักษณะ เวลา การใช้งบประมาณ
ไตรมาส
เงินงบ ฯ นอกงบ ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ
อื่นๆ
ที่ใช้
39,480
9,600
23,400 6,480
1
40,520

80,000

9,600

28,400 2,520

3

19,200 51,800 9,000
80,000-(แปดหมื่นบาทถ้วน)ขอถัวจ่ายทุกรายการ

๖. การประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑. ปริมาณ
1.1 อบรมพรบ.จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ปี 2560 ให้กับครูพัสดุทุกคนทุก
โรงเรียน
1.2 การยื่นขอรับบาเหน็จบานาญ
ด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์
(Pension’Electronic Filing)
ของข้าราชการเกษียณอายุราชการ
๒. คุณภาพ
2.1 เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน
มีความรู้ ความเข้าใจหลักการจัดซื้อ
จัดจ้างตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ

เป้าหมายตัวชี้วัด

วิธีการวัดและประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน

162 คน

ความครบถ้วน

การตรวจนับ

ร้อยละ 100

ความครบถ้วน

การตรวจนับ

ร้อยละ 95

จากการรายงานผล
การดาเนินงาน

แบบรายงาน
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โครงการลาดับที่
11
ชื่อโครงการ
พัฒนาการดาเนินงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืน ประจาปี ๒๕๖๑
ความเชื่อมโยงสอดคล้องและการสนับสนุนนโยบายระดับต่าง ๆ
สนองโครงการเร่งด่วนตามนโยบาย สพฐ
กลยุทธ์ สพฐ. ปี ๒๕๖๑
 กลยุทธ์ที่ ๒ การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน
ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ
 จุดเน้นด้านผู้เรียน ข้อ ๑.๒ นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด
มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม
กลยุทธ์ สพป.ลบ.๑ ปี ๒๕๖๑
 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน
กลุ่มบริหารที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางดารนี โพธิ์ศรี
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
๑. หลักการและเหตุผล
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในประเทศไทย รัฐบาลได้มีนโยบายดาเนินการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดมาตลอดด้วยวิธีการในบริบทของพลังมวลชนต่างๆในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ
ด้วยพลังแผ่นดินในการพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา มี
ความรู้ ความสามารถและมีคุณธรรม จริ ย ธรรม ดาเนินวิถีชีวิตที่เป็นสุ ขตามที่สั งคมมุ่ งหวัง การป้องกันและการ
ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษาที่มีพฤติกรรมไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ร้านเกมส์
การพนัน หนีเรียน ทะเลาะวิวาท ก่ออาชญากรรม เป็นปัญหาสังคมที่ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ ต้องเข้าไปช่วยเหลือและ
แก้ไขไม่ให้ มีพฤติ กรรมเสี่ยง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ ในฐานะศูนย์อานวยการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจาจังหวัดลพบุรี ได้หาวิธีการหลายหลากรูปแบบเพื่อที่จะป้องกัน
และแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เบาบางและหมดไป จึงได้จัดทาโครงการป้องกันและแก้ไขปัญ หายาเสพติดในสถานศึกษา
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อช่วยให้สถานศึกษามีมาตรการป้องกันและการป้องปรามติดตามผู้จาหน่าย
และผู้เสพและมาตรการความปลอดภัยเป็นการเพิ่มความมั่นใจในการต่อสู้กับปัญหายาเสพติดและแหล่งอบายมุข
รอบสถานศึกษา ให้สถานศึกษามีระบบการป้องกั นที่เข้มแข็งและยั่งยืน จึงให้มีการดาเนินงาน ๕ มาตรการได้แก่
มาตรการป้องกัน มาตรการรักษา มาตรการเฝ้าระวัง มาตรการบริหารจัดการ และกลยุทธ์ ๔ ต้อง ๒ ไม่ คือ ต้องมี
แผนงาน ต้องมีระบบข้อมูล ต้องมีเครือข่าย และ ๒ ไม่ คือ ไม่ปกปิดข้อมูล ไม่ไล่ออก เป็นแนวทางการดาเนิ นงานของ
สถานศึกษา
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา
๒.๒ นักเรียน/นักศึกษา เยาวชน ทั้งในและนอกสถานศึกษา สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ในทางด้านสังคมได้อย่างมีความสุข
๒.๓ สามารถยับยั้งและช่วยเหลือเด็กและเยาวชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
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๒.๔ สามารถปลูกจิตสานึกเยาวชนให้มีความตระหนักถึงปัญหาต่าง ๆ ที่มีผลกระทบด้านสังคม
๒.๕ บุคลากรในองค์กรสามารถปฏิบัติงานในรูปแบบการบรูณาร่วมกันกับผู้นาท้องถิ่น และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีระบบ
๓. เป้าหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
(๑) สถานศึกษาในสังกัดดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกโรงเรียน
(๒) สถานศึกษามีเครือข่ายในการดาเนินงานป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดและอบายมุข
ร่วมกันทุกโรงเรียน
(๓) สถานศึกษาดาเนินงานห้องเรียนสีขาวตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการทุกโรงเรียน
๓.๒ เชิงคุณภาพ
(๑) นักเรียนในสังกัดสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางด้านสังคมได้อย่างมีความสุข
(๒) นักเรียนในสังกัดได้รับการดูแลให้มีชีวิตที่ปลอดภัยห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุข
(๓) บุคลากรในองค์กรสามารถปฏิบัติงานในรูปแบบการบูรณาการร่วมกับเครือข่ายและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นระบบ
๔. กิจกรรมหลักและกิจกรรมดาเนินงาน
ที่

กิจกรรมดาเนินการ

๑ อบรมให้ความรู้การดาเนินงาน
ห้องเรียนสีขาว และโครงการ
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพ
ติดและอบายมุข
๒ คัดเลือกสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ข้อมูลปี
ฐาน

เป้าหมาย
กิจกรรม
ผู้บริหาร
สถานศึกษาใน
สังกัดทุกโรงเรียน

ระยะเวลา
ดาเนินการ
มค. – กย.๖๑

ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม
นางดารนี โพธิ์ศรี

โรงเรียนในสังกัด
ทุกโรงเรียน

ก.พ. – เม.ย.๖๑

นางดารนี โพธิ์ศรี

๕. งบประมาณที่ใช้
งบประมาณ
ที่
๑

รายการกิจกรรมดาเนินการที่
ต้องใช้งบประมาณ
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
ใช้ในการดาเนินการอบรม
พัฒนาสถานศึกษาสีขาวปลอด
ยาเสพติดและอบายมุขอย่าง
ยั่งยืน ประจาปี ๒๕๖๑

ประเภท ลักษณะ เวลา การใช้งบประมาณ

เงิน
นอก
ค่า
ค่าใช้
ค่า อื่น ๆ ไตรมาส
งบฯ
งบ ตอบแทน
สอย
วัสดุ
ที่ใช้
๘๘,๔๐๐
๖,๐๐๐ ๗๙,๔๐๐ ๓,๐๐๐
๓–๔
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งบประมาณ
ที่
๒

รายการกิจกรรมดาเนินการที่
ต้องใช้งบประมาณ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
คัดเลือกสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ปีการศึกษา ๒๕๖๐
รวม
รวมทั้งสิ้น

ประเภท ลักษณะ เวลา การใช้งบประมาณ

เงิน
นอก
ค่า
งบฯ
งบ ตอบแทน
๑๐.๐๐๐
๑๐,๐๐๐

ค่าใช้
สอย

ค่า
วัสดุ

อื่น ๆ ไตรมาส
ทีใ่ ช้
๓-๔

๙๘,๔๐๐
๑๖,๐๐๐ ๗๙,๔๐๐ ๓,๐๐๐
98,400 บาท (เก้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ขอถัวจ่ายทุกรายการ

๖. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.ปริมาณ
ร้อยละของนักเรียน
ผู้เสพ / กลุ่มเสี่ยงลดลง
2.คุณภาพ
๒.๑ ร้อยละของนักเรียน
ได้รับการดูแลให้รู้จักป้องกัน
ตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด
และอบายมุข
๒.๒ ร้อยละของผู้บริหาร
และครูที่สามารถจัดกิจกรรม
ป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายา
เสพติดในสถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

วิธีการวัดและ
ประเมินผล
๑. ประเมิน/ตรวจติดตาม
ผลการดาเนินงานของ
โรงเรียน
๒. แบบรายงานนักเรียน
กลุ่มเสี่ยง

เครื่องมือ
ที่ใช้
-แบบ
ประเมิน

ร้อยละ 100

๑. ประเมิน/ตรวจติดตาม
ผลการดาเนินงานของ
โรงเรียน

-แบบ
ประเมิน

ร้อยละ 100

๒. แบบรายงานนักเรียน
กลุ่มเสี่ยง

-แบบ
รายงาน

เป้าหมายตัวชี้วัด
นักเรียนกลุ่มเสี่ยงในโรงเรียน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาลพบุรี เขต ๑ ที่ปรากฏข่าวสาร
ด้านยาเสพติด ลดลง ร้อยละ 3

-แบบ
รายงาน
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โครงการลาดับที่
12
ชื่อโครงการ
การสร้างความเข้มแข็งสภานักเรียน ประจาปีงบประมาณ ๒๕61
ความเชื่อมโยงสอดคล้องและการสนับสนุนนโยบายระดับต่าง ๆ
สนองโครงการเร่งด่วนตามนโยบาย สพฐ.
กลยุทธ์ สพฐ. ปี2561
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
กลยุทธ์ สพป.ลบ.1
กลยุทธ์ที่ 3 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลุ่มบริหารที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางภาสิณี มาตยานุมตย์
ลักษณะโครงการ
งานประจา
1. หลักการและเหตุผล
ตามที่ ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน มอบให้ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและ
สถานศึกษาดาเนินการและจัดกิจกรรมขับเคลื่อนส่งเสริมค่านิยมไทย ๑๒ ประการ เพื่อพัฒนานักเรียน ให้ได้เรียนรู้
บทบาทหน้าที่ตามหลักวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตระหนักถึงความเป็นไทย มีคุณธรรม
จริยธรรม เคารพกฎ กติกา ดาเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยให้สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาดาเนินการจัดกิจกรรมขับเคลื่อนสภานักเรียน อย่างยั่งยืนโดยให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กาหนดแผนงาน/โครงการ ส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียนในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดอบรมสัมมนา กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาดูงาน การดาเนินงานสภานักเรียน และเพื่อให้นักเรียนเติบโตเป็นพลเมืองดีของสังคมและ
ประเทศชาติ เป็นต้นกล้าประชาธิปไตยที่มั่นคง เข้มแข็งของสังคมไทย ส่งเสริมพฤติกรรมสร้างสรรค์ให้เกิดกับนักเรียน
ทุกคน ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง ทาให้รู้จักคิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาเป็น เป็นสมาชิกที่ดีของหมู่คณะ รู้จักใช้สิทธิและ
หน้าที่ในทางที่ถูกต้อง มีความรับผิดชอบกล้าแสดงออกในทางที่ดี ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น เคารพในกฎกติกา
และมติของสั งคม มีความสามัคคี ให้ เกียรติผู้อื่น เป็นเยาวชนที่มีคุณค่าต่อสังคม และเป็นอนาคตของชาติสื บไป
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ จึงได้จัดทาโครงการสร้างความเข้มแข็งองค์กรสภานักเรียน
ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.๑ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเครื อข่ายองค์กรนักเรียน/สภานักเรียน ให้เกิดขึ้นในระดับโรงเรียน
และระดับเขตพื้นที่การศึกษา อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
2.๒ เพื่อพัฒนาองค์กรนักเรียน/สภานักเรียน ให้เข้มแข็ง สามารถดาเนินการและมีส่วนร่วมในการ
บริหารและพัฒนาโรงเรียนอย่างมีคุณค่า และสร้างสรรค์สังคมในอนาคตให้เป็นสังคมที่ยั่งยืน
2.3 เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามโครงการและกิจกรรมดีเด่นขององค์กรนักเรียน/สภานักเรียน
2.4 เพื่อเป็นการพัฒนาองค์กรนักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ ให้มีความ
เข้มแข็ง ยั่งยืนและต่อเนื่อง
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3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 โรงเรียนขยาย
โอกาสทุกโรงเรียน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ทุกโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ มีการ
คัดเลือกองค์กรนักเรียน/สภานักเรียน และดาเนินงานองค์กรสภานักเรียนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
3.2.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ คัดเลือกคณะกรรมการสภา
นักเรียน และดาเนินงานองค์กรสภานั กเรียน ที่เป็นรูปธรรมและพัฒนาการดาเนินงานได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
ตลอดไป
3.2.3 องค์กรนักเรียนทั้งในระดับโรงเรียน ระดับอาเภอ และระดับเขตพื้นที่การศึกษา
มีความเข้มแข็ง เข้าใจบทบาทหน้าที่ สามารถดาเนินกิจกรรมสภานักเรียนได้ครบถ้วน นักเรียนมีความพร้อมในการจัด
กิจกรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีโอกาสแสดงความสามารถในด้านการวิเ คราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการศึกษา และ
สังคม โดยยึดหลักนิติธรรม ความสมานฉันท์ได้เต็มศักยภาพ
4. กิจกรรมหลักและกิจกรรมดาเนินงาน
ที่
รายการกิจกรรมดาเนินการ
๑ จัดประชุมคณะกรรมการนักเรียน
โรงเรียนขยายโอกาส และโรงเรียน
ระดับประถมศึกษานาร่อง อาเภอละ
๒ โรงเรียน รวม ๓๘ โรงเรียน
(ประธานสภานักเรียน ๑ คน เลขานุการ
๑ คน และครู ๑ คน รวมโรงเรียนละ
๓ คน) จานวน ๑๑๔ คน คัดเลือก
คณะกรรมการสภานักเรียน ระดับเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
2 ศึกษาดูงานโรงเรียนที่เป็นต้นแบบ
สภานักเรียน จานวน 1 วัน

ข้อมูลปีฐาน
2560

เป้าหมาย
กิจกรรม
โรงเรียนใน
สังกัด

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
กิจกรรม
มิ.ย.-ก.ย. นายวินัย
๒๕61
วิรชั ยานนท์
นางภาสิณี
มาตยานุมัตย์
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5. งบประมาณที่ใช้

ที่

รายการกิจกรรมดาเนินการ
ที่ต้องใช้งบประมาณ

๑ จัดประชุมคณะกรรมการ
สภานักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส
จานวน34 โรงเรียน (ประธานสภา
นักเรียน ๑ คน เลขานุการ 1 คน
และครู ๑ คน รวมโรงเรียนละ
3 คน) รวม ๑02 คน
-คัดเลือกคณะกรรมการสภานักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต๑
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และ
ค่าอาหารกลางวัน จานวน ๑0๒ คน
ๆ ละ ๑3๐ บาท (ประธานสภา
นักเรียน /เลขานุการ ครู และ
เจ้าหน้าที่)
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และ
ค่าอาหารกลางวัน เจ้าหน้าที่
ดาเนินการ จานวน 10 คน ๆ ละ
๑3๐ บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร ๒ คน(คนๆ
ละ ๒ ชั่วโมง ๆละ ๖๐๐ บาท )
- ค่าจ้างเหมาจัดทาป้ายไวนิล 1 ผืน
- ค่าจ้างหมาจัดทาเอกสารประชุม
จานวน 126 เล่ม ๆ ละ 50 บาท
- ค่าวัสดุ,อุปกรณ์
2 ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ
สภานักเรียน โรงเรียนขยายโอกาส
จานวน 34 โรงเรียน (นักเรียน
1 คนครู 1 คน รวม 2 คน1 วัน)

งบประมาณ

ประเภทลักษณะ เวลา การใช้งบประมาณ
ค่า
ไตรมาส
นอก
อื่น
เงินงบฯ
ตอบ ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
ที่ใช้
งบ
ๆ
แทน
งบประมาณ
3

13,260

๑3,26๐

1,300

1,300

2,400

๒,๔๐๐

1,500
6,300

1,500
6,300

3,350

3,350

3
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รายการกิจกรรมดาเนินการ
ที่ต้องใช้งบประมาณ

งบประมาณ
เงินงบฯ
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ประเภทลักษณะ เวลา การใช้งบประมาณ

นอก
งบ

ค่าตอบ
แทน

ค่าใช้
สอย

อื่น
ค่าวัสดุ
ๆ

ไตรมาส
ที่ใช้
งบประมาณ

- ค่าจ้างเหมารถ จานวน 1 วัน 14,000
14,000
คัน ๆ ละ 14,000 บาท
9,490
9,490
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม จานวน 73 คน
(นักเรียน 34 คน ครู 34 คน
เจ้าหน้าที่ 5 คน)
รวม
51,600
10,200 38,050 3,350
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
51,600 บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)ขอถัวจ่ายทุกรายการ
6. การประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ปริมาณ
๑. โรงเรียนในสังกัดมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการสภานักเรียน
๒. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาลพบุรี เขต ๑ มีคณะกรรมการ
สภานักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
คุณภาพ
1.นักเรียนทุกคนตระหนัก ถึงบทบาท
หน้าที่ของสภานักเรียน
2. องค์กรสภานักเรียนมีกระบวนการ
มีทักษะในการดาเนินงานให้เข้มแข็งตาม
หลักการกระจายอานาจและการมีส่วน
ร่วมในระบอบประชาธิปไตย
๓. องค์กรสภานักเรียนมีการดาเนินงาน
ที่เข้มแข็ง มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ไปสู่ความยั่งยืน
๔. องค์กรสภานักเรียนในระดับ
โรงเรียน และระดับเขตพื้นที่การศึกษามี
การทางานร่วมกัน ประสานการทางาน
ร่วมกัน มีศักยภาพในการพัฒนาให้
องค์กรมีความยั่งยืนตลอดไป

เป้าหมายตัวชี้วัด

วิธีการวัด
และประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน

มีสภานักเรียน
ครบ ทุกโรงเรียน

- จากการจัดตั้งคณะกรรมการ -แบบสารวจ
สภานักเรียนระดับเขตพื้นที่
-การสังเกต
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี
เขต ๑

คณะกรรมการสภา
นักเรียนในโรงเรียน
คณะกรรมการสภา
นักเรียนระดับเขตพื้นที่
การศึกษาลพบุรี
เขต ๑

- จากผลการทางานร่วมกัน
ของ คณะกรรมการสภา
นักเรียนระดับเขตพื้นที่
การศึกษาลพบุรี เขต ๑

- แบบสอบถาม
- การสังเกต
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โครงการลาดับที่
13
ชื่อโครงการ
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ความเชื่อมโยงสอดคล้องและการสนับสนุนนโยบายระดับต่าง ๆ
สนองโครงการเร่งด่วนตามนโยบาย สพฐ.
กลยุทธ์ สพฐ. ปี2561
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
กลยุทธ์ สพป.ลบ.1
กลยุทธ์ที่ 3 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 4 ปลูกฝังและสร้างจิตสานึกความเป็นไทย
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลุ่มบริหารที่รับผิดชอบ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายวินัย วรัชยานนท์ , นางภาสิณี มาตยานุมัตย์
ลักษณะโครงการ
งานต่อเนื่อง
1. หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เห็นความสาคัญในการสร้างโอกาสให้แก่เด็กและเยาวชน
ได้แสดงออกซึ่งศักยภาพ สุนทรียภาพ กิจกรรมสร้างสรรค์ ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้ใช้ความรู้ความสามารถในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเต็มความสามารถที่ ยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงมีนโยบายให้มีการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนขึ้นทั้งในกลุ่มโรงเรียน ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ เป็นหน่วยงานหนึ่งของจังหวัดลพบุรีที่มีหน้าที่
หลักในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและสร้างโอกาสให้แก่เด็กและเยาวชน ได้แสดงออกซึ่งศักยภาพความเป็นเลิศด้าน
วิชาการและสุนทรียภาพด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ การแสดง รวมถึงการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ กิจกรรม
สร้ า งสรรค์ และงานด้ า นวิ ช าชี พ ตลอดจนส่ ง เสริม สนั บ สนั บ สนุ น ให้ ค รู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาได้ ใ ช้ ค วามรู้
ความสามารถในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเต็มความสามารถที่ยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ จึงกาหนดให้มีการจัด
ประกวดแข่งขัน ทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนขึ้น เพื่อเป็นตัว แทนในการประกวดแข่งขันทักษะ
วิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับภาคกลางและภาคตะวันออก และในระดับประเทศต่อไป
2. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้นักเรียนได้ประกวดแข่งขันทักษะด้านวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
๒. เพื่อสนับสนุนนักเรียนที่เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมแข่งขันในระดับภาคกลาง
และภาคตะวันออก
๓. เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนาเสนอผลงานของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
และเผยแพร่ผลงานด้านการศึกษาสู่สายตาสาธารณชน
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3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 นักเรียนร้อยละ ๑๐ ของนักเรียนทั้งหมดได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
3.1.2 นักเรียนที่เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมแข่งขันในระดับภาคกลางและ
ภาคตะวันออก
3.2เชิงคุณภาพ
นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ
งานศิล ปหั ตถกรรมนั กเรี ย นระดั บ เขตพื้ น ที่ก ารศึ กษาประถมศึก ษาลพบุรี เขต ๑ และระดั บภาคกลางและภาค
ตะวันออก อยู่ในระดับมากขึ้นไป
4. กิจกรรมหลักและกิจกรรมดาเนินงาน
ที่

รายการกิจกรรมดาเนินการ

๑ จัดแถลงข่าวและเปิดการประกวดแข่งขันทักษะ
วิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่

ข้อมูลปี
ฐาน
2559

๒ ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานประกวด
แข่งขันฯ ระดับเขตพื้นที่ และระดับภาค

2559

๓ ดาเนินการประกวดแข่งขันฯ ระดับกลุ่ม
โรงเรียน/ระดับเขตพื้นที่

2559

4 คณะกรรมการดาเนินงานฯ ระดับเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ เข้าร่วม
ประชุมและร่วมงานประกวดแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ปี ๒๕๖๐
ระดับภาคและระดับชาติ จานวน 2 ครั้ง
5 สนับสนุนงบประมาณตัวแทนนักเรียน/
ครูผู้ฝึกสอนที่เข้าประกวดแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา
๒๕๖๐ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
(ค่าใช้สอยในการเดินทาง/ที่พัก สนับสนุน
ตัวแทนนักเรียน/ครูผู้ฝึกสอน/คณะกรรมการ
ระดับเขตพื้นที่ เข้าประกวดแข่งขันฯ)
6 คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขัน
ในระดับชาติ

2559

เป้าหมาย ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม ดาเนินการ
กิจกรรม
โรงเรียนใน
พ.ย.60 นายวินัย
สังกัด จานวน
วรัชยานนท์
162 แห่ง
นางภาสิณี
มาตยานุมัตย์
คณะกรรมการ ต.ค. 60
จานวน 40
ราย
กลุ่มสาระฯ ต.ค. 60
จานวน 11
กลุ่ม
คณะกรรมการ ธ.ค.60ที่ได้รับแต่งตั้ง ม.ค.61

2559

โรงเรียนใน
สังกัดที่ได้รับ
คัดเลือกเป็น
ตัวแทน

ม.ค. 61

2559

การแข่งขันใน
ระดับชาติ

ก.พ. 61
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ที่

รายการกิจกรรมดาเนินการ

7 สรุปประเมินผลการดาเนินงานและรายงาน
ผลต่อผู้เกี่ยวข้อง

ข้อมูล
ปีฐาน
2559

เป้าหมาย ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม ดาเนินการ
กิจกรรม
การแข่งขันใน ก.พ.61 นายวินัย
ระดับเขต
วรัชยานนท์
พื้นที่ ระดับ
นางภาสิณี
ภาคและ
มาตยานุมัตย์
ระดับชาติ

5. งบประมาณที่ใช้
ประเภท ลักษณะ เวลา การใช้
งบประมาณ
ไตร
นอก ตอบ
อื่น
ใช้สอย วัสดุ
มาส
งบ แทน
ๆ
ที่ใช้
13,5๐๐ - - 1

งบประมาณ
ที่

รายการที่ต้องใช้งบประมาณ
เงินงบฯ

1 จัดแถลงข่าวและเปิดการประกวดแข่งขัน
13,5๐๐
ทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่
- ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ จานวน 7,000บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้เข้าร่วมเปิดการ
ประกวดศิลปหัตถกรรม จานวน 100 คน ๆ
ละ 25 บาท เป็นเงิน 2,500บาท
- ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จานวน 2 ป้าย
เป็นเงิน 4,000 บาท
2 ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานประกวด
8,800
แข่งขันฯ ระดับเขตพื้นที่ และระดับภาค
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 40 คน ๆ
ละ 25 บาท ๔ ครั้ง เป็นเงิน 4,000 บาท
-ค่าจ้างจัดทาเอกสารการประชุม จานวน 160
เล่ม ๆ ละ 30 บาทเป็นเงิน 4,800 บาท
3 ดาเนินการประกวดแข่งขันฯ ระดับเขตพื้นที่
๑10,๐๐๐
-จัดสรรงบประมาณให้ศูนย์วิชาการ 11 กลุ่ม
สาระ กลุ่มละ 10,000 บาท เป็นเงิน
110,000 บาท (เป็นค่าอาหารว่าง และ
อาหารกลางวัน)

8,800

๑10,๐๐๐

-

-

1,2

-

1
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งบประมาณ

ที่

รายการที่ต้องใช้งบประมาณ

ประเภท ลักษณะ เวลา การใช้งบประมาณ
ไตร
นอก ตอบ
อื่น
เงินงบฯ
ใช้สอย
วัสดุ
มาส
งบ แทน
ๆ
ที่ใช้
16,800
16,800
2

4 เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมในระดับภาคและ
ระดับชาติ จานวน 10 คน จานวน 2 ครั้ง
- ค่าที่พัก 600 บาท/คนเป็นเงิน 12,000
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 240 บาท/คนเป็นเงิน
4,800 บาท
5 สนับสนุนงบประมาณตัวแทนนักเรียน/ครูผู้ 308,4๐๐
308,4๐๐
ฝึกสอนที่เข้าประกวดแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ปี
การศึกษา ๒๕๖๐ระดับภาคกลางและภาค
ตะวันออก (ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง/ที่
พัก ตัวแทนนักเรียน/ครูผู้ฝึกสอน)
- ครู จานวน 340 คน ๆ ละ 300 บาท
เป็นเงิน 102,000 บาท
-นักเรียน จานวน 660 คน ๆ ละ 300
บาทเป็นเงิน 198,000 บาท
- เจ้าหน้าที่ จานวน 10 คน ๆ ละ 840
บาท เป็นเงิน 8,400 บาท
6 คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการ
6,000
6,000
แข่งขันในระดับชาติ
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปร่วมงาน
เบี้ยเลี้ยง จานวน 15 คน ๆ ละ 240 บาท
เป็นเงิน 3,600
7 สรุปประเมินผลการดาเนินงานและรายงาน 12,5๐๐
1๒,5๐๐
ผลต่อผู้เกี่ยวข้อง
- ค่าวัสดุในการดาเนินงาน 10,000 บาท
- ค่าจ้างจัดทารูปเล่มรายงาน จานวน 50
เล่ม ๆละ 50 บาท เป็นเงิน 2,500 บาท
รวม
476,000
463,500 12,500
476,000 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
ขอถัวจ่ายทุกรายการ

2

2

2
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6. การประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ปริมาณ
๑.1 ร้อยละของโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วม
กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ในระดับกลุ่ม ระดับเขตพื้นที่ ระดับภาค และ
ระดับชาติ
1.2 ร้อยละของนักเรียนในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี
เขต ๑ เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน
ทุกกิจกรรมในระดับภาคและระดับชาติ
2. คุณภาพ
2.1 ร้ อ ยละของนั ก เรี ย นที่ มี ศั ก ยภาพ
สามารถเข้า ประกวดแข่ง ขัน ทั กษะวิช าการ
งานศิ ล ปหั ต ถกรรมนั ก เรี ย นได้ ทุ ก คนทุ ก
กิจกรรม
2 . 2 ร้ อ ย ล ะ ข อ ง นั ก เ รี ย น แ ล ะ ค รู ไ ด้
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ และน าเสนอผลงานของ
นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
เผยแพร่ ผ ลงานด้ า นการศึ ก ษาสู่ ส ายตา
สาธารณชน

เป้าหมายตัวชี้วัด วิธีการวัดและประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน

ร้อยละ 80

- รายชื่อนักเรียนและ
โรงเรียน ที่เสนอชื่อเข้า
แข่งขัน

- บัญชีรายชื่อ
นักเรียนและ
โรงเรียน

ร้อยละ 80

-ผลการแข่งขัน

-แบบสารวจผล
การแข่งขัน

ร้อยละ 80

- ผลการแข่งขัน

-แบบสารวจผล
การแข่งขัน

ร้อยละ 80

-บัญชีรายชื่อนักเรียนและ -แบบสารวจ
โรงเรียนที่เข้าร่วม
รายชื่อนักเรียน
กิจกรรม
และโรงเรียน
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โครงการที่
14
ชื่อโครงการ
พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจาปี ๒๕๖๑
ความสอดคล้อง ความเชื่อมโยงและการสนับสนุนนโยบายระดับต่าง ๆ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๏ กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ
๏ กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จุดเน้น ของ สพฐ.
๑. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สนอง
๑
๏ กลยุทธ์ที่ ๓ การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลบ ๑
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางธีนิตา จันทน
ลักษณะโครงการ
โครงการตามภารกิจ
๑. หลักการและเหตุผล
ภารกิจและการเปลี่ยนแนวทางการบริหารตามแนวการปฏิรูป ใน พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
จาเป็นต้องมีผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถหรือคุณลักษณะเฉพาะหลายประการผู้บริหารมืออาชีพ เป็น
ความหวังของการศึกษาไทย เป็นความหวังสาหรับเยาวชนผู้เป็นอนาคตของชาติและสังคมไทยโดยรวม ผู้บริหาร
สถานศึกษาต้องมีการศึกษาและอบรมเพื่อให้มีความรู้ มีศาสตร์ มีหลักการ มีทฤษฎี มีการวิจัย ค้นจนรู้ชัดและรู้จริง
และมีการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง สังคมไทยอยากเห็นผู้บริหารของเราเป็นมืออาชีพมีความรู้และประสบการณ์
สมกับ เป็ น ผู้ บ ริ ห าร ต้องเป็ น ผู้ น าทางวิช าการ เป็นผู้ นาปฏิรูปการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ
โดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีความสามารถในการบริหารงานโดยการใช้โรงเรียนเป็นฐาน มีความรู้บริหารงาน
ครบทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านบริหารงานทั่วไป ด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านงบประมาณ ในการบริหาร
องค์การนั้นๆ การศึกษาไทยในยุคปฏิรูปการศึกษาต้องการให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็น “ผู้บริหารสถานศึกษามือ
อาชีพ” ที่มีความรู้และประสบการณ์สมกับที่เป็นวิชาชีพชั้นสูง เป็นบุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษา
กล่าวคือ มีความสามารถที่จะประสานการมีส่วนร่วมของครู ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง
อื่น ๆ ในการระดมความสามารถและทรัพยากร เพื่อการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตลอดจนจัดให้มี
กระบวนการประกันคุณภาพเพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนา
ผู้เรีย นให้ เป็นมนุษย์ ที่สมบู รณ์ในทุกด้านเพื่อเป็นกาลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ ได้ตระหนักและเห็นความสาคัญดังกล่าว จึงได้จัด ให้มีโครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหารสถานศึกษาขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
๑) เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาลโดยยึดสถานศึกษาเป็นฐานในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
๒) เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
๓) เพื่อพัฒนาภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ในรูปแบบการสร้างเครือข่ายและชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ในสถานศึกษา
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๓. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
ผู้บริหารสถานศึกษา
จานวน
๑๖๒ คน
คณะกรรมการบริหารโครงการ
จานวน
๘ คน
รวม
จานวน
๑๗๐ คน
เชิงคุณภาพ
ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้และนาความคิด ประสบการณ์ ความรู้จากการศึกษาดูงานไปปรับใช้
ในการบริหารจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น โดยมีนวัตกรรมการบริหารสถานศึกษาที่ยึดสถานศึกษาเป็น
ฐาน
๔. กิจกรรมการดาเนินงาน
ที่
๑
๒

กิจกรรมดาเนินการ
การประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการตามโครงการฯ
การศึกษาดูงาน

ข้อมูลปี
ฐาน
๒๕๖๐

เป้าหมาย
กิจกรรม
๘ คน

ระยะเวลา
ดาเนินการ
๑ วัน

๒๕๖๐

๑๖๒ คน

๒ วัน

ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม
ธีนิตา จันทน

๕. งบประมาณที่ใช้
งบประมาณ
ที่

รายการที่ต้องใช้งบประมาณ

เงินงบฯ

นอก
งบ

ประเภท ลักษณะ เวลา การใช้งบประมาณ
ไตร
ตอบ
ใช้สอย
วัสดุ อื่นๆ มาสที่
แทน
ใช้
800

๑ ประชุมคณะกรรมการ
800
ดาเนินการตามโครงการฯ
-ค่าอาหารว่างและค่าเครื่องดื่ม
8 คนๆละ 100 บาท X 1 วัน
๒ ศึกษาดูงานผู้บริหารสถานศึกษา 282,200
๘๑,๖๐๐ ๑๐๒,๐๐๐ ๙๘,๖๐๐
-ค่าเบี้ยเลี้ยง (๑๗๐คนx๒๔๐
บาทx๒ วัน=๘๑,๖๐๐)
-ค่าที่พัก(๑๗๐คนx๖๐๐บาทx
๑ วัน=๑๐๒,๐๐๐)
-ค่าพาหนะ(๑๗๐คนx๕๘๐บาท
=๙๘,๖๐๐)
รวม
๒83,0๐๐
๘๑,๖๐๐ ๑๐๒,๘๐๐ ๙๘,๖๐๐
283,000 บาท (สองแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
ขอถัวจ่ายทุกรายการ
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๖. การประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลผลิต ( Outputs )
๑) ผู้บริหารสถานศึกษาทุกคนผ่านการ
ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ผู้อานวยการสถานศึกษา ใน
ระยะเวลา ๑ ปี

เป้าหมายตัวชี้วัด
ที่กาหนดไว้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

ผู้บริหารสถานศึกษาผ่านการ ประเมิน
ประเมินผลสัมฤทธิ์การ
กระบวนการ
ปฏิบัติงานทุกคน
บริหารและ
ผลสัมฤทธิ์ผล
ตาม ๑๐ ตัวชี้วัด
๒) ผู้บริหารสถานศึกษา มีภาวะผู้นาทาง ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะ ประเมินการมี
วิชาการ สามารถคิด วางแผน และ
ผู้นาทางวิชาการทุกคน
ส่วนร่วมในการ
ดาเนินการในการพัฒนาคุณภาพ
แลกเปลี่ยน
การศึกษาได้ทุกคน
เรียนรู้และศึกษา
ดูงาน
๓) สถานศึกษาทุกแห่งเป็นชุมชนแห่ง
สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียน ประเมิน
การเรียนรู้ในรูปแบบการบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาลทุกแห่ง กระบวนการ
ตามหลักธรรมาภิบาล
บริหารแบบมี
ส่วนร่วม
ผลลัพธ์ ( Outcomes)
๑) คุณภาพของผู้เรียนในสถานศึกษา สูงขึ้นอย่างน้อย
วิเคราะห์และ
มีค่าพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ร้อยละ ๓ จากฐานเดิมของ สังเคราะห์ผล
จากค่าเฉลี่ยเดิมของสถานศึกษา
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
สัมฤทธิ์การ
ร้อยละ ๘๐
เรียนรู้
2) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ร้อยละ ๑๐๐
รายงานผลการ
ประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ มีนวัตกรรม
บริหารจัดการ
การบริหารสถานศึกษาที่ยึดสถานศึกษา
สถานศึกษา
เป็นฐาน

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน
เครื่องมือการประเมิน
สัมฤทธิ์ผลการ
ปฏิบัติงาน ๑๐ตัวชี้วัด
แบบสังเกต
การมีส่วนร่วม

แบบนิเทศ ติดตาม
การบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล
ข้อมูลผลสัมฤทธิ์การ
เรียนรู้ของ
สถานศึกษา
แบบรายงานวิธีการ
ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
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โครงการที่
ชื่อโครงการ

15
พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อบูรณาการในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประจาปี๒๕๖๑
ความสอดคล้อง ความเชื่อมโยงและการสนับสนุนนโยบายระดับต่าง ๆ
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๏ กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จุดเน้น ของ สพฐ.
๑. ด้านการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สนอง
๑
๏ กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลบ ๑
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางธีนิตา จันทน
ลักษณะโครงการ
โครงการตามภารกิจ
๑. หลักการและเหตุผล
การบริหารจัดการศึกษาของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต ๑ จะต้องมีความ
สอดคล้ องเชื่อมโยงและสัมพันธ์กัน ทั้งระบบ ซึ่งจะส่ งผลต่อความเข้มแข็งและความสาเร็จในการจัดการศึกษาใน
ภาพรวม และการดาเนินการดังกล่าว มีการวางแผนร่วมกันทั้งระบบ โดยเน้นความเชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบาย
ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ขององค์กรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ จะต้องร่วมกันทางานพัฒนาคน พัฒนางานเป็นทีมงานที่
เข้มแข็ง เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการให้ บ ริ การรวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ และแนวทางในการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ ทุกกลุ่มงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒
และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา๒๐ ให้กระทรวงกระจายอานาจการบริหาร และการจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ
การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป ไปยังคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรีมีหน้าที่พิจารณาให้ความ
เห็นชอบส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้สอดคล้องกับนโยบาย และระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด ดังนั้น เพื่อให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์
แห่ง พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ จึงได้จัดทา
โครงการพั ฒ นาศัก ยภาพบุ ค ลากรทางการศึ กษาส านั กงานเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษาประถมศึก ษาลพบุ รี เขต ๑ เพื่ อ
บูรณาการในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. วัตถุประสงค์
2.1เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน ให้มีความรู้ความเข้าใจ แนวทางการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและการ
ติดต่อประสานงาน
2.2 เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้ที่มีสมรรถนะในการให้บริการติดต่อประสานงานได้
สามารถติดตาม ดูแลการดาเนินงานในระดับสถานศึกษา ระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ แบบบูรณาการเพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพ
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3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษา ได้บูรณาการการพัฒนาเป็นทีมงานที่มีความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ประสานงานกับผู้ที่มาติดต่อ ในทุกระดับได้เป็นอย่างดีจนเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อการจัดการศึกษา
3.1.2 ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษา ที่มีระบบการกากับ ดูแลติดตาม และมีผลการปฏิบัติงาน
มีศักยภาพและส่งผลดีต่อการพัฒนาสูงขึ้น
กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
ผู้บริหารการศึกษา
จานวน
5 คน
บุคลากรทางการศึกษา สพป.ลพบุรี เขต ๑
จานวน
50 คน
ลูกจ้างประจาใน สพป.ลพบุรี เขต ๑
จานวน
๗ คน
ลูกจ้างชั่วคราวใน สพป.ลพบุรี เขต ๑
จานวน
๑2 คน
พนักงานราชการ
จานวน
1 คน
รวม
จานวน
75 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
บุคลากรทางการศึกษา มีความรู้และนาแนวคิด ประสบการณ์ ความรู้จากการพัฒนาศักยภาพ และ
จากการไปศึกษาดูงาน นามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น และยกระดับคุณภาพสถานศึกษา
ให้ได้มาตรฐาน
๔. กิจกรรมการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรมดาเนินการ

๑

การประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการตามโครงการ
ศึกษาดูงานบุคลากรทางการศึกษา
๓๘ ค(๒)

๒

ข้อมูล
ปีฐาน
๒๕๖๐

เป้าหมาย
กิจกรรม
๑๐ คน

ระยะเวลา
ดาเนินการ
๑ วัน

ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม
ธีนิตา จันทน

๒๕๖๐

75 คน

๑ วัน

ธีนิตา จันทน

๕. งบประมาณที่ใช้
ที่

รายการที่ต้องใช้งบประมาณ

๑ การประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการตามโครงการฯ
๒ การศึกษาดูงาน บุคลากรทางการ
ศึกษา สพป.ลพบุรี เขต ๑
รวม
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

งบประมาณ
เงินงบฯ
นอก
งบ
๑,๐๐๐
๑๑๖,0๐๐

ประเภท ลักษณะ เวลา การใช้งบประมาณ
ตอบ
ใช้สอย วัสดุ อื่นๆ ไตรมาส
แทน
ที่ใช้
๑,๐๐๐
3-4
๓๓,๖๐๐ ๘๒,4๐๐

๑๑๗,0๐๐
๓๓,๖๐๐ ๘๓,4๐๐
117,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
ขอถัวจ่ายทุกรายการ
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๖. การประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เป้าหมายตัวชี้วัด
ที่กาหนดไว้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล
ผลผลิต ( Outputs )
-ประเมิน
๑) บุคลากรทางการศึกษาทุกคนผ่าน บุคลากรทางการศึกษา
กระบวนการ
การประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงาน ผ่านการประเมินผลสัมฤทธิ์ บริหารและ
ในหน้าที่
การปฏิบัติงานทุกคน
ผลสัมฤทธิ์ผล
๒) บุคลากรทางการศึกษามีภาวะผู้นา บุคลากรทางการศึกษามี
-ประเมินการมี
ทางวิชาการ สามารถคิด วางแผน และ ภาวะผู้นาทางวิชาการทุกคน ส่วนร่วมในการ
ดาเนินการในการพัฒนาคุณภาพการ
แลกเปลี่ยน
ปฏิบัติงานทุกคน
เรียนรู้และ
ศึกษาดูงาน
๓) องค์การ/สถานศึกษาทุกแห่งเป็น สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียน -แบบรายงาน
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ในรูปแบบการ
ตามหลักธรรมาภิบาล
ผลการศึกษา
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ทุกแห่ง
ดูงาน
ผลลัพธ์ ( Outcomes)
๑) ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษา -ร้อยละ ๑๐๐ ของบุคลากร -ประเมิน
ที่การประเมินมีผลสัมฤทธิ์ในการ
ทางการศึกษาผ่านการ
กระบวนการ
ปฏิบัติงาน
ประเมินผลสัมฤทธิ์การ
บริหารและ
ปฏิบัติงานทุกคน
ผลสัมฤทธิ์ผล
๒) จานวนบุคลากรทางการศึกษา
75 คน
-ประเมินการมี
ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการ
ส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้และ
ศึกษาดูงาน
๓) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ทุกกลุ่มงาน
-แบบรายงาน
ประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ มี
ผลการศึกษา
นวัตกรรมการบริหารองค์การที่มี
ดูงาน
ประสิทธิภาพ

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน
แบบประเมิน
ความพึงพอใจ
แบบสังเกต
การมีส่วนร่วม

แบบรายงานสรุปผล
การศึกษาดูงาน
แบบประเมิน
ความพึงพอใจ
แบบสังเกต
การมีส่วนร่วม

แบบรายงานสรุปผล
การศึกษาดูงาน
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โครงการลาดับที่
16
ชื่อโครงการ
นิเทศทั้งระบบด้วย PLC เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ Thailand 4.0
ความเชื่อมโยงสอดคล้องและการสนับสนุนนโยบายระดับต่าง ๆ
สนองโครงการเร่งด่วนตามนโยบาย สพฐ.
การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community :PLC) และการศึกษาไทย ๔.๐
ในบริบทการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ สพฐ.ประจาปี 2561
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลยุทธ์ สพป.ลบ.๑
๏ กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ตามหลักสูตรสู่สากล
๏ กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กร
ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
กลุ่มบริหารที่รับผิดชอบ กลุ่ม/หน่วย นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสุนทรี ศุภลักษณ์หิรัญ และคณะ
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
1. หลักการและเหตุผล
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC เป็น การรวมตัว รวมใจ รวมพลัง ร่วมมือกันของครู ผู้บริหาร
และศึกษานิ เทศก์ และนักการศึกษา ในโรงเรียน เพื่อพัฒ นาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังที่ Sergiovanni
(1994) ได้กล่าวว่า PLC เป็นสถานที่สาหรับ “ปฏิสัมพันธ์” ลด “ความโดดเดี่ยว” ของมวลสมาชิกวิชาชีพครูของ
โรงเรียน ในการทางาน เพื่อปรับปรุงผลการเรียนของนักเรียน หรืองานวิชาการ โรงเรียน ซึ่ง Hord (1997) มองใน
มุมมองเดียวกัน โดยมองการ รวมตัวกันดังกล่าว มีนัยยะแสดงถึงการเป็นผู้นาร่วมกันของ ครู หรือเปิดโอกาสให้ครูเป็น
“ประธาน” ในการเปลี่ยนแปลง (วิจารณ์ พานิช , 2555) การมีคุณค่าร่วม และวิสัยทัศน์ร่วมกัน ไปถึงการเรียนรู้
ร่วมกันและการนาสิ่งที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ อย่างสร้างสรรค์ร่วมกัน การรวมตัวในรูปแบบนี้เป็นเหมือน แรงผลักดัน
โดยอาศัยความต้องการและความสนใจของ สมาชิกใน PLC เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ สู่มาตรฐานการเรียนรู้
ของนักเรียนเป็นหลัก (Senge, 1990) การพัฒนา วิชาชีพให้เป็น “ครูเพื่อศิษย์” (วิจารณ์ พานิช, 2555) โดยมองว่า
เป็น “ศิษย์ของเรา” มากกว่ามองว่า “ศิษย์ของฉัน ”และการ เปลี่ยนแปลงคุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เริ่มจาก
“การเรียนรู้ ของครู” เป็นตัวตั้งต้น เรียนรู้ที่จะมองเห็นการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนเอง
เพื่อผู้เรียน เป็นสาคัญ
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมช.กระทรวงศึกษาธิการ กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง
“Education Reform & Entrance 4.0” กล่าวว่า “การศึกษาในยุค Thailand 4 0” มีความหมายมากกว่าการ
เตรียมความพร้อมของคนหรือให้ ความรู้กับคนเท่านั้น แต่เป็นการเตรียมมนุษย์ให้เป็นมนุษย์ กล่าวคือ นอกจากให้
ความรู้แล้ว ต้องทาให้เขาเป็นคนที่รักที่จะเรียน มีคุณธรรม และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ด้วย ดังนั้น การศึกษาจึง
ต้องเร่งดาเนินการปฏิรูปการเรียนรู้ให้กับเด็กไทย ได้เข้าก้าวสู่ Thailand 4.0 อย่างเป็นรูปธรรมในหลายด้าน เช่นการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เป็นหัวใจสาคัญในการสื่อสารกับนานาชาติ ทั้งเพื่อการติดต่อสื่อสาร การแลกเปลี่ยนความรู้
การประสานความร่วมมือ และการค้าขาย ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการได้ดาเนินการยกระดับภาษาอังกฤษของ
ประเทศผ่ านโครงการสาคัญต่าง ๆ อาทิ การพัฒ นาครูภาษาอังกฤษผ่านกระบวนการ Boot Camp, จัดทา
แอพพลิ เคชั่น Echo Hybrid, Echo English เป็นต้น
การปรับหลักสูตรการเรียนการสอน ขณะนี้
กระทรวงศึกษาธิการกาลังปรับปรุงหลักสูตรใหม่ เพื่อนามาใช้ในปีการศึกษา 2561 จากเดิมเรียน 8 กลุ่มสาระการ
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เรียนรู้ อาจจะปรับให้เรียนเป็นรายวิชาเฉพาะเช่นในอดีต โดยเนื้อหาหลักสูตรจะเปลี่ยนไปตามองค์ความรู้ในโลก
ยุคใหม่ พร้อมกับการเรียนเฉพาะเรื่องที่สาคัญ ๆ และเรียนให้รู้อย่างลึกซึ้ง
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จึงเห็นสมควร จัดทาโครงการนิเทศทั้งระบบด้วย PLC
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ Thailand 4.0 ขึ้นเพื่อสนองนโยบายดังกล่าว ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพและ
มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพศึกษานิเทศก์และครูให้มีสมรรถนะตรงตามสายงานและมีวัฒนธรรม
การทางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
๒.๒ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ
๓. เป้าหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
(๑) ครูและศึกษานิเทศก์ร้อยละ 80 มีสมรรถนะตรงตามสายงานและมีวัฒนธรรมการทางาน
ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
(๒) ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีคุณภาพและมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ
(3) ค่าเฉลี่ยผลการสอบ NT,ONET สูงขึ้นร้อยละ 3 และหรือสูงกว่าค่าเฉลี่ยประเทศ
๓.๒ เชิงคุณภาพ
(๑) ครูและศึกษานิเทศก์มีสมรรถนะตรงตามสายงานและมีวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
(๒) ผู้เรียนมีคุณภาพและมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ
(3) ผลการสอบ NT,ONET สูงขึ้น
๔. กิจกรรมหลักและกิจกรรมดาเนินงาน
ข้อมูล เป้าหมายกิจกรรม
ปีฐาน
๑ กิจกรรมการพัฒนาศึกษานิเทศก์
๒ ครั้ง -ศึกษานิเทศก์ร้อยละ
(PLC Developing)
ต่อ 80 มีสมรรถนะตรงตาม
เป็นการพัฒนาศึกษานิเทศก์มีทักษะในการ เดือน สายงานและมี
นิเทศด้วยกระบวนการ PLC
วัฒนธรรมการทางานที่
(Professional Learning Community)
มุ่งผลสัมฤทธิ์
และCoaching and Mentoring ฯลฯ
-แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Professional
Learning Community) การ Coaching
and Mentoring กับกลุ่มนิเทศที่
ประสบการณ์ความสาเร็จในการยกระดับ
คุณภาพแสวงหา Best Practices มาใช้
เป็นแนวทางพัฒนางานนิเทศ
ที่

กิจกรรมดาเนินการ

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
กิจกรรม
ต.ค.2560 สุนทรี
ศุภลักษณ์หิรัญ
ก.ย.2561 มาลี
สืบกระแส
และคณะ
ศึกษานิเทศก์
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ข้อมูล เป้าหมายกิจกรรม
ปีฐาน
๒ กิจกรรมการนิเทศโรงเรียนและกลุ่มโรงเรียน 4.00= -ครู ที่ได้รับการ
(Achieve supervision)
32.85% นิเทศร้อยละ 80
เป็นการนิเทศตามสภาพปัญหาและความ
มีสมรรถนะตรง
ต้องการจาเป็นของโรงเรียนและกลุ่มโรงเรียน
ตามสายงานและมี
กิจกรรมการนิเทศด้วยกระบวนการ PLC
วัฒนธรรมการ
(Professional Learning Community) โดย
ทางานที่มุ่ง
ใช้การสอนงานและการปรึกษาดูแลการ
ผลสัมฤทธิ์
Coaching and Mentoring โดยพิจารณาผล
-ผู้เรียนร้อยละ
การเรียนรู้จากรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการ
๘๐ มีคุณภาพ
เรียน สพป.ลบ1 (www.lopburi1.info)
และมีพัฒนาการ
เต็มตามศักยภาพ
๓ กิจกรรมการวิจัยในชั้นเรียนกับครูกลุ่มสาระ
ค่าเฉลี่ยผลการ
การเรียนรู้ (Action Research)
สอบ NT,ONET
เป็นการนิเทศที่เน้นการนิเทศชั้นเรียนและการ
สูงขึ้นร้อยละ 3
วิจัยในชั้นเรียน(Classroom Action
และหรือสูงกว่า
Research) จาแนกรูรายกลุ่มสาระโดยใช้ผล
ค่าเฉลี่ยประเทศ
การสอบ NT,ONET,PISA เป็นข้อมูลพื้นฐาน
ในการพัฒนา
๔ กิจกรรมการกากับติดตามรายงานผลการ
ศึกษานิเทศก์ร้อย
นิเทศ (Award ceremony)
ละ ๘๐ มีรายงาน
เป็นการประชุมศึกษานิเทศก์ การประชุม
การนิเทศ และ
ปฏิบัติการเขียนรายงานผลการนิเทศ การ
ผลงานที่เป็น Best
จัดทาสรุปรายงานผลการนิเทศ การนาเสนอ
Practices
Best Practices ให้รางวัล และการเผยแพร่
ผลการนิเทศฯ
ที่

กิจกรรมดาเนินการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ต.ค.
2560ก.ย.2561

ต.ค.
2560ก.ย.2561

ต.ค.
2560ก.ย.2561

81

ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม
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๕. งบประมาณที่ใช้
งบประมาณ
ที่

รายการที่ต้องใช้งบประมาณ

๑ กิจกรรมการพัฒนาศึกษานิเทศก์ (PLC
Developing) ค่าวิทยากร 48,000-,
ค่าอาหารว่างและค่าเครื่องดื่ม ๘,๐๐๐ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง (อบรม สัมมนา)
๑๙,๒๐๐ ค่าจ้างเหมาบริการพิมพ์
เอกสารและจัดทาเล่ม ๒๐,๐๐๐ค่าวัสดุ ๔๘๐๐๒ กิจกรรมการนิเทศโรงเรียนและกลุ่ม
โรงเรียน (Achieve supervision) 162
รร.* ๑๐,๖00กม.(ไป-กลับ)*4 บาท*ครั้ง
๓ ครั้ง
๓ กิจกรรมการวิจัยในชั้นเรียนกับครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ (Action Research)ONETประถมศึกษา๒๐รร.สุดท้าย มัธยม
๒๐รร.สุดท้าย 4 กลุ่มสาระและ NT *20
โรงเรียนสุดท้าย 160 คน ค่าตอบแทน
วิทยากร ๑๐,๐๐๐ ค่าอาหารว่าง และ
ค่าเครื่องดื่ม๒๐,๘๐๐ บริการพิมพ์
เอกสารและจัดทาเล่ม ๒๐,๐๐๐ ค่า
พาหนะ ๔๐,๐๐๐ ค่าวัสดุ ๙,๒๐๐
๔ กิจกรรมการกากับติดตามรายงานผลการ
นิเทศ (Award ceremony) บริการพิมพ์
เอกสารและจัดทาเล่ม ๒๐,๐๐๐
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ/รางวัล
๓๐,๐๐๐
รวม
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

เงินงบ ฯ
๑๐๐,๐๐๐

นอก
งบ

ประเภท ลักษณะ เวลา การใช้งบประมาณ
ไตร
ตอบ
อื
น
่
ๆ
มาส
ใช้สอย
วัสดุ
แทน
ที่ใช้
๑-๔
๔๘,๐๐๐ ๔๗,๒๐๐ ๔,๘๐๐

๑๕๐,๐๐๐

-

๑๒๗,๒๐๐ ๒๒,๘๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๘๐,๘๐๐

๙,๒๐๐

๑-๔

๕0,000

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑-๔

๔๐๐,๐๐๐
๗๘,๐๐๐ ๒๗๕,๒๐๐ ๔๖,๘๐๐
400,000 บาท(แสนบาทถ้วน)ขอถัวจ่ายทุกรายการ

๑-๔
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๖. การประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑. ปริมาณ
(๑) มีสมรรถนะตรงตามสายงานและมี
วัฒนธรรมการทางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
(๒) มีคุณภาพและมีพัฒนาการเต็มตาม
ศักยภาพ
(3) ค่าเฉลี่ยผลการสอบ NT,O-NET
สูงขึ้น
๒. คุณภาพ
(๑) ครูและศึกษานิเทศก์มีสมรรถนะ
ตรงตามสายงานและมีวัฒนธรรมการ
ทางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
(๒) ผู้เรียนมีคุณภาพและมีพัฒนาการ
เต็มตามศักยภาพ
(3) ผลการสอบ NT,O-NET

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน
แบบสังเกต
แบบสอบถาม

เป้าหมายตัวชี้วัด

วิธีการวัดและประเมินผล

ครูและศึกษานิเทศก์
ร้อยละ 80

สังเกตและสอบถาม

ผู้เรียนร้อยละ ๘๐

ทดสอบ ประเมิน สังเกต

ร้อยละ 3 และหรือสูง
กว่าค่าเฉลี่ยประเทศ

ทดสอบ ประเมิน

สูงขึ้น

สังเกตและสอบถาม

แบบสังเกต
แบบสอบถาม

สูงขึ้น

ทดสอบ ประเมิน
แบบสังเกต

สูงขึ้น

ทดสอบ ประเมิน
แบบสังเกต

แบบทดสอบ
แบบประเมิน
แบบ สังเกต
แบบทดสอบ
แบบประเมิน
แบบสังเกต

แบบทดสอบ
แบบสังเกต
แบบประเมิน
แบบทดสอบ
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โครงการลาดับที่
17
ชื่อโครงการ
พัฒนาประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายในและระบบงบประมาณของสถานศึกษา
ความเชื่อมโยงสอดคล้องและการสนับสนุนนโยบายระดับต่าง ๆ
สนองโครงการเร่งด่วนตามนโยบาย สพฐ.
กลยุทธ์ สพฐ. ประจาปี 2561
๏ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
๏ กลยุทธ์ที่ 11 ส่งเสริมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา ให้มีความรับผิดชอบต่อผลการดาเนินงาน
กลยุทธ์ สพป.ลบ.๑ ประจาปี 2561
๏ กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
กลุ่มบริหารที่รับผิดชอบ
หน่วยตรวจสอบภายใน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางชมัยพร อยู่พิทักษ์
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
๑. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้เน้นการจัดการศึกษาโดยการกระจายอานาจการบริหาร
และการจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร และด้านบริหารงานทั่วไป ให้ถึงระดับ
สถานศึกษา ทาให้สถานศึกษาได้รับเงินงบประมาณในการบริหารจัดการมากยิ่งขึ้น การบริหารงานการเงินบัญชีและ
การพัสดุในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ จึงเป็นเรื่องสาคัญยิ่ง และจาเป็นต้องมีระบบควบคุมภายในที่ดี เพื่อป้องกัน
การทุจริตและการบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ตามเป้าหมายที่กาหนด
เพื่อช่วยลดภาระในการปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชีของสถานศึกษาในสังกัด และเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานการเงินบัญชี ให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน โดยการนาโปรแกรมบัญชีมาใช้ใน
การปฏิบัติงาน
๒. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากรและส่งเสริมการทางานเป็นทีม
2.2 เพื่อสร้างความรู้ความสามารถให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการเงินบัญชี ปฏิบัติงานด้านการรับจ่ายเงินได้
ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบการเก็บรักษาเงิน และการนาเงินส่งคลังในหน้าที่ของอาเภอและ กิ่งอาเภอ พ.ศ.2520
และสามารถใช้โปรแกรมบัญชี มาช่วยในการปฏิบัติงานได้
๓. เป้าหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
3.1.1 บุคลากรโรงเรียนที่ได้ปฏิบัติงานงานการเงินบัญชี จานวน 162 คน ได้รับการ
พัฒนาความรู้ความสามารถด้านการปฏิบัติงานการเงินบัญชีได้อย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมายของราชการ เกีย่ วกับ
การเบิกจ่ายเงิน และมีความสามารถในการใช้ระบบโปรแกรมบัญชีได้อย่างถูกต้อง
3.1.2 บุคลากรโรงเรียนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานการเงินบัญชีในปีงบประมาณต่อไป จานวน
80 คน ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถให้สามารถดาเนินการได้อย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมายของ
ราชการ เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน และมีความสามารถในการใช้ระบบโปรแกรมบัญชีได้อย่างถูกต้อง
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๓.๒ เชิงคุณภาพ
3.2.1 บุคลากรโรงเรียนที่ปฏิบัติงานการเงินบัญชี มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม
บัญชี ในการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบการรับจ่ายเงิน
3.2.2 บุคลากรโรงเรียนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานการเงินบัญชีในปีงบประมาณต่อไป
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมบัญชีในการปฏิบัติงาน
๔. กิจกรรมหลักและกิจกรรมดาเนินงาน
ข้อมูลปี
ฐาน
๑ จัดอบรมบุคลากรผู้ปฏิบัติงานการเงินบัญชี 100 คน

เป้าหมาย
กิจกรรม
162 คน

ระยะเวลา
ดาเนินการ
เม.ย.-พ.ค. 2561

๒ จัดอบรมผู้ช่วยผู้ปฏิบัติงานการเงินบัญชี

80 คน

ม.ค.–ส.ค. 2561

ที่

กิจกรรมดาเนินการ

-

ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม
ชมัยพร
อยู่พิทัก์ษ์

๕. งบประมาณที่ใช้
งบประมาณ

ประเภท ลักษณะ เวลา การใช้งบประมาณ
ที่
ไตร
รายการที่ต้องใช้งบประมาณ
นอก ตอบ
เงินงบ ฯ
ใช้สอย วัสดุ อื่นๆ มาส
งบ
แทน
ที่ใช้
๑ จัดอบรมบุคลากรผู้ปฏิบัติงานการเงินบัญชี 30,000
3,600 22,100 4,300
3
๒ จัดอบรมผู้ช่วยผู้ปฏิบัติงานการเงินบัญชี
15,000
11,700 3,300
4
รวม
45,000
3,600 33,800 7,600
รวมงบประมาณ
45,000 บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) ขอถัวจ่ายทุกรายการ
๖. การประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑. ปริมาณ
๑.๑ จานวนผู้เข้ารับการอบรม สามารถใช้
โปรแกรมบัญชีในการปฏิบัติงานได้
๑.๒ จานวนผู้เข้ารับการอบรม สามารถใช้
โปรแกรมพัสดุในการปฏิบัติงานได้
๒. คุณภาพ
๒.๑ การจัดทาบัญชีการเงินโรงเรียนถูกต้อง
จัดส่งรายงานได้ครบถ้วนตามกาหนด
๒.๒ การดาเนินงานด้านการควบคุมพัสดุของ
โรงเรียนถูกต้อง เป็นปัจจุบัน

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้ประเมิน

ร้อยละ 90 ฝึกปฏิบัติ และจัดส่ง
งานที่ฝึกปฏิบัติ

แบบฝึกปฏิบัติ

ร้อยละ 90 ฝึกปฏิบัติ และจัดส่ง
งานที่ฝึกปฏิบัติ

แบบฝึกปฏิบัติ

ร้อยละ 90
ร้อยละ 90

ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน
ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน

รายงานที่เกี่ยวข้อง
ในระบบ
รายงานการเงิน
ทะเบียนคุมพัสดุ
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โครงการลาดับที่
ชื่อโครงการ

18
การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล “ป้องกันการทุจริต”
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจาปี ๒๕๖๑
ความเชื่อมโยงสอดคล้องและการสนับสนุนนโยบายระดับต่าง ๆ
สนองโครงการเร่งด่วนตามนโยบาย สพฐ.
กลยุทธ์ สพฐ. ปี ๒๕๖๑
๏กลยุทธ์ที่ ๑ ชื่อกลยุทธ์ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและ ส่งเสริมความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
๏กลยุทธ์ที่๕ ชื่อกลยุทธ์ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอานาจ ทางการศึกษา
หลักธรรมาภิบาลเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษา
กลยุทธ์ สพป.ลบ.๑ปี ๒๕๕๙
๏ กลยุทธ์ ๔ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรสู่สากล
๏ กลยุทธ์ ๓ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
กลุ่มบริหารที่รับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศติดตามผลและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ
น.ส.วิจิตรา เจือจันทร์
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
๑. หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงานป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือ
การประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐ
มีการดาเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมโดยใช้ชื่อว่า“การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)” การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้เริ่มดาเนินการในปีงบประมาณพ.ศ. 2557 เป็นต้นมาและ
มีการขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามลาดับทาให้รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของระบบ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐโดยเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณพ.ศ. 2559 – 2560ตามที่สานักงานป.ป.ช. เสนอปัจจุบันการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ถูกกาหนดเป็นกลยุทธ์ที่สาคัญของ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3(พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับ
ให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น“มาตรการป้องกันการทุจริต
เชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดาเนินการโดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้ผลการ
ประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานได้อย่าง
เหมาะสม
เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ถูกยกระดับให้เป็นกลไกและเป็นตัวชี้วัดสาคัญในการขับเคลื่อนการดาเนินการที่เกี่ยวข้อง
กับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสสอดคล้องกับตัวชี้วัดระดับ
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ยุทธศาสตร์ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
และสามารถนามาเป็นเป็นเครื่องมือในการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI)
การลดการทุจริตในตาแหน่งหน้าที่และการรับสินบนทุกรูปแบบและเพื่อให้การดาเนินงานโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล“ป้องกันการทุจริต” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่
กาหนดไว้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ จึงได้จัดทา โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาล“ป้องกันการทุจริต” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจาปี ๒๕๖๑ ขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติตนตามคุณลักษณะของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สุจริต ๕ ประการ
๒. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
๓. เป้าหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
3.1.1 บุคลากร ร้อยละ ๑๐๐ สามารถปฏิบัติตนตามคุณลักษณะของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสุจริต ๕ ประการได้
3.1.2 บุคลากร ร้อยละ ๑๐๐ สามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องตามเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
๓.๒ เชิงคุณภาพ
(๑) ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต ๑ อยู่ในระดับสูงมาก
(๒) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ มีรูปแบบการพัฒนาการดาเนินงาน
เขตสุจริต ที่เป็นรูปธรรม
๔. กิจกรรมหลักและกิจกรรมดาเนินงาน
ข้อมูล เป้าหมายกิจกรรม
ปีฐาน
๑ ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการ 85 คน
75 คน
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ
๒ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) การดาเนินงาน
ทุกกลุ่ม ทุกกลุ่มงานมีการ
ของกลุ่มทุกกลุ่มงาน
งาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในกลุ่มงาน
ที่

กิจกรรมดาเนินการ

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
กิจกรรม
ก.พ.-ก.ย. วิจิตรา
2561
เจือจันทร์
ผอ.กลุ่ม
ทุกกลุ่มงาน
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ที่

กิจกรรมดาเนินการ

๓ AAR : สะท้อนผลการดาเนินงานเป็น
ระยะๆ
๔ ดาเนินการประเมินตนเอง (ประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ)
๕ วิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินตนเอง
และ เขียนรายงานการดาเนินงานและ
เผยแพร่

ข้อมูล
ปีฐาน
ทุกกลุ่ม
งาน
85 คน

ระยะเวลา
ดาเนินการ

เป้าหมายกิจกรรม
ทุกกลุ่มงานมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
กลุ่มงาน
75 คน

ต้นฉบับ
1 เล่ม

ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม
ผอ.กลุ่ม
ทุกกลุ่มงาน
วิจิตรา
เจือจันทร์

85 เล่ม

๕. งบประมาณที่ใช้
งบประมาณ
ที่
รายการที่ต้องใช้งบประมาณ

ประเภท ลักษณะ เวลา การใช้
งบประมาณ

นอก ตอบ
เงินงบ ฯ
งบ แทน

๑ ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการ
๒๖,๐๐๐
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ
(๑๐๐ คนๆละ ๑๓๐ /๒ วัน)
๒ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) การดาเนินงานของ
กลุ่มทุกกลุ่มงาน
๓ AAR : สะท้อนผลการดาเนินงานเป็นระยะๆ
๑๘,๘๐๐
(- อาหาร ๑๐๐ คนๆละ ๑๓๐ /๒ วัน
- วัสดุ = ๕,๘๐๐ บาท))

ใช้สอย

วัสดุ

๒๖,๐๐๐

๑๓,๐๐๐ ๕,๘๐๐

ไตร
อื่นๆ มาส
ที่ใช้
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งบประมาณ

ประเภท ลักษณะ เวลา การใช้
งบประมาณ

ที่
รายการที่ต้องใช้งบประมาณ
เงินงบ ฯ

นอก
งบ

ตอบ
แทน

ใช้สอย

วัสดุ

ไตร
อื่นๆ มาส
ที่ใช้

๔ ดาเนินการประเมินตนเอง (ประเมินคุณธรรม ๒๒,๖๐๐
๒๒,๖๐๐
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ)
-๒๐ คน ๆ ละ ๑๓๐ บาท ๑ วัน
- ค่าทาเอกสารเครื่องมือประเมิน ๒๐,๐๐๐๕ วิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินตนเองและ
เขียนรายงานการดาเนินงานและเผยแพร่
๓๒,๖๐๐
-๒๐ คน ๆ ละ ๑๓๐ บาท ๑วัน=๒,๖๐๐๓๒,๖๐๐
- เอกสารรายงานพร้อมสาเนา ๓๐,๐๐๐รวม
๑๐๐,๐๐๐
๙๔,๒๐๐ ๕,๘๐๐
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)ขอถัวจ่ายทุกรายการ
๖. การประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑. ปริมาณ
๑.๑) ร้อยละของบุคลากรที่สามารถ
ปฏิบัติตนตามคุณลักษณะของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
๕ ประการได้
(๒) ร้อยละของบุคลากรทีส่ ามารถ
ปฏิบัติงานได้สอดคล้องตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
๒. คุณภาพ
(๒.๑) ระดับผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงาน ภาครัฐ ของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต ๑
(๒.๒) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ มีรูปแบบ
การพัฒนาการดาเนินงานเขตสุจริต

เป้าหมายตัวชี้วัด

วิธีการวัดและประเมินผล

ร้อยละ ๑๐๐

ตรวจสอบหลักฐาน

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน
แบบตรวจสอบ
เอกสาร /หลักฐาน
แบบตรวจสอบ
เอกสาร /หลักฐาน

ร้อยละ ๑๐๐

ตรวจสอบหลักฐาน

อยู่ในระดับสูงมาก

ตรวจสอบหลักฐาน

แบบตรวจสอบ
เอกสาร /หลักฐาน

มีรปู แบบที่เป็น
รูปธรรม สามารถเป็น
แบบอย่างได้

ตรวจสอบหลักฐาน

แบบตรวจสอบ
เอกสาร /หลักฐาน

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2561 สพป.ลบ 1

90

ส่วนที่ 4
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี เป็นเครื่องมือสาคัญในการปฏิบัติงานเพื่อส่งมอบ ผลผลิตการให้บริการ
การศึกษาที่เชื่อมโยงสอดคล้ องกับ นโยบายรัฐ บาล กระทรวงศึกษาธิการ และหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 จึงได้กาหนดปัจจัยความสาเร็จและกระบวนการนาแผนสู่การปฏิบัติ
ดังนี้
การจัดสรรทรัพยากรเพื่อการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาลพบุ รี เขต 1 ก าหนดแนวทางการจั ด สรรงบประมาณ
ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561
เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น งานตามภารกิ จ กลยุ ท ธ์ จุ ด เน้ น ของรั ฐ บาล
กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรี เขต 1 ดังนี้
1. งบประมาณดาเนินการสาหรับเขตพื้นที่การศึกษา จาแนกเป็น
1.1 งบประมาณตามความจาเป็นพื้นฐาน แบ่งเป็น งบบริหารสานักงาน และ งบตามภารกิจ
1) งบบริหารสานักงาน เพื่อใช้บริหารจัดการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งนี้พิจารณาจัดสรรตาม
ฐานข้อมูลการใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายการค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รายการค่าสาธารณูปโภค และ
จัดสรรตามภาระงาน ความต้องการจาเป็นในการพัฒนา
2) งบภารกิจ ใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามกลยุทธ์ จุดเน้น โครงการ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติ
การ โดยมีทุกกลุ่มในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบโครงการดาเนินงาน
1.2 งบประมาณเพิ่มประสิทธิผลตามกลยุทธ์ ดาเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการที่สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด โดยใช้ดาเนินการตามกลยุทธ์ จุดเน้น โครงการ/กิจกรรม ในการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา การพัฒนาศักยภาพนักเรียน การส่งเสริมนักเรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาครู และการ
เตรียมความพร้อมสู่สังคม 4.0 เป็นต้น
2. งบประมาณดาเนินการสาหรับสถานศึกษา
จั ดสรรงบประมาณสนั บ สนุ น เพื่อ ให้ ก ลุ่ มโรงเรีย น/โรงเรีย น ใช้ในการพัฒ นาคุ ณภาพการศึ กษาตาม
วัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ได้รับ ซึ่งผ่านการวิเคราะห์และความเห็นชอบจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ปัจจัยความสาเร็จ
1. ผู้บริหารการศึกษาทุกระดับให้ความสาคัญในการบริหารจัดการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน และ
การทางานแบบมีส่วนร่วมที่เอื้อต่อการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่กาหนดไว้
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการปฏิบัติงานอย่าง
เป็นระบบ
3. เชื่อมโยงความสาเร็จของการปฏิบัติงานกับการบริหารงานบุคคลอย่างชัดเจน
4. บริหารจัดการโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล
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การนาแผนสู่การปฏิบัติ
1. การทาความเข้าใจกับบุคลากรทุกระดับให้รับรู้ ในทิศทางการจัดการศึกษาของหน่วยงาน ทั้งวิสัยทัศน์
พันธกิจ เป้าประสงค์ จุดเน้นการพัฒนา ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
2. วิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บสภาพปั จ จุ บั น และเป้ า หมายตามนโยบาย เพื่ อ ก าหนดกิ จกรรมและจั ด ท า
แผนปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์
3. ดาเนินงาน กิจกรรม ตามปฏิทินทีก่ าหนด
4. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อให้การนากลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยติดตาม
ความก้าวหน้าประจาปี ตามรายไตรมาส และเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ
5. รายงานผลการดาเนินงานประจาปีสู่สาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ระยะเวลา

กิจกรรม

ตุลาคม 2560

ศึกษานโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พฤศจิกายน 2560

จัดทาเอกสารทิศทางการพัฒนาการศึกษาประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 มอบให้ทุกกลุ่มเพื่อเชื่อมโยงสู่การจัดทากิจกรรม/โครงการ

พฤศจิกายน 2560
ธันวาคม 2560

กลุ่ม/หน่วย เสนอโครงการ
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากิจกรรม/โครงการและงบประมาณ
เพื่อจัด ำแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ

ธันวาคม 2560

ประชุมคณะกรรมการ ฯ

หมาย
เหตุ

มกราคม-กุมภาพันธ์ จัดทาร่างแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2561
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
กุมภาพันธ์ 2561 เสนอร่างแผนปฏิบัติการ ฯ ต่อ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 พิจารณาให้ความเห็นชอบ
กุมภาพันธ์ 2561 จัดทาเอกสารแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 /
รายงาน สพฐ.และมอบให้ทุกกลุ่มไว้บริหารจัดการโครงการ
กุมภาพันธ์ 2561 แจ้งแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
โดยให้ดาวน์โหลดจาก www.infolop1.net
ทั้งนี้ การบริหารงบประมาณให้คานึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน
สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ จุดเน้น ของหน่วยงานบังคับบั ญชา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรี เขต 1 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณและระเบี ยบวิธีปฏิบัติ
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณ

