1

200,000

1

200,000

19

3

1,691,600

54

5,000,000

200,000

700,000

8

591,600

1,000,000

12

700,000

12

600,000

7

600,000

7

โครงการ

งบประมาณ

โครงการ

งบประมาณ

โครงการ

งบประมาณ

โครงการ

งบประมาณ

โครงการ

งบประมาณ

โครงการ

งบประมาณ

โครงการ

1,600,000 งบประมาณ

11

100,00

1

100,000

1

1,000,000

7

400,000

2

นิเทศฯ

ยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ 6

3

200,000

7

159,610

159,610

331,450
1

108,400

539,850

4

1

1

700,000

700,000

อานวยการ

ยุทธศาสตร์ 3

6

12

143,000

1,143,000

บริหารงาน
บุคคล

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 2
1

12

3

10

ส่งเสริมการจัด
การศึกษา

365,940

นโยบาย
และแผน

765,940

หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน
4

บริหาร
การเงิน
และ
สินทรัพย์
กลุ่ม

6

สรุปโครงการ/
งบประมาณ
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 งบเพิ่มประสิทธิผลตามกลยุทธ์ งบประมาณ 5,000,000
สรุปโครงการ/กลยุทธ์/กลุ่ม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
สรุป

56
แผนปฏิบตั ิการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต1

รายละเอียดโครงการงบเพิ่มประสิทธิผลตามกลยุทธ์
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
1.
2.
3.
4.

โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจาปี 2561
โครงการพัฒนาครูในโครงการโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจาปี 2561
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา
5. โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย
ประจาปี 2561
6. โครงการมารยาทงาม สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจาปี 2561

สรุป

6 โครงการ งบประมาณ 765,940

300,000
100,000
92,930
119,610

บาท
บาท
บาท
บาท

106,400

บาท

47,000

บาท

บาท

58
แผนปฏิบตั ิการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต1

โครงการ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจาปี 2561
สนองยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1 , 2 , 3 , 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ผู้รับผิดชอบ
นายประยงค์ มาแสง
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
พันธกิจที่สาคัญที่สุดในการจัดการศึกษาคือ การสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ค้นพบ และพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่
อย่างเต็มกาลังความสามารถ โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ตั้งเป้าหมายที่จะกระจายอานาจทางการศึกษาไปยัง
สานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาและสถานศึกษาแต่ล ะแห่ งให้ ได้ พยายามปรับการเรียนเปลี่ ยนการสอนเพื่อไปสู่
เป้าหมายดังกล่าว แต่ยังมีเสียงเรียกร้องจากนักเรียน ครู และสถานศึกษาจานวนมากที่ต้องการให้สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดงานศิลปหัตถกรรมเพื่อต่อยอดทั้งจากเวทีใน
ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนจากต่างสถานศึกษาและ
แต่ละพื้นที่ได้มีโอกาสแข่งขันทักษะทางวิชาการ นาเสนอผลงานด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา สิ่งประดิษฐ์ ตลอดจน
แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น จะช่วยให้สถานศึกษา ครู และนักเรียน ได้ทราบถึงระดับพื้นฐานความสามารถ
เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ และเมื่อเปรียบเทียบกับนักเรียนในระดับเดียวกัน ทั้งยังเป็นโอกาสอันดีที่ครูจะได้
เรียนรู้ถึงนวัตกรรมและแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่แตกต่างกัน เพื่อกลับนาไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม
กับนักเรียนและบริบทของสถานศึกษาต่อไป
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ได้ตระหนักถึงความสาคัญที่จะให้ครู นักเรียน
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะได้ร่วมในการจัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ประจาปี
2561 เพื่อให้เป็นเวทีที่นักเรียนและครู จะได้แสดงความรู้ ความสามารถ และมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งจะ
นาไปสู่การยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ซึ่งเป็นเป้าหมายที่สาคัญที่สุดของการปฏิรูปการศึกษาจึงได้
กาหนดให้มีโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกและส่งเสริมความสามารถ ความเป็นเลิศด้านวิชาการ
ด้านกีฬา ดนตรี ศิลปะ การแสดง สิ่งประดิษฐ์ และอื่นๆ ได้เต็มตามศักยภาพ
2.2 เพื่อเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ตลอดจนประชาชนทั่วไป
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 รอง ผอ.สพป. ศึกษานิเทศก์ และคณะทางาน ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 เวลา 1 วัน จานวน 4 คน
3.1.2 รอง ผอ.สพป. ศึกษานิเทศก์ และคณะทางาน เข้าร่วมงาน กากับติดตาม ส่งเสริมสนับสนุน
และให้ขวัญกาลังใจ การจัดงานและแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปี
การศึกษา 2560 เวลา 4 วัน จานวน 15 คน
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3.1.3 รอง ผอ.สพป. ศึกษานิเทศก์ และคณะทางาน เข้าร่วมงาน กากับติดตาม ส่งเสริมสนับสนุน
และให้ขวัญกาลังใจ การจัดงานและการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 7
ปีการศึกษา 2560
3.1.4 รอง ผอ.สพป. ศึกษานิเทศก์ และคณะทางาน เข้าร่วมงาน กากับติดตาม ส่งเสริมสนับสนุน
และให้ขวัญ กาลังใจ การจัดงานและแข่ง ขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
เวลา 4 วัน จานวนครั้งละ 17 คน
3.1.5 รอง ผอ.สพป. ศึกษานิเทศก์ และคณะทางาน เข้าร่วมงาน กากับติดตาม ส่งเสริมสนับสนุน
และให้ขวัญกาลังใจ การจัดงานและการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ระดับชาติ ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2560
3.1.6 ประชุมคณะทางาน และคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 เวลา 1 วัน จานวน 800 คน
3.1.7 จัดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนัก เรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
เวลา 1 วัน จานวนกรรมการตัดสิน 1200 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิทุกโรงเรียน ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
3.2.2. ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
4. กิจกรรมและรายละเอียดขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1. รอง ผอ.สพป. ศึกษานิเทศก์ และคณะทางาน ประชุมเตรียมความ
พร้อมการจัดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 เวลา 1 วัน
จานวน 4 คน

ระยะเวลา
พฤศจิกายน
2560

งบประมาณ
-

2. ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน ฯ
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พฤศจิกายน
2560

-

3. รอง ผอ.สพป. ศึกษานิเทศก์ และคณะทางาน เข้าร่วมงาน กากับ
ธันวาคม 2560 24,720.ติดตาม ส่งเสริมสนับสนุน และให้ขวัญกาลังใจ การจัดงานและแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปี
การศึกษา 2560 เวลา 4 วัน จานวน 15 คน
4. ให้ขวัญและกาลังใจแก่ผู้ที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
ธันวาคม 2560 ขอใช้งบกลาง
โดยจัดทาเสื้อสามารถมอบให้เป็นรางวัล
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ที่
กิจกรรม
5. สนับสนุนงบประมาณให้ตัวแทนเข้าแข่งขัน ฯ ระดับชาติ
6. รอง ผอ.สพป. ศึกษานิเทศก์ และคณะทางาน เข้าร่วมงาน กากับ
ติดตาม ส่งเสริมสนับสนุน และให้ขวัญกาลังใจ การจัดงานและการ
ประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่
7 ปีการศึกษา 2560

ระยะเวลา
ธันวาคม
2560
มกราคม
2561

งบประมาณ
ขอใช้งบกลาง

-

7. รอง ผอ.สพป. ศึกษานิเทศก์ และคณะทางาน เข้าร่วมงาน กากับ
ติดตาม ส่งเสริมสนับสนุน และให้ขวัญกาลังใจ การจัดงานและแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
เวลา 4 วัน จานวนครั้งละ 17 คน

มกราคม
2561

54,420.-

8. รอง ผอ.สพป. ศึกษานิเทศก์ และคณะทางาน เข้าร่วมงาน กากับ
ติดตาม ส่งเสริมสนับสนุน และให้ขวัญกาลังใจ การจัดงานและการ
ประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ระดับชาติ ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา
2560

กุมภาพันธ์
2561

-

9. ให้ขวัญและกาลังใจแก่ผู้ทไี่ ด้รับรางวัลชนะเลิศ การเข้าแข่งขัน
ระดับชาติ โดยจัดทาเสื้อสามารถมอบให้เป็นรางวัล
10. ประชุมคณะทางาน และคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ปี
การศึกษา 2561 เวลา 1 วัน จานวน 800 คน
11 จัดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67
ปีการศึกษา 2560 เวลา 1 วัน จานวนกรรมการตัดสิน 1200 คน
รวมงบประมาณ

กุมภาพันธ์ มีนาคม 2561

ขอใช้งบกลาง

สิงหาคม
2561

50,000.-

กันยายน
2561

170,860.-

หมายเหตุ งบประมาณขออนุมัติถัวจ่ายได้ทุกรายการ

300,000.-
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5. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียน ครู และนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม
2. ร้อยละ 80 ของผลงาน หรือผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึงการอนุรักษ์
ภูมิปญ
ั ญาไทยและพื้นบ้าน
3. ร้อยละ 80 ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนกิจกรรม
4. ร้อย 80 ของจานวนประชาชน และผู้สนใจทั่วไปได้เข้าร่วมชม
กิจกรรม
5. นักเรียนได้แสดงออกและส่งเสริมความสามารถ ความเป็นเลิศ
ด้านวิชาการ ด้านกีฬา ดนตรี ศิลปะ การแสดง
สิ่งประดิษฐ์ และอื่นๆ ได้เต็มตามศักยภาพ
6. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจน
ประชาชนทั่วไป ได้ศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

วิธีการประเมิน
1. การสังเกต
2. การสอบถาม

เครื่องมือประเมิน
แบบสอบถาม

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เปิดโลกทัศน์ด้ านการศึกษา ต่อยอดความสามารถเติม
เต็มศักยภาพด้านวิชาการ ด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา
2. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต่อยอดแนวคิด เพิ่มพูนศักยภาพและ
ทัก ษะด้านวิช าการ วิช าชี พ ดนตรี นาฏศิล ป์ ไทย ศิ ล ปะ การพั ฒ นาผู้ เรียน ให้ มีค วามรู้และทั กษะชีวิต ที่
เหมาะสมอยู่ในสังคมปัจจุบันได้อย่างเป็นสุข บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการสอน ตามที่หลักสูตรด้าน
การศึกษากาหนด เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รักและหวงแหนในมรดกวัฒนธรรมไทย
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ได้รับการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน มีความเข้มแข็ง
ในการทางานเป็นทีมในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ วิชาชีพ การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสร้างจิตสานึกความเป็น
ไทยให้กับนักเรียนและบุคลากรในสังกัด
4. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนาไปวางแผนการปฏิบัติสู่งานอาชีพ
ต่อไปได้
............................................................................................
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โครงการ
พัฒนาครูในโครงการโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ
สนองยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตัวชี้วัด 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
นายประเมิน บุญเสนา และคณะ
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กาหนดความมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษาที่ว่า
ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข อีกทั้งมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ ได้กาหนดคุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ทั้งในฐานะพลเมืองไทยและพลโลกไว้ในมาตรฐานที่ 1 ใน
5 ด้าน คือ 1) มีกาลังกาย กาลังใจที่สมบูรณ์ 2) มีความรู้ และทักษะที่จาเป็นและเพียงพอในการดารงชีวิตและ
การพัฒนาสังคม 3) มีทักษะการเรียนรู้และการปรับตัว 4) มีทักษะทางสังคม และ 5) มีคุณธรรม จิตสาธารณะ
และจิตสานึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนั้นการพัฒนาคนจึงต้องมุ่งให้มีคุณภาพพร้อมคุณธรรมและ
รอบรู้อย่างเท่าทัน เกิดภูมิคุ้มกัน กระบวนการพัฒนาดังกล่าวจะสาเร็จได้ต้องเชื่อมโยงความร่วมมือ ร่วมคิด ร่วม
ทากันอย่างจริงจัง ต่อเนื่องของ 3 สถาบันหลักในการอบรมเลี้ยงดู ได้แก่ สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนาและ
สถาบันการศึกษา โดยการน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นหลักคิดและหลักปฏิบัติในการดาเนิน
ชีวิตไปในทางสายกลาง ภายใต้นิยาม “3 ห่วง 2 เงื่อนไข” ซึ่งประกอบด้วย ความพอประมาณ มีเหตุผล มี
ภูมิคุ้มกัน บนเงื่อนไข ความรู้และคุณธรรม เพื่อสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน คนไทยมีคุณธรรมนาความรอบรู้
รู้เท่าทันโลก ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพและเป็นธรรม
โรงเรียนวิถีพุทธเป็นอีกหนึ่งแนวการเรียนการสอนที่จะช่วยผลักดันให้เด็กและเยาวชนไทยสามารถ
พัฒนาตามศักยภาพเป็น คนดี คนเก่ง ของสังคม และสามารถดารงชีวิตได้อย่างมีความสุข โรงเรียนวิถีพุทธจะมี
แนวการเรียนการสอนระบบปกติทั่วไป ที่นาหลักธรรมพระพุทธศาสนามาใช้หรือประยุกต์ในการพัฒนาผู้เรียนโดย
เน้นพัฒ นาผู้เรียนตามหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา อย่างบูรณาการ ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการพัฒ นา
“การกิ น อยู่ ดู ฟั งเป็ น ” ภายใต้ ส ภาพแวดล้ อ มในโรงเรีย นที่ เอื้ อ ต่ อ การเรีย นรู้ต ามหลั ก พุ ท ธศาสนา โดยมี
บรรยากาศสงบเงียบ เรียบง่าย ร่มรื่น สะอาด มีระเบียบ ปลอดภัย สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนมีการปรับปรุง
พัฒนาอยู่เสมอ ด้วยการสอนของครูที่ใช้วัฒนธรรมและบรรยากาศการเรียนรู้มีความเมตตา เอื้ออาทร
ไม่เอาเปรียบ เสียสละ มีความกตัญญูทั้งต่อธรรมชาติและบุคคล มีปัญญาเข้าใจในคุณค่าแท้ ใช้กระบวนการทาง
วัฒนธรรมแสวงหาปัญญา และมีวัฒนธรรมเมตตาเป็นฐานการดาเนินชีวิต
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธในสังกัด ให้มีความรู้ และทักษะในการจัดกิจกรรม
โรงเรียนวิถีพุทธ ตามอัตลักษณ์ 29 ประการ
2.2 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนวิถีพุทธในสังกัดและโรงเรียนวิถีพุทธต้นแบบ
2.1 เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยกระดับการดาเนินงานของโรงเรียนวิถีพุทธในสังกัด
2.4 เพื่อนิเทศติดตาม ประเมินผลและสรุปผลการดาเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธในสังกัด
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3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1) ครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธในสังกัด จานวน 149 โรงเรียน ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้
และทักษะในการจัดกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ ตามอัตลักษณ์ 29 ประการ
2) ครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธในสังกัด จานวน 149 โรงเรียนได้รับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3) โรงเรี ย นวิถี พุ ท ธในสั งกั ด จ านวน 149 โรงเรียนได้ รับ การยกระดั บ และสร้างความเข้ม แข็ งในการ
ดาเนินงานของโรงเรียนวิถีพุทธ
2.4 โรงเรียนวิถีพุทธในสังกัด จานวน 149 โรงเรียน ได้รับการนิเทศติดตาม ประเมินผลและสรุปผลการ
ดาเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ
3.2 เชิงคุณภาพ
1) ครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธในสังกัด มีความรู้ และทักษะในการจัดกิจกรรมโรงเรียนวิถี
พุทธ ตามอัตลักษณ์ 29 ประการ
2) ครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธในสังกัด ได้รับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนวิถีพุทธต้นแบบ
3) โรงเรียนวิถีพุทธในสังกัดได้รับการยกระดับและมีความเข้มแข็งในการดาเนินงานของโรงเรียนวิถีพุทธ
4) โรงเรียนวิถีพุทธในสังกัดได้รับการนิเทศติดตาม ประเมินผลและสรุปผลการดาเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ
อย่างมีประสิทธิภาพ
4. วิธีดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ระยะเวลาดาเนินงาน
1 กิจกรรม พัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.1 อบรมการการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ
30 – 31 พ.ค. 61
1.2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนา/ต้นแบบ 28 – 29 มิ.ย. 61
1.3 นิเทศติดตาม ประเมินผลและสรุปผลการ
1 ต.ค.60 – 30 ก.ย.61
ดาเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ

ผู้รับผิดชอบ
นายประเมิน บุญเสนา
และคณะ

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
5.1 ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561
5.2 สถานที่ดาเนินการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1, โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนา/
ต้นแบบ
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6. งบประมาณ
6.1 งบประมาณ จานวน 100,000 บาท
6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ
กิจกรรม

งบประมาณ

กิจกรรม พัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ
1.1 อบรมการการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ
ค่าใช้จ่าย
1.1.1 ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน 167 คน ๆ ละ 150 บาท x 2 วัน
1.1.2 ค่าพาหนะผู้เข้าอบรม
1.1.3 ค่าตอบแทนวิทยากร
1.1.4 ค่าวัสดุ-อุปกรณ์
1.1.5 ค่าจ้างเหมาพาหนะศึกษาดูงาน
1.1.6 ค่าที่พักในการศึกษาดูงาน
1.1.7 ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าชดเชยน้ามันเชื้อเพลิงคณะกรรมการนิเทศติดตามฯ
1.2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนา/ต้นแบบ
1.2.1 ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน 167 คน ๆ ละ 150 บาท x 2 วัน
1.2.2 ค่าพาหนะผู้เข้าอบรม
1.2.3 ค่าตอบแทนวิทยากร
1.2.4 ค่าวัสดุ-อุปกรณ์
1.2.5 ค่าจ้างเหมาพาหนะศึกษาดูงาน
1.2.6 ค่าที่พักในการศึกษาดูงาน
1.2.7 ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าชดเชยน้ามันเชื้อเพลิงคณะกรรมการนิเทศติดตามฯ
รวม

50,100 บาท

50,100 บาท

100,200 บาท
ขอเบิกเพียง 100,000 บาท

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
7.1 ปัจจัยความเสี่ยง
- งบประมาณในการดาเนินงานตามโครงการ
- ระยะเวลาในการดาเนินงานตามโครงการ
7.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
- ลดกิจกรรมลงหากได้รับงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดาเนินงานตามโครงการ
- ดาเนินการอบรมในช่วงปิดภาคเรียน และ/หรือ วันหยุดเสาร์-อาทิตย์

65
แผนปฏิบตั ิการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต1

8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1. ครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธในสังกัด มีความรู้ และทักษะในการจัด
กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ ตามอัตลักษณ์ 29 ประการ
2. ครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธในสังกัด ได้รับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
โรงเรียนวิถีพุทธต้นแบบ
3. โรงเรียนวิถีพุทธในสังกัดได้รับการยกระดับและมีความเข้มแข็งในการดาเนินงาน
ของโรงเรียนวิถีพุทธ
4. โรงเรียนวิถีพุทธในสังกัดได้รับการนิเทศติดตาม ประเมินผลและสรุปผลการ
ดาเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ อย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ)
80
80
80
80

9. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
9.1 ครูผู้รับผิดชอบโครงการ โรงเรียนวิถีพุทธในสังกัด สามารถจัดกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ ตาม อัตลักษณ์
29 ประการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9.2 ครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธในสังกัด ได้รับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนวิถีพุทธต้นแบบ
9.3 โรงเรียนวิถีพุทธในสังกัด สามารถยกระดับและมีความเข้มแข็งในการดาเนินงานของโรงเรียนวิถีพุทธ
9.4 โรงเรียนวิถีพุทธในสังกัดได้รับ การนิเทศติดตาม ประเมินผลและสรุปผลการดาเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ
อย่างมีประสิทธิภาพ
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โครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2561
สนองยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตัวชี้วัด 5
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
นางจันทร์หอม เบ้าลี
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินงาน
กุมภาพันธ์ - กันยายน 2561
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
การพัฒนานักเรียน ให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา มีความรู้ความสามารถ
และ มีคุณธรรม จริยธรรม ดาเนินชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษา
ที่สถานศึกษาทุกแห่งต้องดาเนินการจัดการศึกษา ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ต้องการให้เป็นคนเก่ง
คนดี มีความสุข นอกจากดาเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน ได้รับกระบวนการเรียนรู้แล้ว การป้องกันและ
การช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากปัจจัยรอบสถานศึกษา ที่มีพฤติกรรมไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ร้าน
เกมส์ การพนัน หนี เรียน ทะเลาะวิวาท ก่ออาชญากรรม เป็นปัญหาสังคมที่ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ ต้องเข้าไป
ช่วยเหลือและแก้ไขไม่ให้มีพฤติกรรมเสี่ยง การดาเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
โดยใช้แนวคิดและหลักการ “ 5 มาตรการ 4 ต้อง 2 ไม่ 5 มาตรการได้แก่ มาตรการป้องกัน มาตรการรักษา
มาตรการค้นหา มาตรการเฝ้าระวัง มาตรการบริหารจัดการ 4 ต้องได้แก่ ต้องมียุทธศาสตร์ ต้องมีแผนงาน ต้องมี
ระบบข้อมูล ต้องมีเครือข่าย 2 ไม่ได้แก่ ไม่ปกปิดข้อมูล ไม่ผลักดัน ทั้งนี้เพื่อช่วยสถานศึกษาให้มีมาตรการป้องกัน
และการป้ อ งปรามติ ด ตามผู้ จ าหน่ ายและผู้ เสพ และมาตรการความปลอดภั ย เป็ น การเพิ่ ม ความมั่ น ใจให้ กั บ
คณะกรรมการสถานศึกษาสีขาวในการต่อสู้กับยาเสพติดและแหล่งอบายมุขรอบสถานศึกษา ดังนั้น สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 จึงจัดทาโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา
2. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและ
นอกสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
3. เพื่อสร้างเครือข่ายเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่สถานศึกษาในการนาไปพัฒนาและสร้างระบบการป้องกัน
และแก้ไข ปัญหายาเสพติด อบายมุข ปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษาในทุกพื้นที่
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 เข้าร่วมโครงการ
และรับการประเมินผลประจาปี เพื่อประกาศให้เป็นสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
2. ผู้นาท้องถิ่น ผู้นาชุมชน ผู้นาทางศาสนา ในชุมชนทุกแห่งที่สถานศึกษาตั้งอยู่ในชุมชนให้การสนับสนุน
ส่งเสริมการดาเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
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เชิงคุณภาพ
1. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง นักเรียน มีจิตสานึกร่วมกันในการดูแล กลุ่มเสี่ยง
กลุ่มเสพ กลุ่มติด และกลุ่มการค้า เฝ้าระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุข
2. ผู้นาท้องถิ่น ผู้นาชุมชน ผู้นาทางศาสนา มีจิตสานึกในการดูแลลูกหลานไม่ให้เกี่ยวข้องกับเสพติด
และอบายมุข
3. นักเรียน มีจิตสาธารณะ รู้จักเสียสละ มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี
4. งบรายละเอียดดาเนินการขั้นตอนการดาเนินงาน งบประมาณจานวน 92,930 บาท
ที่
1.

กิจกรรม

กิจกรรมที่ 1
ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อมอบนโยบายโครงการ
1.1 ค่าอาหารกลางวัน 247 คนๆละ 80 บาทจานวน 1 มื้อ เป็น
เงิน 19,760 บาท
1.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 247 คนๆละ 35 บาท จานวน 1
มื้อ เป็นเงิน 8,645 บาท
13. ค่าวิทยากร เป็นเงิน 3,600 บาท
2. กิจกรรมที่ 2
ประชุมสัมมนาครูผู้รับผิดชอบเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทาผลงาน
โครงการฯ
2.1 ค่าอาหารกลางวัน 247 คนๆละ 80 บาทจานวน 1 มื้อ เป็น
เงิน 19,760 บาท
2.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 247 คนๆละ 35 บาท จานวน 1
มื้อ เป็นเงิน 8,645 บาท
23. ค่าวิทยากร เป็นเงิน 3,600 บาท
3. กิจกรรมที่ 3 จัดแสดงผลงานเพื่อรับการประเมินผลงานจาก
คณะกรรมการ โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข
1.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 10 คนๆละ 400 บาท เป็นเงิน
4,000 บาท
1.2 ค่าอาหารกลางวัน 100 คนๆละ 80 บาทจานวน 1 มื้อ เป็น
เงิน 8,000 บาท
1.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 100 คนๆละ 35 บาท จานวน 2
มื้อ เป็นเงิน 7,000 บาท
4. กิจกรรมที่ 4 สรุปผลการดาเนินงานตามโครงการฯ
- ปฎิบัติงานเวลาราชการ จานวน 4 วันๆละ 200 บาทจานวน
4 คน เป็นเงิน 3,200 บาท
- ปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ จานวน 2 วันๆละ 400 บาท
จานวน 4 คน เป็นเงิน 3,200 บาท

ระยะเวลา
กุมภาพันธ์ 2560
ถึง
กันยายน 2560

งบประมาณ
32,005
19,760
8,645

กุมภาพันธ์ 2560
ถึง
กันยายน 2560

3,600
32,005
19,760
8,645

กุมภาพันธ์ 2560
ถึง
กันยายน 2560

3,600
19,000
4,000
8,000
7,000

กุมภาพันธ์ 2560
ถึง
กันยายน 2560

6,400
3,200
3,200
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4. งบรายละเอียดดาเนินการขั้นตอนการดาเนินงาน (ต่อ)
ที่
5

กิจกรรม
กิจกรรมที่ 5 นาผลงานไปส่ง กระทรวงศึกษาธิการ
1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง จานวน 3 คนๆละ 240 บาท จานวน
เป็นเงิน 720 บาท
1.2 ค่าน้ามันเชื้อเพลิง ไปกระทรวงศึกษาธิการ เป็นเงิน
2,800 บาท
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ระยะเวลา
กุมภาพันธ์ 2560

งบประมาณ
3,520

ถึง
กันยายน 2560

720
2,800
92,930

สถานที่ดาเนินการ
- ณ ห้องประชุม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ อาเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
5. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

วิธีการประเมิน
เชิงปริมาณ
1.แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
สถานศึกษาสีขาว
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 เข้าร่วม 2.ออกนิเทศ กากับติดตามและ
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด ประเมินผล
และอบายมุขทุกโรงเรียน
3.สรุปผลการประเมิน
เชิงคุณภาพ
1. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์
ผู้ปกครอง นักเรียน มีจิตสานึกร่วมกันในการ
ดูแล กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ กลุ่มติด และกลุ่ม
การค้า เฝ้าระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาดของ
ยาเสพติดและอบายมุข
2. นักเรียน มีจิตสาธารณะ รู้จักเสียสละ
มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี

เครื่องมือประเมิน
- แบบประเมิน
- แบบสังเกต

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียน และบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา รู้จักเสียสละ ไม่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
และอบายมุข ดารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
2. สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 มีระบบดาเนินการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
3. สถานศึกษาเป็นศูนย์การเรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
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โครงการ

ฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา
สนองยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตัวชี้วัด 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
นายสุรศักดิ์ ฦๅชา และนางจันทร์หอม เบ้าลี
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินงาน
กุมภาพันธ์ – กันยายน 2561
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
กระทรวงศึกษาธิการ เป็ น หน่ วยงานหลั กที่ มี ห น้ า ที่ ค วามรับ ผิ ดชอบในการขั บเคลื่ อ นพระราชบั ญ ญั ติ
คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2454 หมวด 7 ว่าด้วยการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ซึ่งสาระสาคัญของการ
ดาเนินการกิจกรรมหมวด 7 ได้แก่สถานศึกษาจะต้องจัดให้มีระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนว ให้คาปรึกษา
และฝึกอบรมแก่นั กเรีย น นั กศึกษาและผู้ปกครอง นักเรียนและนักศึกษาจะต้องปฏิบัติตนตามระเบียบของถาน
ศึ ก ษาตามที่ ก าหนดในกฎกระทรวง และจั ด ให้ มี พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บที่ รั ฐ มนตรี ก าหนด
ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการ จะต้องดาเนินการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเยนและนักศึกษา
เพื่อดูแลความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา และ
ระเบียบกระทรวงว่าด้วยการลงโทษนักเรียน และนักศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ได้ตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าว จึงได้จัดทา
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2554 ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด เจตนารมณ์ และแนวทางในการเสริมสร้างความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2554
2.2 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท ภารกิจและกระบวนการทางานที่เกี่ยวข้องในการ
ปฏิบั ติงาน รวมทั้ งการส่ งเสริมและประสานเครือข่ายการดาเนิน งาน เพื่อส่ งเสริมความประพฤตินั กเรียนและ
นักศึกษา
2.3 เพื่อให้ผู้ผ่านการอบรมเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา ตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2558 และเป็น
เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ผู้บริหารโรงเรียน หรือผูแ้ ทน และ เจ้าหน้าที่ จานวน 170 คน จากโรงเรียนในสังกัด วิทยากรสร้าง
ภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด 17 คน เจ้าหน้าที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 จานวน
10 คน รวมเป็น 197 คน
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3.2 เชิงคุณภาพ
ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
ได้รับความรู้ความเข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับหมวด 7 การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2554 กระบวนการทางานที่เกี่ยวข้อง เทคนิควิธีการทางานในการ
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งแนวทางการประสานการปฏิบัติงานกับผู้เกี่ยวข้องได้อย่างดี
มีประสิทธิภาพ
4. วิธีดาเนินงาน
4.1 เสนอขออนุมัติโครงการ
4.2 วางแผนการดาเนินงาน ประสานงานวิทยากร สถานที่ฝึกอบรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.3 จัดทาเอกสารประกอบการฝึกอบรม
4.4 ดาเนินการฝึกอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด
4.5 ติดตามประเมินผลการดาเนินงานโครงการ
5. วัน เวลา และสถานที่
ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต 1 ตาบลในเมือง อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
6. งบประมาณ
จานวน 119,610 บาท
7. เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับหมวด 7 การส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2554 กระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เทคนิค
วิธีการทางานในการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งแนวทางการประสานการปฏิบัติงานกับ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างดีมีประสิทธิภาพ
8 . การประเมินผล
8.1 การสังเกต
8.2 สัมภาษณ์
8.3 แบบสอบถามความคิดเห็น
9. รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
9.1 ค่าอาหารผู้เข้าอบรม เจ้าหน้าที่ วิทยากร 180 คนๆละ 80 บาทต่อมื้อ
จานวน 4 มื้อ เป็นเงิน
57,600
9.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 180 คนๆละ 35 บาทต่อมื้อ
จานวน 8 มื้อ เป็นเงิน
50,400
9.3 ค่าวิทยากร 20 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท
ขอเบิกเพียง
11,610
รวมเป็นเงิน
119,610

บาท
บาท
บาท
บาท
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โครงการ

อบรมครูเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย
ประจาปี 2561
สนองยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตัวชี้วัด 5
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
นายสุรศักดิ์ ฦๅชา และนางจันทร์หอม เบ้าลี
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินงาน
กุมภาพันธ์ – กันยายน 2561
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
จากสภาพปั ญ หายาเสพติ ด ในเด็ ก และเยาวชน ปั จ จุ บั น มี แ นวโน้ ม ความรุ น แรง มี เด็ ก และ
เยาวชน ที่ อ ายุ ล ดต่ าลงเข้ า สู่ ว งจรปั ญ หายาเสพติ ด มากยิ่ งขึ้ น การป้ อ งกั น ปั ญ หายาเสพติ ด ที่ ผ่ า นมามุ่ งเน้ น
กลุ่ ม เป้ า หมายในช่ ว งวั ย เสี่ ย ง หรื อ กลุ่ ม วั ย รุ่ น อายุ 13-19 ปี ที่ เป็ น กลุ่ ม เป้ าหมายหลั ก ของปั ญ หายาเสพติ ด
และกลุ่มก่อนวัยเสี่ยงโดยดาเนินการในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 การดาเนินงานดังกล่าวยังไม่เพียงพอ
ต่อสภาพปัญหายาเสพติดที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งรูปแบบและความรุนแรงของปัญหา การดาเนินการ
ที่ยากลาบาก เนื่องจากพื้นฐานทักษะชีวิตที่มีผลต่อการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดของเด็กแต่ละคนแตกต่างกัน
ส่วนหนึ่งมาจากการเลี้ยงดูของครอบครัวและบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ในช่วงปฐมวัย
ดังนั้น สานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ได้ตระหนักเห็นความสาคัญ
ของการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดของเด็กปฐมวัย จึงได้จัดทาโครงการอบรมครูเชิงปฎิบัติการเพื่อเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย ประจาปี 2561 ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒ นาความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแลเด็กปฐมวัย และเสริมสร้างพื้นฐานภูมิคุ้มกันยาเสพติด
ในเด็กปฐมวัย
2.2 เพื่ อพั ฒ นาความรู้ ความเข้าใจ และตระหนั กถึงความส าคัญ ของสื่ อนิ ท านชุด “อ่ านอุ่น รัก ”และ
สื่อการเล่นชุด “เล่นล้อมรัก”
2.3 เพื่อสร้างเครือข่ายการทางานระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ผู้นาท้องถิ่น และผู้นาชุมชน
3. เป้าหมาย
ครูผู้สอนนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย ทุกโรงเรียนในสังกัด จานวน 237 คน
4. สถานภาพของโครงการ โครงการต่อเนื่อง
5. ระยะเวลาดาเนินการ ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – กันยายน 2561 จานวน 1 วัน
6. สถานที่ ห้องประชุม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ตาบลในเมือง
อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
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7. เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลที่คาดว่าจะได้รับ
เป้าหมาย
ครูปฐมวัย

หน่วยนับ
237 คน

จานวนเป้าหมายปี 2561
237 โรง

8 . กิจกรรมทีด่ าเนินการ
8.1 แต่งตั้งคณะทางาน
8.2 แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียน และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.3 จัดประชุมให้แก่ครูผู้สอนนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย
8.4 แจ้งศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทุกศูนย์จานวน 20 ศูนย์ คัดเลือครูแกนนา ศูนย์ละ
4 คน ไปศึกษาดูงานสถานศึกษาต้นแบบ โครงการอบรมครูเชิงปฎิบัติการเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดใน
เด็กปฐมวัย ประจาปี 2561
8.5 แจ้งศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทุกศูนย์คัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบ โครงการอบรมครู
เชิงปฎิบัติการเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย ประจาปี 2561 ตามขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ โดย
คัดจากโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษา จานวน 20 ศูนย์ และส่งรายงานผลการจัดกิจกรรม เพื่อรับเงิน
รางวัลและประกาศเกียรติคุณบัตร จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
8.6. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 แต่งตั้งคณะกรรมการออกประเมินคัดเลือก
สถานศึกษาต้นแบบตามโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงานการจัดการขยะ
ปีงบประมาณ 2561 เป็นสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมลดใช้พลังงานการจัดการขยะ ดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
จานวน 3 แห่ง สถานศึกษาขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ เพื่อรับเงินรางวัลและประกาศเกียรติคุณบัตร
8.7. จัดสรุปและรายงานผลการดาเนินงานไปยังสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และป.ป.ส.
9. ตัวชี้วัดของโครงการ
9.1 โรงเรียนดาเนินงานสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยได้
9.2 เป้าหมายศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกศูนย์มีครูผู้สอนนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย หรือครูแกนนา
9.3 ครูผู้สอนนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย ทุกโรงเรียนในสังกัด นาหลักสูตรไปขยายผลได้
10. งบประมาณ / รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
กิจกรรม/รายการ
กิจกรรมที่ 1 ศึกษาดูงานตามโครงการอบรมครูเชิงปฎิบัติการ
เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย ประจาปี 2561
1. ค่าจ้างรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น จานวน 2 คันๆละ 16,600 บาท
เป็นเงิน 32,000 บาท
2. ค่าอาหารครู/เจ้าหน้าที่ จานวน 90 คนๆละ 300
ต่อวัน) เป็นเงิน 27,000 บาท
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มครู/เจ้าหน้าที่ จานวน 90 คน
2 มื้อๆละ 50 บาท/คน เป็นเงิน 9,000 บาท

จานวน 106,400 บาท
ระยะเวลา
กุมภาพันธ์ 2560
ถึง
กันยายน
2560

งบประมาณ
68,000
32,000
27,000
9,000
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10. งบประมาณ / รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน (ต่อ)
กิจกรรม/รายการ
ระยะเวลา
กิจกรรมที่ 2 ออกประเมินโรงเรียนต้นแบบตามโครงการฯ ของ ศูนย์
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 20 ศูนย์
กุมภาพันธ์ 2560
2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการ จานวน 6 คนๆละ 240 บาท
ถึง
จานวน 10 วัน เป็นเงิน 14,400 บาท
กันยายน
2.2 ค่าน้ามันเชื้อเพลิง เป็นเงิน 6,000 บาท
2560
2.3 มอบเงินรางวัลๆที่ 1 เงินจานวน 5,000 บาท 1 รางวัล
พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
2.4 มอบเงินรางวัลๆที่ 2 เงินจานวน 4,000 บาท 1 รางวัล
พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร
2.5 มอบเงินรางวัลๆที่ 3 เงินจานวน 3,000 บาท 1 รางวัล
รวมเป็นเงิน 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

งบประมาณ
38,400
14,400
6,000
9,000
6,000
3,000
106,400

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ครูแกนนาที่สอนนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย มีความรู้เบื้องต้นในการดูแลและเสริมสร้างพื้นฐาน
ภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย
11.2 ครูแกนนาที่สอนนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย ตระหนักถึงความสาคัญของสื่อนิทานชุด “อ่านอุ่นรัก”
และสื่อการเล่นชุด “เล่นล้อมรัก”และสามารถใช้สื่อเพื่อเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างพื้นฐานภูมิคุ้มกันยาเสพติด
ในเด็กปฐมวัย
11.3 มีเครือข่ายการทางานระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ผู้นาท้องถิ่น และผู้นาชุมชน
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โครงการ
มารยาทงาม สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจาปี 2561
สนองยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
นางรัชดา จันทรวิมลพันธ์
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
ระยะเวลาดาเนินการ
มีนาคม – กันยายน 2561
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
มารยาทไทยถือเป็นเอกลักษณ์ของชาติที่มีความสาคัญอย่างยิ่งอีกประการหนึ่งควบคู่กับสังคมไทยตลอดมา
และผู้ที่มีมารยาทย่อมอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งในปัจจุบันเยาวชนในสังคมไทยส่วนมากแสดงพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการพูด การยืน การเดิน การนั่ง การแสดงความเคารพหรือการไหว้ การรับของและการส่ง
ของต่อผู้อาวุโส เป็นต้น ดังนั้น เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม ที่สืบทอดและปฏิบัติกันมาแต่โบราณให้
คงอยู่ และเป็นการปลูกฝังมารยาทที่ดีเพื่อให้นักเรียนฝึกปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่า ง
เหมาะสมและเป็นเรื่องที่ดีที่จะได้ปลูกฝังในเด็กให้มีความรัก ให้เข้าใจในศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรมของไทย
การไหว้เป็นมารยาทไทยที่สวยงาม เป็นที่ยอมรับทั่วไป เป็นการแสดงถึงความอ่อนน้อมเป็นมิตรกับทุกคน ซึ่งทาให้
ผู้ให้และผู้รับมีความรู้สึกที่ดี และประทับใจสามารถหยิบยื่นให้ผู้อื่นตั้งแต่คนต่อคนจนถึงกลุ่มประชาชนโดยทั่วถึงใน
เวลาเดียวกัน การไหว้มีหลายวิธีตามฐานะและบุคคล จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องฝึกสอนให้นักเรียนมีความ
เข้าใจและใช้ได้ถูกต้องตามกาลเทศะ อันเป็นเอกลักษณ์ไทยเป็นที่ประจักษ์ของคนทั่วโลก วัฒนธรรมเป็นรากเหง้า
วิถีชีวิตของคนไทย สังคมไทย ที่สืบทอดกันมาเป็นเวลานาน ทา ให้สังคมอยู่ เย็นเป็นสุข ที่คนรุ่นใหม่จะต้องอนุรักษ์
สืบ ทอดไป เพื่ อให้ นั กเรีย นได้อนุ รักษ์ และรักษาวัฒ นธรรมไทยให้ คงอยู่ตลอดไป ส านักงานเขตพื้ นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 จึงได้จัดอบรมโครงการมารยาทงาม สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจาปี 2561 นี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจในการปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได้อย่างถูกต้อง
2. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ให้นักเรียนเห็นคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของไทย
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
โรงเรียนในสังกัด จานวน 237 โรงเรียน
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได้อย่างถูกต้อง
2. นักเรียนได้รับความรู้และสามารถแนะนาให้ความรู้ด้านมารยาท เอกลักษณ์ไทยได้
3. สืบทอดวัฒนธรรมไทยให้เป็นเอกลักษณ์ไทยสืบไป
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4. รายละเอียดกิจกรรม / ระยะเวลา / งบประมาณ
กิจกรรม
1. จัดทาโครงการ/เสนอโครงการขออนุมัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
3. ประชุมชี้แจงวางแผนปฏิบัติงานโครงการ
4. ดาเนินการอบรมโครงการมารยาทงาม สืบสาน
วัฒนธรรมไทย ประจาปี 2561
- ค่าอาหารกลางวันนักเรียน (320 คน)
- ค่าอาหารกลางวันครู/กรรมการ (100 คน)
- ค่าอาหารว่างนักเรียน
- ค่าอาหารว่างครู/กรรมการ
- ค่าตอบแทนวิทยากร
5. สรุปและรายงานผลโครงการ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ระยะเวลา
มีนาคม – กันยายน 2561

งบประมาณ

16,000
8,000
9,600
7,000
6,400
47,000

5. การติดตาม / ประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
1. นักเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ทุกโรงเรียน
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได้
อย่างถูกต้อง
2. นักเรียนได้รับความรู้และสามารถแนะนาให้
ความรู้ด้านมารยาท เอกลักษณ์ไทย แก่บุคคลอื่นได้
3. นักเรียนแสดงออกถึงความอ่อนน้อมมีมารยาท
เป็นที่ยอมรับ

วิธีการประเมิน
1. สังเกตการปฏิบัติ
2. สรุปผลการประเมิน

เครื่องมือประเมิน
- แบบประเมิน
- สัมภาษณ์
- สังเกตพฤติกรรม
นักเรียน

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนแสดงออกในการทาความเคารพได้ถูกต้อง
2. นักเรียนมีความรู้ด้านมารยาทและเอกลักษณ์ไทยที่ถูกต้อง
3. นักเรียนประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม
4. นักเรียนเกิดความหวงแหน ส่งเสริม และนามารยาทไทยไปปฏิบัติและแนะนาบุคคลอื่นได้

