โครงการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน
แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางจิตติมา พงษ์ไพบูลย์ / นายปรีชา ภักดีไตรรัตน์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล/กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสพป.นครสวรรค์ เขต 2
ลักษณะโครงการ
ใหม่
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
สอดคล้องยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
สอดคล้องมาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 1,5 ประเด็นที่ 7, 1-2
1. หลักการและเหตุผล
ในสถานการณ์ปัจจุบัน สังคมไทยมีทัศนคติที่ไม่ถูกต้องต่อบ้านเมืองขาดความเป็นพลเมืองที่ดี และไม่มี
คุณธรรม จริยธรรม หากไม่ได้รับการดูแลช่วยเหลือ ปลูกฝังจิตสานึก ให้อยู่ในกรอบของคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที่ดีงามแล้ว อาจเกิดปัญหาต่อสังคม และบ้านเมืองในอนาคตได้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 จึงได้จัดทาโครงการนี้ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว
และเพื่อความมั่นคงของชาติ ต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเสริมสร้างให้ครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
2.2 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
2.3 เพื่อให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนเป็นพลเมืองที่ดีมีความรับผิดชอบ สร้างสรรค์สังคมให้
เกิดความรักสามัคคี
2.4 เพื่อปลูกฝัง ค่านิยม 12 ประการ
2.5 เพื่อให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ใน
การเรียนและการดารงชีวิต
2.6 เพื่อส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในเขตทางการศึกษาในสังกัดเป็นผู้มีทัศนคติที่
ถูกต้องต่อบ้านเมือง
3.1.2 ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาในสังกัดนาหลักการแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดารงชีวิตประจาวัน
3.2 เชิงคุณภาพ
ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง เป็นพลเมืองที่ดี
มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม นาหลักการ แนวคิด ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดารงชีวิต
อย่างมีคุณภาพ

4. กิจกรรมและปฏิทินการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1 ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
2 การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะ
ลูกเสือแห่งชาติ
3 เดินตามร้อยพ่อด้วยหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อปลูกฝังค่านิยม
หลัก 12 ประการ
- นิเทศ กากับ และติดตาม
- ประกวด Best ค่านิยม 12 ประการ
- ศึกษาดูงาน
- ประเมินสถานศึกษาพอเพียงฯ
- สรุปผลการดาเนินงาน
4 มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มี
ผลสอบระดับชาติร้อยละ 80 ขึ้นไป
5 จัดค่ายลูกเสือป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
-อบรมลูกเสือป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

วัน เดือน ปี
ต.ค.-พ.ย. 60

สถานที่
สพป.นว.เขต2

ผู้รับผิดชอบ
นางจิตติมา

1 ก.ค. 2561

รร.ลาดยาว
วิทยาคม

นางเสาวนีย์ ยี่สุ่น

มี.ค-มิ.ย. 2561

พ.ค. 2561
ม.ค.-มี.ค.2561

น.ส.กฤษณาพร

รร.ในสังกัด
สพป.นว. เขต 2
ศูนย์ศึกษาพัฒนา
ห้วยฮ่องไคร้
จ.เชียงใหม่
สพป.นว.เขต2
สพป.นว.เขต2
รร.วัดสวนขวัญ

น.ส.กฤษณาพร
นางเสาวนีย์ ยี่สุ่น

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ จานวนเงิน 1,064,350 (หนึ่งล้านหกหมื่นสี่พันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
จากแผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน มีรายละเอียด ดังนี้
หมวดรายจ่าย
ที่
รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
หมายเหตุ
1 ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประชุมเตรียมการก่อนรับการประเมิน
ทีมบริหาร 15 คน
- ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่างและ
2,100
เครื่องดื่ม 15 คน ๆละ 140 บาท 1 วัน

ที่

รายละเอียดการใช้งบประมาณ

บุคลากรสานักงาน/ผู้บริหารสถานศึกษา
- ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 60 คน ๆละ 140 บาท 1 วัน
ประชุมรับการประเมินบุคลากร 2 วัน
- ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม จานวน 60 คนๆ ละ 140.ประชุมรับการประเมินผู้บริหาร
สถานศึกษา 1 วัน
- ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม จานวน 50 คนๆ ละ 140.- ค่าวัสดุ/เอกสารการประเมิน
- ค่าถ่ายเอกสารคู่มือประเมิน จานวน
20 เล่ม ๆละ 50 บาท
ศึกษาดูงานเขตสุจริตต้นแบบ
- ค่าอาหารกลางวัน จานวน 55 คน ๆ
ละ 250 บาท 2 มื้อ
- ค่าอาหารกลางเย็น จานวน 55 คน ๆ
ละ 250 บาท 1 มื้อ
- ค่าจ้างเหมารถ จานวน 1 คัน ๆละ
15,000 บาท 2 วัน
- ค่าที่พัก จานวน 55 คน ๆ ละ 600
บาท 1 คืน
รวมกิจกรรมที่ 1
2 การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะ
ลูกเสือแห่งชาติ
สาหรับคณะกรรมการ
-ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม จานวน 20 ๆ ละ 110 บาท
สาหรับลูกเสือและผู้ร่วมงาน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน
500 คน ๆละ 30 บาท

ค่าตอบแทน

หมวดรายจ่าย
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

8,400

16,800

7,000
5,300
1,000

27,,500
13,750
30,000
33,000
138,550

2,200

15,000

6,300

144,850

ที่

รายละเอียดการใช้งบประมาณ

- ค่าเครื่องเสียง
รวมกิจกรรมที่ 2
3 เดินตามร้อยพ่อด้วยหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อปลูกฝังค่านิยม
หลัก 12 ประการ
ประชุมคณะทางานกิจกรรมปลูกฝัง
ค่านิยม 12 ประการ
- ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 12 คน ๆ ละ 110 บาท
- ค่าเอกสารแบบนิเทศ
ประชุมสรุปผลการนิเทศฯ
- ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 12 คน ๆละ 110 บาท
- ค่าจัดทารูปสรุปรายงานผล
ประกวด Best กิจกรรมปลูกฝังค่านิยม
12 ประการ
- ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 12 คน ๆละ 110 บาท
- ค่าเอกสารการประเมิน
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 3 คน ๆ
ละ 400 บาท 10 วัน
- ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ
- รางวัล best(ที่ 1 จานวน 3,000 บาท
ที่ 2 จานวน 2,000 บาท ที่ 3 จานวน
1,000 บาท)
- เกียรติบัตรพร้อมกรอบรางวัล 3 กรอบ
- ค่าจัดทารูปสรุปรายงานผล
ศึกษาดูงาน
- ค่าจ้างเหมารถ จานวน 3 คันๆ ละ 2
วันๆ ละ 15,000 บาท

ค่าตอบแทน

หมวดรายจ่าย
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
2,500
19,700

1,320
3,000

1,320
750

1,320
1,000
12,000
1,200
6,000

300
750
90,000

หมายเหตุ
19,700

ที่

รายละเอียดการใช้งบประมาณ

- ค่าอาหารกลางวัน 140 คนๆละ250
บาท 2 มื้อ
- ค่าอาหารเย็น 140 คนๆละ250.- 1มื้อ
- ค่าที่พัก จานวน 140 คนๆ ละ 600.การเรียนรู้บรู ณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงฯ
นิเทศ กากับติดตามและประเมิน
สถานศึกษาพอเพียง
- ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 12 คน ๆละ 110 บาท 2 ครั้ง
- ค่าเอกสารแบบนิเทศ
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
- ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ
รวมกิจกรรมที่ 3
4 มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผล
สอบระดับชาติร้อยละ 80 ขึ้นไป
- ทุนการศึกษาสาหรับนักเรียนที่มีผล
สอบ O-Net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ
ชั้นมีผลสอบ NT ได้ร้อยละ 80 ขึ้นไป
- ทุนการศึกษาสาหรับนักเรียนที่มีผล
สอบ NT ได้ร้อยละ 80 ขึ้นไป
- ป้ายไวนิลรับทุนการศึกษา
รวมกิจกรรมที่ 4
5 จัดค่ายลูกเสือป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
- ค่าอาหารกลางวัน/อาหารเย็น/อาหาร
เช้า จานวน 140 คนๆ ละ 140 บาท
7 มื้อ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน
140 คน ๆละ 30 บาท 6 มื้อ

ค่าตอบแทน

หมวดรายจ่าย
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
70,000

หมายเหตุ

35,000
84,000

2,640
1,000

18,000

6,600
600
294,000

6,800

318,800

1,000
1,000

351,000

50,000

300,000

350,000

78,400

25,200

ที่

รายละเอียดการใช้งบประมาณ
- ค่าตอบแทนวิทยากร 5 คน ๆละ 2
ช.ม. ๆละ 1,200 บาท
- ค่าสถานที่ 3 วัน ๆละ 3,000 บาท
- ค่าเครื่องเสียง 3 วันๆ ละ 2,000 บาท
- ค่าจ้างเหมารถรับจ้าง 13 กลุ่ม
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์
- ค่าป้ายไวนิล
- ค่าจัดทารายงานผล 5 เล่ม ๆละ100 .รวมกิจกรรมที่ 5
รวมทั้งสิ้น 5 กิจกรรม

ค่าตอบแทน
12,000

หมวดรายจ่าย
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

9,000
6,000
18,000

12,000
380,000

136,600
588,850

79,900
1,000
500
91,400
105,500

230,000
1,064,350

6. การติดตามและประเมินผล
ที่

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ

1 ร้อยละ 100 ของครู บุคลากรทางการศึกษา และ
นักเรียน มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
2 ร้อยละ 100 ของครู บุคลากรทางการศึกษา และ
นักเรียน มีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
และอบายมุขในสถานศึกษา
3 ร้อยละ 100 ของครู บุคลากรทางการศึกษา และ
นักเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม
4 ร้อยละ 100 ของครู บุคลากรทางการศึกษา และ
นักเรียน มีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5 ร้อยละ 100 ของครู บุคลากรทางการศึกษา และ
นักเรียน มีความซื่อสัตย์สุจริต

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมินผล

- สอบถาม
- สังเกต
- สารวจ

-แบบประเมิน
-แบบสังเกต
- แบบสารวจ

- ประเมิน

-แบบประเมิน

- ประเมิน

-แบบประเมิน

- ประเมิน

-แบบประเมิน

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สังคมไทยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ปราศจากการทุจริต คอรัปชั่น มีคุณธรรม จริยธรรมในการดาเนินชีวิต
โดยยึดหลักของเศรษฐกิจพอเพียง

ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวกฤษณาพร สายรอด)
ศึกษานิเทศก์

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางจิตติมา พงษ์ไพบูลย์)
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายจันทบูรณ์ เขตการ)
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายทองสุข อยู่ศรี)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

