แบบสอบถาม

การประเมินโครงการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาสู่ การปฏิบตั ิ

ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายชนินทร์ บุญมี
นายสุ เทพ ทับบารุ ง

สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 3

สรุปผลการดาเนินงาน
โครงการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาสู่ การปฏิบตั ิ
ตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๐

ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายชนินทร์ บุญมี
นายสุ เทพ ทับบารุ ง

สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต ๓

สารบัญ
หน้ า
บทสรุ ป

1

รายงานผลการดาเนินงาน

2

หลักการและเหตุผลความเป็ นมา

2

วัตถุประสงค์

2

เป้าหมาย

3

ขั้นตอนการดาเนินงาน

3

ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ

3

งบประมาณ

4

ผลการดาเนินโครงการ

4

ผลการประเมินความพึงพอใจ

4

ปั ญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

5

ภาคผนวก
1. โครงการ
2. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
3. แบบประเมินความพึงพอใจ

-1-

บทสรุป
สรุ ปโครงการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาสู่ การปฏิ บตั ิ ตามแผนปฏิ บตั ิ การ ประจาปี งบประมาณ
๒๕๖๐ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต ๓ มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผบู ้ ริ หารโรงเรี ยนทุก
โรงเรี ยน ผูบ้ ริ หารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด รับทราบนโยบายในการดาเนิ นงานจาก
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 3
เพื่อประชุมหารื อข้อราชการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ติ ดตามการดาเนิ นงาน ปั ญหา อุปสรรค
และแนวทางการพัฒนางาน และเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนิ นงาน ประสบการณ์ การสร้าง
ความเข้าใจด้านนโยบายการศึกษา และการนานโยบายไปสู่ การปฏิบตั ิในโรงเรี ยนและสานักงานเขตพื้นที่
การศึ กษาประถมศึกษาลาปาง เขต 3 กลุ่มเป้ าหมายของโครงการประกอบด้วย เชิ งปริ มาณ คื อ ผูบ้ ริ ห าร
โรงเรี ยน ผูบ้ ริ หารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาลาปาง
เขต 3 จานวน 140 คน เชิ งคุณภาพ คือ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ผูบ้ ริ ห ารการศึ กษา ข้าราชการครู และบุ คลากร
ทางการศึ ก ษา ในสั งกัด ส านัก งานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาล าปาง เขต 3 ได้รั บ ทราบนโยบาย
การศึกษา นาไปสู่ การปฏิบตั ิในการจัดการเรี ยนการสอนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ส่ งผลให้ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา โดยมี นายชนินทร์ บุญมี นายสุเทพ ทับบารุ ง เป็ นผูร้ ับผิดชอบโครงการ
โครงการนี้ มี 3 กิจกรรม คือ 1) การประชุมประจาเดือนผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ผูบ้ ริ หารการศึกษา และ
บุคลากรทางการศึกษา เดือนละ 1 ครั้ง ปี ละประมาณ 12 ครั้ง สถานที่จดั การประชุม ณ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 3 2) การประชุมสภากาแฟผูบ้ ริ การการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา
3) การประชุมสัญจรพบปะเพื่อนครู ท้ งั 3 อาเภอ โดยมีข้ นั ตอนการดาเนิ นงานที่สาคัญ คือ ศึกษารายละเอียด
โครงการ วางแผนเตรี ยมการประชุ ม บัน ทึ กเสนอกาหนดวัน ประชุ ม ขออนุ มตั ิ ดาเนิ นโครงการ แจ้งทุ ก
โรงเรี ยนในสังกัด และกลุ่มเป้ าหมายผูท้ ี่เกี่ยวข้องเข้าร่ วมประชุม จัดทาระเบียบวาระการประชุม ขออนุ มตั ิ
งบประมาณค่าใช้จ่ายในการประชุม ดาเนิ นการประชุม สรุ ปและรายงานผลการดาเนิ นโครงการ ซึ่ งผลการ
ดาเนิ นการประชุมตามโครงการด้านเชิงปริ มาณ มีผูเ้ ข้าร่ วมประชุมเป็ นไปตามเป้ าหมายที่กาหนด ด้านเชิ ง
คุณภาพ ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมได้รับทราบนโยบายการศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 3 สามารถนานโยบายไปปฏิบตั ิในการบริ หารจัด
การศึกษา จัดการเรี ยนการสอน ประสบความสาเร็ จอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ส่ งผลให้ยกระดับคุณภาพการศึกษา
ได้ในระดับหนึ่ง
ข้อเสนอแนะ ควรมีโครงการนี้อย่างต่อเนื่องทุกปี และเพิ่มงบประมาณให้เพียงพอกับกลุ่มเป้าหมาย

-2รายงานผลการดาเนินงาน
1. ความเป็ นมาของโครงการ
ตามมาตรา 39 แห่ งพระราชบัญ ญัติการศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และที่ แก้ไขเพิ่ มเติ ม
กาหนดให้กระทรวงกระจายอานาจการบริ หารและจัดการศึกษา ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ
การบริ ห ารงานบุ ค คล และการบริ ห ารงานทั่วไป ไปยังคณะกรรมการ สานักงานเขตพื้ น ที่
การศึ ก ษา และสถานศึ ก ษาหรื อโรงเรี ย นในสั ง กัด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาโดยตรง
หลักเกณฑ์และวิธี การกระจายอ านาจดังกล่าว ให้เป็ นไปตามที่ กาหนดในกฎกระทรวง การ
บริ ห ารจัด การภายในสานักงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษา ผูบ้ ริ ห ารสถานศึ กษา ผูบ้ ริ ห ารการศึ กษา
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็ นบุคคลที่ สาคัญที่ มีหน้าที่ บริ หารจัดการศึกษาใน
ด้านการบริ หารวิชาการ งบประมาณ การบริ หารงานบุคคล และการบริ หารงานทัว่ ไป ให้เป็ นไป
ตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาล าปาง เขต 3 มี ค วามจ าเป็ นต้อ งจัด การ
ประชุ ม เพื่ อ ซั ก ซ้ อ ม ชี้ แจงแนวทางการปฏิ บ ั ติ ใ ห้ ส อดคล้อ งกับ นโยบายของส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึ กษาขั้น พื้ น ฐาน นโยบายกระทรวงศึ กษาธิ การ รั ฐบาล และหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อนาไปปฏิบตั ิ ปรับปรุ งและพัฒนาการปฏิบตั ิงาน ซึ่ งโครงการนี้ ดาเนิ นการมาอย่าง
ต่อเนื่ องทุกปี จึ งได้จดั ทาโครงการดังกล่าวเพื่อให้ผูบ้ ริ การสถานศึกษาหรื อโรงเรี ยน ผูบ้ ริ หาร
การศึ กษา ข้าราชการครู และบุ ค ลากรทางการศึ กษา มี ความเข้าใจและสามารถเปลี่ ยนแปลง
นโยบายไปสู่ การปฏิ บตั ิ ให้เกิ ดผลสัมฤทธิ์ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ และพัฒนาการศึ กษาให้มีคุณภาพ
ยิง่ ขึ้นต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1 เพื่ อ รั บ นโยบายในการด าเนิ น งานจากส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน
และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.2 เพื่อประชุ ม หารื อข้อราชการเกี่ ยวกับ การจัด การศึ กษาขั้น พื้ น ฐาน ติ ดตามการด าเนิ น งาน
ปั ญหา อุปสรรค และแนวทางการพัฒนางาน
2.3 เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการดาเนิ นงาน ประสบการณ์ การสร้างความเข้าใจ
ด้านนโยบาย และการนานโยบายไปสู่ การปฏิบตั ิในโรงเรี ยน

-33. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริ มาณ
3.1.1 ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ผูบ้ ริ หารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สพป.ลาปาง เขต 3 จานวน 120 คน
3.1.2 ผูบ้ ริ หารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สพป,ลาปาง เขต 3 จานวน 20 คน
3.1.3 ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา 17 กลุ่มเครื อข่าย ผูบ้ ริ หารการศึกษา และบุ คลากรทางการศึ กษา สพป.
ลาปาง เขต 3 จานวน 40 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ผูบ้ ริ หารการศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากร สพป.ลาปาง เขต 3
รับทราบนโยบายการศึกษานาไปสู่ การปฏิบตั ิ ในการจัดการเรี ยนการสอนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ส่ งผลให้
ยกระดับคุณภาพการศึกษา
4. ระยะเวลา และวิธีการดาเนินการ
4.1 ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
จัดการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง รวมปี ละ 12 ครั้ง
สถานที่จดั ประชุม ณ ห้องประชุมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 3
หรื อสถานที่ที่เหมาะสมตามที่กาหนดตามกิจกรรมที่มีการประชุมสัญจรพบปะเพื่อนครู ท้ งั 3 อาเภอ
4.2 ขั้นตอนการดาเนินงาน
4.1.1 วางแผนศึกษารายละเอียดโครงการ เตรี ยมการประชุม
4.1.2 เสนอกาหนดวันประชุม
4.1.3 ขออนุมตั ิดาเนินโครงการตามแผนปฏิบตั ิการ และงบประมาณอาหารว่าง เครื่ องดื่ม
4.1.4 แจ้งทุกโรงเรี ยนเข้าประชุม และแจ้งทุกกลุ่มส่ งเรื่ องเข้าระเบียบวาระการประชุม
4.1.5 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ
4.1.6 จัดทาระเบียบวาระการประชุม
4.1.7 เตรี ยมห้องประชุม
4.1.8 ดาเนินการประชุม
4.1.9 สรุ ปและรายงานผลการดาเนินโครงการ

-45. ผลการดาเนินงานโครงการ
5.1 เชิงปริ มาณ มีผเู ้ ข้าร่ วมประชุมในแต่ละครั้งเป็ นไปตามจานวนกลุ่มเป้าหมายที่กาหนด
ทุกกิจกรรม จานวน 140 คน (มีกลุ่มเป้าหมายที่เพิ่มขึ้นจานวนหนึ่งในการประชุมสัญจร 3 อาเภอ)
5.2 เชิงคุณภาพ ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมได้รับทราบนโยบาย สามารถนานโยบายไปสู่ การปฏิบตั ิในการ
จัดการเรี ยนการสอนประสบความสาเร็ จมีประสิ ทธิ ภาพ ส่ งผลให้ยกระดับคุณภาพการศึกษาได้ในระดับหนึ ง
5.3 การใช้จ่ายงบประมาณ โครงการนี้มีงบประมาณทุกกิจกรรมจานวน 60,000 บาท
เป็ นค่าใช้สอย 58,700 บาท
ค่าวัสดุ

1,300 บาท

ใช้งบประมาณจริ งทั้งสิ้ น 69,325 บาท งบประมาณเกิน 9,325 บาท
หมายเหตุ ได้รับอนุมตั ิให้เบิกงบประมาณเพิ่มเติมในส่ วนที่เกินเรี ยบร้อยแล้ว
6. ผลการประเมินความพึงพอใจ
ใช้การประเมินตัวแบบการปะเมินโครงการ CIPP Model คือ ประเมิน 4 ส่ วน ดังนี้
1. ประเมินบริ บทหรื อสภาพแวดล้อม
2. ประเมินปัจจัยนาเข้า
3. ประเมินกระบวนการ
4. ประเมินผลผลิต
การประเมิ น จากกลุ่ ม เป้ าหมายที่ เข้าร่ วมประชุ มโครงการ ประกอบด้วย ข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา สายผูบ้ ริ หารการศึกษา ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา เจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มใน สพป.ลาปาง เขต 3
จานวน 140 คน มีผตู ้ อบแบบสอบถามการประเมิน จานวน 125 คน คิดเป็ นร้อยละ 89.28
สรุ ปผลการประเมิน
ประเด็นการประเมิน
ด้านบริ บท/สภาพแวดล้อม
ด้านปัจจัยนาเข้า
ด้านกระบวนการ
ด้านผลผลิต
ภาพรวม

เฉลี่ย
4.83
4.88
4.97
5.00
4.92

ระดับ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

-5ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการมีความพึงพอใจภาพรวมของการดาเนินโครงการเฉลี่ยคะแนน 4.92
อยูใ่ นระดับ มากที่สุด
7. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
7.1 ปัญหา อุปสรรค
7.1.1 บางโรงเรี ยนผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน หรื อผูร้ ักษาราชการแทนไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้
และได้มอบหมายให้ครู เข้าประชุมแทน อาจขาดความพร้อมในการรับนโยบาย และการตัดสิ นใจ
7.1.2 งบประมาณไม่เพียงพอ เนื่ องจากเพิ่มกลุ่มเป้ าหมายในการประชุมสัญจรพบเพื่อนครู
ทั้ง 3 อาเภอ เช่น พนักงานราชการครู ครู อตั ราจ้าง ธุรการโรงเรี ยน และลูกจ้างทุกโรงเรี ยนทุกตาแหน่ง
7.2 ข้อเสนอแนะ
7.2.1 ควรให้ผบู ้ ริ หารโรงเรี ยน หรื อรักษาราชการแทนตัวจริ งเข้าประชุมด้วยตนเอง หากไม่
ติดราชการ หรื อติดภารกิจอื่น
7.2.2 ขอเพิ่ ม งบประมาณให้ เพี ย งพอในการด าเนิ นโครงการปี ต่ อ ไป เนื่ องจากมี
กลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้นจานวนหนึ่ง

ภาคผนวก

