กลยุทธที่ 2

ปลูกฝงและเสริมสรางผูเรียนระดับมัธยมศึกษา
ใหมีคุณธรรม จริยธรรม และค'านิยมหลักของคนไทย
12 ประการ

โครงการ
แผนงบประมาณ
สนองกลยุทธ สพฐ.
สนองกลยุทธ สพม.12
สนองจุดเนน สพม.12
หน'วยงานที่รับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

การจัดการศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติใน
สถานศึกษา
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ขอ 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียนทุกระดับทุกประเภท
ขอ 2 ปลูกฝ0งและเสริมสรางผูเรียนระดับมัธยมศึกษาใหมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค2านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
ดานผูเรียน ขอ 3 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักสามัคคีปรองดอง สมานฉันท6 รักชาติ
ศาสน6 กษัตริย6 ภูมิใจในความเป7นไทย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 กลุ2มส2งเสริมการจัดการศึกษา
1. นายมนูญ บุญชูวงศ6 2. นางสาวพรทิพย6 เกิดสม
ต2อเนื่อง
พฤศจิกายน 2557– กันยายน 2558

1. หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายของสํา นั ก งานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน โดยสํา นักวิ ชาการและมาตรฐาน
การศึกษา ในการส2งเสริมใหสถานศึกษาทุกแห2งมีการจัดการเรียนการสอนดานภัยพิบัติอย2างแพร2หลายมีแนวดําเนินการ
จัดการศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมรับมือกับภัยพิบัติ รวมทั้งใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห2งมีแผนปฏิบัติการ
เพื่อการเตรียมความพรอมเผชิญสถานการณ6ภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยมีกิจกรรมสําคัญ ไดแก2 การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน การฝCกซอมอพยพ และการจัดทําแผนที่เสี่ยงภัย ฯลฯ
ดัง นั้ น สํ า นั ก งานเขตพื้ นที่ การศึ ก ษามั ธยมศึ ก ษา เขต 12 ( นครศรีธ รรมราชและพั ท ลุ ง ) ซึ่ ง เป7 น
หน2วยงานภาครัฐ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบการบริหาร
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา เขตบริการประกอบดวยโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัด
นครศรีธรรมราชและพัทลุง มีอํานาจหนาที่ดําเนินการใหเป7นไปตามอํานาจหนาที่ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาม
กฎหมาย ว2าดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ มีหนาที่กํากับส2งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
ใหกับสถานศึกษาในสังกัด และรับผิดชอบดูแลโรงเรียนในสังกัดจํานวน 99 โรงเรียน จึงไดจัดทําโครงการจัดการศึกษา
เพื่อเตรียมความพรอมรับมื อกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในสถานศึกษา ปJงบประมาณ 2558 ขึ้น โดยนําหลักการ
จัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป7นฐาน (Community Based Disaster Risk Management :
CBDRM ) มาเป7นแนวทางดําเนินงานโครงการ เพื่อเตรียมความพรอมใหกับผูบริหารโรงเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา มีความตระหนักถึงศักยภาพและความเสี่ยงของโรงเรียนและชุมชน มีส2วนร2วมคิด ร2วมวางแผน และร2วม
ดําเนินการเพื่อลดความเสี่ยงภัย ปKองกัน และควบคุมความเสียหายจากสาธารณภัย ตลอดจนสามารถฟMNนฟูสภาพ
ความเสียหาย ใหกลับสู2สภาวะปกติไดรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถถ2ายทอดความรู ทักษะ ใหแก2 ครูผูสอน บุคลากร
นักเรียน องค6กรต2างๆและชุมชน เพื่อการสรางเครือข2ายความร2วมมือ การช2วยเหลือสนับสนุน ใหเกิดความต2อเนื่องและ
ยั่งยืนต2อไป
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2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อส2งเสริมใหสถานศึกษาในสังกัด มีการวางแผนการจัดทําแผนปฏิบัติการในการจัดการศึกษา
เพื่อลดความเสี่ยงและมีแผนเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติร2วมกัน
2.2 เพื่อส2งเสริมใหสถานศึกษามีการพัฒนา จัดทําหลักสูตร กิจกรรมการเรียนรู สื่อ อุปกรณ6ต2างๆ ใน
การจัดการเรียนการสอนดานภัยพิบัติในสถานศึกษา
2.3 เพื่อสรางจิตสํานึกใหนักเรียนมีความตระหนักและรูเท2าทันกับภัยพิบัติธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นได
2.4 เพื่อส2งเสริมใหสถานศึกษาสรางเครือข2ายการแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยใชชุมชนเป7นฐาน
2.5 เพื่อส2งเสริมและจัดตั้งศูนย6การเรียนรูดานภัยพิบัติทางธรรมชาติใหเด็กไดเรียนรูร2วมกัน
3. เปLาหมาย
3.1 ดานปริมาณ
สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 และขาราชการในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ที่เกี่ยวของทุกคน
3.2 ดานคุณภาพ
3.2.1 บุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด มีความรู ความเขาใจ ในเรื่องภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติและการเตรียมพรอมรับมือภัยพิบัติอีกทั้งไดแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน และสถานศึกษาในสังกัดมีการจัด
การศึกษาดานภัยพิบัติไดอย2างเป7นรูปธรรม
3.2.2 สถานศึกษา นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวของ ประชาชนในชุมชน/หมู2บานพื้นที่
เสี่ยงภัย จากอัคคีภัย/ไฟปSา อุทกภัย วาตภัย ดินโคลนถล2ม แผ2นดินไหว และ สึนามิ ที่เขารับการอบรม จํานวน 2
รุ2นๆ ละ 100 คน รวมจํานวนทั้งสิ้น 200 คน สามารถวิเคราะห6สาเหตุของภัยในชุมชน/หมู2บาน กําหนดแนวทางแกไข
จัดทําแผนการปKองกันและบรรเทาสาธารณภัยและฝCกซอมแผนอย2างสม่ําเสมอ มีการจัดระบบเฝKาระวังและแจงเตือนภัย
และมีอาสาสมัครปKองกันภัยฝSายพลเรือน( อปพร.) หรืออาสาสมัครกูชีพกูภัย ในพื้นที่ที่สามารถใชความรูตามหลักการ
จัดการภัยพิบัติ ในดานการปKองกัน บรรเทา ฟMNนฟู ไดอย2างมีประสิทธิภาพ
4. การดําเนินการ
ที่
กิจกรรม/ขั้นตอน
1 เตรียมความพรอมและวางแผน ประชุม
คณะทํางาน เป7นระยะก2อนประชุมสัมมนา
2 เสนอโครงการ
3 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการใหความรู
แก2สถานศึกษาในสังกัดและเจาหนาที่
ที่เกี่ยวของ จํานวน 2 รุ2นๆละ100 คน จํานวน
3 วัน/รุ2น รวม 200 คน (โรงเรียนละ 2 คน)
สพม.12 และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
คณะทํางาน วิทยากร

ระยะเวลาดําเนินการ
พฤศจิกายน 2557 พฤษภาคม 2558
ธันวาคม 2557
พฤษภาคม - กรกฎาคม
2558

ผูรับผิดชอบ
นางสาวพรทิพย6 เกิดสม
นางสาวพรทิพย6 เกิดสม
นางสาวพรทิพย6 เกิดสม
กลุ2มส2งเสริมการจัดการศึกษา
สพม.12 และคณะทํางานจาก
ศูนย6 ปภ.เขต11 สุราษฎร6ธานี
สํานักงาน ปภ.จังหวัด
นครศรีธรรมราช
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ที่
4

กิจกรรม/ขั้นตอน
จัดนิทรรศการ การเตรียมความพรอมเผชิญ
สถานการณ6ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ระยะเวลาดําเนินการ
พฤษภาคม - กรกฎาคม
2558

5

การฝCกซอมอพยพ

พฤษภาคม - กรกฎาคม
2558

6

การจัดทําแผนที่เสี่ยงภัย

พฤษภาคม - กรกฎาคม
2558

7

ติดตามผลการดําเนินงานของสถานศึกษา

สิงหาคม - กันยายน
2558

ผูรับผิดชอบ
นางสาวพรทิพย6 เกิดสม
กลุ2มส2งเสริมการจัดการศึกษา
สพม.12 และคณะทํางานจาก
ศูนย6 ปภ.เขต11
สุราษฎร6ธานี สํานักงาน ปภ.
จังหวัดนครศรีฯ
นางสาวพรทิพย6 เกิดสม
กลุ2มส2งเสริมการจัดการศึกษา
สพม.12 และคณะทํางาน จาก
ศูนย6 ปภ.เขต11 สุราษฎร6ธานี
สํานักงาน ปภ.จังหวัด
นครศรีธรรมราช
นางสาวพรทิพย6 เกิดสม
กลุ2มส2งเสริมการจัดการศึกษา
สพม.12 และคณะทํางาน จาก
สํานักงาน ปภ.จังหวัด
นครศรีธรรมราช
สถานศึกษาในสังกัดทุกโรง
รายงานผลการดําเนินงาน

8.

คัดเลือกสถานศึกษานําร2อง/ตนแบบ/ครู
ตนแบบเพื่อเป7นศูนย6การเรียนรูดานภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ

กันยายน 2558

คณะกรรมการ

9.

สรุป รวบรวมขอมูล ประเมิน และรายงาน
ผลการดําเนินงานแก2หน2วยงานที่เกี่ยวของ

กันยายน 2558

นางสาวพรทิพย6 เกิดสม
และคณะทํางาน
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5. รายละเอียดการใชงบประมาณ
ใชงบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา งบดําเนินงาน จํานวน 200,000 บาท
ที่
1
2

3

เงินงบประมาณ
กิจกรรม/รายการ
ค2าตอบแทน ค2าใช
ค2าวัสดุ
สอย
ประชุม เตรียมความพรอมคณะทํางานเพื่ อ
ดําเนินการ 15 คน จํานวน 2 ครั้ง
ครั้งละ 1 วัน
ประชุมสั มมนาเชิ ง ปฏิบัติการใหความรู แก2
ผู บริ ห ารสถานศึ ก ษา ครู และบุ ค ลากร
ทางการศึ ก ษา ในสั ง กั ด เพื่ อ เตรี ย มความ
พรอมเผชิ ญ สถานการณ6 ภั ย พิ บั ติ ทา ง
ธรรมชาติ จํานวน 2 รุ2น ๆ ละ 100 คน
จํานวน 3 วัน/รุ2น รวม 200 คน (โรงเรียน
ละ 2 คน) และ บุ ค ลากรจาก สพม.12
วิทยากร
- ค2าอาหารว2างและเครื่องดื่มมื้อละ 30 บาท
36,000
ต2อคน จํานวน 6 มื้อ/รุ2น/คน จํานวน 2 รุ2น
- ค2าอาหารกลางวัน มื้อละ 90 บาท/คน
54,000
จํานวน 3 มื้อ/รุ2น/คน จํานวน 2 รุ2น
31,800
- ค2าตอบแทนวิทยากรภาคทฤษฎี จํานวน
15,900 บาท/รุ2น จํานวน 2 รุ2น
- ค2าตอบแทนวิทยากรภาคปฏิบัติ จํานวน
48,000
10 คน 4 ชั่วโมง /รุ2น จํานวน 2 รุ2น
รุ2นละ 24,000 บาท
รายละเอียดตามตารางการฝCกอบรมที่แนบ
ค2าวัสดุ
- ค2าจัดทําเอกสารจํานวน 200 ชุดๆละ
20,000
100 บาท
- ค2าวัสดุสํานักงานในการจัดประชุม
9,500
- ค2าทําปKายโครงการ จํานวน 1 แผ2น
700
ยอดยกไป

79,800

90,000

เงินนอก

รวม

งบประมาณ

รวม

-

36,000

36,000

54,000

54,000

31,800

31,800

48,000

48,000

20,000

20,000

9,500
700

9,500
700

30,200 200,000

200,000

หมายเหตุ ขอถัวจ2ายทุกรายการ
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6. การวัดและประเมินผล
ที่

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
จํานวนนักเรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษามีความรู ความเขาใจและสามารถ
ปKองกันการเกิดภัยพิบัติในรูปแบบต2างๆได

วิธีการประเมิน
ตรวจติดตาม สังเกต
และจากการตอบ
แบบสอบถาม

เครื่องมือที่ใช
ใชแบบสอบถามที่กําหนด

7. ผลที่คาดว'าจะไดรับ
7.1 นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน สามารถปKองกันการเกิดภัยพิบัติในรูปแบบ
ต2างๆได
7.2 นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน มีองค6ความรูเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติและ
สามารถแกไขป0ญหาอุปสรรคไดเมื่อมีเหตุการณ6เกิดขึ้น
7.3 นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนมีจิตสํานึกเป7นจิตสาธารณะที่จะช2วยเหลือซึ่ง
กันและกันเมื่อมีเหตุการณ6ภัยพิบัติเกิดขึ้น
7.4 สถานศึ กษาทุ กแห2 งในสั ง กั ดมี แ ผนและแนวปฏิ บัติของตนเองและพรอมที่ จะขยายผลใหกั บ
นักเรียนและชุมชนไดอย2างมีประสิทธิภาพ
7.5 มีการจัดตั้งศูนย6การเรียนรูดานภัยพิบัติทางธรรมชาติ สหวิทยาเขตละ 1 ศูนย6

ผูเสนอโครงการ
(นางสาวพรทิพย6 เกิดสม)
ผูอํานวยการกลุ2มส2งเสริมการจัดการศึกษา
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