
  
  
  
  
  
  
  
  
  

กลยุทธ�ท่ี กลยุทธ�ท่ี 44  
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 

ให�สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู�ได�อย(างมีประสิทธิภาพ  
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โครงการ   การประเมินข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให�มีหรือเล่ือนวิทยฐานะ 
แผนงบประมาณ   แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ� สพฐ.   ข�อ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ� สพม.12  ข�อ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให�สามารถจัดกิจกรรม 
  การเรียนรู�ได�อย1างมีประสิทธิภาพ 
สนองจุดเน�น สพม.12  ด�านครูและบุคลากรทางการศึกษา  การพัฒนาองค3ความรู� และสมรรถนะของครูและ

บุคลากรทางการศึกษา สู1มืออาชีพมีผลงานเชิงประจักษ3 ได�รับการยกย1องเชิดชูเกียรติ
อย1างเหมาะสม 

หน(วยงานที่รับผิดชอบ   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  กลุ1มบริหารงานบุคคล 
ผู�รับผิดชอบโครงการ   1.นายพรศักด์ิ  จิดา    2. นายทีปวิทย3  ศรีอินทร3  3. นางดวงขวัญ  สุพรรณชนะบุรี 
ลักษณะโครงการ   ต1อเน่ือง 
ระยะเวลาดําเนินการ   ธันวาคม 2557 – กันยายน 2558 
  
1. หลักการและเหตุผล 

การประเมินข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให�มีหรือเล่ือนวิทยฐานะเป?นส1วนหน่ึงของ 
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให�มีศักยภาพและมีความก�าวหน�าในวิชาชีพ  สํานักงาน ก.ค.ศ. ได�กําหนด
หลักเกณฑ3วิธีการให�ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเล่ือนวิทยฐานะประกอบด�วย หนังสือ
สํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/0169  ลงวันที่ 23 มกราคม 2552, ท่ี ศธ 0206.4/ว17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552, 
ท่ี ศธ 0206.3/ว13  ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 2556 และหลักเกณฑ3วิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนดอ่ืน เพื่อให�สอดคล�องตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 มาตรา 54 และเป?นอํานาจ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 เป?นผู�ดําเนินการตามอํานาจหน�าที่กลุ1มบริหารงานบุคคล สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จึงได�จัดทําโครงการน้ี 

 

2. วัตถุประสงค� 
เพื่อให�ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได�รับการส1งเสริม สนับสนุนให�มีและเล่ือนวิทยฐานะ 

ท่ีสูงข้ึนให�สอดคล�องกับรายได�และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 
 

3. เป7าหมาย 
3.1 ด�านปริมาณ   
ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสงค3ขอรับการประเมินเพื่อให�มีหรือเล่ือนวิทยฐานะ  

และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ3ท่ีกําหนดได�รับการประเมินทุกราย  จํานวน  1,000  ราย  
3.2 ด�านคุณภาพ 

ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได�รับการพัฒนาองค3ความรู� และสมรรถนะสู1มืออาชีพ  
มีผลงานเชิงประจักษ3 ได�รับการยกย1องเชิดชูเกียรติอย1างเหมาะสม 
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4.การดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลาดําเนินงาน ผู�รับผิดชอบ 
1 รับเอกสารผลงานทางวิชาการ ธันวาคม 2557 นายทีปวิทย3 ศรีอินทร3 และ 

นางดวงขวัญ  สุพรรณชนะบุรี2 ตรวจสอบคุณสมบัติผู�ขอรับการประเมิน ธ.ค.57 – ก.ย.58 
3 แต1งต้ังคณะกรรมการประเมิน ด�านท่ี 1 และ ด�านท่ี 2 ธ.ค.57 – ก.ย.58 
4 ดําเนินการประเมิน ด�านท่ี 1 และ ด�านท่ี 2 ธ.ค.57 – ก.ย.58 
5 ส1งเอกสารผลงานทางวิชาการให�คณะกรรมการประเมิน 

ด�านท่ี 3 
ธ.ค.57 – ก.ย.58 

6 ประชุมคณะกรรมการสรุปผลการประเมิน ด�านที่ 3 ธ.ค.57 – ก.ย.58 
7 ออกคําส่ังแต1งต้ังให�มีและเล่ือนวิทยฐานะ ธ.ค.57 – ก.ย.58 

 
5. รายละเอียดการใช�งบประมาณ    
  ใช�งบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  จํานวน  3,400,750  บาท  
  

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ รวม 
ตอบแทน ใช�สอย วัสดุ รวม 

1 ส1งเอกสารผลงานทางวิชาการให�
คณะกรรมการประเมิน ด�านที่ 3 
- ค1าส1งพัสดุภัณฑ3ไทย  
(1,000 ราย x 3 กล1อง x 70 บาท)  

 

2 ประชุมคณะกรรมการสรุป 
ผลการประเมิน  
- ค1าเบ้ียประชุม 

(3 ครั้ง x 50 ราย x 500 บาท) 
- ค1าอ1านผลงาน 

(1,000 ราย x 3,000 บาท) 
- ค1าพาหนะเดินทาง 

(ค1าชดเชยนํ้ามัน กก.ละ 4 บาท 
4 คร้ัง X 70,000 บาท) 

- ค1าอาหารว1างและเครื่องด่ืม 
(150 ราย x 35 บาท x 3 ครั้ง) 

- ค1าท่ีพัก 
(3 ครั้ง x 10,000 บาท) 

 
 

75,000 
 

3,000,000 
 
 

 
 
 
 
 
 

280,000 
 
 

15,750 
 

30,000 

  
 

75,000 
 

3,000,000 
 

280,000 
 
 

15,750 
 

30,000 

  
 

75,000 
 

3,000,000 
 

280,000 
 
 

15,750 
 

30,000 

รวม 3,075,000 325,750  3,400,750  3,400,750 
หมายเหตุ  ขอถัวจ1ายทุกรายการ 
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6. การวัดและประเมินผล 

ที่ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช� 
 ร�อยละ 100 ของข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ท่ีประสงค3ขอรับการประเมินเพื่อให�มีหรือเล่ือนวิทยฐานะ
ได�รับการประเมินตามหลักเกณฑ3ท่ีกําหนด 
 

ตรวจสอบคําส่ัง คําส่ังแต1งต้ัง 

 
7. ผลที่คาดว(าจะได�รับ 

ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได�รับการส1งเสริม สนับสนุนให�มีและเล่ือนวิทยฐานะที่สูงข้ึน 
ให�สอดคล�องกับรายได�และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 

 
 
 

   ผู�เสนอโครงการ 
 (นายทีปวิทย3  ศรีอินทร3) 
        นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ  
 
 

   ผู�เห็นชอบโครงการ 
  (นายพรศักด์ิ  จินา) 

        รองผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 
 

  ผู�อนุมัติโครงการ  
   (นายจําเริญ  รัตนบุรี) 

    ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
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โครงการ   พัฒนาบุคลากรแบบปฎิบัติการเชิงบูรณาการเพื่อยกระดับองค3กรสู1ความเป?นเลิศ 
แผนงบประมาณ   แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ� สพฐ.   ข�อ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ� สพม.12  ข�อ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให�สามารถจัดกิจกรรม 
  การเรียนรู�ได�อย1างมีประสิทธิภาพ 
สนองจุดเน�น สพม.12  ด�านครูและบุคลากรทางการศึกษา  การพัฒนาองค3ความรู� และสมรรถนะของครูและ

บุคลากรทางการศึกษา สู1มืออาชีพ มีผลงานเชิงประจักษ3 ได�รับการยกย1องเชิดชูเกียรติ
อย1างเหมาะสม 

หน(วยงานที่รับผิดชอบ   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  กลุ1มบริหารงานบุคคล 
ผู�รับผิดชอบโครงการ  1. นางธนภรณ3  ใหม1ซ�อน     2. นางสาวยุพยงค3  เกตุแก�ว  

3. นางสาวสาคร  สุภัทรประทีป    4. นายธาวิน สินเย็น 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม1 
ระยะเวลาดําเนินการ  กุมภาพันธ3 – 31  มีนาคม  2558 

1. หลักการและเหตุผล  
         ด�วยประกาศพระราชกฤษฎีกาว1าด�วยหลักเกณฑ3การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก�ไขเพิ่มเติม ( ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2551  เพื่อให�หน1วยงานราชการปฎิบัติงาน
อย1างมีประสิทธิภาพเกิดความคุ�มค1าในเชิงการบริหารกิจการภาครัฐ ให�มีประสิทธิภาพมากข้ึน ลดข้ันตอนการปฎัติงานที่
เกินความจําเป?น มุ1งเน�นการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และเกิดประสิทธิผลต1อระบบราชการ โดยให�องค3กรพัฒนา
บุคลากรในสังกัดทุกระดับอย1างท่ัวถึง เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการทํางานมุ1งสู1ความเป?นเลิศ 
               สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ได�ให�ความสําคัญต1อการพัฒนา สมรรถนะ บุคลากร
ในสํานักงานเป?นอย1างย่ิง เพื่อที่จะทําให�องค3กรมุ1งไปสู1ความเป?นเลิศ  ตอบสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ได�เน�นให�
หน1วยงานในสังกัดได�พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ให�มีคุณภาพ มีความรู�ความเข�าใจ และสามารถนําผลการ
พัฒนาตนเองมาใช�ในการปฎิบัติหน�าที่ ได�อย1างมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพกลุ1มบริหารงานบุคคล สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  จึงได�จัดทําโครงการน้ีข้ึน  

2. วัตถุประสงค� 
  2.1  เพื่อพัฒนาสมรรถนะ เสริมสร�างศักยภาพบุคลากรมุ1งสู1ความเป?นเลิศขององค3กร 
  2.2  เพื่อยกระดับคุณภาพของบุคลากรในการบริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 12 ให�สอดคล�องกับหลักธรรมาภิบาล 
                 2.3  เพื่อเสริมสร�างขวัญ กําลังใจ มีทัศนคติท่ีดีต1อการปฎิบัติงาน           
                 2.4  เพื่อให�บุคลากรได�รับประสบการณ3ตรง และแลกเปล่ียนเรียนรู�เข�าถึงองค3ความรู�ได�อย1างรวดเร็ว 
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3. เป7าหมาย 
  3.1 ด�านปริมาณ 
  บุคลากรทางการศึกษา ผู�บริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  จํานวน 44 คน 

  3.2 ด�านคุณภาพ  
       3.2.1 บุคลากรทางการศึกษา ผู�บริหารในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ได�รับ
การพัฒนาสมรรถนะการปฎิบัติตน และเข�าใจบทบาท หน�าที่สามารถปฎิบัติงานได�อย1างมีประสิทธิภาพ 
       3.2.2 บุคลากรทางการศึกษา ผู�บริหาร สามารถลดปQญหาอุปสรรคในการปฎัติงาน ในสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ส1งผลดีต1อประสิทธิภาพสามารถนําองค3กรสู1ความเป?นเลิศ 

4. การดําเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลาดําเนินงาน ผู�รับผิดชอบ 
1 
 
2 
3 
4 
 

ประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการแนวทางการพัฒนา
องค3กรสู1ความเป?นเลิศ 
ศึกษาดูงาน สพม. 16 
ศึกษาดูงานด�านการศึกษาประเทศมาเลเซีย 
จัดประชุม สรุปผล และจัดทําเอกสารแนวทางการ   
พัฒนา องค3กรสู1ความเป?นเลิศ 

กุมภาพันธ3 -มีนาคม  2558 
 

มีนาคม  2558 
มีนาคม  2558 
มีนาคม  2558 

กลุ1มบริหารงานบุคคล 
 
กลุ1มบริหารงานบุคคล 
กลุ1มบริหารงานบุคคล 
กลุ1มบริการงานบุคคล 

  

5. รายละเอียดการใช�งบประมาณ  
  5.1 ใช�งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  จํานวน   236,000  บาท 
     5.2.ใช�งบประมาณอ่ืน ๆ ( ผู�เข�าร1วมโครงการ คนละ 3,000 บาท)      จํานวน   132,000  บาท 
   รวมงบประมาณท้ังส้ิน   368,000     บาท  
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ รวม ตอบแทน ใช�สอย วัสดุ รวม 
1 
 
 
 

 
 

ประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการแนว
ทางการพัฒนาองค3กรสู1ความเป?น
เลิศและศึกษาดูงาน สพม. 16 
- ค1าอาหารว1างและเคร่ืองด่ืม  
(50 บาท x44 คน x4 มื้อ) 
- ค1าอาหาร  
(600x44คน x6มื้อ) 
- ค1าที่พัก  
(600บาท x44คน x2คืน) 
- ค1าบริการรถทัวร3ภายในประเทศ 
  2 วัน 

 
 

 
 
 

    8,800 
 

158,400 
  

52,800 
 

16,000 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
   

8,800 
 

158,400 
  

52,800 
  

 16,000 

  
 
   

8,800 
 

158,400 
  

52,800 
  

 16,000 

รวม - 236,000 - 236,000 - 236,000 
หมายเหตุ   ขอถัวจ1ายทุกรายการ       
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 6. การวัดและประเมินผล 
 

ที ่ ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช� 
1 
 
 
2 
 
 
 

 

บุคลากรทางการศึกษา ผู�บริหาร สพม. 12 ได�นํา
ความรู�ประสบการณ3ไปพัฒนาทักษะในการพัฒนางาน
ตนเองสามารถนําองค3กรสู1ความเป?นเลิศ 
ร�อยละ 95 ของบุคลากร มีความพึงพอใจ ในการเข�า
ร1วมประชุม และศึกษาดูงาน 

-การสังเกต 
-แบบสอบถาม 
 
-การสังเกต 
-แบบสอบถาม 

-แบบรายงานผล 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ รวม 
ตอบแทน ใช�สอย วัสดุ รวม 

2 

 

 

 

 

 

ศึกษาดูงานด�านการศึกษา
ประเทศมาเลเซีย/ประชุม
สรุปผล 

-ค1าบริการรถทัวร3ภายนอก 
 ประเทศ  
-ค1าที่พักต1างประเทศ 
-ค1าอาหาร 
-ค1าภาษี ค1าจัดทําวีซ1า 
-ค1าไกค3 และอ่ืนๆ 

 

 

 

 

 

 

132,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

132,000 

 

 

  

 

 

 

132,000 

 

รวม - 132,000 - 132,000 - 132,000 

 รวมท้ังส้ิน - 368,000 - 368,000 - 368,000 
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7. ผลที่คาดว(าจะได�รับ 
 7.1 บุคลากร ผู�บริหาร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีความรู�ความเข�าใจในภารกิจ
งาน และนําไปพัฒนางานให�มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
               7.2  บุคลากร ผู�บริหาร สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีสมรรถนะสามารถนําองค3กรสู1
ความเป?นเลิศ 
 

           

               ผู�เสนอโครงการ 
     (นายธาวิน  สินเย็น) 

ครูชํานาญการโรงเรียนทุ1งสงวิทยา ช1วยราชการ 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

       
                                                                   

          ผู�เห็นชอบโครงการ  
(นายพรศักด์ิ  จินา) 

รองผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 

 
 

            ผู�อนุมัติโครงการ 
( นายจําเริญ  รัตนบุรี ) 

ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
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โครงการ   พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา 
แผนงบประมาณ   แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ� สพฐ.   ข�อ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ� สพม.12  ข�อ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให�สามารถจัดกิจกรรม 
  การเรียนรู�ได�อย1างมีประสิทธิภาพ 
สนองจุดเน�น สพม.12  ด�านครูและบุคลากรทางการศึกษา  การพัฒนาองค3ความรู� และสมรรถนะของครูและ

บุคลากรทางการศึกษา สู1มืออาชีพ มีผลงานเชิงประจักษ3 ได�รับการยกย1องเชิดชูเกียรติ
อย1างเหมาะสม 

หน(วยงานที่รับผิดชอบ   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  กลุ1มบริหารงานบุคคล 
ผู�รับผิดชอบโครงการ  1.นายจตุรงค3  สุขแก�ว      2.นางดวงขวัญ  สุพรรณชนะบุรี  
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม1 
ระยะเวลาดําเนินการ  มกราคม 2558 – กันยายน 2558 

1. หลักการและเหตุผล 
         การบริหารงานบุคคลเป?นภารกิจหน่ึงท่ีสําคัญต1อการบริหารจัดการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีขอบข1ายภารกิจเก่ียวกับ การวิเคราะห3และวางแผนอัตรากําลังคน การจัดสรรอัตรากําลัง
ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  การประเมินข�าราชการครูให�มีหรือเล่ือนเป?นวิทยฐานะ การสรรหาและบรรจุ
แต1งต้ัง การเปล่ียนตําแหน1ง การย�าย การออกจากราชการ การเล่ือนข้ันเงินเดือนและค1าจ�าง การประเมินผลการปฏิบัต
ราชการ การลาทุกประเภท การอนุญาตไปราชการ  การจัดทําระบบทะเบียนประวัติ การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ3  
การยกย1องเชิดชูเกียรติ และการพัฒนาข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
   การดําเนินงานการบริหารงานบุคคลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 พบปQญหา
และอุปสรรคที่เกิดจากการประสานการดําเนินงาน เช1น ความไม1ชัดเจนในระเบียบ หลักเกณฑ3 แนวปฏิบัติต1างๆ        
ท่ีเก่ียวกับสิทธิประโยชน3ของข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาการส1งเอกสารคําขอเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลของสถานศึกษาไม1ครบถ�วนขาดการควบคุมกํากับติดตามงานที่ชัดเจน เป?นส1วนหน่ึงที่ส1งผลต1อการ
ดําเนินงานบริหารงานบุคคลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จึงให�มีโครงการน้ีข้ึน   

2. วัตถุประสงค� 
  2.1 เพื่อพัฒนาผู�ปฏิบัติงานบุคคลในสถานศึกษา ให�มีความรู� ความเข�าใจเก่ียวกับ กฎหมาย หลักเกณฑ3      
ท่ีเก่ียวข�องกับการดําเนินงานบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา  
  2.2 เพื่อให�สถานศึกษา สามารถส1งคําขอเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล ได�ถูกต�องทันตามกําหนด   
               2.3 เพื่อติดตาม ประเมินผลการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาให�เป?นไปตาม ระเบียบ หลักเกณฑ3
และวิธีการท่ี ก.ค.ศ.กําหนด 

3. เป7าหมาย 
  3.1 ด�านปริมาณ 
       3.1.1  ฝTกอบรมผู�รับผิดชอบการดําเนินงานบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา โรงเรียนละ 1 คน  
จํานวน  198  คน  ระยะเวลา  2  วัน 
       3.1.2 สถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียนได�รับการติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานบริหารงาน
บุคคลในสถานศึกษา จํานวน  2  ครั้ง   
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3.2 ด�านคุณภาพ 
       3.2.1 ผู�รับผิดชอบการดําเนินงานบริหารงานบุคคลในสถานศึกษามีความรู� ความเข�าใจเก่ียวกับ 
กฎหมาย หลักเกณฑ3   ท่ีเก่ียวข�องกับการดําเนินงานบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาที่ชัดเจน สามารถนําไปใช�   
ปฏิบัติงานได�ถูกต�อง    
       3.2.2 การดําเนินงานบริหารงานบุคคล ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  
ดําเนินไปด�วยความรวดเร็วย่ิงข้ึนสอดคล�องกับความต�องการของสถานศึกษา  

4. การดําเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลาดําเนินงาน ผู�รับผิดชอบ 
1 ข้ันศึกษาสภาพปQญหาความต�องการ การบริหารงาน

บุคคลในสถานศึกษา 
-จัดทําแบบสอบถามปQญหา ความต�องการฯ 
-เก็บรวมรวมข�อมูล 
-วิเคราะห3ข�อมูล  
-สรุป/รายงาน 

กุมภาพันธ3 2558 
 

ดวงขวัญ สุพรรณชนะบุรี 

2 ข้ันพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล 
-กําหนดรูปแบบการพัฒนาฯ 
-ประชุมคณะกรรมการจัดทําหลักสูตร 
-จัดหาวิทยากร กําหนด วัน เวลา และสถานท่ี
ฝTกอบรม 
-จัดทําแบบติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน 
-จัดหางบประมาณ 
-จัดทํากําหนดการฝTกอบรม 
-ดําเนินการฝTกอบรม 
-ประเมินความพึงพอใจของการฝTกอบรม 

มีนาคม 2558 ดวงขวัญ สุพรรณชนะบุรี
นายจตุรงค3 สุขแก�ว 
และคณะกรรมการ 
 

3 ข้ันติดตามประเมินผลการดําเนินงานบริหารงานบุคคล
ในสถานศึกษา 
-ประชุมคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล 
-จัดทําแบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานฯ 
-ดําเนินการติดตามและประเมินผล การดําเนินงานฯ 
-ประมวลผล /สรุปผลการพัฒนา 

สิงหาคม 2558 ดวงขวัญ สุพรรณชนะบุรี
นายจตุรงค3 สุขแก�ว 
และคณะกรรมการ 
 

4 ข้ันประเมินผลโครงการ 
-เก็บรวมรวมข�อมูล 
-วิเคราะห3ข�อมูล 
-สรุป/จัดทํารายงานการประเมินโครงการ 

กันยายน 2558 ดวงขวัญ สุพรรณชนะบุรี 
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5. รายละเอียดการใช�งบประมาณ  
  5.1 ใช�งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ   งบดําเนินงาน  จํานวน 100,000  บาท 
  5.2 ใช�งบประมาณจากการลงทะเบียนของผู�เข�ารับการฝTกอบรม                 จํานวน  39,600  บาท 
รวมงบประมาณทั้งส้ิน 139,600   บาท   
 

ที่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

รวม ตอบแทน ใช�สอย วัสดุ รวม งบประมาณ 

 
1 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล 
ประชุมคณะกรรมการ   12  คน  2  วัน 
-ค1าอาหารกลางวัน อาหารว1างและเครื่องด่ืม 
(12 คน X 150 บาท X 2 วัน) 
ดําเนินการฝTกอบรม 2  วัน  ประกอบด�วย
ข�าราชการครู  198  คน, คณะกรรมการ  12  
คน  วิทยากร 2  คน  ,ประธานพิธีเปVด 1 คน 
รวม  213  คน 
-ค1าอาหารกลางวัน 
 ( 213 คน X 90  บาท X 2  มื้อ) 
-ค1าอาหารว1างและเครื่องด่ืม 
( 213 คน X 30  บาท X 4 ม้ือ) 
-ค1าตอบแทนวิทยากร 14 ชม.ๆละ1,200 บาท 
-ค1าพาหนะเดินทางวิทยากร 
(ค1าโดยสารเครื่องบิน,ค1าจ�างไป-กลับ) 
-ค1าชดเชยนํ้ามัน รับส1งวิทยากร    
( 150  กม.ๆละ 4 บาท ไป-กลับ)   
-ค1าชดเชยนํ้ามันสําหรับคณะกรรมการ ,
เจ�าหน�าท่ี  12  คน 
(  600 กม.ๆละ 4 บาท ไป-กลับ) 
-ค1าใช�จ1ายในการติดต1อส่ือสารงานโครงการ 
- ค1าจัดทําเอกสารประกอบการประชุม 
( 213  เล1ม X 160  บาท) 
-ค1าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ3 
- ค1ากระเปWา( 213 ใบ ๆละ 30 บาท) 
- ค1าวุฒิบัตร( 198 ใบๆละ  15  บาท) 
- ค1าตกแต1งสถานที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8,400 
 
 
 

 
 

3,600 
 
 
 
 
 

38,340 
 

25,560 
 
 

7,000 
 

1,200 
 

2,400 
 
 

1,000 
 
 
 
 
 

2,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7,530 
2,970 

 
 

3,600 
 
 
 
 
 

38,340 
 

25,560 
 

8,400 
7,000 

 
1,200 

 
2,400 

 
 

1,000 
 
 

7,530 
2,970 

 
2,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33,210 
 
 
 

6,390 

 
 

3,600 
 
 
 
 
 

38,340 
 

25,560 
 

8,400 
7,000 

 
1,200 

 
2,400 

 
 

1,000 
33,210 

 
7,530 
2,970 
6,390 
2,000 

รวมทั้งส้ิน 8,400 81,100 10,500 100,000 39,600 139,600 
 

หมายเหตุ  ขอถัวจ1ายทุกรายการ 
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6. การวัดและประเมินผล 

ที่ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช� 

1 

 

2 

 

ร�อยละ 100 ของผู�เข�าร1วมอบรมมี่ความรู�

ความเข�าใจเก่ียวกับเน้ือหาที่ฝTกอบรม 

ระดับความสําเร็จในการประเมินผล

โครงการ 

ติดตามประเมินผลโดยใช�

แบบประเมิน ,ตรวจสอบ

การดําเนินงานจริง 

แบบสอบถาม 

 

 

7. ผลที่คาดว(าจะได�รับ 

  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  มีผลการบริหารจัดการระบบบริหารงานบุคคลใน
สถานศึกษาที่มีคุณภาพและเป?นไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด 

 

 
                                                                       ผู�เสนอโครงการ 

( นางดวงขวัญ  สุพรรณชนะบุรี ) 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 

 

                                     ผู�เห็นชอบโครงการ 

  (นายพรศักด์ิ  จินา) 
                            รองผู�อํานวยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 

                                     ผู�อนุมัติโครงการ 

(นายจําเริญ  รัตนบุรี) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
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โครงการ   เสริมสร�างวินัยในสถานศึกษา 
แผนงบประมาณ   แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ� สพฐ.   ข�อ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ� สพม.12  ข�อ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให�สามารถจัดกิจกรรม 
  การเรียนรู�ได�อย1างมีประสิทธิภาพ 
สนองจุดเน�น สพม.12  ด�านครูและบุคลากรทางการศึกษา  การพัฒนาองค3ความรู� และสมรรถนะของครูและ

บุคลากรทางการศึกษา สู1มืออาชีพ มีผลงานเชิงประจักษ3 ได�รับการยกย1องเชิดชูเกียรติ
อย1างเหมาะสม 

หน(วยงานที่รับผิดชอบ   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  กลุ1มบริหารงานบุคคล 
ผู�รับผิดชอบโครงการ  1.นายโสภณ  บรรจงเมือง      2.นางดวงขวัญ  สุพรรณชนะบุรี  
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม1 
ระยะเวลาดําเนินการ  มกราคม  – สิงหาคม  2558 

1.หลักการและเหตุผล 

                 วินัยข�าราชการครู ตามพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  
คือ  แบบแผนความประพฤติที่กําหนดให�ผู�ประกอบวิชาชีพครูใช�ในการควบคุมตนเองควบคุมผู�ใต�บังคับบัญชาให�
ประพฤติปฏิบัติดีละเว�นการประพฤติปฏิบัติในทางที่มิชอบละมีบทกําหนดโทษไว�ชัดเจนดังน้ันผู�ประกอบวิชาชีพครูทุก
คนควรได�รับรู� และรับทราบเพื่อถือเป?นแนวปฏิบัติตนปฏิบัติงานให�อยู1ในระเบียบวินัยที่กําหนดจึงให�มีโครงการ
เสริมสร�างวินัยในสถานศึกษา 

2.วัตถุประสงค� 
  1. เพื่อให�ผู�เข�าร1วมอบรม  มีความรู�เก่ียว วินัยและการรักษาวินัยของข�าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
          2. เพื่อให�ข�าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความซื่อสัตย3และสุจริต ก1อให�เกิด
ประโยชน3แก1ประเทศชาติเป?นสูงสุด 

3.เป7าหมาย 
      3.1 ด�านปริมาณ   
                   ฝTกอบรม เสริมสร�างความรู� ความเข�าใจเก่ียวกับวินัยและการรักษาวินัยของข�าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ให�แก1ข�าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนละ  1  คน  จํานวน   198   คน  เวลา  1  วัน  

3.2 ด�านคุณภาพ  
         ผู�เข�ารับการฝTกอบรม  ประพฤติปฏิบัติตนอยู1ในระเบียบวินัย และจรรยาบรรณวิชาชีพครู          

เป?นตัวอย1างท่ีดีแก1นักเรียนและประชาชน   
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4. การดําเนินงาน 
 

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลาดําเนินงาน ผู�รับผิดชอบ 

1 
2 
3 
 
 
4 
 

จัดทําโครงการ  
ขออนุมัติโครงการ 
ดําเนินงานตามโครงการ 
   - จัดทําหลักสูตร   
   - ดําเนินการอบรม 
 ประเมินผลโครงการ/รายงานโครงการ       

ธันวาคม  2557 
ธันวาคม  2557 
มีนาคม  2558 

 
 

สิงหาคม  2558 

ดวงขวัญ สุพรรณชนะบุรี 
ดวงขวัญ สุพรรณชนะบุรี 
ดวงขวัญ สุพรรณชนะบุรี 
นายโสภณ บรรจงเมือง 
 
ดวงขวัญและคณะทํางาน 

 

5. รายละเอียดการใช�งบประมาณ 

  ใช�งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  งบดําเนินงาน จํานวน  70,000 บาท 
 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ รวม ตอบแทน ใช�สอย วัสดุ รวม 
1 
 
 
2 

ประชุมคณะกรรมการ  15  คน  1 วัน 
-ค1าอาหารกลางวัน อาหารว1างและเครื่องด่ืม    
(15 คน  X  150  บาท) 
อบรมข�าราชการครูฯ  300  คน  1  วัน   
-ค1าอาหารกลางวัน  1 ม้ือๆละ 90  บาท   
(300 คน X  90 บาท) 
- ค1าอาหารว1างและเคร่ืองด่ืม 2  ม้ือๆ ละ 30 บาท  
 (300  คน X  30  บาท   X 2  มื้อ ) 
- ค1าเอกสารประกอบการประชุม 
-ค1าตอบแทนวิทยากร 7  ช่ัว โมงๆละ1,200  บาท 
- ค1าพาหนะวิทยากร(เครื่องบิน ไป-กลับ) 
- ค1าที่พักวิทยากร  1  คืน 
- ค1าวัสดุ อุปกรณ3/ค1าชดเชยนํ้ามัน  
- ค1าใช�จ1ายในการติดต1อส่ือสารงานโครงการ 

 
 
 
  
 
 
  
 
 

8,400 
 
 
 
 
 

 
2,250 

 
 

27,000 
 

18,000 
 

1,650 
 

7,000 
1,200 

 
1,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,500 

 
2,250 

 
 

27,000 
 

18,000 
 

1,650 
8,400 
7,000 
1,200 
3,500 
1,000 

  
2,250 

 
 

27,000 
 

18,000 
 

1,650 
8,400 
7,000 
1,200 
3,500 
1,000 

รวม 8,400 58,100 3,500 70,000 - 70,000 

หมายเหตุ  ขอถัวจ1ายทุกรายการ 
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6. การประเมินผล 

ที ่ ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช� 

1 

2 

ร�อยละ 100 ของผู�เข�าร1วมประชุม 

 ระดับความพึงพอใจต1อการดําเนินงานโครงการ 

ตอบแบบสอบถาม 

 

แบบลงเวลา 

แบบสอบถาม 

 

7. ผลที่คาดว(าจะได�รับ 

  ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12   มีความรู�
เก่ียว วินัยและการรักษาวินัยของข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  ส1งผลต1อจิตสํานึกในการปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความซ่ือสัตย3และสุจริต โปร1งใส  
เป?นไปตามหลักธรรมาภิบาล ก1อให�เกิดประโยชน3แก1ประเทศชาติ  

 
 

 
                                                                       ผู�เสนอโครงการ 

( นางดวงขวัญ  สุพรรณชนะบุรี ) 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 

 

                                     ผู�เห็นชอบโครงการ 

  (นายพรศักด์ิ  จินา) 
                            รองผู�อํานวยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 

                                     ผู�อนุมัติโครงการ 

(นายจําเริญ  รัตนบุรี) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
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โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการควบคุมภายในของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 12 
แผนงบประมาณ   แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ� สพฐ.   ข�อ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ� สพม.12  ข�อ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให�สามารถจัดกิจกรรม 
  การเรียนรู�ได�อย1างมีประสิทธิภาพ 
สนองจุดเน�น สพม.12  ด�านครูและบุคลากรทางการศึกษา  การพัฒนาองค3ความรู� และสมรรถนะของครูและ

บุคลากรทางการศึกษา สู1มืออาชีพ มีผลงานเชิงประจักษ3 ได�รับการยกย1องเชิดชูเกียรติ
อย1างเหมาะสม 

หน(วยงานที่รับผิดชอบ  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12  กลุ1มอํานวยการ 
ผู�รับผิดชอบโครงการ  1. นางศรีสมร  ชัยมุสิก  2. นางสุจารี สินภิบาล  
ลักษณะโครงการ          ต1อเน่ือง  
ระยะเวลาดําเนินการ      ธันวาคม 2557 – พฤษภาคม 2558 
 
1. หลักการและเหตุผล 
  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ1นดินว1าด�วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544  กําหนดให�ส1วนราชการจัดวางระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานการควบคุมภายในของสํานักงานการตรวจ
เงินแผ1นดิน และให�ทําการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในพร�อมรายงานการควบคุมภายในต1อคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ1นดิน ผู�กํากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับการควบคุมภายในอย1างน�อยปXงบประมาณละหน่ึง
ครั้ง และในปXงบประมาณ 2553 สํานักงานการตรวจเงินแผ1นดินได�กําหนดแนวทาง : การจัดวางระบบควบคุมภายใน
และการประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบสํานักงานการตรวจเงินแผ1นดินข้ึนใหม1โดยมีการปรับปรุงเน้ือหาการ
จัดวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในบางส1วนรวมท้ังปรับลดแบบฟอร3มและรูปแบบการ
จัดทํารายงาน 
  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ได�เห็นความสําคัญและตระหนักในการวางระบบ
ควบคุมภายในของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ได�กําหนดให�มีการติดตามกํากับดูแลการดําเนินงานให�
เป?นไปตามแผนและเป[าหมายอย1างมีประสิทธิภาพ ในระดับความเส่ียงท่ีเหมาะสมกับสภาวะแวดล�อม พร�อมทั้งปรับปรุง
ระบบควบคุมภายในให�เหมาะสมและเพียงพอต1อการดําเนินงานให�บรรลุวัตถุประสงค3อย1างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล จึงได�จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการควบคุมภายในของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ข้ึน 
 

2. วัตถุประสงค� 
  2.1 เพื่อให�บุคลากรในสังกัดมีความตระหนักในการวางระบบควบคุมภายในของหน1วยงาน 
                     2.2 เพื่อจัดวางระบบควบคุมภายในอย1างมีประสิทธิภาพ 
                     2.3 เพื่อลดความเส่ียงในการปฏิบัติงานในองค3กร 
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3. เป7าหมาย 
  3.1 ด�านปริมาณ 
                    บุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 และเจ�าหน�าที่ท่ีรับผิดชอบในสถานศึกษา 
จํานวน 120 คน  
                    3.2 ด�านคุณภาพ 
       3.1 เพื่อให�บุคลากรและเจ�าหน�าท่ีในสังกัดมีความตระหนักและให�ความสําคัญเก่ียวกับระบบการ
ควบคุมภายในของหน1วยงาน 
                          3.2 เพื่อให�บุคลากรและเจ�าหน�าท่ีในสังกัดมีความเข�าใจและสามารถจัดวางระบบการควบคุม
ภายในได�อย1างมีประสิทธิภาพ 
                          3.3 เพื่อให�บุคลากรและเจ�าหน�าท่ีในสังกัดสามารถนําระบบการควบคุมภายในไปใช�เพื่อลดความ
เส่ียงในการปฏิบัติงานในองค3กร 
 

4. การดําเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลาดําเนินงาน ผู�รับผิดชอบ 
1 
2 
3 
4 

จัดทํารายละเอียดและขออนุมัติโครงการ 
ประชุมช้ีแจงคณะกรรมการดําเนินงาน 
จัดประชุม 
รายงานผลหลังการดําเนินการ 

ธันวาคม  2557 
กุมภาพันธ3 2558 
มีนาคม – เมษายน 2558 
พฤษภาคม  2558 

กลุ1มอํานวยการ 
 
 

 
5. รายละเอียดการใช�งบประมาณ 
 ใช�งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  งบดําเนินงาน  จํานวน  50,000  บาท 
 

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ รวม ตอบแทน ใช�สอย วัสดุ รวม 
ประชุมระบบการควบคุมภายใน 

- ค1าอาหารกลางวัน 

 (120 คนX90 บาทX1 มื้อX2 วัน) 

- ค1าอาหารกลางวัน 

 (120 คนX30 บาทX2 มื้อX2 วัน) 

ค1าวัสดุ 

  

 

21,600 

 

14,400 

 

 

 

 

 

14,000 

 

 

21,600 

 

14,400 

14,000 

  

 

21,600 

 

14,400 

14,000 

รวม  36,000 14,000 50,000  50,000 

        หมายเหตุ   ขอถัวจ1ายทุกรายการ 
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6. การวัดและประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช� 
 บุคลากรและเจ�าหน�าที่ในสังกัด จํานวน 120 คน        

มีความเข�าใจและสามารถนําไปใช�ให�เกิดประสิทธิภาพ 
ช1วยลดความเส่ียงในการปฏิบัติงานในองค3กร  
 

- แบบสอบถาม 
 

 - แบบสอบถาม 

 
7. ผลที่คาดว(าจะได�รับ 
  7.1 บุคลากรสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 และเจ�าหน�าท่ีท่ีรับผิดชอบใน
สถานศึกษา ได�เข�าร1วมประชุมร�อยละ 90  
                    7.2 บุคลากรและเจ�าหน�าท่ีในสังกัดมีความตระหนักและให�ความสําคัญเก่ียวกับระบบการควบคุม
ภายในของหน1วยงาน 
                     7.3 บุคลากรและเจ�าหน�าท่ีในสังกัดมีความเข�าใจและสามารถจัดวางระบบการควบคุมภายในได�  
อย1างมีประสิทธิภาพ 
                     7.4 บุคลากรและเจ�าหน�าท่ีในสังกัดสามารถนําระบบการควบคุมภายในไปใช�เพื่อลดความเส่ียงในการ
ปฏิบัติงานในองค3กร 
 
 

              ผู�เสนอโครงการ 
(นางสุจารี  สินภิบาล) 

นักจัดการงานทั่วไป ชํานาญการพิเศษ 
 

  ผู�เห็นชอบโครงการ 

(นายสุทัศน3   แก�วพูล) 
รองผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

 

                 ผู�อนุมัติโครงการ 
(นายจําเริญ  รัตนบุรี) 

ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
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โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา   เขต  12                            

แผนงบประมาณ  แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
สนองกลยุทธ� สพฐ.   ข�อ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ� สพม.12  ข�อ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให�สามารถจัดกิจกรรม 
  การเรียนรู�ได�อย1างมีประสิทธิภาพ 
สนองจุดเน�น สพม.12  ด�านครูและบุคลากรทางการศึกษา  การพัฒนาองค3ความรู� และสมรรถนะของครูและ

บุคลากรทางการศึกษา สู1มืออาชีพ มีผลงานเชิงประจักษ3 ได�รับการยกย1องเชิดชูเกียรติ
อย1างเหมาะสม 

หน(วยงานที่รับผิดชอบ  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12  กลุ1มอํานวยการ 
ผู�รับผิดชอบโครงการ  1. นางศรีสมร  ชัยมุสิก  2. นางฉวีวรรณ  เรืองเกิด 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม1                                              
ระยะเวลาดําเนินการ  ธันวาคม 2557 – มิถุนายน 2558 

1.  หลักการและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห1งชาติ พ.ศ. 2542 และแก�ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ตามหมวด 5 
มาตรา 39 ให�กระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาด�านวิชาการ ด�านงบประมาณ ด�านการ
บริหารงานบุคคลและด�านการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ประกอบ
กับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 15  ให�คณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพื้นฐานมีหน�าท่ีเสนอนโยบายแผนพัฒนามาตรฐาน และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานที่สอดคล�องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห1งชาติ และแผนการศึกษาแห1งชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน และเสนอแนะในการออกระเบียบหลักเกณฑ3 และประกาศที่เก่ียวกับการ
บริหารงานของสํานักงาน เพื่อให�สอดคล�องและเหมาะสมกับสถานการณ3ปQจจุบันท่ีมีการเปล่ียนแปลงในหลายด�าน    
ท้ังด�านบริบทและปQจจัย   

2 วัตถุประสงค� 
2.1 เพื่อการบริหารจัดการองค3การสู1ความเป?นเลิศ 
2.2 เพื่อการบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
2.3 เพื่อผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาให�มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 
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3 เป7าหมาย 
  3.1 ด�านปริมาณ  
                     บุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  จํานวน 60 คน  เข�าร1วมประชุม 
เชิงปฏิบัติการฯ ร�อยละ 80  
                     3.2 ด�านคุณภาพ  
        3.2.1 เพื่อให�บุคลากรในสังกัดมีความรู�ความเข�าใจในการบริหารจัดการองค3การสู1ความเป?นเลิศ 

      3.2.2 เพื่อให�บุคลากรในสังกัดมีความรู�ความเข�าใจในการบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

      3.2.3 เพื่อให�บุคลากรในสังกัดมีความรู�ความเข�าใจสามารถนําผลการบริหารและการจัด
การศึกษาของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาไปปรับปรุง พัฒนาและประยุกต3ใช�ให�เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุดแก1องค3การ 
 
4.การดําเนินงาน 

ที่ ข้ันตอน/กิจกรรม วันเดือนปX ผู�รับผิดชอบ 
1 วางแผนและกําหนดปฏิทินการดําเนินงาน ธันวาคม 2557 กลุ1มอํานวยการ 
2 แต1งต้ังคณะกรรมการและประชุมคณะกรรมการ กุมภาพันธ3 2558 กลุ1มอํานวยการ 
3 ดําเนินการประชุม มีนาคม 2558 กลุ1มอํานวยการ 
4 การรายงานผลการดําเนินงาน มิถุนายน 2558 กลุ1มอํานวยการ 

 
5. รายละเอียดการใช�งบประมาณ 
 ใช�งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ  งบดําเนินงาน  จํานวน  25,000  บาท 
 

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ รวม ตอบแทน ใช�สอย วัสดุ รวม 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

- ค1าอาหารกลางวัน 

 (60 คนX90 บาทX1 มื้อX2 วัน) 

- ค1าอาหารกลางวัน 

 (60 คนX30 บาทX2 มื้อX2 วัน) 

- ค1าวัสดุ 

  

 

10,800 

 

7,200 

 

 

 

 

 

7,000 

 

 

10,800 

 

7,200 

7,000 

  

 

10,800 

 

7,200 

7,000 

รวม  18,000 7,000 25,000  25,000 

        หมายเหตุ   ขอถัวจ1ายทุกรายการ 
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6. การวัดและประเมินผล 
 

ที ่ ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช� 
1 
2 

บุคลากรในสังกัดเข�าร1วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ร�อยละ 80 
บุคลากรในสังกัดมีความรู�ความเข�าใจในการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12 สามารถนําไปใช�ให�เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุดแก1องค3การ 

- บัญชีลงเวลา 
- แบบสอบถาม 
 

- บัญชีลงเวลา 
- แบบสอบถาม 

 
7. ผลที่คาดว(าจะได�รับ 
   7.1 บุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  ร�อยละ 80  เข�าร1วมประชุมเชิงฏิบัติการฯ  
                      7.2 บุคลากรในสังกัดมีความรู�ความเข�าใจในการบริหารจัดการองค3การสู1ความเป?นเลิศ 

 7.3 บุคลากรในสังกัดมีความรู�ความเข�าใจในการบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
 7.4 บุคลากรในสังกัดมีความรู�ความเข�าใจสามารถนําผลการบริหารและการจัดการศึกษาของ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไปปรับปรุง พัฒนาและประยุกต3ใช�ให�เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดแก1องค3การ 
 
        

                   ผู�เสนอโครงการ 
(นางฉวีวรรณ  เรืองเกิด) 
เจ�าพนักงาน ชํานาญงาน 

 
 

  ผู�เห็นชอบโครงการ 

(นายสุทัศน3   แก�วพูล) 
รองผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

 
 

                 ผู�อนุมัติโครงการ 
(นายจําเริญ  รัตนบุรี) 

ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
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โครงการ   พัฒนาการจัดทําข�อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
แผนงบประมาณ  แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
สนองกลยุทธ� สพฐ.   ข�อ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ� สพม.12  ข�อ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให�สามารถจัดกิจกรรม 
  การเรียนรู�ได�อย1างมีประสิทธิภาพ 
สนองจุดเน�น สพม.12  ด�านครูและบุคลากรทางการศึกษา  การพัฒนาองค3ความรู� และสมรรถนะของครูและ

บุคลากรทางการศึกษา สู1มืออาชีพ มีผลงานเชิงประจักษ3 ได�รับการยกย1องเชิดชูเกียรติ
อย1างเหมาะสม 

หน(วยงานที่รับผิดชอบ  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12   กลุ1มนโยบายและแผน   
ผู�รับผิดชอบโครงการ      1. นางมันทนา รัตนะรัต   2. นางสาวธิดารัตน3  ทวีทอง  
ลักษณะโครงการ   ต1อเน่ือง 
ระยะเวลาดําเนินงาน   เมษายน   -   กันยายน   2558 

1. หลักการและเหตุผล 
  กลุ1มนโยบายและแผน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 มีภารกิจในการบริหารจัดการ
ข�อมูลสารสนเทศ ประสานงาน ติดตามและตรวจสอบการจัดทําข�อมูลของสถานศึกษาในสังกัด โดยใช�ระบบฐานข�อมูล
สารสนเทศทางการศึกษา Data Management Center , ระบบฐานข�อมูลส่ิงก1อสร�างB-obec , ระบบสารสนเทศEMIS 
และการศึกษาเพื่อปวงชนEFA ในการจัดเก็บข�อมูลผ1านเครือข1ายอินเตอร3เน็ต เพื่อเป?นฐานข�อมูลกลางของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีสามารถนําไปใช�ในการวางแผนพัฒนาการศึกษา การจัดต้ัง และการจัดสรร
งบประมาณ 
  ดังน้ัน เพื่อให�การดําเนินการจัดเก็บข�อมูลเป?นไปอย1างมีประสิทธิภาพ และเป?นไปตามนโยบาย          
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และรองรับการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดด�านข�อมูล กพร. สํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จึงได�จัดทําโครงการพัฒนาการจัดทําข�อมูลสารสนเทศทางการศึกษาข้ึนและ
สามารถใช�โปรแกรมในการจัดเก็บข�อมูลได�อย1างถูกต�อง มีประสิทธิภาพ และทันกําหนดเวลา 

2.  วัตถุประสงค� 
    2.1  เพื่อพัฒนาบุคลากรระดับสถานศึกษา ให�มีความรู�ความสามารถในการจัดเก็บข�อมูลสารสนเทศได�
อย1างมีประสิทธิภาพ 

2.2  เพื่อให�ได�มาซึ่งข�อมูลท่ีครบถ�วน ถูกต�อง ทันเวลา เพื่อใช�ในการวางแผน การบริหารจัดการ
การศึกษา การจัดต้ัง และจัดสรรงบประมาณ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 และสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2.3 เพื่อการเผยแพร1ประชาสัมพันธ3 และเป?นเคร่ืองมือสําหรับบุคคลทั่วไป เช1น นักวิจัย นักวิชาการ
หรือนักการศึกษา ใช�ประโยชน3เก่ียวกับการทํางานทางวิชาการ ช1วยในการตัดสินใจท่ีมีเหตุผล เพื่อประโยชน3ต1อการ
พัฒนาศึกษา 
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3.  เป7าหมาย 
              3.1  ด�านปริมาณ 
  บุคลากรที่รับผิดชอบงานข�อมูลสารสนเทศ ระดับสถานศึกษา จํานวน 99 โรงเรียน (โรงเรียนละ 2 คน) 

    3.2  ด�านคุณภาพ    
 3.2.1 บุคลากรที่รับผิดชอบงานข�อมูลสารสนเทศ ระดับสถานศึกษา มีความรู� ความสามารถในการใช� 

โปรแกรมต1างๆ จัดทําข�อมูล 
 3.2.2 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  

และโรงเรียน มีข�อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ 
 3.2.3 หน1วยงานอ่ืน บุคคลท่ัวไป  สามารถนําข�อมูลที่เผยแพร1ไปใช�ประโยชน3ตามความต�องการ 

4.  การดําเนินการ 
 

ที่ กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลาดําเนินการ ผู�รับผิดชอบ 
1 
2 
 
3 
4 
 

ประชุมคณะทํางาน 
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯให�แก1บุคลากร
ผู�รับผิดชอบงานสารสนเทศ ระดับสถานศึกษา 
ตรวจสอบ ติดตาม รวบรวมหลักฐาน 
จัดทําเอกสารข�อมูลสารสนเทศ ปXการศึกษา 2558 

เมษายน  2558 
พฤษภาคม 2558 

 
มิถุนายน 2558 

กรกฎาคม – กันยายน  
2558 

น.ส.ธิดารัตน3 ทวีทอง 
และคณะทํางาน 

 
5.  รายละเอียดการใช�งบประมาณ   
  ใช�งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  งบดําเนินงาน จํานวน 50,000 บาท 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ รวม ตอบแทน ใช�สอย วัสดุ รวม 
1 ประชุมคณะทํางานฯ       
 - ค1าอาหารว1างเครื่องด่ืมและ

อาหารกลางวันผู�เข�าอบรมและ
คณะทํางาน 
(25 คน x 150 บาท ) 

 3,750  3,750  3,750 

2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ       
 โรงเรียนละ 1 คน       
 - ค1าอาหารว1างเครื่องด่ืมและ

อาหารกลางวันผู�เข�าอบรมและ
คณะทํางาน 

 18,600  18,600  18,600 

 (124 คน x 150 บาท)       
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ รวม ตอบแทน ใช�สอย วัสดุ รวม 
3 ค1าจัดทําเอกสารประกอบการ

ประชุม 
 (124 เล1ม x 100 บาท) 

 12,400  12,400  12,400 
 
 

4 ค1าวัสดุโครงการ   2,950 2,950  2,950 
5 ประชุมสรุปผลการอบรมฯ       
 - ค1าอาหารว1างเครื่องด่ืมและ

อาหารกลางวันผู�เข�าอบรมและ
คณะทํางาน 
(10 คน x 150 บาท ) 

 1,500  1,500  1,500 

6 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
8 

ประชุมตรวจสอบข�อมูล 10 มิ.ย.
และจัดทําสารสนเทศ จํานวน 3 วัน 
- ค1าอาหารว1างเครื่องด่ืมและ
อาหารกลางวันผู�เข�าอบรมและ
คณะทํางาน 
(8 คน x 150 บาทx 3 วัน ) 
ประชุมตรวจสอบข�อมูลส่ิงก1อสร�าง
และจัดทําสารสนเทศ จํานวน 3 วัน 
- ค1าอาหารว1างเครื่องด่ืมและ
อาหารกลางวันผู�เข�าอบรมและ
คณะทํางาน 
(8 คน x 150 บาท x 3 วัน) 
ประชุมตรวจสอบข�อมูล EMIS และ
จัดทําสารสนเทศ จํานวน 3 วัน 
- ค1าอาหารว1างเครื่องด่ืมและ
อาหารกลางวันผู�เข�าอบรมและ
คณะทํางาน 
(8 คน x 150 บาท x 3 วัน) 

  
 

3,600 
 
 
 
 
 

3,600 
 
 
 
 
 

3,600 

  
 

3,600 
 
 
 
 
 

3,600 
 
 
 
 
 

3,600 

  
 

3,600 
 
 
 
 
 

3,600 
 
 
 
 
 

3,600 

        
รวม  47,050 2,950 50,000    50,000 

 
  หมายเหตุ  ขอถัวจ1ายทุกรายการ 
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6.   การวัดและประเมินผล 
 

ท่ี ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช� 
1 
 
 
2 

บุคลากรผู�รับผิดชอบงานสารสนเทศ ระดับ
สถานศึกษา สามารถใช�โปรแกรมจัดเก็บ
ข�อมูลได�อย1างมีประสิทธิภาพ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา      
เขต 12 มีข�อมูลสารสนเทศเพื่อใช�ในการ
บริหารจัดการได�อย1างมีประสิทธิภาพ 

การรายงานข�อมูล 
 
 
ตรวจสอบ 

- โปรแกรมตรวจสอบข�อมูล 
 
 
- เอกสารข�อมูลสารสนเทศ 

 
 
 7.  ผลที่คาดว1าจะได�รับ  
  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  มีข�อมูลสารสนเทศใช�ในการบริหารจัดการอย1างมี
ประสิทธิภาพ  
  
     

                                                               ผู�เสนอโครงการ 
              (นางสาวธิดารัตน3  ทวีทอง) 
                                           ลูกจ�าง ปฏิบัติงานกลุ1มนโยบายและแผน 
                                     

                         ผู�เห็นชอบโครงการ 
(นายไกรสิทธ์ิ  เลิศไกร) 

รองผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 

                           ผู�อนุมัติโครงการ 
(นายจําเริญ  รัตนบุรี) 

ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
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โครงการ          พัฒนาบุคลากรด�านการบริหารงานการเงิน  บัญชี และการบริหารสินทรัพย3 
แผนงบประมาณ    แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการคุณภาพศึกษา 
สนองกลยุทธ� สพฐ.   ข�อ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ� สพม.12  ข�อ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให�สามารถจัดกิจกรรม 
  การเรียนรู�ได�อย1างมีประสิทธิภาพ 
สนองจุดเน�น สพม.12  ด�านครูและบุคลากรทางการศึกษา  การพัฒนาองค3ความรู� และสมรรถนะของครูและ

บุคลากรทางการศึกษา สู1มืออาชีพ มีผลงานเชิงประจักษ3 ได�รับการยกย1องเชิดชูเกียรติ
อย1างเหมาะสม 

หน(วยงานที่รับผิดชอบ  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 กลุ1มบริหารงานการเงินและสินทรัพย3 
ผู�รับผิดชอบโครงการ  1.  นายจตุรงค3  สุขแก�ว    2.  นางเนตรชนก  ศรีรัตน3 
ลักษณะโครงการ  ต1อเน่ือง 
ระยะเวลาดําเนินการ      เมษายน – สิงหาคม  2558 

1.  หลักการและเหตุผล 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  เป?นส1วนราชการท่ีมีหน�าท่ีกํากับ ดูแล  และ 

สนับสนุนส1งเสริมการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  เพื่อให�สถานศึกษาได�ปรับปรุงพัฒนา
การศึกษาได�ตามมาตรฐานการศึกษา  และสามารถบริหารจัดการภารกิจของสถานศึกษาได�อย1างมีประสิทธิภาพ   
เกิดประโยชน3สูงสุด   

     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  มีโรงเรียนในสังกัด  จํานวน  99  โรง  มีโรงเรียน 
ในสังกัด เป?นหน1วยเบิกจ1าย จํานวน 9 โรง  ซึ่งหน1วยเบิกจ1ายดังกล1าวมีการเปล่ียนแปลงบุคลากรบ1อย  เจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบ
ขาดความรู�  ความเข�าใจที่ถูกต�อง  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีหน�าที่ต�องกํากับ  ดูแล  และส1งเสริม สนับสนุน ให�โรงเรียน
บริหารภารกิจได�ถูกต�อง  ตามระเบียบท่ีเก่ียวข�อง  จึงได�จัดทําโครงการอบรมเพื่อให�ความรู�แก1บุคลากรในสังกัด ในการ
บริหารจัดการทางการเงิน  การบัญชี  และการบริหารสินทรัพย3   เพื่อให�ดําเนินการได�ถูกต�อง เกิดประโยชน3สูงสุด   มีความ
โปร1งใส  สามารถตรวจสอบได� ตามพระราชกฤษฎีกาว1าด�วยหลักเกณฑ3และวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี  พ.ศ.2546 

2.  วัตถุประสงค� 
                     2.1  เพื่อพฒันา  ให�ความรู�เก่ียวการดําเนินการเก่ียวระเบียบ กฎหมาย  แนวปฏิบัติที่ถูกต�อง 
แก1รองผู�อํานวยการโรงเรียนที่รับผิดชอบด�านงบประมาณ  และเจ�าหน�าที่พัสดุโรงเรียน และบุคลากรกลุ1มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย3 
                     2.2  เพื่อพฒันา  แนวปฏิบัติการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�าง  ให�ถูกต�อง  ตามระเบียบและเป?นแนว
ปฏิบัติเดียวกัน 

3.   เป7าหมาย 
         3.1  ด�านปริมาณ              
                            3.1.1  บุคลากรกลุ1มบริหารงานการเงินและสินทรัพย3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 12  จํานวน  10 คน  

3.1.2  เจ�าหน�าท่ีการเงิน   และพัสดุ  โรงเรียนในสังกัด โรงเรียนละ 2 คน จํานวน  198 คน                      
3.1.3   ผู�อํานวยการหรือรองผู�อํานวยการท่ีรับผิดชอบด�านบริหารงบประมาณโรงเรียนในสังกัด  

จํานวน  99 คน 



  

                

                       
               แผนปฏิบัติการประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558      สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12      หน)า 78 
 
   

 
               3.2  ด�านคุณภาพ 
                           3.2.1 เจ�าหน�าที่การเงิน  และพัสดุ โรงเรียนดําเนินการได�ถูกต�องตามระเบียบที่เก่ียวข�อง    
                           3.2.2 การบริหารงานการเงิน และสินทรัพย3  ของโรงเรียนในสังกัดเป?นไปอย1างถูกต�องโปร1งใส 
สามารถตรวจสอบได� 

4.   การดําเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาดําเนินการ ผู�รับผิดชอบ 
1 ประชุมคณะทํางาน พฤษภาคม 2558 กลุ1มบริหารการเงินฯ 
2 ประสานวิทยากร พฤษภาคม 2558 นางเนตรชนก ศรีรัตน3 
3 อบรมระเบียบที่เก่ียวข�อง     มิถุนายน 2558 กลุ1มบริหารการเงินฯ 
4 สรุป/รายงานผล     สิงหาคม 2558 กลุ1มบริหารการเงินฯ 

 
5.  รายละเอียดการใช�งบประมาณ   
                  ใช�งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  งบดําเนินงาน   จํานวน  85,000 บาท  
                                                                             

ที ่
 

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก
งบประมาณ 

รวม ตอบแทน ใช�สอย วัสดุ รวม 

1 
 
 
 
 
2 

ประชุมคณะทํางาน/กําหนดหลักสูตร 
-ค1าอาหารว1างและเครื่องด่ืม 
 (10 คน x30 บาท x 2 มื้อ) 
-ค1าอาหารกลางวัน  
(10 คน x90 บาท x 1 มื้อ) 
ค(าใช�จ(ายในการอบรม 
-ค1าอาหารว1างและเครื่องด่ืม  
(จํานวน 307 คน x 30 บาท x 2 มื้อ) 
-ค1าอาหารกลางวัน  
 (จํานวน 307 คน x 90 บาท x 1 ม้ือ) 
-ค1าตอบแทนวิทยากร 
( 2 คน x 1,200 บาท x 7 ช.ม.) 
-ค1าท่ีพัก จํานวน 2 คืน จํานวน 2 คน 
คืนละ 1,400 บาท  
- ค1าพาหนะวิทยากร 2 คน 
- ค1าถ1ายเอกสาร 

 
 
 
    
 
 
 
 
 

16,800 

 

 
  600  

   
 900 

 
 

 18,420  
 

27,630 
 
 
 

5,600 
 

10,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,050 
  

    
   600 

 
900 

 
 

18,420 

27,630 

16,800 
 

5,600 
 

10,000 
5,050 

 

 

 
600 

 
900 

 
 

18,420 

 27,630 

 16,800 
 

5,600 
 

10,000 
5,050 

รวม 16,800 63,150 5,050 85,000 - 85,000 
  

   หมายเหตุ  ขอถัวจ1ายทุกรายการ 
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6.  การวัดผลและประเมินผล 

 
  ที่             ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือ 
  1. ร�อยละ 90 ของผู�เข�ารับการอบรมมีความรู�ความ

เข�าใจระเบียบเก่ียวกับการเงิน และพัสดุสามารถ
ปฏิบัติได�ถูกต�องตามระเบียบกําหนด  

          ตรวจสอบ 
 

เอกสารหลักฐานการ
เบิกจ1าย 

2. ร�อยละ 90 ของผู�เข�ารับการอบรม 
สามารถบริหารงบประมาณ และเบิกจ1ายเงินได�
อย1างถูกต�องตามระเบียบ กฎหมายท่ีกําหนด 

         ตรวจสอบ  เอกสารหลักฐานการ
เบิกจ1าย 

   
7.  ผลที่คาดว(าจะได�รับ 
         7.1  เจ�าหน�าท่ีการเงินและพัสดุโรงเรียนได�รับการพัฒนา  และสามารถปฏิบัติงานถูกต�องตามระเบียบ
ท่ีกําหนด  มีความคุ�มค1า  เกิดประโยชน3ต1อประเทศโดยรวม        
         7.2   ผู�บริหารโรงเรียนบริหารงบประมาณได�อย1างมีประสิทธิภาพ  

       
 

         ผู�เสนอโครงการ 

                                                        (นางเนตรชนก     ศรีรัตน3) 
                                           ผู�อํานวยการกลุ1มบริหารงานการเงินและสินทรัพย3 

                                              ผู�เห็นชอบโครงการ 

                                                       (นายจตุรงค3  สุขแก�ว) 
                      รองผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ช1วยราชการ        
                                          สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12 

                                                            ผู�อนุมัติโครงการ                            

                            (นายจําเริญ  รัตนบุรี) 
                                  ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 
 



  

                

                       
               แผนปฏิบัติการประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558      สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12      หน)า 80 
 
   

 
 
 

โครงการ พัฒนาระบบการเบิกจ1ายเงินเดือนข�าราชการและบุคลากรในสังกัดโดยใช�โปรแกรม 
e-money 

แผนงบประมาณ แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ� สพฐ.   ข�อ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ� สพม.12  ข�อ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให�สามารถจัดกิจกรรมการ

เรียนรู�ได�อย1างมีประสิทธิภาพ 
สนองจุดเน�น สพม.12  ด�านครูและบุคลากรทางการศึกษา  การพัฒนาองค3ความรู� และสมรรถนะของครูและ

บุคลากรทางการศึกษา สู1มืออาชีพ มีผลงานเชิงประจักษ3 ได�รับการยกย1องเชิดชูเกียรติ
อย1างเหมาะสม 

หน(วยงานที่รับผิดชอบ  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  
1. กลุ1มบริหารงานการเงินและสินทรัพย3   2. ศูนย3เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

ผู�รับผิดชอบโครงการ  1.  นายจตุรงค3  สุขแก�ว   2.  นางเนตรชนก  ศรีรัตน3  3. นายไตรรงค3  สาดแว 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม( 
ระยะเวลาดําเนินการ    มีนาคม – มิถุนายน 2558 

1.หลักการและเหตุผล 
               ตามพระราชกฤษฎีกา  ว1าด�วยหลักเกณฑ3และวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดี  พ.ศ.2546  ได�กําหนด
หลักเกณฑ3และวิธีการบริหารราชการ  เพื่อให�เกิดการบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดี  เกิดประโยชน3สุขของประชาชน  และเกิด
ผลสัมฤทธ์ิต1อภารกิจของรัฐ   มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ�มค1าในเชิงภารกิจของรัฐ  ประชาชนได�รับการอํานวยความ
สะดวกและได�รับการตอบสนองความการ  ลดข้ันตอนในการปฏิบัติงาน  ทําให�ผู�รับบริการมีความพึงพอใจ  สํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  12  จึงต�องพัฒนาระบบการเบิกจ1ายเงินเดือนข�าราชการและบุคลากรในสังกัด โดยใช�
โปรแกรม e-money เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเบิกจ1ายเงินเดือนและเงินอ่ืน ๆ ให�สามารถเบิกจ1ายเงินได�รวดเร็ว  
ถูกต�องและลดข้ันตอนในการปฏิบัติงาน  

2. วัตถุประสงค� 
2.1 เพื่อลดข้ันตอน  เวลาในการดําเนินการเบิกจ1ายเงิน 
2.2 เพื่อพัฒนาระบบการเบิกจ1ายเงินเดือนเดิม  โดยใช�ระบบโปรแกรม e-money 
2.3 เพื่อให�บุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สามารถได�รับเงินเดือน 

และเงินอ่ืน ๆ ท่ีจ1ายควบเงินเดือนได�รวดเร็ว  และสามารถพิมพ3รายละเอียดการรับ-จ1ายได�ด�วยตนเอง 
2.4 เพื่อจ1ายเงินให�ชําระหน้ีให�บุคคลท่ีสาม สถาบันการเงินต1าง ๆ สามารถจ1ายได�เร็ว 
2.5 เพื่อลดภาระในการเขียนเช็คส่ังจ1ายเงินให�เจ�าหน้ี  ผู�มีสิทธ์ิ 
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3. เป7าหมาย 
            3.1 ด�านปริมาณ 
                     3.1.1  พัฒนาระบบอินเตอร3เน็ต  เพื่อรองรับระบบโปรแกรม e – money  

                3.1.2  บุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จํานวน  4,000 ราย  
สามารถได�รับเงินเดือน และเงินอ่ืน ๆ ที่จ1ายควบเงินเดือนได�รวดเร็ว  และสามารถพิมพ3รายละเอียดการรับ-จ1ายได�ด�วยตนเอง 

          3.1.3 เจ�าหน้ีบุคคลที่สาม สถาบันการเงินต1าง ๆ ได�รับเงินได�รวดเร็ว 

3.2 ด�านคุณภาพ 
                     3.2.1 ระบบอินเตอร3เน็ต  สามารถรองรับระบบโปรแกรม e – money ได� 
                     3.2.2 ระบบโปรแกรม e – money ทําให�เจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบลดภาระในการปฏิบัติงาน 
ลดข�อผิดพลาดในการคํานวณเงิน    
                     3.2.3 ระบบโปรแกรม e – money ทําให�เจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบในการเขียนเช็คส่ังจ1ายเงิน 
ลดภาระในการเขียนเช็ค  และในออกเช็คได�ถูกต�อง 
 
4. การดําเนินงาน 
 

ที่ รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผู�รับผิดชอบ 
1 
 
2 
3 
 
 
4 
 
5 
 
6 

ประชุมวางแผนการดําเนินงาน 
 
จัดหาโปรแกรม e – money 
เตรียมข�อมูลเงินเดือน 
ศึกษาดูงาน สพม.๑๓  การใช�โปรแกรม e – 
money 
ติดต้ังโปรแกรม e – money 
 
ทดลองใช�โปรแกรม 
 
ประชุมเจ�าหน�าที่การเงินโรงเรียน 

มีนาคม 2558 
 
มีนาคม 2558 
เมษายน 2558 
เมษายน 2558 
 
เมษายน 2558 
 
เมษายน 2558 
 
มิถุนายน 2558 

กลุ1มบริหารงานการเงิน 
และสินทรัพย3/ศูนย3 ICT 
ศูนย3 ICT 
กลุ1มบริหารงานการเงิน 
และสินทรัพย3/ศูนย3 ICT 
 
กลุ1มบริหารงานการเงิน 
และสินทรัพย3/ศูนย3 ICT 
กลุ1มบริหารงานการเงิน 
และสินทรัพย3/ศูนย3 ICT 
กลุ1มบริหารงานการเงิน 
และสินทรัพย3/ศูนย3 ICT 
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5.  รายละเอียดการใช�งบประมาณ   

ใช�งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  งบดําเนินงาน   จํานวน  35,000 บาท  
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ รวม ตอบแทน ใช�สอย วัสดุ รวม 
1 ค1าอาหารประชุมคณะทํางาน  

-ค1าอาหารว1างและเครื่องด่ืม 
 (จํานวน 15   คน x 30 บาท x 2 ม้ือ) 
-ค1าอาหารกลางวัน 
(จํานวน 15 คน x90 บาท x 1 ม้ือ) 

  
900 

 
1,350 

  
900 

 
1,350 

 
  

 
900 

 
1,350 

2 ค1าใช�จ1ายในการประชุม จนท.การเงินโรงเรียน 
-ค1าอาหารว1างและเครื่องด่ืม 
(จํานวน  120 คน x 30 บาท x 2 มื้อ) 
-ค1าอาหารกลางวัน 
(จํานวน  120 คนx90บาทx 1 มื้อ) 

 
 
 
 

 

 
7,200 

 
10,800 

  
7,200 

 
10,800 

 
 

 
7,200 

 
10,800 

3 ค1าใช�จ1ายในการศึกษาดูงาน จํานวน  15  คน 
-ค1านํ้ามันเช้ือเพลิง 
-ค1าอาหารว1างและเครื่องด่ืม  
(จํานวน 15 คน x 50 บาท x 2 มื้อ) 
-อาหารกลางวัน  
(จํานวน 15 คน x 350 บาท x 2 ม้ือ) 
 -ค1าของที่ระลึก 

  
 

1,500 
 

5,250 

 
6,500 

 
 
 
 

1,500 

 
6,500 
1,500 

 
5,250 

 
1,500 

  
6,500 
1,500 

 
5,250 

 
1,500 

                            รวม  27,000 8,000 35,000  - 35,000 
      หมายเหตุ  ขอถัวจ1ยทุกรายการ 
 

6.  การวัดและประเมินผล 

  ที่             ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือ 
  1 ร�อยละ 100  กลุ1มบริหารงานการเงิน

และสินทรัพย3 ติดต้ัง  และใช�
โปรแกรมเงินเดือนได� 

ติดต้ังโปรแกรมและใช�
โปรแกรม 

โปรแกรมเงินเดือน 

2 ร�อยละ 100 ของเจ�าหน�าท่ีการเงิน
โรงเรียนเข�าใจ  และสามารถ
ดําเนินการใช�โปรแกรมเงินเดือนได� 
 

ข�าราชการครูในสังกัด  
พิมพ3สลิป 
เงินเดือนของตนเอง 
 

โปรแกรมเงินเดือน  
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7.  ผลที่คาดว(าจะได�รับ 

        7.1  เจ�าหน�าท่ีการเงิน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  ลดข้ันตอน  เวลาในการ 
ดําเนินการเบิกจ1ายเงินเดือนของข�าราชการ  และเขียนเช็คส่ังจ1ายเจ�าหน้ี  

        7.2  ข�าราชการสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  สามารถทราบรายละเอียด 
รายการรับเงินเดือน  และรายการจ1ายเงินเดือนของตนเอง  และสามารถจัดพิมพ3เอกสารเพื่อใช�เป?นหลักฐานได� 

       
 
 
 

         ผู�เสนอโครงการ 

                                                        (นางเนตรชนก     ศรีรัตน3) 
                                           ผู�อํานวยการกลุ1มบริหารงานการเงินและสินทรัพย3 

                                              ผู�เห็นชอบโครงการ 

                                                       (นายจตุรงค3  สุขแก�ว) 
                      รองผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ช1วยราชการ        
                                          สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12 

                                                            ผู�อนุมัติโครงการ                            

                            (นายจําเริญ  รัตนบุรี) 
                                  ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
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โครงการ       อบรมการจัดทําประกาศจัดซื้อจัดจ�างในระบบ  e-GOVERNMENT  
    POCUREMENT (e-GP) 
แผนงบประมาณ แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ� สพฐ.   ข�อ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ� สพม.12  ข�อ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให�สามารถจัดกิจกรรมการ

เรียนรู�ได�อย1างมีประสิทธิภาพ 
สนองจุดเน�น สพม.12  ด�านครูและบุคลากรทางการศึกษา  การพัฒนาองค3ความรู� และสมรรถนะของครูและ

บุคลากรทางการศึกษา สู1มืออาชีพ มีผลงานเชิงประจักษ3 ได�รับการยกย1องเชิดชูเกียรติ
อย1างเหมาะสม 

หน(วยงานที่รับผิดชอบ  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  กลุ1มบริหารงานการเงินและสินทรัพย3 
ผู�รับผิดชอบโครงการ  1. นางเนตรชนก  ศรีรัตน3     2.นางสาวดาวรุณี  มีแสง 
ลักษณะโครงการ  ต1อเน่ือง 
ระยะเวลาดําเนินการ    กุมภาพันธ3 – สิงหาคม 2558 

1.  หลักการและเหตุผล 
      ด�วยกรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง  มีความมุ1งหวังให�หน1วยงานภาครัฐมีการจัดซ้ือจัดจ�าง 

ด�วยความโปร1งใส  คุ�มค1า  และเกิดประโยชน3ต1อประเทศชาติโดยรวม  จึงได�กําหนดให�มีการจัดทําประกาศจัดซ้ือจัดจ�าง
ในระบบ  e-GP ( e-GOVERNMENT POCUREMENT)   
        สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  มีโรงเรียนในสังกัด  จํานวน  99  โรง ซึ่งโรงเรียน
ในสังกัดจะต�องดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว1าด�วยการพัสดุ  พ.ศ.2535  และที่แก�ไข
เพิ่มเติม  เพื่อให�โรงเรียนดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�างได�ถูกต�องตามระเบียบและสามารถประกาศจัดซื้อจัดจ�างในระบบ     
e-GP (e-GOVERNMENT POCUREMENT) ได�ถูกต�อง ทุกข้ันตอน  ตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด  สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12  จึงได�จัดทําโครงการอบรมเพื่อให�ความรู�แก1บุคลากรในสังกัด  เพื่อให�การจัดซ้ือจัดจ�าง  
มีความโปร1งใส  และเกิดประโยชน3สูงสุด 

2.  วัตถุประสงค� 
                      2.1  เพื่อให�ความรู�แก1บุคลากรซึ่งปฏิบัติงานในตําแหน1งหัวหน�าเจ�าหน�าท่ีพัสดุโรงเรียนในสังกัด 
                      2.2  เพื่อให�ความรู�แก1บุคลากรซึ่งปฏิบัติงานในตําแหน1งเจ�าหน�าท่ีพัสดุโรงเรียนในสังกัด 

3.   เป7าหมาย 
                      3.1 ด�านปริมาณ 

     3.1.1  ผู�บริหารโรงเรียนหรือรองผู�อํานวยการโรงเรียนหรือหัวหน�าเจ�าหน�าท่ีพัสดุโรงเรียนในสังกัด   
จํานวน  99  โรง 
                          3.1.2  เจ�าหน�าที่พัสดุโรงเรียนในสังกัด  จํานวน  99  โรง 

  3.2 ด�านคุณภาพ 
โรงเรียนสามารถปฏิบัติงานในระบบ e-GP  ได�ถูกต�อง  ครบทุกข้ันตอนการประกาศการบริหารพัสดุ 

ของโรงเรียนในสังกัดเป?นไปอย1างถูกต�องโปร1งใส สามารถตรวจสอบได� 
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4.   การดําเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา ผู�รับผิดชอบ 
1 ขออนุมัติโครงการ กุมภาพันธ3  2558 นางเนตรชนก ศรีรัตน3 
2 ประชุม/วางแผน กุมภาพันธ3  2558 กลุ1มบริหารการเงินฯ 
3 ประสานวิทยากร กุมภาพันธ3  2558 นางเนตรชนก ศรีรัตน3 
4 ดําเนินการอบรม กุมภาพันธ3  2558 กลุ1มบริหารการเงินฯ 
5 สรุป/รายงานผล สิงหาคม  2558 กลุ1มบริหารการเงินฯ 

 
5.  รายละเอียดการใช�งบประมาณ   
                 ใช�งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  งบดําเนินงาน  จํานวน  50,000 บาท   
                                                                             

ที ่
 

รายละเอียดการใช�งบประมาณ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ รวม ตอบแทน ใช�สอย วัสดุ รวม 
1 ค1าอาหารประชุมคณะทํางานและวิทยากร  

-ค1าอาหารว1างและเครื่องด่ืม  
(จํานวน 10 คนx 30บาทx 2 มื้อ) 
-ค1าอาหารกลางวัน 
(จํานวน 10 คนx90บาทx 1 ม้ือ) 
 

  
600 

 
900 

  
600 

 
900 

  
600 

 
900 

2 ค1าอาหารผู�เข�าร1วมประชุมและคณะทํางาน
จํานวน 3 รุ1น ๆ ละ 86 คน  
-ค1าอาหารว1างและเครื่องด่ืม  
(จํานวน 258คนx 30บาทx 2 ม้ือ) 
-ค1าอาหารกลางวัน 
(จํานวน 258 คนx90บาทx 1 ม้ือ) 
 

  
 

15,480 
 

23,220 
 
 

  
 

15,480 
 

23,220 
 
 

  
 

15,480 
 

23,220 
 
 

3 ค1าจ�างถ1ายเอกสาร เข�าเล1ม จํานวน 120 เล1ม  
เล1มละ 86 บาท 

  9,800 9,800  9,800 

                            รวม  40,200 9,800 50,000  50,000 

   หมายเหตุ  ขอถัวจ1ายทุกรายการ 
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6.  การวัดและประเมินผล 

  ที่             ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือ 
1 ร�อยละ 90 ของหัวหน�าเจ�าหน�าที่พัสดุ

โรงเรียนสามารถดําเนินการประกาศ
การจัดซื้อจัดจ�างในระบบ E-GP  ได�
ถูกต�องทุกข้ันตอน 

ตรวจสอบประกาศในระบบ 
จัดซื้อจัดจ�างของ
กรมบัญชีกลาง 

ประกาศการจัดซ้ือ 
จัดจ�างในระบบ 
e-GP   

2 ร�อยละ 90 ของเจ�าหน�าที่พัสดุ
โรงเรียนสามารถดําเนินการประกาศ
การจัดซื้อจัดจ�างในระบบ e-GP  ได�
ถูกต�องทุกข้ันตอน 

ตรวจสอบประกาศในระบบ 
 จัดซื้อจัดจ�างของ
กรมบัญชีกลาง 

ประกาศการจัดซ้ือ 
จัดจ�างในระบบ 
e-GP   

                                                                
7.  ผลที่คาดว(าจะได�รับ 

        7.1  การบันทึกการจัดซื้อจัดจ�างในระบบ e-GP ดําเนินการถูกต�อง  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
ว1าด�วยการพัสดุ พ.ศ.2535  และที่แก�ไขเพิ่มเติม 

       7.2  การดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างมีความโปร1งใส  คุ�มค1า  เกิดประโยชน3ต1อประเทศโดยรวม 
 
 

         ผู�เสนอโครงการ 

                                                        (นางเนตรชนก     ศรีรัตน3) 
                                           ผู�อํานวยการกลุ1มบริหารงานการเงินและสินทรัพย3 

                                              ผู�เห็นชอบโครงการ 

                                                       (นายจตุรงค3  สุขแก�ว) 
                      รองผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ช1วยราชการ        
                                          สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12 

                                                            ผู�อนุมัติโครงการ                            

                            (นายจําเริญ  รัตนบุรี) 
                                  ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 


