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คํานํา

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 เปนหนวยงานในสังกัด สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  มีภารกิจหลักในการบริหารการจัดการศึกษา สงเสริม  สนับสนุน
ใหประชากรวัยเรียนทุกคน ไดรับโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางท่ัวถึง  โดยยึดนโยบายและยุทธศาสตร
การดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ  และกลยุทธสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือเปนกลไก
ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานใหบรรลุ  วิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาประสงค  ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12

เอกสารรายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 ฉบับนี้  จัดทําข้ึนเพ่ือสรุปภารกิจหลัก
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ท่ีดําเนินงานในรอบปท่ีผานมา เพ่ือใชเปนขอมูลในการบริหาร
การจัดการศึกษา ในโอกาสนี้ขอขอบคุณผูบริหาร และบุคลากรทุกทานท่ีใหความรวมมือในการจัดทําเอกสารรายงาน
ผลการดําเนินงานใหสําเร็จลุลวงดวยดี

กลุมนโยบายและแผน
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
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สวนที่ 1

ขอมูลพ้ืนฐาน

ความเปนมา

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 มาตรา 8 และมาตรา 34 วรรคสอง และ
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในการประชุมครั้งท่ี 8/2553 เม่ือวันท่ี 7 กันยายน
พ.ศ. 2553 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ จึงออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการ
ภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. 2553 โดยใหสํานักงานเขต มีอํานาจหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตาม
อํานาจหนาท่ีของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ

อํานาจหนาที่

1. จัดทํานโยบาย แผนพัฒนา  และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย
มาตรฐานการศึกษา  แผนการศึกษา  แผนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและความตองการของทองถ่ิน

2. วิเคราะห การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษา และหนวยงานในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
และแจงการจัดงบประมาณท่ีไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบ รวมท้ังกํากับ ตรวจสอบ ติดตามการใชจาย
งบประมาณของหนวยงานดังกลาว

3. ประสาน สงเสริม  สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
4. กํากับ  ดูแล  ติดตาม  และประเมินผลการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
5. ศึกษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
6. ประสาน การระดมทรัพยากรดานตางๆ รวมท้ังทรัพยากรรายบุคคล เพ่ือสงเสริมสนับสนุน

การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
7. จัดระบบ ประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
8. ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

รวมท้ังบุคลากร องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา
รูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

9. ดําเนินการ และประสาน สงเสริม  สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
10. ประสาน สงเสริม การดําเนินการของคณะอนุกรรมการ และคณะทํางานดานการศึกษา
11. ประสานการปฏิบัติราชการท่ัวไปกับองคกรหรือหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐ เอกชน และองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ในฐานะสํานักงานผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
12. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน เก่ียวกับกิจการภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีไมไดระบุใหเปนหนาท่ีของหนวยงานใด

โดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย



ที่ตั้ง

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12 ตั้งอยูท่ีอาคาร OTOP ชั้น 2 สวนสมเด็จพระศรีธรรมโศกราช
ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  รหัสไปรษณีย 80000
โทรศัพท 075-345050 โทรสาร 075-343575
http://www.sea12.go.th
E-mail:sea0612@gmail.com

เขตพ้ืนที่บริการ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 รับผิดชอบการบริการจัดการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ระดับมัธยมศึกษา ในเขตพ้ืน ท่ีจั งหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุ ง ประกอบดวยโรงเรียนใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช 71 โรงเรียน  จังหวัดพัทลุง 28 โรงเรียน รวม 99 โรงเรียน มีอาณาเขตทางภูมิศาสตร
ติดตอกับจังหวัดตางๆดังนี้

ทิศเหนือ ติดตอกับ จังหวัดสุราษฎรธานี
ทิศใต ติดตอกับ อําเภอควนเนียง  อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลาและอําเภอ

ควนกาหลง  จังหวัดสตูล
ทิศตะวันออก ติดตอกับ อาวไทย  อําเภอสิงหนคร อําเภอสทิงพระ อําเภอกระแสสินธุ

และอําเภอระโนด  จังหวัดสงขลา
ทิศตะวันตก ติดตอกับ จังหวัดสุราษฎรธานี  กระบี่  สตูล  และตรัง

ทําเนียบผูบริหารและงานคณะบุคคล

ผูบริหารสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12

ท่ี รายชื่อ ตําแหนง
1 . นายจําเริญ  รัตนบุรี ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12
2. วาท่ี ร.ต.ประสิทธิ์  รัตนสุภา รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12
3. นายมนูญ  บุญชูวงศ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12
4. นายไกรสิทธิ์  เลิศไกร รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12



ผูอํานวยการกลุม

คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา  (อ.ก.ค.ศ.)

ท่ี รายช่ือ ตําแหนง
1 . นางศรีสมร  ชัยมุสิก ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ
2. นางชุติมา  พยุหกฤษ ผูอํานวยการกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
3. นายสุรศักดิ์  ชวยเกิด ผูอํานวยการกลุมบริการงานบุคคล
4. นางมันทนา  รัตนะรัต ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน
5. นางสาวพรทิพย  เกิดสม ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
6. นางละอองทิพย  บุณยเกียรติ ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
7. นายไตรรงค  สาดแว ผูอํานวยการกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ท่ี ประเภทตําแหนง ช่ือ-สกุล ตําแหนง

1 ผูทรงคุณวุฒิ ดานการศึกษา นายนริศ ฤทธาภิรมย ประธาน อ.ก.ค.ศ.

2 ผูแทน ก.ค.ศ. นายจิระวัฒน บุญสุข อนุกรรมการ

3 ผูแทนคุรุสภา นายไพรัช วงศนาถกุล อนุกรรมการ

4 ผูทรงคุณวุฒิ ดานการบริหารงานบุคคล วาท่ี ร.ต.ภักดี ชูหวาน อนุกรรมการ

5 ผูทรงคุณวุฒิ ดานกฎหมาย นายปติเลิศ สุวรรณเกษา อนุกรรมการ

6 ผูทรงคุณวุฒิ ดานการเงินการคลัง นายมานิต วรรณคง อนุกรรมการ

7 ผูแทนขาราชการครู นายประมวล เตี้ยนวล อนุกรรมการ

8 ผูแทนผูบริหารสถานศึกษา นายภักดี เหมทานนท อนุกรรมการ

9 ผูแทนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน นายสุรศักดิ์ ชวยเกิด อนุกรรมการ

10 ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 อนุกรรมการและเลขานุการ



กรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

ท่ี รายช่ือ ตําแหนง
1 นายสมบูรณ สวางวรชาติ ประธาน

2 นายคะนึง ชูพงษ ผูแทนองคกรชุมชน

3 นายกฤตนัย หงษทอง ผูแทนองคกรเอกชน

4 นายละมาย เสนขวัญแกว องคกรปกครองทองถ่ิน (อบจ.)

5 นายสมหวัง สิทธิศิระประพันธ องคกรปกครองทองถ่ิน (เทศบาล)

6 นายยินดี วรรณมณี สมาคมผูประกอบวิชาชีพครู

7 นายสุรชัย ทองพันธุ สมาคมผูประกอบผูบริหารสถานศึกษา

8 นายอุสาห ศิวาโมกข สมาคมผูปกครองและครู

9 ผศ.ดร.มารวย เมฆานวกุล กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

10 นายแปลก พัชรดํารงกุล กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

11 ดร.สุชาติ เศวตบดี กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

12 นายวิญู ใจอารีย กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

13 นายสุนทรัสส เพชรรักษคําดวง กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

14 ผศ.ดร.อภิณหพร สถิตยภาคีกุล กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

15 ผอ.สพม.เขต 12 กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา (ก.ต.ป.น.)

ท่ี รายช่ือ ตําแหนง
1. ผูอํานวยการ สพม.เขต 12 ประธานคณะกรรมการ
2. นายปรีชา  แรทอง กรรมการท่ีเปนผูแทนบริหารการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของรัฐ
3. นายณัฐวุฒิ  ภารพบ กรรมการท่ีเปนผูแทนบริหารการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของเอกชน
4. นายศุภชัย  ชนะสงคราม กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
5. นายสาวิทย  บุญประเสริฐ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
6. นายวินัย  บุญเก้ือสง กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
7. นายสมมุง  พูนพยันต กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
8. นายอําพล  ยะสะนพ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
9. หัวหนากลุมนิเทศติดตามและ

ประเมินผลการจัดการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ



โครงสรางสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12 ประกอบดวย 7 กลุม 1 หนวย ดังนี้
1. กลุมอํานวยการ
2. กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
3. กลุมบริหารงานบุคคล
4. กลุมนโยบายและแผน
5. กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
6. กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
7. หนวยตรวจสอบภายใน
8. กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นํารอง)

ขอมูลทางการศึกษาเชิงปริมาณ
จํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา

ประเภทบุคลากร จํานวน
- ผูอํานวยการสถานศึกษา 97 คน
- รองผูอํานวยการโรงเรียน 151 คน
- ครูผูสอน 4,334 คน
- ครูจาง/พนักงานราชการ 132 คน
- ลูกจางประจํา 308 คน

รวมท้ังสิ้น 5,022 คน

ขอมูลกลุมบริหารงานบุคคล สพม.12 ณ วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 255

จํานวนโรงเรียนในสังกัด  จําแนกตามประเภท  ขนาดโรงเรียน  ปการศึกษา 2555
ประเภท จํานวนโรงเรียน รอยละ

จํานวนโรงเรียนท้ังสิ้น 99
จําแนกตามจังหวัด
- โรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช 71 71.72
- โรงเรียนในจังหวัดพัทลุง 28 28.28

จําแนกตามระดับท่ีเปดสอน
- มัธยมศึกษาตอนตน 2 2.02
- มัธยมศึกษาตอนปลาย 1 1.01
- มัธยมศึกษาตอนตน - มัธยมศึกษาตอนปลาย 95 95.96
- มัธยมศึกษาตอนตน - มัธยมศึกษาตอนปลาย -ปวช. 1-3 1 1.01

จําแนกตามขนาดจํานวนนักเรียน
- โรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียนตั้งแต 1-499 คน) 53 53.54

รายงา



ประเภท จํานวนโรงเรียน รอยละ
- โรงเรียนขนาดกลาง (นักเรียนตั้งแต 500-1,499 คน) 28 28.28
- โรงเรียนขนาดใหญ (นักเรียนตั้งแต 1,500-2,499 คน) 12 12.12
- โรงเรียนขนาดใหญพิเศษ (นักเรียนตั้งแต 2,500 คนข้ึนไป) 6 3.06

ขอมูล  ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2555
จํานวนนักเรียน  จําแนกรายช้ัน เพศ หองเรียน และสัดสวนนักเรียนตอหอง ปการศึกษา 2555

ชั้น
จํานวนนักเรียน

รวม รอยละ
จํานวน อัตราสวน

ชาย หญิง หองเรียน หอง:นักเรียน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 7,847 8,170 16,017 19.98 466 1:34
มัธยมศึกษาปท่ี 2 7,627 8,391 16,017 19.98 473 1:34
มัธยมศึกษาปท่ี 3 7,615 8,977 16,592 20.70 493 1:34
รวมมัธยมศึกษาตอนตน 23,088 25,538 48,626 60.66 1,432 1:34
มัธยมศึกษาปท่ี 4 4,534 7,097 11,631 14.51 345 1:34
มัธยมศึกษาปท่ี 5 3,718 6,633 10,351 12.92 326 1:32
มัธยมศึกษาปท่ี 6 3,303 6,211 9,514 11.87 318 1:30
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 11,555 19,941 31,496 39.30 989 1:32
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ป 1 - 17 17 0.02 1 1:17
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ป 2 - 7 7 0.01 1 1:7
ประกาศนยีบัตรวิชาชีพ ป 3 4 5 9 0.01 1 1:9
รวมสายอาชีพ 4 29 33 0.04 3 1:11
รวมท้ังสิ้น 69,295 91,016 160,310 100.00 4,848 1:33
รอยละ 43.22 56.78

ขอมูล  ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2555
จํานวนบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
ประเภทบุคลากร จํานวน

- ผูอํานวยการ 1 คน
- รองผูอํานวยการ 3 คน
- ศึกษานิเทศก 19 คน
- ครูชวยราชการ 4 คน
- บุคลากรทางการศึกษา [ 38 ค (2) ] 27 คน
- ลูกจางประจํา 3 คน
- ลูกจางชั่วคราว 6 คน

รวมท้ังสิ้น 63 คน

ขอมูลกลุมบริหารงานบุคคล สพม.12 ณ วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555



งบประมาณประจําปการศึกษา พ.ศ. 2555

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน
(คาครุภัณฑ)

งบลงทุน (คาท่ีดิน
และสิ่งกอสราง)

งบเงินอุดหนุน งบรายจายอ่ืน

4,809,525 90,046,487 45,520,720 66,961,510 15,465,950 38,000

แผนภูมิแสดงงบประมาณประจําป พ.ศ. 2555

งบบคุลากร

งบดําเนนิงาน

งบลงทนุ(คา่ครุภณัฑ)์

งบลงทนุ(
)

งบเงนิอดุหนุน



ขอมูลทางการศึกษาเชิงคุณภาพ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O – NET) ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2554

กลุมสาระ
คะแนนเฉลี่ย

ป กศ.2553 ป กศ. 2554 ผลตาง+/-

ภาษาไทย 42.56 49.67 7.11

คณิตศาสตร 22.12 31.69 9.57

วิทยาศาสตร 28.06 32.32 4.26

สังคมศึกษา 40.04 42.91 2.87

ภาษาอังกฤษ 13.57 28.90 15.33

เฉลี่ย 5 กลุมสาระ 29.27 37.10 7.83

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O – NET) ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2554

กลุมสาระ
คะแนนเฉลี่ย

ป กศ.2553 ป กศ. 2554 ผลตาง+/-

ภาษาไทย 39.43 43.4 3.97

คณิตศาสตร 11.27 21.98 10.71

วิทยาศาสตร 28.48 27.88 -0.60

สังคมศึกษา 45.01 34.7 -10.31

ภาษาอังกฤษ 14.78 20.66 5.88

เฉลี่ย 5 กลุมสาระ 27.80 29.72 1.93



สวนที่ 2

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

การขับเคลื่อนนโยบาย  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

วิสัยทัศน (Vision)
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 เปนองคกรท่ีมีคุณภาพ และจัดการศึกษาสูมาตรฐาน

สากลภายในป 2556

พันธกิจ (Mission)
พัฒนาและสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหผูเรียนในระดับมัธยมศึกษาไดรับการศึกษา

อยางมีคุณภาพ โดยพัฒนาผูเรียนใหเปนบุคคลท่ีมีความรูคูคุณธรรม ตามแนวทางระบบประชาธิปไตย มีความ
สามารถตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและมาตรฐานสากล

เปาประสงค (Goal)
1. ผูเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและมาตรฐานสากล
2. ประชากรในวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาไดรับโอกาสในการศึกษาอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาสูมืออาชีพ และไดรับการสงเสริมเขาสูวิทยฐานะท่ีสูงข้ึน
4. สถานศึกษาจัดการศึกษาไดคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและมาตรฐานการปฏิบัติงาน

โรงเรียนมัธยมศึกษา
5. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา มีระบบบริการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน

และเปนองคกรท่ีมีคุณภาพ โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน

กลยุทธ (Strategies)
กลยุทธ 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและมาตรฐานสากล เพ่ือสูความ

เปนเลิศ
กลยุทธ 2 ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ ความสํานึกในความเปนชาติไทย รักชาติ ศาสนา

พระมหากษัตริย ตามแนวทางระบอบประชาธิปไตย และ วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ 3 สรางโอกาสใหผูเรียนไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึง ครอบคลุม อยางมีคุณภาพและไดรับการพัฒนา

อยางเต็มศักยภาพ
กลยุทธ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ ใหสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ

และสนับสนุนสงเสริมดานวิทยฐานะใหสูงข้ึน
กลยุทธ 5 พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาใหมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา
กลยุทธ 6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาใหเปนองคกรคุณภาพ

โดยมีสวนรวมของทุกภาคสวน

ปรัชญา
รวมคิด รวมทํา มุงม่ันพัฒนา



สวนที่ 3

ผลการดําเนินงาน

กลยุทธ 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานและมาตรฐานสากลเพื่อสูความเปนเลิศ

1. โครงการ นิเทศ ติดตามคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา
ผูรับผิดชอบโครงการ นางละอองทิพย  บุณยเกียรติ และศึกษานิเทศกทุกกลุม
งบประมาณ 138,739 บาท
สนองกลยุทธ สพฐ. ขอท่ี 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและ สงเสริม

ความสามารถดานเทคโนโลยีเพ่ือเปนเครื่องมือในการเรียนรู
ผลการดําเนินงาน

เชิงปริมาณ
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

เชิงคุณภาพ
1. โรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนไดรับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

ดวยกระบวนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ
2. ศึกษานิเทศกทุกคนไดพัฒนาศักยภาพการนิเทศดวยรูปแบบท่ีหลากหลาย
3. พัฒนาเครือขายการนิเทศทางไกล รองรับระบบเชื่อมโยงเครือขายโรงเรียนมาตรฐานสากล

โรงเรียนในฝน โรงเรียนดีประจําตําบล สถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนคุณภาพชั้นนํา ไดแก
แลกเปลี่ยนเรียนรูการบริหารจัดการและกา รจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

ขอจํากัด
1. เวลาในการออกนิเทศ ติดตาม ไมเพียงพอเนื่องจากมีงานอ่ืนๆมาก
2. บุคลากรศึกษานิเทศก ไมเพียงพอในสหวิทยาเขต
3. การดําเนินงานไมสามารถปฏิบัติไดตามแผน ทําใหการสรุปงานลาชา

ขอเสนอแนะ
1. บูรณาการงาน/ลดภาระงานอ่ืนท่ีไมจําเปน
2. ประสานงานจัดเครือขายการนิเทศรวมกับ สหวิทยาเขต คณะกรรมการนิเทศ

และบุคลากรอ่ืนๆเปนทีม
3. กําหนดปฏิทินการนิเทศใหยืดหยุนไดมากข้ึน

ความเห็นการดําเนินงาน □ เห็นควรยกเลิก  ดําเนินงานตอ  ปรับปรุงวิธีการ



2. โครงการ มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา  ครั้งท่ี 22
ผูรับผิดชอบโครงการ 1. ประธานคณะกรรมการกลุมเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา

จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
3. ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
4. ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

งบประมาณ 2,117,000 บาท
สนองกลยุทธ สพฐ. ขอท่ี 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและสงเสริม

ความสามารถดานเทคโนโลยีเพ่ือเปนเครื่องมือในการเรียนรู
ผลการดําเนินงาน

เชิงปริมาณ
1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

จํานวน 99 โรงเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห 19 นครศรีธรรมราช และนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา ในสังกัดอ่ืน ๆเขารวมกิจกรรม

2. ครู ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษา เขารวมกิจกรรมและชมงาน ประมาณ 10,000 คน
3. ผูปกครองนักเรียนและประชาชนท่ัวไป หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เขารวมกิจกรรมและ

ชมงาน ประมาณ 10,000 คน
เชิงคุณภาพ

โรงเรียนมัธยมศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สามารถยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาสูความเปนเลิศ โดยการดําเนินกิจกรรมวิชาการทางมัธยมศึกษา
ครูทุกกลุมสาระการเรียนรูนําความรูท่ีไดรับไปใชในกิจกรรมการเรียนรูอยางหลากหลาย

ขอจํากัด
1. งบประมาณในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
2. การมีสวนรวมของบุคลากรของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
3. ระยะเวลาในการดําเนินงาน จะอยูชวงปลายภาคเรียนท่ี 1 (ปลายสิงหาคม – ตนกันยายน)

ทําใหกระทบกับการจัดการเรียนการสอน
ขอเสนอแนะ

1. ของบประมาณสนับสนุนจากองคกรปกครอง และตั้งงบของเขตฯ เพ่ิมข้ึน
2. สนับสนุนใหกลุมงานทุกกลุมในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไดเปนผูรวมรับผิดชอบงาน
3. ควรจัดงานในชวงตนภาคเรียนท่ี 2 พฤศจิกายน

ความเห็นการดําเนินงาน □ เห็นควรยกเลิก  ดําเนินงานตอ  ปรับปรุงวิธีการ



กลยุทธ 2
ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ ความสํานึกในความเปนชาติไทย รักชาติ ศาสนา

1. โครงการ  การมอบเครื่องราชอิสริยาภรณและเหรียญจักรพรรดิมาลา
ผูรับผิดชอบโครงการ 1. นายสุรศักดิ์  ชวยเกิด

2. นางวันเพ็ญ ดําแกว
งบประมาณ 20,836บาท
สนองกลยุทธ สพฐ. ขอท่ี 2 ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ ความสํานึกในความเปนชาติไทยและ

วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผลการดําเนินงาน

เชิงปริมาณ
ผูไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ประจําป 2552 จํานวน 300 คน ไดเขารวมพิธีมอบ

เครื่องราชอิสริยาภรณ
เชิงคุณภาพ
1.ขาราชการและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณมีความสํานึก

ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีความรูสึกเปนเกียรติ และภาคภูมิใจในการรับ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณและเหรียญจักรพรรดิมาลา

2. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการเสริมแรงจูงใจใหปฏิบัติงานและปฏิบัติตน
เปนตัวอยางท่ีดอียางตอเนื่องและยั่งยืน
ขอจํากัด

1. งบประมาณมีจํากัดทําใหไมสามารถจัดพิธีมอบครบทุกชิ้น
2. …………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………..

ขอเสนอแนะ
1. จัดงบประมาณเพ่ิมเพ่ือจัดพิธีมอบในภาพรวมระดับเขตทุกชั้นยศ
2. ………………………………………………………………………………………………..
3. ………………………………………………………………………………………………..

ความเห็นการดําเนินงาน □ เห็นควรยกเลิก  ดําเนินงานตอ □ ปรับปรุงวิธีการ



.

กลยุทธ 3
สรางโอกาสใหผูเรียนไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึง ครอบคลุม อยางมีคุณภาพและไดรับการพัฒนาอยางเต็ม
ศักยภาพ

1. โครงการ  คัดเลือกนักเรียนโควตาเขาศึกษาตอช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
(กรุงเทพมหานคร)

ผูรับผิดชอบโครงการ 1. นางสาวพรทิพย  เกิดสม
2. นางกันยา  อักษรทอง

งบประมาณ 22,600 บาท
สนองกลยุทธ สพฐ. ขยายโอกาสทางการศึกษาใหท่ัวถึง ครอบคลุม ผูเรียนไดรับโอกาสในการพัฒนาเต็ม

ตามศักยภาพ
ผลการดําเนินงาน

เชิงปริมาณ
นักเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช และพัทลุง ทุกสังกัด สามารถสมัครสอบคัดเลือกโควตา และ

ความสามารถพิเศษ เขาเรียนตอชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จํานวน 100 คน
เชิงคุณภาพ
การดําเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนโควตา และความสามารถพิเศษ เขาเรียนตอชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ขอจํากัด

1. ไมมีหนวยงานท่ีจัดขอสอบ
2. …………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………..

ขอเสนอแนะ
1. สพม. ควรหาหนวยงานเพ่ือจัดทําขอสอบรวมกัน
2. …………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………..

ความเห็นการดําเนินงาน □ เห็นควรยกเลิก  ดําเนินงานตอ □ ปรับปรุงวิธีการ



กลยุทธ 4
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบใหสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพและสนับสนุน
สงเสริมดานวิทยฐานะใหสูงข้ึน

1. โครงการ  ประชุมเชิงปฏิบัติการเจาหนาท่ีรับผิดชอบงานบุคลากรในโรงเรียน
ผูรับผิดชอบโครงการ 1. นายสุรศักดิ์ ชวยเกิด

2. นางสาวสาคร สุภัทรประทีป
งบประมาณ 70,000 บาท
สนองกลยุทธ สพฐ. ขอท่ี 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ ใหสามารถจัดการเรียนการสอนได

ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ผลการดําเนินงาน

เชิงปริมาณ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเจาหนาท่ีรับผิดชอบเชิงบุคคลในโรงเรียน  จํานวน 99 คน และเจาหนาท่ีสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จํานวน 20 คน
เชิงคุณภาพ
เจาหนาท่ีรับผิดชอบงานบุคคลในโรงเรียน มีความรู ความเขาใจในงานสารบรรณ งานบริหารบุคคล

งานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา ทําใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
ขอจํากัด

1. เวลานอย
2. สถานท่ีไมอํานวย
3. จํานวนวิทยากรนอยเกินไป

ขอเสนอแนะ
1. ควรใชเวลาในการจัดประชุม 2 วัน
2. ………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………

ความเห็นการดําเนินงาน □ เห็นควรยกเลิก  ดําเนินงานตอ □ ปรับปรุงวิธีการ



2. โครงการ  มุทิตาจิตแกผูเกษียณอายุราชการ  ปงบประมาณ 2555
ผูรับผดิชอบโครงการ 1. นายสุรศักดิ์ ชวย เกิด

2. นางสาวสาคร สุภัทรประทีป
งบประมาณ 250,000 บาท
สนองกลยุทธ สพฐ. ขอท่ี 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ ใหสามารถจัดการเรียนการสอนได

อยางมีประสิทธิภาพ
ผลการดําเนินงาน

เชิงปริมาณ
ขาราชการท่ีเกษียณอายุราชการ จํานวน 100 คน และลูกจางประจําท่ีเกษียณอายุราชการจํานวน 8 คน

เขารวมการประชุม และไดรับการเชิดชูเกียรติ
เชิงคุณภาพ
1. ขาราชการและลูกจางประจําท่ีเกษียณอายุราชการ ยินดีและภาคภูมิใจทีไดรับราชการและ

ลูกจางประจําในสังกัดตอไป
2. ขาราชการและลูกจางประจําเกษียณอายุราชการ เปนแบบอยางท่ีดีใหขาราชการ และลูกจางในสังกัด

ตอไป
3. ขาราชการและลูกจางประจําท่ีเกษียณอายุราชการ เกิดจิตสํานึกและมีความตระหนักในการปฏิบัติ

หนาท่ีของตนตลอดท้ังมีความรักและสามัคคีในหมูคณะ
ขอจํากัด

1. งบประมาณไมเพียงพอ
2. …………………………………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………………….………..

ขอเสนอแนะ
1. ควรตรวจสอบขอมูลผูเกษียณอายุกอนเพ่ือเตรียมงบประมาณลวงหนาได
2. …………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………….……………..

ความเห็นการดําเนินงาน □ เห็นควรยกเลิก  ดําเนินงานตอ □ ปรับปรุงวิธีการ



กลยุทธ 5
พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาใหมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา

1. โครงการ ประชุมผูบริหารสถานศึกษาและผูอํานวยการกลุม สพม. 12
ผูรับผิดชอบโครงการ 1. นางศรีสมร  ชัยมุสิก 4. นางเพ็ญศรี ศิริวรรณ

2. นางสุจารี    สินภิบาล 5. นางฉวีวรรณ เรืองเกิด
3. นางสาวอภิญญา  ไชยณรงค 6. นายธรรมรัตน  นวลเขียว

งบประมาณ 45,050 บาท
สนองกลยุทธ สพฐ. ขอท่ี 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษา  ตามแนวทางการกระจาย

อํานาจทางการศึกษาหลักธรรมาภิบาล  เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนและความ
รวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา

ผลการดําเนินงาน
เชิงปริมาณ
1. ประชุมผูบริหารสถานศึกษาและผูอํานวยการกลุม  จํานวน 120 คน จํานวน 9 ครั้ง
2. ประชุมประธานสหวิทยาเขต และผูอํานวยการกลุม จํานวน 25 คน จํานวน 9 ครั้ง
3. ประชุมรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและผูอํานวยการกลุม จํานวน 15 คน

จํานวน 9 ครั้ง
4. ประชุมเจาหนาท่ีสํานักงาน จํานวน 60 คน จํานวน 3 ครั้ง เพ่ือมอบนโยบายและแนวทางในการ

ปฏิบัติงาน
เชิงคุณภาพ
1. รองอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ประธานคณะกรรมการ

กลุมเครือขายสถานศึกษา ผูอํานวยการกลุม และเจาหนาท่ี นํานโยบายจุดเนนการบริหารและแนวการ
ปฏิบัติท่ีเก่ียวของไปใชในการปฏิบัติงานอยางถูกตองเปนแนวเดียวกัน และสามารถนําไปปฏิบัติไดทัน
ตามกําหนดและเปนสื่อกลางในการพบปะปรึกษาหารือ โดยระดมความคิดในการแกปญหารวมกัน
และเพ่ือเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางบุคลากรในสังกัดเดียวกัน อันท่ีจะกอใหเกิดศักยภาพท่ีดี
ในการพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ

2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 เปนองคกรท่ีมีระบบการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มีความคลองตัว ยืดหยุน ผูเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนท่ัวไปไดรับ
บริการท่ีดีและมีคุณภาพ

ขอจํากัด
1. งบไมเพียงพอ
2. ไมปฏิบัติตามปฏิทินท่ีกําหนด
3. ………………………………………………………………………………………………..

ขอเสนอแนะ
1. สนับสนุนงบเพ่ิมเติม/ใหเพียงพอในการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ

ประกอบการประชุม
2. …………………………………………………………………………………………………

ความเห็นการดําเนินงาน □ เห็นควรยกเลิก  ดําเนินงานตอ □ ปรับปรุงวิธีการ



2. โครงการ  จัดกิจกรรมวันสําคัญ
ผูรับผิดชอบโครงการ 1. นางศรีสมร  ชัยมุสิก 4. นางเพ็ญศรี ศิริวรรณ

2. นางสุจารี    สินภิบาล 5. นางฉวีวรรณ เรืองเกิด
3. นางสาวอภิญญา  ไชยณรงค 6. นายธรรมรัตน  นวลเขียว

งบประมาณ 39,000 บาท
สนองกลยุทธ สพฐ. ขอท่ี 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอํานาจ

ทางการศึกษาหลักธรรมาภิบาล  เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนและความรวมมือ
กับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา

ผลการดําเนินงาน
เชิงปริมาณ

ขาราชการ  ลูกจางในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ไดรวมกิจกรรมวันสําคัญตางๆ แตละครั้ง
ไมนอยกวา 15 คน คนละไมนอยกวา 3 กิจกรรม

เชิงคุณภาพ
1. ขาราชการ ลูกจางในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีปฏิสัมพันธเพ่ิมข้ึน
2. สรางภาพลักษณท่ีดีของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

ขอจํากัด
1. งบประมาณไมเพียงพอ
2. …………………………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………….…………………..

ขอเสนอแนะ
1. สนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติม
2. …………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………….……………..

ความเห็นการดําเนินงาน □ เห็นควรยกเลิก  ดําเนินงานตอ □ ปรับปรุงวิธีการ



3. โครงการ    การเลือกตั้งกรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ.
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต  12
ผูรับผิดชอบโครงการ 1. นางศรีสมร  ชัยมุสิก 4. นางฉวีวรรณ  เรืองเกิด

2. นางสุจารี  สินภิบาล 5. นางสาวอภิญญา  ไชยณรงค
3. นางเพ็ญศรี  ศิริวรรณ 6. นายธรรมรัตน  นวลเขียว

งบประมาณ 7,735 บาท
สนองกลยุทธ สพฐ. ขอท่ี 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอํานาจ

ทางการศึกษา หลักธรรมาภิบาล เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนและความรวมมือ
กับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา

ผลการดําเนินงาน
เชิงปริมาณ
ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จํานวน 250 คน

ใชสิทธิในการเลือกตั้งคณะกรรมการใน ก.ค.ศ.

เชิงคุณภาพ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีคณะกรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. แทนตําแหนงท่ีวางลง
ขอจํากัด

1. ………………-…………………………………………………………………………………
2. ………………-…………………………………………………………………………………
3. ………………-………………………………………………………………………………..

ขอเสนอแนะ
1. ………………-…………………………………………………………………………………
2. ………………-…………………………………………………………………………………
3. ………………-………………………………………………………………………………..

ความเห็นการดําเนินงาน □ เห็นควรยกเลิก  ดําเนินงานตอ □ ปรับปรุงวิธีการ

รายงานผลการดาํเนินงาน ประจาํปี



4. โครงการ การแขงขันกีฬาสัมพันธ 5 สพท.จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผูรับผิดชอบโครงการ 1. นางสุจารี  สินภิบาล

2. นางฉวีวรรณ  เรืองเกิด
งบประมาณ 100,000 บาท
สนองกลยุทธ สพฐ. ขอท่ี 5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอํานาจ

ทางการศึกษา หลักธรรมาภิบาล เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนและความรวมมือ
กับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา

ผลการดําเนินงาน
เชิงปริมาณ

1.  รวมการแขงขันกีฬาสากล 4 ประเภท และกีฬาพ้ืนบาน  5 ประเภท
2.  จํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

เขต 12 เขารวมกิจกรรมไมนอยกวารอยละ 95
เชิงคุณภาพ

1. ขาราชกาครูและบุคลากรทางการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
มีสุขภาพกาย จิตใจท่ีสมบูรณแข็งแรง และมีความรักสามัคคีภายในหนวยงาน

2.  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
และประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 – 4 มีความรักสามัคคีและสัมพันธภาพท่ีดีระหวางกัน
ขอจํากัด

1. งบประมาณไมเพียงพอเนื่องจาก สพม.12 เปนเจาภาพตองเตรียมบริการ
เขตท่ีมารวมทุกๆดาน

2. …………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………..

ขอเสนอแนะ
1. สนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติม
2. …………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………..

ความเห็นการดําเนินงาน □ เห็นควรยกเลิก  ดําเนินงานตอ □ ปรับปรุงวิธีการ



5. โครงการ พัฒนาระบบประชาสัมพันธและระบบรักษาความปลอดภัยในสํานักงาน
ผูรับผิดชอบโครงการ 1. นางศรีสมร  ชัยมุสิก 3. นางเพ็ญศรี  ศิริวรรณ

2. นางฉวีวรรณ  เรืองเกิด 4. นางสุจารี สินภิบาล
5. นายธรรมรัตนนวลเขียว

งบประมาณ 27,700 บาท
สนองกลยุทธ สพฐ. ขอท่ี 5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอํานาจ

ทางการศึกษา หลักธรรมาภิบาล เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนและความรวมมือ
กับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือสงเสริมและสนับสนนุการจัดการศึกษา

ผลการดําเนินงาน
เชิงปริมาณ

บุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ท้ังหมด 56 คน ไดรับความ
ปลอดภัย และไดรับขาวสารท่ีทันตอเหตุการณ

เชิงคุณภาพ
1. รักษาสินทรัพยของหนวยงาน
2. เปนขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน ในระบบรักษาความปลอดภัยของหนวยงาน
3.   เพ่ือเผยแพรขาวสารท่ีทันตอเหตุการณ เพ่ือนําไปพัฒนาองคกร

ขอจํากัด
1. ………………-…………………………………………………………………………………
2. ………………-…………………………………………………………………………………
3. ………………-………………………………………………………………………………..

ขอเสนอแนะ
1. ………………-…………………………………………………………………………………
2. ………………-…………………………………………………………………………………
3. ………………-………………………………………………………………………………..

ความเห็นการดําเนินงาน □ เห็นควรยกเลิก  ดําเนินงานตอ □ ปรับปรุงวิธีการ



6. โครงการ อบรมการจดัทําประกาศจัดซ้ือจัดจางในระบบ e-GOVERNMENT POCUREMENT (e-GP)
ผูรับชอบโครงการ 1.  นางชุติมา  พยุหกฤษ

2.  นางเนตรชนก  ศรีรัตน
งบประมาณ 24,214 บาท
สนองกลยุทธ สพฐ. ขอท่ี 5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอํานาจ

ทางการศึกษา หลักธรรมาภิบาล เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนและความรวมมือ
กับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา

ผลการดําเนินงาน
เชิงปริมาณ
หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุโรงเรียน และเจาหนาท่ีพัสดุโรงเรียนในสังกัด  จํานวน  99  โรง มีความรูเรื่อง

การจัดซื้อจัดจาง
เชิงคุณภาพ
หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุโรงเรียน และเจาหนาท่ีพัสดุโรงเรียนในสังกัด สามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจางได

ถูกตองตามระเบียบ และสามารถประกาศจัดซื้อจัดจาง ในระบบ e-GP ไดถูกตอง  ทุกข้ันตอน
ขอจํากัด

1. งบประมาณไมเพียงพอ
2. โรงเรียนเปลี่ยนบุคลากรผูรับผิดชอบ ทําใหผูรับงานคนใหมซึ่งยังไมได

รับการอบรม ตองศึกษางานใหมท้ังหมด
3.   …………………………………………………………………………………………………

ขอเสนอแนะ
1. สนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติม
2. …………………………………………………………………………………………………
3. ……………………………………………….………………………………………………..

ความเห็นการดําเนินงาน □ เห็นควรยกเลิก  ดําเนินงานตอ □ ปรับปรุงวิธีการ



7. โครงการ การปรับแผนกลยุทธและจัดทําแผนปฏิบัติการ
ผูรับชอบโครงการ 1.นางมันทนา  รัตนะรัต

2.นางสุฑามาศ  อินทรปาน
งบประมาณ 11,081 บาท
สนองกลยุทธ สพฐ. ขอท่ี 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอํานาจ

ทางการศึกษา หลักธรรมาภิบาล เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนและความรวมมือ
กับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา

ผลการดําเนินงาน
เชิงปริมาณ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีแผนปฏิบัติการประจําป แผนสี่ป
เชิงคุณภาพ
1. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีกรอบทิศทางและแนวทางในการพัฒนาการศึกษา

ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  ท่ีทันสมัยและสอดคลองกับสภาพปจจุบัน
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สามารถใชแผนปฏิบัติการประจําป และแผนสี่ป

ในการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ไดอยางมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ
ขอจํากัด

1. นโยบายกระทรวงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
2. งบประมาณท่ีจัดสรรให สพท. มีความลาชา
3. ………………………………………………………………………………………………..

ขอเสนอแนะ
1. รัฐ/กระทรวงตองมีนโยบายท่ีเดนชัด/ไมลาชา
2. …………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………..

ความเห็นการดําเนินงาน □ เห็นควรยกเลิก  ดําเนินงานตอ □ ปรับปรุงวิธีการ



8. โครงการ การติดตาม ประเมินผลและรายงานการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12
ผูรับผิดชอบโครงการ 1. นางมันทนา  รัตนะรัต

2. นางสุฑามาศ  อินทรปาน
งบประมาณ 44,500 บาท
สนองกลยุทธ สพฐ. ขอท่ี 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอํานาจ

ทางการศึกษา หลักธรรมาภิบาล เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนและความรวมมือ
กับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา

ผลการดําเนินงาน
เชิงปริมาณ
จัดทําเอกสารรายงานการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

จํานวน 120  เลม
เชิงคุณภาพ
1. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีระบบในการกํากับ  ติดตาม ประเมินผลและรายงาน

การดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ
2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีการบริหารจัดการงบประมาณท่ีถูกตอง โปรงใส

มีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได
ขอจํากัด

1. งบประมาณไมเพียงพอเนื่องจาก สพม. ตองเตรียมรับการติดตามของ
สพฐ. และจัดทําเอกสารรายงานผล การดําเนินการ ปละ  2 ครั้ง

2. …………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………..

ขอเสนอแนะ
1. …………-………………………………………………………………………………………
2. …………-………………………………………………………………………………………
3. …………-………………………………………………………………………………………

ความเห็นการดําเนินงาน □ เห็นควรยกเลิก  ดําเนินงานตอ □ ปรับปรุงวิธีการ



9. โครงการ พัฒนาขอมูลสารสนเทศ สพม.12
ผูรับผิดชอบโครงการ 1. นางมันทนา  รัตนะรัต

2. นางสาวจิตติมา  เพชรมูณีย
งบประมาณ 39,150 บาท
สนองกลยุทธ สพฐ. ขอท่ี 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอํานาจ

ทางการศึกษา หลักธรรมาภิบาล เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนและความรวมมือ
กับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา

ผลการดําเนินงาน
เชิงปริมาณ
บุคลากรในโรงเรียนท่ีรับผิดชอบงานขอมูลสารสนเทศ  จํานวน 99 คน
เชิงคุณภาพ
1. บุคลากรของโรงเรียนในสังกัด มีความรู ความสามารถในการใชโปรแกรมตางๆ จัดทําขอมูล
2. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

และโรงเรียน มีขอมูลสารสนเทศใชในการบริหารจัดการ
ขอจํากัด

1. ดานสถานท่ี ทําใหตองบริหารจัดการเปนรุนๆ
2. งบประมาณไมเพียงพอ
3. ………..………………………………………………………………………………………..

ขอเสนอแนะ
1. ความพรอมของสถานท่ีและจัดการประชุมพรอมกัน
2. …………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………..

ความเห็นการดําเนินงาน □ เห็นควรยกเลิก  ดําเนินงานตอ □ ปรับปรุงวิธีการ



10. โครงการ พัฒนาระบบการวางแผนและบริหารงบประมาณ
ผูรับผิดชอบโครงการ 1.นางมันทนา  รัตนะรัต

2.นายอนุชา  กลิ่นจันทร
3. นางสาวจิตติมา  เพชรมูณีย

งบประมาณ 122,474 บาท
สนองกลยุทธ สพฐ. ขอท่ี 5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอํานาจ

ทางการศึกษาหลักธรรมาภิบาล เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนและความรวมมือ
กับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา

ผลการดําเนินงาน
เชิงปริมาณ

1. บุคลากรโรงเรียนในสังกัดท่ีปฏิบัติงานดานแผนงาน และงบประมาณ จํานวน 198 คน
2. คณะทํางานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จํานวน 12 คน
3. คณะกรรมการบริหารงบประมาณ  จํานวน 20 คน

เชิงคุณภาพ
1. บุคลากรโรงเรียนมีความรูความเขาใจ และทักษะ ในการวางแผน และบริหารงบประมาณ
2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 บริหารงบประมาณไดอยางโปรงใส

คุมคา และมีประสิทธิภาพ
ขอจํากัด

1. สวนกลางนโยบายระหวางระหวางปท่ีทําใหโอกาสดําเนินการ
ใหทุกสวนเนื่องจากตองจัดงบประมาณ เพ่ือดําเนินการตามนโยบายสวนกลาง

2. ………………………………………………………………………………………………..
3. ……………………………………………………………………………………………….

ขอเสนอแนะ
1. …………-……………………………………………………………………………………
2. …………-……………………………………………………………………………………
3. …………-……………………………………………………………………………………..

ความเห็นการดําเนินงาน □ เห็นควรยกเลิก  ดําเนินงานตอ □ ปรับปรุงวิธีการ

รายงานผลการดาํเนินงาน 25

5



11. โครงการ ประชุมสัมมนาผูบริหารและครูเพื่อสรางความเขาใจในการดําเนินงานการคัดเลือก
นักเรียน และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

ผูรับผิดชอบโครงการ 1. นางสาวพรทิพย  เกิดสม
2. นางกันยา   อักษรทอง

งบประมาณ 27,430 บาท
สนองกลยุทธ สพฐ. ขอท่ี 5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอํานาจ

ทางการศึกษา หลักธรรมาภิบาล เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนและความรวมมือ
กับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา

ผลการดําเนินงาน
เชิงปริมาณ
สถานศึกษาท่ีไดเขารวมโครงการนี้  มีความรู  ความเขาใจในหลักการและวิธีการคัดเลือกนักเรียน

และสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน  คิดเปนรอยละ  90
เชิงคุณภาพ
สถานศึกษาและนักเรียน ท่ีไดสงเขารับการคัดเลือกเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน มีการพัฒนาคุณภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ

ขอจํากัด
1. โรงเรียนท่ีเขารับการคัดเลือกมีจํานวนนอย
2. งบประมาณไมเพียงพอ
3. ………………………………………………………………………………………………..

ขอเสนอแนะ
1. สนับสนุนโรงเรียนใหเขารวมการคัดเลือก
2. งบสนับสนุนเพ่ิมเติม
3. ……….………………………………………………………………………………………..

ความเห็นการดําเนินงาน □ เห็นควรยกเลิก  ดําเนินงานตอ □ ปรับปรุงวิธีการ



12. โครงการ การพัฒนากระบวนการยายและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวยุพยงค  เกตุแกว
งบประมาณ 24,000 บาท
สนองกลยุทธ สพฐ. ขอท่ี 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอํานาจ

ทางการศึกษา หลักธรรมาภิบาล เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนและความรวมมือ
กับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา

ผลการดําเนินงาน
เชิงปริมาณ

1. จัดทําระบบฐานขอมูลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนรายโรงเรียน รายบุคคล
ปละ 2 ครั้ง

2. จัดทําขอมูลความตองการและความขาดแคลนวิชาเอกของโรงเรียนทุกโรงใหเปนปจจุบัน
ปละ 2 ครั้ง

เชิงคุณภาพ
1. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีการจัดเก็บขอมูลท่ีเปนระบบ มีคุณภาพ

สะดวกและรวดเร็วในการสืบคน
2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ดําเนินการยายไดอยางยุติธรรม  โปรงใส

ตรวจสอบได
ขอจํากัด

1. จํานวนเงินไดรับจัดสรรนอย
2. ระยะเวลาในการทํางานนอยเกินไป
3. ………………………………………………………………………………………………..

ขอเสนอแนะ
1. ควรจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม
2. ……………………………………………………………………………………………….
3. ……………………………………………………………………………………………….

ความเห็นการดําเนินงาน □ เห็นควรยกเลิก  ดําเนินงานตอ □ ปรับปรุงวิธีการ



13. โครงการ    พัฒนางานสนับสนุนระบบนิเทศออนไลน
ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวพจนพร  รุงทอง  และคณะ
งบประมาณ 15,441 บาท
สนองกลยุทธ สพฐ. ขอท่ี 5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอํานาจ

ทางการศึกษา หลักธรรมาภิบาล เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนและความรวมมือ
กับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา

ผลการดําเนินงาน
เชิงปริมาณ

งานสนับสนุนระบบนิเทศออนไลน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
จํานวน 1 ระบบ

เชิงคุณภาพ
1. ใหบริการดานการนิเทศแกกลุมเปาหมายไดสะดวก รวดเร็ว ตามความตองการ
2. มีขอมูลสารสนเทศท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินงานดานการนิเทศ

ขอจํากัด
1. มีระบบพัฒนามาก
2. งบประมาณมีจํากัด
3. ………………………………………………………………………………………………..

ขอเสนอแนะ
1. สนับสนุนเพ่ิมเติม
2. ………………………………………………………………………………………………..
3. ……………………………………………………………………………………………….

ความเห็นการดําเนินงาน □ เห็นควรยกเลิก  ดําเนินงานตอ □ ปรับปรุงวิธีการ



งบเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ
กลยุทธท่ี 1

กลยุทธ 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานและมาตรฐานสากลเพื่อสูความเปนเลิศ

1. โครงการ พลังขับเคลื่อนจุดเนนการพัฒนาสูคุณภาพผูเรยีน
ผูรับผิดชอบโครงการ 1. นางละอองทิพย  บุณยเกียรติ

2. นางวิภาวี  อุนเสียม และศึกษานิเทศกทุกคน
งบประมาณ 530,000 บาท
สนองกลยุทธสพฐ. ขอ 1 ,4 และขอ 5
ผลการดําเนินงาน

เชิงปริมาณ
1. ครูตัวแทนกลุมสาระการเรียนรู 5 กลุมสาระ ๆ ละ 2 คนจํานวน 99 โรงเรียน และ

ราชประชานุเคราะห 19 รวม 500  คน
2. ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จํานวน 14 คน

เชิงคุณภาพ
1 นักเรียนไดรับการพัฒนาตามจุดเนนการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
2. ครูสามารถพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยนําผลจากการจัดการเรียนรูมาใชในการพัฒนานวัตกรรม

การจัดการเรียนรูใหตรงกับจุดเนนการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
3. สถานศึกษามีการพัฒนากระบวนการนิเทศภายในเพ่ือกํากับ  ติดตาม และประเมินผลการขับเคลื่อน

จุดเนนการพัฒนาคุณภาพผูเรียนสูการปฏิบัติ
4. สถานศึกษาสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และ 6

ใหสูงข้ึน
ขอจํากัด

1. ผูบริหารโรงเรียนและครู ขาดความตระหนักในการนําจุดเนนของ สพฐ.
สูการปฏิบัติการ

2. บุคลากรในการดําเนินงานไมเพียงพอ
3. งบประมาณยังไมเพียงพอ ทําใหการดําเนินการไมครอบคลุมทุกกลุมสาระฯ

ขอเสนอแนะ
1. สรางความตระหนักใหผูบริหารโรงเรียนและครูไดขับเคลื่อนจุดเนน

การพัฒนาคุณภาพผูเรียนสูการปฏิบัติใหมากข้ึน
2. ประสานกับศูนยพัฒนาวิชาการรวมดําเนินการ
3. จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม

ความเห็นการดําเนินงาน □ เห็นควรยกเลิก  ดําเนินงานตอ  ปรับปรุงวิธีการ



2. โครงการ พลังเครือขายศูนยพัฒนาวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน
ผูรับผิดชอบโครงการ 1. นางละอองทิพย  บุณยเกียรติ

2. นางวิภาวี  อุนเสียม และศึกษานิเทศกทุกคน
งบประมาณ 1,057,000 บาท
สนองกลยุทธสพฐ. ขอ 1 ,4 และขอ 5
ผลการดําเนินงาน

เชิงปริมาณ
1. ศูนยกลุมสาระการเรียนรู 8 กลุมสาระ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน

(จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง) 18 ศูนย และ ศึกษานิเทศก สพม.12 ทุกคน
2. คณะกรรมการเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนตนและ ตอนปลาย

เชิงคุณภาพ
1. ศูนยกลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนไดรวมวางแผนพัฒนาเครือขาย

ทางวิชาการ
2. ศูนยกลุมสาระการเรียนรูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยการนิเทศการจัดการเรียนรูกลุมสาระภายใน

โรงเรียนและระหวางโรงเรียนในสหวิทยาเขต
3. เครือขายสหวิทยาเขตมีนวัตกรรมการจัดการเรียนรูของแตละกลุมสาระการเรียนรู โดยคัดเลือก

จากสหวิทยาเขต
4. ครูในสหวิทยาเขตมีเครือขายพัฒนาวิชาการแตละกลุมสาระ

ขอจํากัด
1. ศูนยกลุมสาระการเรียนรู ยังขาดความเขมแข็งในการดําเนินงาน
2. เครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษายังขาดการวางแผน

การบริหารท่ีดี
3. สหวิทยาเขตยังขาดความเขมแข็งในการวางแผนการบริหารท่ีดี

ขอเสนอแนะ
1. พัฒนาศูนยพัฒนากลุมสาระการเรียนรู ใหสามารถวางแผนการดําเนินงาน

ไดอยางเปนระบบ
2. พัฒนา/สงเสริมสนับสนุนใหกลุมเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพ

การจัดการศึกษามัธยมศึกษา จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3. สงเสริม/สนับสนุนใหการบริหารสหวิทยาเขตมีความเขมแข็ง

สงเสริมการมีสวนรวม ในการวางแผนบริหารท่ีดี

ความเห็นการดําเนินงาน □ เห็นควรยกเลิก  ดําเนินงานตอ  ปรับปรุงวิธีการ



3. โครงการ พัฒนาศักยภาพสถานศึกษาขนาดเล็กสูประชาคมอาเซียน
ผูรับผิดชอบโครงการ 1.นางละอองทิพย  บุณยเกียรติ

2.นางสุรัชนี  อยูสบาย
3.นางสายพิน  เสถียร

งบประมาณ 150,000 บาท
สนองกลยุทธสพฐ. ขอ 1 ,4 และขอ 5
ผลการดําเนินงาน

เชิงปริมาณ
1. ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จํานวน  14  คน
2. บุคลากรโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนดีประจําตําบล) จํานวน 17 โรงเรียนๆละ 5 คน

เชิงคุณภาพ
ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาและการนิเทศของศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

เขต 12 สูประชาคมอาเซียน
ขอจํากัด

1 บุคลากรของโรงเรียนขนาดเล็กไมเพียงพอ
2 งบประมาณท่ีจะใชในการพัฒนาของโรงเรียนมีจํากัดทําใหการพัฒนา

บุคลากรไมท่ัวถึง
3 การนิเทศ ติดตาม คุณภาพของศึกษานิเทศกในโรงเรียนขนาดเล็กยังไมท่ัวถึง

ขอเสนอแนะ
1 ใชการนิเทศ ติดตามการดําเนินงานบริหารจัดการของโรงเรียนขนาดเล็ก
2 สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร
3 ใหการประสานงานกับผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก รวมจัดเปนเครือขาย

การนิเทศ ติดตามฯ

ความเห็นการดําเนินงาน □ เห็นควรยกเลิก  ดําเนินงานตอ  ปรับปรุงวิธีการ



4. โครงการ สหวิทยาเขตเขมแข็ง : โรงเรียนระบบดีมีคุณภาพ
ผูรับผิดชอบโครงการ นางละอองทิพย  บุณยเกียรติ และศึกษานิเทศกทุกคน, ประธานสหวิทยาเขต
งบประมาณ 1,243,000 บาท
สนองกลยุทธสพฐ. ขอ 1 ,4 และขอ 5
ผลการดําเนินงาน

เชิงปริมาณ
สหวิทยาเขต จํานวน 17 สหวิทยาเขตและสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

เขต 12
เชิงคุณภาพ

1 สถานศึกษาในสหวิทยาเขตรวมกลุมพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิชาการ งานบริหารบุคคล
งานบริหารท่ัวไป และงานบริหารงบประมาณ

2. ระบบเครือขายการบริหารจัดการงานวิชาการและการนิเทศภายในของสหวิทยาเขตใหมีความเขมแข็ง
3. สหวิทยาเขตมีการบริหารจัดการแบบการมีสวนรวมกับสถานศึกษา และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 12

ขอจํากัด
1. การบริหารจัดการในสหวิทยาเขต ยังมีรูปแบบไมชัดเจน
2. ขาดระบบการนิเทศ ติดตาม การดําเนินงานในสหวิทยาเขต

ขอเสนอแนะ
1. สงเสริมสนับสนุนใหสหวิทยาเขต จัดทําแผน พัฒนาคุณภาพของ

สหวิทยาเขต
2. จัดใหมีเครือขายการนิเทศ ติดตามดําเนินงานในสหวิทยาเขต
3. จัดสรรงบประมาณในการบริหาร สหวิทยาเขตใหเกิดความเขมแข็ง

และมีระบบมากข้ึน

ความเห็นการดําเนินงาน □ เห็นควรยกเลิก  ดําเนินงานตอ  ปรับปรุงวิธีการ

รายงานผลการดาํ



กลยุทธ 2
ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ ความสํานึกในความเปนชาติไทย รักชาติ ศาสนา

1. โครงการ จัดทําขอมูลแหลงเรียนรู  และภูมิปญญาทองถิ่น
ผูรับผิดชอบโครงการ นางกันยา   อักษรทอง
งบประมาณ 55,250 บาท
สนองกลยุทธ  สพฐ. ขอท่ี 2. ปลูกฝงคุณธรรม ความสํานึกในความเปนชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง
ผลการดําเนินงาน

เชิงปริมาณ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สามารถนําภูมิปญญาทองถ่ินไปใช

ประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ไดอยางมีประสิทธิภาพ  จํานวน 99  โรงเรียน
เชิงคุณภาพ

ทะเบียนขอมูลแหลงเรียนรู  และภูมิปญญาทองถ่ิน ท่ีไดจัดทําข้ึนโรงเรียนในสังกัดสามารถนําไปใช
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  มีผลงานเปนท่ีประจักษ
ขอจํากัด

1. ………-…………………………………………………………………………………………
2. ………-…………………………………………………………………………………………
3. ………-………………………………………………………………………………………..

ขอเสนอแนะ
1. ………-…………………………………………………………………………………………
2. ………-…………………………………………………………………………………………
3. ………-………………………………………………………………………………………..

ความเห็นการดําเนินงาน □ เห็นควรยกเลิก  ดําเนินงานตอ □ ปรับปรุงวิธีการ



กลยุทธ 4
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ ใหสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพและ

สนับสนุนสงเสริมดานวิทยฐานะใหสูงข้ึน

1.โครงการ ประชุมคณะกรรมการตรวจและประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผูรับผิดชอบโครงการ 1. นายสุรศักดิ์  ชวยเกิด

2. นางพาตวรรณ  ปรุเขตต
งบประมาณ 170,000 บาท
สนองกลยุทธสพฐ. ขอท่ี 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ ใหสามารถจัดการเรียนการสอนได

อยางมีคุณภาพ
ผลการดําเนินงาน

เชิงปริมาณ
จัดประชุมคณะกรรมการตรวจและประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีขอรับ

การประเมินวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ จํานวน 110 คน ภายในเดือน พฤษภาคม 2555
เชิงคุณภาพ

ผูเขารวมประชุมมีความรู ความเขาใจ หลักเกณฑและวิธีการประเมินฯ รวมกันและเปนไปใน
แนวทางเดียวกัน

ขอจํากัด
1. งบประมาณไมเพียงพอกับคาใชจาย
2. …………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………..

ขอเสนอแนะ
1. ควรไดรับการจัดสรรงบประมาณใหมากกวานี้
2. …………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………..

ความเห็นการดําเนินงาน □ เห็นควรยกเลิก  ดําเนินงานตอ □ ปรับปรุงวิธีการ



กลยุทธ 5

พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาใหมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา

1. โครงการ การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน
ผูรับผิดชอบโครงการ 1. นางศรีสมร  ชัยมุสิก 4. นางฉวีวรรณ เรืองเกิด

2. นางเพ็ญศรี ศิริวรรณ 5. นางสาวอภิญญา ไชยณรงค
3. นางสุจารี สินภิบาล 6. นายธรรมรัตน นวลเขียว

งบประมาณ 85,000 บาท
สนองกลยุทธ สพฐ. ขอท่ี 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอํานาจ

ทางการศึกษา หลักธรรมาภิบาล เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนและความรวมมือ
กับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา

ผลการดําเนินงาน
เชิงปริมาณ

เพ่ือใหบุคลากรในสังกัดจํานวน  20 คน และเจาหนาท่ีในสถานศึกษา จํานวน 220  คน ไดรับทราบ
แนวทางการจัดวางระบบควบคุมอยางมีประสิทธิภาพ

เชิงคุณภาพ
บุคลากรท่ีเขารวมประชุมมีความรู ความเขาใจการจัดวางระบบควบคุมภายใน

ขอจํากัด
1. งบประมาณไมเพียงพอทําใหระยะเวลาในการจัดอบรมนอย
2. …………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………..

ขอเสนอแนะ
1. ควรจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอ
2. …………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………..

ความเห็นการดําเนินงาน □ เห็นควรยกเลิก  ดําเนินงานตอ □ ปรับปรุงวิธีการ



2. โครงการ พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ สพม. 12
ผูรับผิดชอบโครงการ 1. นายไกรสิทธิ์  เลิศไกร

2. นางศรีสมร  ชัยมุสิก
งบประมาณ 65,800 บาท
สนองกลยุทธ สพฐ. ขอท่ี 5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอํานาจ

ทางการศึกษา หลักธรรมาภิบาล เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนและความรวมมือ
กับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา

ผลการดําเนินงาน
เชิงปริมาณ

ประธานสหวิทยาเขต จํานวน  17  คน และเจาหนาท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
เขต 12 ทุกคน รวมจํานวน  65  คน

เชิงคุณภาพ
1. บุคลากรของเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีความตระหนัก ความเขาใจในการดําเนินงานตามระบบบริหาร

จัดการภาครัฐ (PMQA)
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของกลุมในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

ขอจํากัด
1. ………-…………………………………………………………………………………………
2. ………-…………………………………………………………………………………………
3. ………-………………………………………………………………………………………..

ขอเสนอแนะ
1. ……-……………………………………………………………………………………………
2. ……-……………………………………………………………………………………………
3. ……-…………………………………………………………………………………………..

ความเห็นการดําเนินงาน □ เห็นควรยกเลิก  ดําเนินงานตอ □ ปรับปรุงวิธีการ



ภาคผนวก



คณะผูจัดทํา

ท่ีปรึกษา

1. นายจําเริญ  รัตนบุรี ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
2. วาท่ี ร.ต.ประสิทธิ์ รัตนสุภา รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
3. นายไกรสิทธิ์  เลิศไกร รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
4. นายมนูญ  บุญชูวงศ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
5. นายพรศักดิ์  จินา รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
6. นายวินิตย  กรรไพเราะ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

ผูสนับสนุนขอมูล
1. นางศรีสมร  ชัยมุสิก ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ
2. นายสุรศักดิ์  ชวยเกิด ผูอํานวยการกลุมบริการงานบุคคล
3. นางมันทนา  รัตนะรัต ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน
4.  นางชุติมา  พยุหกฤษ ผูอํานวยการกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
5.  นางสาวพรทิพย  เกิดสม ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
6. นางละอองทิพย  บุณยเกียรติ ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
7. นายไตรรงค  สาดแว ผูอํานวยการกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คณะทํางาน
1. นางมันทนา  รัตนะรัต ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน
2. นางสุฑามาศ  อินทรปาน นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ
3. นางสาวจิตติมา  เพชรมูณีย นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ
4. นางสาวพัทธมน  บัวจีน นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ
5. นายอนุชา  กลิ่นจันทร ครู ชวยราชการ
6. นางสาวจริาพร วิบุลศิลป ลูกจาง
7. นางสาวธิดารัตน  ทวทีอง             นักศึกษาฝกงาน


