
 

 

 

แผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต 12 

 
 

 

 

  

  

   
 

 

 

 

  

  

  

      

 

 

  

 

 

 

 

 
เอกสารล าดับท่ี  3/2555 

กลุ่มนโยบายและแผน 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต 12 

โทร. 0-7534-5050  โทรสาร. 0-7534-3575 
http://www.sea12.go.th    e-mail : sea0612@gmail.com 

http://www.sea/
mailto:sea0612@gmail.com


 

 
 

ค าน า  
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  ไดจ้ัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  
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การพัฒนาการศึกษา ประกอบด้วย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าประสงค์  กลยุทธ์ โครงการและกิจกรรมที่ตอบสนอง
และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  กระทรวงศึกษาธิการ และกลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพบรรลุตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมาตรฐานสากล 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ระดม 
ความคิด ตรวจสอบ พิจารณาโครงการให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาการศึกษาของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการฉบับนี้ จะเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินงานขอผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องอันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป  
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ส่วนที่ 1 

สภาพทั่วไป 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีได๎มกีารแก๎ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.  2553  และ 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ก าหนดให๎มีเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได๎ประกาศก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา และที่ตั้งของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพ่ือบริหารและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับ
มัธยมศึกษา  จ านวน 42  เขต  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่   17   สิงหาคม   2553   โดย ในสํ วน
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ประกอบด๎วยพื้นทีจ่ังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง 

2. สภาพทางภูมิศาสตร์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  ตั้งอยูํที่อาคาร  OTOP   ชั้น 2   สวนสมเด็จ 

พระศรีธรรมโศกราช   ต าบลในเมือง   อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  รหัสไปรษณีย์   80000  ซึ่งตั้งอยูํทาง
ตอนกลางของภาคใต๎ หํางจากกรุงเทพมหานคร 780  กิโลเมตร รับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับ
มัธยมศึกษาในเขตบริการประกอบด๎วยโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาใน มีอาณาเขตติดตํอกับจังหวัดตําง ๆ 
ดังนี้ 
  ทิศเหนือ ติดตํอกับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี     

ทิศใต๎              ติดตํอกับ อ าเภอควนเนียง อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลาและอ าเภอ 
    ควนกาหลง จังหวัดสตูล 
ทิศตะวันออก     ติดตํอกับ อําวไทย   อ าเภอสิงหนคร อ าเภอสทิงพระ อ าเภอกระแสสินธุ์  

และอ าเภอระโนด    จังหวัดสงขลา 
ทิศตะวันตก   ติดตํอกับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  กระบี่ สตูล  และตรัง 
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3. ข้อมูลพื้นฐานการศึกษา  

            ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12   เป็นหนํวยงานภาครัฐ  สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ  มีหน๎าที่บริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษา
ให๎มีคุณภาพและได๎มาตรฐาน  โดยมีปริมาณงาน ดังนี้ 
 

                       ตารางท่ี 1  จ านวนบุคลากรในสังกัด   ปีการศึกษา 2554 
 

ที ่ รายการ จ านวน 
1 โรงเรียนทั้งหมด 

 โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช      71  โรงเรียน 
 โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพัทลุง                   28  โรงเรียน 

99   โรงเรียน 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บุคลากร ** 
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  
      ผู๎อ านวยการสถานศึกษา  
      รองผู๎อ านวยการสถานศึกษา   
      ครูผู๎สอน                   
      ครูจ๎าง/พนักงานราชการ    
      ลูกจ๎างประจ า           

 
5,133 

99 
150 

4,387 
132 
365 

 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 

5,192  คน 

  บุคลากรส านักงาน        
      ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา     
      รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      ศึกษานิเทศก์                 
      บุคลากรทางการศึกษา มาตรา 38 ค (2)    
      ลูกจ๎างประจ า             
      ครูชวํยราชการ       
      ลูกจ๎างรายเดือน                                                 

59 
1 
3 

16 
27 
3 
3 
6 

คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 

 
       หมายเหตุ  ** ข้อมูล ณ วันที่  15  พฤศจิกายน 2554  จากกลุ่มบริหารงานบุคคล 
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              ตารางท่ี 2 จ านวนโรงเรียนในสังกัด จ าแนกตามประเภท ขนาดโรงเรียน ปีการศึกษา 2554 

(ข้อมูล ณ วันที่  10 มิถุนายน 2554) 
 

ประเภท จ านวนโรงเรียน ร๎อยละ 
จ านวนโรงเรียนทั้งสิ้น 99  
จ าแนกตามระดับที่เปิดสอน   
 - มัธยมศึกษาตอนต๎น      3 3.03 
 - มัธยมศึกษาตอนปลาย   1 1.01 
 - มัธยมศึกษาตอนต๎น – มัธยมศึกษาตอนปลาย 93 93.94 
 - มัธยมศึกษาตอนต๎น – มัธยมศึกษาตอนปลาย - ปวช. 1 - 3 2 2.02 
จ าแนกตามขนาดจ านวนนักเรียน   
 - โรงเรียนขนาดเล็ก          (นักเรียน ตั้งแตํ 1 – 499 คน)     50 50.51 
 - โรงเรียนขนาดกลาง        (นักเรียน ตั้งแตํ 500 – 1,499 คน)     30 30.30 
 - โรงเรียนขนาดใหญํ         (นักเรียน ตั้งแตํ 1,500 – 2,499 คน)     12 12.12 
 - โรงเรียนขนาดใหญํพิเศษ   (นักเรียน ตั้งแตํ 2,500  คนขึ้นไป)     7 7.07 

 
       ตารางที่  3  จ านวนนักเรียน จ าแนกรายชั้น เพศ ห้องเรียน และสัดส่วนนักเรียนต่อห้อง  ปีการศึกษา  2554 

( ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2554) 
 

ช้ัน นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวม ร้อยละ ห้องเรียน ห้อง : นักเรียน 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 8,326 8,621 16,947 20.34 478 1 : 35 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 8,317 9,283 17,600 21.12 501 1 : 35 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 8,542 9,470 18,012 21.62 506 1 : 36 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 25,185 27,374 52,559 63.08 1,485 1 : 35  
มัธยมศึกษาปีที ่4 4,223 7,074 11,297 13.56 330 1 : 34 
มัธยมศึกษาปีที ่5 3,643 6,543 10,186 12.23 313 1 : 33 
มัธยมศึกษาปีที ่6 3,121 6,109 9,230 11.08 304 1 : 30 
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 10,987 19,726 30,713 36.86 947 1 : 32 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ   ป ี1  - 8 8 0.01 1 1 : 8 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ   ป ี2 4 5 9 0.01 1 1 : 9 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ   ป ี3 20 7 27 0.03 2 1 : 14 

รวมสายอาชีพ 24 20 44 0.05 4 1 : 11  
รวมทั้งสิน้ 36,196 47,120 83,316 100.00 2,436 1 : 34  
ร้อยละ 43.44 56.56  
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   ตารางท่ี 4  จ านวนเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา (สหวิทยาเขต) 17 สหวิทยาเขต 
 
 

 สหวิทยาเขต 
ที ่   ชื่อ 

จ านวน 
โรงเรียน   ชื่อโรงเรียน 

1 เบญจมราชูทิศ  
 

6   1. เบญจมราชูทิศ               2. เมืองนครศรีธรรมราช 
3. พรหมคีรีพิทยาคม           4. บ๎านเกาะวิทยา 
5. สวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราช  
6. ขุนทะเลวิทยาคม 

2 กัลยาณี  
 

6  1. กัลยาณีศรีธรรมราช             2. โยธินบ ารุง 
3. จุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช   
4. ทํานครญาณวโรภาสอุทิศ      5. ปากพูน 
6. ตรีนิมิตวิทยา 

3 พระพรหม 5   1. พระพรหมพิทยานุสรณ์     2. เตรียมอุดมศึกษาภาคใต๎      
3. เฉลิมราชประชาอทุิศ          
4. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นครศรีธรรมราช 
5. ทางพูนวิทยาคาร  

4 ทุ่งสง 5 1. ทุ่งสง                           2. บางขันวิทยา  
3. วังหินวิทยาคม                4. ราชประชานุเคราะห์ 19 
5. ก้างปลาวิทยาคม 

5 สตรีทุ่งสง 7 1. สตรีทุํงสง                      2. ทุํงสงสหประชาสรรค์        
3. ทุํงสงวิทยา                     4. ช๎างกลางประชานุกูล  
5. นาบอน                 6 โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
7. นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 

6   ร่อนพิบูลย์ – 
  จุฬาภรณ์ 

6 1. ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์  2. เสาธงวิทยา 
3. คีรีราษฎร์พัฒนา                    4. ควนเกยสุทธิวิทยา                  
5. ตระพังพิทยาคม                    6. มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ 

7 ต้นน้ าตาป ี 5 1. ฉวางรัชดาภิเษก               2. ละอายพิทยานุสรณ์ 
3. นางเอ้ือยวิทยา                4. พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ     
5. ประสาธน์ราษฎร์บ ารุง  

8 ทุ่งใหญ่ 5 1. ทุ่งใหญ่วิทยาคม 
2. ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์รัชมังคลาภิเษก 
3. กรุงหยันวิทยาคาร             4. เสม็ดจวนวิทยาคม 
5. ทุ่งสังพิทยาคม 
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 สหวิทยาเขต 
ที ่   ชื่อ 

จ านวน 
โรงเรียน   ชื่อโรงเรียน 

9 ปากพนัง 
 

7  1. ปากพนัง                       2. อินทร์ธานีวิทยาคม 
3. หัวไทรบ ารุงราษฎร์           4. ทรายขาววิทยา 
5. แหลมราษฎร์บ ารุง            6. นพคุณประชาสรรค์                        
7. เขาพังไกร 

10 สตรีปากพนัง- 
เชียรใหญ่ 

6 1. สตรีปากพนัง                   2. โศภนคณาภรณ์   
3. เชียรใหญ่                       4. วิเชียรประชาสรรค์            
5. เชียรใหญ่สามัคคีวิทยา       6. ธัญญาวดีศึกษา 

11 ชะอวด 5 1. ชะอวดวิทยาคาร              2. ชะอวด 
3. ชะอวดเคร่งธรรมวิทยา       4. ขอนหาดประชาสรรค์ 
5. เกาะขันธ์ประชาภิบาล 

12 สิชล – ขนอม 6 1. สิชลคุณาธารวิทยา            2. สิชลประชาสรรค์ 
3. ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ           4. เทพราชพิทยาสรรค์ 
5. ขนอมพิทยา                    6. ท้องเนียนคณาภิบาล 

13   ท่าศาลา – 
  นบพิต า 

5 1. ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา       2. สระแก้วรัตนวิทย์     
3. โมคลานประชาสรรค์          4. นบพิต าวิทยา  
5. คงคาประชารักษ์ 

14 เพชรพัทลุง 7 1. พัทลุง                            2. ประภัสสรรังสิต  
3. พรหมพินิตชัยบุรี               4. กงหราพิชากร  
5. ชะรัดชนูปถัมภ์                 6. นาขนาดวิทยาคาร 
7. ปัญญาวุธ 

15 สตรีพัทลุง 6 1. สตรีพัทลุง                       2. พัทลุงพิทยาคม                  
3. เขาชัยสน                        4. วชิรธรรมสถิต                          
5. หานโพธิ์พิทยาคม              6. พนางตุง 

16 ควนขนุน 7 1. ควนขนุน                        2. ป่าพะยอมพิทยาคม  
3. นิคมควนขนุนวิทยา            4. ศรบีรรพตพิทยาคม            
5. ตะแพนพิทยา                   6. อุดมวิทยายน                   
7. ดอนศาลาน าวิทยา  

17 จตุรพัฒน์ 8 1. ตะโหมด                         2. หารเทารังสีประชาสรรค์ 
3. ประชาบ ารุง                    4. ป่าบอนพิทยาคม  
5. บางแก้วพิทยาคม              6. ปากพะยูนพิทยาคาร  
7. มัธยมเกาะหมาก               8. ควนพระสาครินทร์ 
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ตารางท่ี 5  จ านวนศูนย์พัฒนาวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา  32  ศูนย์  
 

ล าดับที่ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ ที่ตั้ง (โรงเรียน) 
จังหวัดนครศรีธรรมราช  (23 ศูนย์) 

1 ภาษาไทย เบญจมราชูทิศ 
2 คอมพิวเตอร์ เบญจมราชูทิศ 
3 ฝรั่งเศส  เบญจมราชูทิศ 
4 ภาษาจีน  เบญจมราชูทิศ 
5 ภาษาอังกฤษ  กัลยาณีศรีธรรมราช 
6 นาฎศิลป์  กัลยาณีศรีธรรมราช 
7 ภาษาญี่ปุ่น  เตรียมอุดมศึกษาภาคใต๎ 
8 คณิตศาสตร์  เตรียมอดุมศึกษาภาคใต๎ 
9 สุขศึกษาและพลศึกษา เมืองนครศรีธรรมราช 
10 ดนตรีสากล  โยธินบ ารุง 
11 วิทยาศาสตร์  จุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช 
12 สังคม  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 
13 ธุรกิจ  สตรีปากพนัง 
14 ดนตรีไทย  ปากพนัง 
15 ลูกเสือ เนตรนาร ี คีรีราษฎร์พัฒนา 
16 เกษตร  ฉวางรัชดาภิเษก 
17 คหกรรม  สตรีทุํงสง 
18 ศิลปะ  พรหมคีรีพิทยาคม 
19 กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน ทําศาลาประสิทธิ์ศึกษา 
20 ชํางอุตสาหกรรม ทุํงสง 
21 ภาษาเกาหลี จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
22 ศิลปพื้นบ๎าน เชียรใหญํ 
23 หุํนยนต์ สิชลคุณาธารวิทยา 

จังหวัดพัทลุง   9  ศูนย์ 
1 ภาษไทย พัทลุง 
2 ภาษาอังกฤษ สตรีพัทลุง 
3 คณิตศาสตร์ พัทลุง 
4 สังคม หารเทารังสีประชาสรรค์ 
5 วิทยาศาสตร์ ป่าพะยอมพิทยาคม 
6 สุขศึกษาและพลศึกษา ตะโหมด 
7 การงาน พัทลุงพิทยาคม 
8 ศิลปะ ประภัสสรรังสิต 
9 กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน ควนขนุน 
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ตารางที่ 6 เปรียบทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ 

(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2553 และปีการศึกษา 2554 
 

กลุ่มสาระวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 ผลต่าง +/- 
ภาษาไทย 42.56 49.67 7.11 

คณิตศาสตร์ 22.12 31.69 9.57 
วิทยาศาสตร์ 28.06 32.32 4.26 
สังคมศึกษา 40.04 42.91 2.87 
ภาษาอังกฤษ 13.57 28.90 15.33 

เฉลี่ย 5 กลุ่มสาระวิชา 29.27 37.098 7.828 
 
 

ตารางท่ี 7  เปรียบทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ 
 (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2553 และปีการศึกษา 2554  
 
 

กลุ่มสาระวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 ผลต่าง +/- 
ภาษาไทย 39.43 43.4 3.97 

คณิตศาสตร์ 11.27 21.98 10.71 
วิทยาศาสตร์ 28.48 27.88 -0.6 
สังคมศึกษา 45.01 34.7 -10.31 
ภาษาอังกฤษ 14.78 20.66 5.88 

เฉลี่ย 5 กลุ่มสาระวิชา 27.794 29.724 1.93 
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ส่วนที่  2   
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

  

  

ทิศทางการจัดการศึกษา ปี 2555 ของกระทรวงศึกษาธิการทิศทางการจัดการศึกษา ปี 2555 ของกระทรวงศึกษาธิการ  

วิสัยทัศน์วิสัยทัศน์  
ภายใน ปี 2555  กระทรวงศึกษาธิการ จะเป็นองค์กรหลักที่ทรงประสิทธิภาพในการผลิตและพัฒนา 

ทรัพยากรบุคลากรของชาติ เพ่ือสร๎างความเป็นอยูํที่ดี สร๎างความม่ังคั่งทางด๎านเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม
ให๎กับประเทศ ด๎วยฐานความรู๎ ความคิดสร๎างสรรค์ และศักยภาพของประเทศ 

พันธกิจพันธกิจ  
พัฒนา ยกระดับ และจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ และขีดความสามารถให๎ประชาชนได๎มีอาชีพที่ 

สามารถสร๎างรายได๎ที่มั่งคั่งและมั่นคง เพ่ือเป็นบุคลากรที่มีวินัย เปี่ยมไปด๎วยคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก  มีความ
รับผิดชอบตํอตนเอง ผู๎อ่ืน และสังคม 

จุดเน้นนโยบายการพัฒนาการศึกษาจุดเน้นนโยบายการพัฒนาการศึกษา 

  จัดการศึกษาที่มีคุณภาพส าหรับเยาวชนทุกคน ซึ่งเยาวชนหมายถึง เด็กตั้งแตํระดับอนุบาล 
จนถึงมธัยมศึกษาปีที่ 6 จะต๎องได๎รับโอกาสทางการศึกษาเทําเทียมกันทุกแหํง ไมํวําจะเป็นในเมืองหรือชนบท จัดโดยรัฐ
หรือเอกชน การศึกษาในระดับโรงเรียนควรจะมีความรู๎ในหลายๆ ด๎าน เพ่ือให๎เด็กมีกรอบคิด มีวิธีคิดท่ีกว๎างขวาง 
จินตนาการ พร๎อมที่จะเผชิญกับโลกสมัยใหมํ และเตรียมเข๎าสูํประชาคมอาเซียนในปี 2015 โดยเมื่อจบมัธยมศึกษาปีที่ 6 
จะต๎องเป็นแรงงานที่มีคุณภาพ ซึ่งรัฐบาลจะประกันรายได๎ 300 บาทตํอคนตํอวัน  

  ปั้นนักศึกษาไทยให้เป็นมืออาชีพ ซึ่งนักศึกษาหมายถึง ผู๎ที่เรียนในระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา 
หรือสูงกวําระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป เมื่อเรียนจบนักศึกษาจะต๎องมีความเป็นมืออาชีพ เติบโตเป็นพลเมืองโลกท่ี
ทันสมัย มีทักษะหลากหลาย มีความสามารถในการแขํงขันในตลาดโลก และอยูํรํวมกันเป็นสังคมฐานความรู๎ ซึ่งรัฐบาล
จะประกันรายได๎ผู๎จบปริญญาตรี 15,000 บาทตํอเดือน  

  เน้นขยายโอกาสทางการศึกษา 4  ด้าน ดังนี้  
1. โอกาสเข๎าถึงทรัพยากร สิ่งอ านวยความสะดวก 
2. โอกาสเข๎าถึงแหลํงทุน 
3. โอกาสในการเพ่ิมพูนและฝึกฝนทักษะ 
4. โอกาสในการเรียนรู๎ตลอดชีวิต 
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นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
วิสัยทัศน์วิสัยทัศน์  
   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นองค์กรหลักขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
ประเทศไทยให๎ได๎มาตรฐานสากล และสูงเทียบเทําคําเฉลี่ยของโลก ภายในปี 2563 

พันธกิจพันธกิจ  
   พัฒนาสํงเสริมและสนบัสนุนการจัดการศึกษาให๎ประชากรวัยเรยีนทุกคนได๎รับการศึกษาอยํางมีคุณภาพโดย
เน๎นการพัฒนาผู๎เรียนเป็นส าคัญ เพื่อให๎ผู๎เรียนมีความรู๎มีคุณธรรม จริยธรรม  มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานและการพัฒนาสูํคุณภาพระดับสากล 

ค่านิยมองค์การค่านิยมองค์การ  
   องค์กรที่มีชีวิต  พร๎อมจิตเอ้ืออาทร  มีอาภรณ์คือความขยัน  ใจยึดมั่นหลักยุติธรรม 

เป้าประสงค์เป้าประสงค์  
   1. ผู๎เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและพัฒนาสูํความเป็นเลิศ  
   2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได๎รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตั้งแตํอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
อยํางมีคุณภาพทั่วถึง และเสมอภาค         
   3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ  
      4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษามีความเข๎มแข็งตามหลักธรรมาภิบาลและเป็นกลไก
ขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสูํคุณภาพระดับมาตรฐานสากล      
   5. การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต๎ได๎รับการพัฒนาคุณภาพครูและ
บุคลากรมีความปลอดภัยและมั่นคง  

กลกลยุทธ์ยุทธ์  
  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและสํงเสริมความสามารถ
ด๎านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎         
  กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง           
  กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให๎ทั่วถึง ครอบคลุม ผู๎ เรียนได๎รับโอกาสในการพัฒนา 
เต็มตามศักยภาพ            
  กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให๎สามารถจัดการเรียนการสอน 
ได๎อยํางมีคุณภาพ           
  กลยุทธ์ที่  5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอ านาจ 
ทางการศึกษา หลักธรรมาภิบาล เน๎นการมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวนและความรํวมมือกับองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
เพ่ือสํงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา         
  กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต๎ 
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จุดเน้นจุดเน้น 
  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุํมสาระวิชาหลักเพิ่มขึ้นอยํางน๎อยร๎อยละ 5  
  2. การเตรียมความพร๎อมด๎านรํางกาย อารมณ์ สงัคม และสติปญัญา ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยอยาํงมีคุณภาพ 
  3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนอํานออก เขียนได๎ คิดเลขเป็น และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน
อํานคลํอง เขียนคลํอง คิดเลขคลํอง และมีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน  
  4. นักเรียนทุกคนมีความส านึกในความรักชาติไทย   
  5. เพิ่มศักยภาพนักเรียนด๎านคณิตศาสตร์ ด๎านวิทยาศาสตร์ และด๎านเทคโนโลยี   
  6. สร๎างทางเลือกในการเรียนรู๎ที่เน๎นให๎ประชากรวัยเรียนทุกคนเข๎าถึงโอกาสทางการศึกษาอยํางทั่วถึง ลดอัตรา
การออกกลางคัน ศึกษาตํอและประกอบอาชีพ  
  7. สํงเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
  8. นักเรียน ครู และสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต๎ ได๎รับการพัฒนา       
อยํางทั่วถึงและมีคุณภาพ 
  9. นักเรียน ครู ผู๎บริหารและบุคลากรทางการศึกษาได๎รบัการพฒันาเตรียมความพร๎อมสูํประชาคมอาเซียน        
มีภูมิคุ๎มกันตํอการเปลี่ยนแปลงและสังคมพหุวัฒนธรรม   
  10. สถานศึกษาทุกแหํงมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข๎มแข็งและได๎รับการรับรองจากการประเมินคุณภาพ
ภายนอก ตลอดจนการพัฒนาสถานศึกษาในพื้นที่ชนบท โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา และโรงเรียนสูํมาตรฐานสากล  
  11.  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาผํานการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
  12. นักเรียนมีทักษะชีวิตในการรับมือกับสถานการณ์และภัยพิบัติตํางๆ  
แผนงานแผนงาน  

  1.    แผนงานแก๎ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต๎ 
  2.    แผนงานสนบัสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา 
  3.    แผนงานสนบัสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  4.    แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา   
    ผลผลติที่ 1 : ผู๎จบการศึกษากํอนประถมศึกษา 
    ผลผลติที่ 2 : ผู๎จบการศึกษาภาคบังคับ 
    ผลผลติที่ 3 : ผู๎จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
    ผลผลติที่ 4 : เด็กพิการได๎รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการพัฒนาสมรรถภาพ 
    ผลผลติที่ 5 : เด็กด๎อยโอกาสไดร๎ับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    ผลผลติที่ 6 : เด็กผู๎มีความสามารพิเศษได๎รับการพัฒนาศักยภาพ  

โครงการโครงการ  
  1.    โครงการพัฒนารปูแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต๎ 
  2.    โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช๎คอมพิวเตอร์แท็บเลต็ 
  3.    โครงการสนับสนุนคาํใช๎จาํยการจัดการศึกษาตัง้แตํแรกเกิดจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
  4.    โครงการคืนครูให๎นักเรียน 
  5.    โครงการพัฒนาครูทั้งระบบเต็มตามศักยภาพ 
  6.    โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
  7.    โครงการมัธยมศึกษาเชงิปฏิบัติการ 

8.    โครงการเตรียมความพร๎อมสูํประชาคมโลก 
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การขับเคลื่อนนโยบาย 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 22 

            วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ ((VViissiioonn))  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ และจัดการศึกษาสูํมาตรฐานสากล 

ภายในปี  2556  

      พันธกิจพันธกิจ  ((MMiissssiioonn))    
พัฒนาและสํงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให๎ผู๎ เรียนระดับมัธยมศึกษาได๎รับการศึกษาอยํางมี

คุณภาพ โดยพัฒนาผู๎เรียนให๎เป็นบุคคลที่มีความรู๎คูํคุณธรรม ตามแนวทางระบอบประชาธิปไตย  มีความสามารถตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมาตรฐานสากล 

  

            เป้าประสงค์เป้าประสงค์  ((GGooaall))  
1. ผู๎เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและมาตรฐานสากล 
2. ประชากรในวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาได๎รับโอกาสในการศึกษาอยํางทั่วถึงและมีคุณภาพ 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎รับการพัฒนาสูํมืออาชีพ และได๎รับสํงเสริมเข๎าสูํวิทยฐานะที่สูงขึ้น 
4. สถานศึกษาจัดการศึกษาได๎คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมาตรฐานการปฏิบัติงาน

โรงเรียนมัธยมศึกษา 
5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและ

เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ โดยการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน 

           กลยุทธ์กลยุทธ์  ((SSttrraatteeggiieess))  
  

 กลยุทธ์ 1  พัฒนาคุณภาพผู๎เรยีนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและตามมาตรฐานสากล เพ่ือสูํความเป็นเลิศ  
กลยุทธ์ 2  ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ ความส านึกในความเป็นชาติไทย รักชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ ตามแนวทางระบอบประชาธิปไตย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ 3  สร๎างโอกาสให๎ผู๎เรียนได๎รับการศึกษาอยํางทั่วถึง ครอบคลุม อยํางมีคุณภาพและได๎รับการพัฒนา

อยํางเต็มศักยภาพ  
กลยุทธ์ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให๎สามารถจัดการเรียนการสอนได๎อยํางมีคุณภาพ

และสนับสนุนสํงเสริมด๎านวิทยฐานะให๎สูงขึ้น 
กลยุทธ์ 5 พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให๎มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา 
กลยุทธ์ 6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาให๎เป็นองค์กรคุณภาพ 

โดยการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน 
  

  ปรัชญาปรัชญา              ร่วมคิด ร่วมท า  มุ่งมั่นพัฒนา 
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                                             ส่วนที่ 3  
กรอบแผนงาน/งบประมาณ  

และโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  

กรอบแผนงาน/งบประมาณ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12  ได๎รับจัดสรรงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2555  

จากแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา งบด าเนินงาน งบประมาณ 7,00,000 บาท (เจ็ดล๎านบาทถ๎วน)    โดยจัดสรร
งบประมาณเพ่ือใช๎ในการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
2555   ซึ่งงบประมาณแยกออกเป็น 2 สํวน ดังนี้ 
 1. งบบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    จ านวน 4,000,000  บาท 
 2. งบเพ่ิมประสิทธิผลกลยุทธ์ (งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) จ านวน  3,000,000  บาท 
 ส าหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษมัธยมศึกษา เขต 12 จัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็น
คําใช๎จํายในการบริหารจัดการในรูปแบบโครงการ/กิจกรรมตําง ๆ ให๎สอดคล๎องกับกลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รายละเอียดดังนี้  
 1. งบบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

1.1 .งบตามความจ าเป็นพื้นฐาน    
 
 
 
 
 
 

  1.2 งบตามภาระงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  - โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา         จ านวน       950,000   บาท 
  - โครงการรองรับงานนโยบายทุกระดับ         จ านวน       900,000   บาท 
              รวมงบประมาณ     1,850,000  บาท 
 2. งบเพ่ิมประสิทธิผลกลยุทธ์ (งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 
  - โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     จ านวน      3,000,000  บาท 
              รวมงบประมาณ     3,000,000  บาท 
 3. งบสนับสนุนจากสพฐ. /หน่วยงานอ่ืน 
  - งบสนับสนุนจากสพฐ.          จ านวน      24,000   บาท 

- องค์การบริหารสํวนจังหวัดนครศรีธรรมราช      จ านวน     1,075,000   บาท 
  - การระดมทรัพยากรของโรงเรียน                   จ านวน       950,000   บาท 
  - อ่ืนๆ                      จ านวน   200,000   บาท 
             รวมงบประมาณ     2,249,000   บาท 
              รวมงบประมาณทั้งสิ้น       9,249,000  บาท 

     1) คําตอบแทน จ านวน 580,000 บาท 
     2) คําใช๎สอย จ านวน 400,000 บาท 
     3) คําวัสดุ จ านวน 420,000 บาท 
     4) คําสาธารณูปโภค จ านวน 750,000 บาท 

รวมงบประมาณ 2,150,000 บาท 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555   
จ าแนกตามกลยุทธ ์ 

 

 งบบริหารจัดการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
กลยุทธ์ สพฐ./สพม. โครงการ งบประมาณ(บาท) ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและ
สํงเสริมความสามารถด๎านเทคโนโลยี
เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎ / 
 1. พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและตาม
มาตรฐานสากล เพ่ือสูํความเป็นเลิศ 

1. นิเทศ ติดตามคุณภาพ 
การจัดการศึกษาโรงเรียน
มัธยมศึกษา 
2. มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา 
ครั้งที่ 22 
 
 

138,739 
 
 

142,000 
 
 
 

กลุํมนิเทศฯ 
 
 
กลุํมนิเทศฯ 
 
 
 

 
 
 
 
- งบอบจ.นศ. 
1,075,000.- 
- จากรร. 
900,000.- 

รวม 2  โครงการ 280,739  1,975,000 
2. ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกใน
ความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  / 
2. ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมจิตสาธารณะ 
ความส านึกในความเป็นชาติไทยรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแนวทาง
ระบอบประชาธิปไตย และวิถีชวีิตตาม
หลักหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. การมอบ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และ
เหรียญจักรพรรดิมาลา 
 

20,836 
 

กลุํมบริหารงาน
บุคคล 

 

รวม 1  โครงการ 20,836   
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาให๎
ทั่วถึงครอบคลุมผู๎เรียนได๎รับโอกาส
ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ/ 
3. สร๎างโอกาสให๎ผู๎เรียนได๎รับการศึกษา
อยํางทั่วถึง ครอบคลุม อยํางมีคุณภาพ
และได๎รับการพัฒนาอยํางเต็มศักยภาพ 

1. คัดเลือกนักเรียนโควตาเข๎า
ศึกษาตํอชั้นม.4 โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา (กทม.) 
 

22,600 กลุํมสํงเสริมฯ  

รวม  1 โครงการ 22,600   
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทั้งระบบให๎สามารถจดัการเรียน
การสอนได๎อยํางมีคุณภาพ/ 
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทั้งระบบ ให๎สามารถจัดการเรียน
การสอนได๎อยํางมีคุณภาพและ
สนับสนุนสํงเสริมด๎านวิทยฐานะให๎สูงขึ้น 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เจ๎าหน๎าที่รับผิดชอบงาน
บุคลากรในโรงเรียน 
2. มุทิตาจิตแกํผู๎เกษียณอายุ
ราชการ ปีงบประมาณ 2555 

30,000 
 

  
100,000 

กลุํมบริหารงาน
บุคคล 
 
กลุํมบริหารงาน
บุคคล 

 

รวม 2  โครงการ 130,000   
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กลยุทธ์ สพฐ./สพม. โครงการ งบประมาณ(บาท) ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
5. พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษา ตามแนว
ทางการกระจายอ านาจ 
ทางการศึกษา หลักธรรมาภิบาล 
เน๎นการมีสํวนรํวมจากทุก  
ภาคสํวนและความรํวมมือกับ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
เพ่ือสํงเสริมและสนับสนุนการ
จัดการศึกษา/   
5. พัฒนาระบบการบริหาร
สถานศึกษาให๎มีคุณภาพ ตาม
มาตรฐานการศึกษา 
6. พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารงานส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาให๎เป็น
องค์กรคุณภาพโดยการมีสํวนรํวม
ของทุกภาคสํวน 

1. ประชุมผู๎บริหารสถานศึกษาและ
ผู๎อ านวยการกลุํมสพม.12 
2. จัดกิจกรรมวันส าคัญ 
3. การเลือกตั้งกรรมการผู๎แทน
ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในก.ค.ศ.สพม.12 
4. การแขํงขันกีฬาสัมพันธ์ 5 สพท. 
5. งานประชาสัมพันธ์ 
6. อบรมการจัดท าประกาศจัดซื้อ
จัดจ๎างในระบบ e-GP 
7. การปรับแผนกลยุทธ์และจัดท า
แผนปฏิบัติการ 
8. ติดตาม ประเมินผลและรายงาน
การจัดการศึกษา สพม.12 
9. พัฒนาข๎อมูลสารสนเทศ สพม.12 
10. พัฒนาระบบการวางแผนและ
บริหารงบประมาณ 
11. ประชุมสัมมนาผู๎บริหารและครู
เพ่ือสร๎างความเข๎าใจในการด าเนินงาน
คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือ
รับรางวัลพระราชทาน 
12. การพัฒนากระบวนการย๎าย
และแตํงตั้งขา๎ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
13.ประชุมสัมมนาเจ๎าหน๎าที่ 
เลื่อนขั้นเงินเดือน 
14. พัฒนางานสนับสนุนระบบ
นิเทศออนไลน์ 

45,050 
 

39,000 
7,735 

 
 

45,750 
10,000 
24,214 

 
11,081 

 
44,500 

 
39,150 

122,474 
 

27,430 
 
 
 

24,000 
 
 

40,000 
 

15,441 

กลุํมอ านวยการ 
 
กลุํมอ านวยการ 
กลุํมอ านวยการ 
 
 
กลุํมอ านวยการ 
กลุํมอ านวยการ 
กลุํมบริหาร
การเงินฯ 
กลุํมนโยบายฯ 
 
กลุํมนโยบายฯ 
 
กลุํมนโยบายฯ 
กลุํมนโยบายฯ 
 
กลุํมสํงเสริมฯ 
 
 
 
กลุํมบริหารงาน
บุคคล 
 
กลุํมบริหารงาน
บุคคล 
กลุํม ICT 

 

รวม 14  โครงการ 495,825   
รวมทั้งสิ้น 20  โครงการ 950,000  1,975,000 
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 งบเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์ 
กลยุทธ์ สพฐ./สพม. โครงการ งบประมาณ(บาท) ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและ
สํงเสริมความสามารถด๎านเทคโนโลยี
เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎ / 
 1. พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและตาม
มาตรฐานสากล เพ่ือสูํความเป็นเลิศ 

1. พลังขับเคลื่อนจุดเน๎นการ
พัฒนาสูํคุณภาพผู๎เรียน 
 
2. พลังเครือขํายศูนย์พัฒนา
วิชาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ผู๎เรียน 
3. พัฒนาศักยภาพ
สถานศึกษาขนาดเล็กสูํ
ประชาคมอาเซียน 
4. สหวิทยาเขตเข๎มแข็ง : 
โรงเรียนระบบดีมีคุณภาพ 

480,000 
 
 

1,057,000 
 
 

150,000 
 
 

1,043,000 

กลุํมนิเทศฯ 
 
 
กลุํมนิเทศฯ 
 
 
กลุํมนิเทศฯ 
 
 
กลุํมนิเทศฯ 

งบประมาณ
จากการระดม
ทรัพยากร 
50,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
งบประมาณอื่น 
200,000 บาท 
 

รวม  4  โครงการ 2,730,000  250,000 
2. ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกใน
ความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  / 
2. ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมจิตสาธารณะ 
ความส านึกในความเป็นชาติไทยรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแนวทาง
ระบอบประชาธิปไตย และวิถีชวีิตตาม
หลักหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. จัดท าข๎อมูลแหลํงเรียนรู๎ 
และภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

55,250 กลุํมสํงเสริมฯ  

รวม  1  โครงการ 55,250   
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาให๎
ทั่วถึงครอบคลุมผู๎เรียนได๎รับโอกาส
ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ/ 
3. สร๎างโอกาสให๎ผู๎เรียนได๎รับการศึกษา
อยํางทั่วถึง ครอบคลุม อยํางมีคุณภาพ
และได๎รับการพัฒนาอยํางเต็มศักยภาพ 

- -   

รวม   โครงการ -   
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กลยุทธ์ สพฐ./สพม. โครงการ งบประมาณ(บาท) ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทั้งระบบให๎สามารถจดัการ
เรียนการสอนได๎อยํางมีคุณภาพ/ 
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทั้งระบบ ให๎สามารถจัดการ
เรียนการสอนได๎อยํางมีคุณภาพ
และสนับสนุนสํงเสริมด๎านวิทย
ฐานะให๎สูงขึ้น 

1. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
และประเมินข๎าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ที่ขอรับการ
ประเมินวิทยฐานะช านาญการ
พิเศษ 

170,000  - งบจาก
โครงการ
รองรับ
นโยบาย
ทุกระดับ 
สพม.12 
82,050 บาท 

รวม 1  โครงการ 170,000   
5. พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษา ตามแนว
ทางการกระจายอ านาจ 
ทางการศึกษา หลักธรรมาภิบาล 
เน๎นการมีสํวนรํวมจากทุก 
ภาคสํวนและความรํวมมือกับ 
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
เพ่ือสํงเสริมและสนับสนุนการ
จัดการศึกษา/  
5. พัฒนาระบบการบริหาร
สถานศึกษาให๎มีคุณภาพ ตาม
มาตรฐานการศึกษา 
6. พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารงานส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาให๎เป็น
องค์กรคุณภาพโดยการมีสํวนรํวม
ของทุกภาคสํวน 

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร๎างความรู๎ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน 
2. พัฒนาศักยภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐของ สพม.12 

61,000 
 
 

65,800 
 
 
 

กลุํมอ านวยการ 
 
 
กลุํมอ านวยการ 

งบสนับสนุน
จาก สพฐ. 
24,000 บาท 

รวม  2 โครงการ 126,800  24,000 
รวมทั้งสิ้น  8  โครงการ 3,082,050  274,000 
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ส่วนที่ 4 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

ปีงบประมาณ 2555 
 
 
 
        โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  ทีส่นอง 
กลยุทธ์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้ง   5  กลยุทธ์  จ านวน  28  โครงการ  ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้าน 
เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 

  จ านวน  6 โครงการ 
กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
จ านวน  2 โครงการ  

กลยุทธ์ที่ 3  ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึงครอบคลุมผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

จ านวน  1 โครงการ 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 

จ านวน  3 โครงการ 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอ านาจทางการศึกษา    

หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

จ านวน  16 โครงการ 
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 งบบริหารจัดการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                             กลยุทธ์ที่ 2กลยุทธ์ที่ 2กลยุทธ์ที่ 2   
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โครงการ  นิเทศ ติดตามคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา 
แผนงบประมาณ  ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
สนองกลยุทธ์สพฐ. 1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและสํงเสริมความสามารถ 
   ด๎านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎ 
สนองกลยุทธ์ สพม.12 1. พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนตาม หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และตามมาตรฐานสากล เพื่อสูํ 
   ความเป็นเลิศ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุํมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางละอองทิพย์  บุณยเกียรติ และศึกษานิเทศก์ทุกคน 
ลักษณะโครงการ ใหมํ 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤศจิกายน  2554 – สิงหาคม  2555 
 

1. หลักการและเหตุผล 
  ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได๎ก าหนดให๎มีการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง  ภายใต๎ยุทธศาสตร์ 

การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได๎ก าหนดทิศทางการ
พัฒนาคุณภาพมัธยมศกึษายุคใหมํ (พ.ศ.2552-2561) เพ่ือให๎โรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงได๎ยกระดับคุณภาพการศึกษา  
มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของสังคมและก๎าวสูํมาตรฐานสากล  พร๎อมรับประชาคมอาเซียน  

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 ต๎องเรํงรัดการนิเทศ  ติดตาม การด าเนินงาน 
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรง ทั้งทางด๎านการบริหารจัดการศึกษา และการจัดการเรียนการสอน 
การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให๎เป็นไปตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แสวงหาจุดรํวมในการนิเทศติดตาม แสวงหาจุดเดํนเพ่ือสร๎างเครือขํายการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาให๎ก๎าวหน๎ายิ่งขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 

  2.1 เพ่ือนิเทศ  ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12 

2.2 เพ่ือแสวงหาจุดเดํน/จุดพัฒนา ของการบริหารจัดการศึกษา และการจัดการเรียนการสอน 
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา  

2.3 เพ่ือพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ทุกคน 
    2.4 เพ่ือสร๎างเครือขํายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมาตรฐานสากล    โรงเรียนในฝัน  
โรงเรียนดีประจ าต าบล  สถานศึกษาพอเพียง  โรงเรียนคุณธรรมชั้นน าฯของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 12 
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3 เป้าหมาย 

3.1  ด้านปริมาณ   
นิเทศ  ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 ทุกโรง 
3.2  ด้านคุณภาพ   

3.2.1  โรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงได๎รับการนิเทศ  ติดตาม และประเมินผลการจัด 
การศึกษา ด๎วยกระบวนการนิเทศ  ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

3.2.2  ศึกษานิเทศก์ทุกคนได๎พัฒนาศักยภาพการนิเทศด๎วยรูปแบบที่หลากหลาย 
3.2.3  พัฒนาเครือขํายการนเิทศทางไกล รองรบัระบบเชื่อมโยงเครือขํายโรงเรียนมาตรฐานสากล   

โรงเรียนในฝัน  โรงเรียนดีประจ าต าบล  สถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนคุณธรรมชั้นน า ได๎แลกเปลี่ยนเรียนรู๎การบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนการสอนอยํางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
4.  การด าเนนิงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมหารือแนวทางการนิเทศเต็มพิกัด   
กลุํมนิเทศฯ 

พฤศจิกายน-ธันวาคม 
2554 

ละอองทิพย์ บุณยเกียรติ 

2 จัดท ากรอบแนวทาง /แผนนิเทศ  ธันวาคม  2554 ละอองทิพย์ บุณยเกียรติ 
3 สร๎างความเข๎าใจ/เครื่องมือนิเทศ  ติดตาม 

โรงเรียนในแตํละกลุํมเป้าหมาย ในสหวิทยาเขต 
ธันวาคม  2554 ศึกษานิเทศก์ทุกคน 

4 นิเทศ  ติดตาม  และประเมินผล มกราคม-กุมภาพันธ์ 2555 
มิถุนายน-สิงหาคม 2555 

ศึกษานิทศก์ทุกคน 

5 พัฒนาการสร๎างเครือขํายการประชุมนิเทศผําน
ระบบ VDO Conference   

มกราคม-สิงหาคม 2555 ไตรรงค์  สาดแว/  
ละอองทิพย์ บุณยเกียรติ 

6 สรุปผลการนิเทศ/น าผลการนิเทศ มาใช๎ในการ
พัฒนาการนิเทศ ในสหวิทยาเขตและสพม.12 

มีนาคม 2555 , 
สิงหาคม 2555 

ศึกษานิเทศก์ทุกคน 

7 รายงานผลการนิเทศของแตํละสหวิทยาเขต มีนาคม 2555 , 
สิงหาคม 2555 

ศึกษานิเทศก์ทุกคน 

8 สรุปภาพรวมของโรงเรียนมัธยมศึกษา สพม.12 มีนาคม 2555 , 
สิงหาคม 2555 

ศึกษานิเทศก์ทุกคน 
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5.  งบประมาณ 

     ใช๎งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  ผลผลิตผู๎จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย  
กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายส าหรับโรงเรียนปกติ  งบด าเนินงาน   จ านวน 138,739 บาท  

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ 
1 คําวัสดุ/คําจัดท าเอกสารประกอบการประชุม 18,739  
2 คําวัสดุใช๎สอย/ ครุภัณฑ์ ICT 50,000  
3 คําพาหนะเดินทางนิเทศ ติดตาม /คําชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง  60,000  
4 รายงานผลการนิเทศของสหวิทยาเขต/สพม.12 10,000  

รวม 138,739  

หมายเหตุ  ขอถัวจํายทุกรายการ 
6. การวัดและประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 
1 ร๎อยละของศึกษานิเทศก์ จัดท ากรอบแนวทางการนิเทศ 

แผนการนิเทศตามภาระหน๎าที่ความรับผิดชอบ 
(กลุํมงาน / กลุํมสาระการเรียนรู๎ / สหวิทยาเขต และ
งานที่ได๎รับมอบหมาย) 

- สังเกตรํองรอยการ
ท างาน 

- เอกสารแผนการ
นิเทศ 

2 จ านวนครั้งของการนิเทศโรงเรียน/ภาคเรียน  - สังเกตรํองรอยการ
ท างาน 

- แผนการนิเทศ 

3 การติดตั้งระบบ VDO Conference ส าหรับการนิเทศ 
ประชุมทางไกล 

- สังเกต - รายงานผลการ
ด าเนินงานติดตั้ง
ระบบ 

4 รายงานผลการนิเทศของกลุํมนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.12 

- สังเกตรํองรอยการ
ท างาน 

- รายงานผลการ
นิเทศ 

5 ร๎อยละของศึกษานิเทศก์ ที่ได๎รับการพัฒนาศักยภาพ  
ในการนิเทศ 

 - สังเกต 
- ประเมินความพึง
พอใจ 

- บันทึกข๎อความ
ขอไปราชการ 

- แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 โรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12 ได๎รับการนิเทศ  

ติดตามการด าเนินงานด๎านการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนให๎มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
  7.2 ศึกษานิเทศก์สามารถนิเทศ ติดตาม เพ่ือแสวงหาจุดเดํน/จุดพัฒนา ของการบริหารจัดการศึกษา และ
การจัดการเรยีนการสอน ของโรงเรียนมัธยมศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  เพ่ือตํอยอดและพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา  
  7.3 ได๎พัฒนาระบบเครือขํายการประชุมนิเทศทางไกลผํานระบบ VDO conference เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนมาตรฐานสากล  โรงเรียนในฝัน  โรงเรียนดีประจ าต าบล   สถานศึกษาพอเพียง  โรงเรียน
คุณธรรมชั้นน าฯ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12 
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โครงการ  มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 22 
แผนงบประมาณ  ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
สนองกลยุทธ์สพฐ. 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและสํงเสริมความสามารถ 
   ด๎านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎ 
สนองกลยุทธ์ สพม.12   1  พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและตามมาตรฐานสากล เพ่ือสูํความ 
   เป็นเลิศ  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุํมเครือขํายสํงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย  

จังหวัดนครศรีธรรมราช และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. ประธานคณะกรรมการกลุํมเครือขํายสํงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา 

    จังหวัดนครศรีธรรมราช  
2. ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12  
3. ผู๎อ านวยการกลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา 
4. ผู๎อ านวยการกลุํมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ลักษณะโครงการ ตํอเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ มิถุนายน - กันยายน  2555 
 

1. หลักการและเหตุผล 
  ด๎วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีนโยบายปฏิรูปการเรียนรู๎  โดยสํงเสริมให๎
โรงเรียนได๎พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู๎เรียนเป็นส าคัญ  เน๎นการน าความรู๎ไปสูํการปฏิบัติอยํางมี
คุณธรรม   ก๎าวทันเทคโนโลยี  มีความสามารถในการแสวงหาวิธีการเรียนรู๎   รู๎จักวิธีการท างานรํวมกับผู๎ อ่ืน  และอยูํใน
สังคมได๎อยํางมีความสุข   
  เพ่ือให๎สถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12 
และสังกัดอ่ืนในจังหวัดนครศรีธรรมราช ได๎มีการแสดงออกทางด๎านวิชาการของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ได๎น าเสนอความสามารถทางวิชาการ   แลกเปลี่ยนเรียนรู๎วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ   ซึ่งเป็นวิธีการสํงเสริมให๎นักเรียน  
ครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎พัฒนาความรู๎  ความสามารถอยํางเต็มศักยภาพ  ตามเจตนารมณ์แหํงพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหํงชาติ  พ.ศ. 2542    กลุํมสํงเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  จึงได๎จัด
งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาขึ้นเพ่ือเป็นเวทีทางวิชาการให๎นักเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได๎แสดง
ความสามารถอยํางเต็มศักยภาพ  
2.  วัตถุประสงค์  
  2.1 เพ่ือพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษา 
  2.2 เพ่ือน าเสนอผลงาน  ความสามารถของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12 และสังกัดอ่ืนในจังหวัดนครศรีธรรมราช  
  2.3  เพ่ือจัดประกวด  แขํงขันทักษะวิชาการ  และความสามารถนักเรียน  
  2.4  เพ่ือประชาสัมพันธ์เผยแพรํผลงานทางวิชาการนักเรียน นวัตกรรมทางการศึกษาของครูและ
สถานศึกษา  ให๎เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ  
  2.5  เพ่ือเชิดชูเกียรติสถานศึกษา   บุคลากรสายบริหาร   ครู  ในสาขาวิชาตําง ๆ 
  2.6 เพ่ือสํงเสริมให๎หนํวยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ชุมชน  ท๎องถิ่นมีสํวนรํวมในการสํงเสริม สนับสนุน
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช  
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 3.  เป้าหมาย 
  3.1 ด้านปริมาณ  
   3.1.1 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12   
จ านวน 99 โรงเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19  นครศรีธรรมราช และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในสังกัดอ่ืน ๆ
เข๎ารํวมกิจกรรม  
    3.1.2  ครู  ผู๎บริหาร  และบุคลากรทางการศึกษา เข๎ารํวมกิจกรรมและชมงาน ประมาณ 
10,000 คน 
   3.1.3 ผู๎ปกครองนักเรียนและประชาชนทั่วไป  หนํวยงานภาครัฐ   ภาคเอกชน  เข๎ารํวม
กิจกรรมและชมงาน  ประมาณ 10,000 คน  
  3.2 ด้านคุณภาพ   
  โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12  สามารถยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาสูํความเป็นเลิศ  โดยการด าเนินกิจกรรมมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา  ครูทุก
กลุํมสาระการเรียนรู๎น าความรู๎ที่ได๎รับไปใช๎ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎อยํางหลากหลาย และมีคุณภาพ 
 4. การด าเนนิงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมผู๎บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สพม.121และ

สังกัดอ่ืนในจังหวัดนครศรีธรรมราช ทุกโรง 
มิถุนายน  2555 สพม.12 

2 ประชุมคณะกรรมการสอบวัดความรู๎ นักเรียนระดับชํวง
ชั้น 2 และ ชํวงชั้นที่ 3   

กรกฎาคม 2555 กลุํมสํงเสริมการจัด
การศึกษา 

3 ประชุมเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการ  กลุํมสาระการเรียนรู๎   กรกฎาคม 2555 กลุํมนิเทศ ติดตามฯ 
 - ก าหนดกิจกรรมการแขํงขันทักษะ 

- กิจกรรมนิทรรศการและผลผลิต 
  

 - การคัดเลือกบุคลากรดีเดํน   
 - การจัดสํงรายชื่อนักเรียนที่เข๎าแขํงขัน 

- การจัดท าสูจิบัตร 
- งบประมาณของแตํละศูนย์ฯ 
- การรายงานผลการแขํงขัน 

  

4 ประชุมประธาน/เลขานุการคณะกรรมการด าเนินงาน 
แตํละคณะ/ฝ่าย   

กรกฎาคม  2555 สมป.จังหวัด / สพม.12 

5 จัดงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา  4-6 สิงหาคม 2555 คณะกรรมการด าเนินงาน/ 
อบจ.นศ. 

6 ประ เ มิ น ผล กา รด า เ นิ น ง านข อ ง สห วิ ท ย า เ ขต /          
ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุํมสาระการเรียนรู๎ 23 ศูนย์ 

กรกฏาคม - 
สิงหาคม 2555 

คณะกรรมการประเมินผล 

7 สรุปและรายงานการด าเนินงาน กันยายน 2555 คณะกรรมการประเมินผล 
8 จัดสํงนักเรียนตัวแทนเข๎าแขํงขันทักษะทางวิชาการและ

จัดนิทรรศการระดับภาคใต๎ครั้งท่ี 61 ณ จังหวัดภูเก็ต 
ธันวาคม 2555 สพม.12 

9 จัดสํงนักเรียนตัวแทนเข๎าแขํงขันทักษะทางวิชาการ ระดับชาติ มกราคม 2555 สพม.12 
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5. งบประมาณ 
 5.1 ใช๎งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  ผลผลิตผูจ๎บการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายส าหรับโรงเรียนปกติ   งบด าเนินงาน  จ านวน  142,000  บาท 
 5.2 งบประมาณท่ีได๎รับจากการระดมทรัพยากรของโรงเรียนจ านวน 99 โรงเรียน  จ านวนนักเรียน  
60,000 รายหัว นักเรียนคนละ 15 บาท   จ านวน   900,000  บาท 
    5.3 งบสนับสนุนจากองค์การบริหารสํวนจังหวัดนครศรีธรรมราช  จ านวน  1,075,000  บาท 
รวมงบประมาณท้ังสิ้น   2,117,000  บาท 
 

ที ่ รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ 
1 ประชุมผู๎บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา   

- คําอาหารกลางวัน อาหารวํางและเครื่องดื่ม 
7,000  

2 ประชุมคณะกรรมการสอบวัดความรู๎ นักเรียนระดับชํวงชั้น 2 และ  
ชํวงชั้นที่ 3   
- คําอาหารกลางวัน อาหารวํางและเครื่องดื่ม 

5,000  

3 คําใช๎จํายในการด าเนินการประชุมของศูนย์พัฒนาวิชาการ  กลุํมสาระ
การเรียนรู๎ ศูนย์ละ 5,000 บาท (35 ศูนย์ x 5,000  บาท) 

175,000  

4 คําใช๎จํายในการด าเนินการประชุมประธาน/เลขานุการคณะกรรมการ
ด าเนินงานแตํละคณะ/ฝ่าย   

5,000  

5 คําใช๎จํายในการจัดงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา  1,400,000  
6 คําจัดท าประเมินผลการด าเนินงานของสหวิทยาเขต/ ศูนย์พัฒนา

วิชาการกลุํมสาระการเรียนรู๎ 23 ศูนย ์
5,000  

7 คําใช๎จํายในการจัดท าสรุปและรายงานการด าเนินงาน 10,000  
8 คําใช๎จํายในการจัดสํงนักเรียนตัวแทนเข๎าแขํงขันทักษะทางวิชาการ

และจัดนิทรรศการระดับภาคใต๎ครั้งท่ี 61 ณ จังหวัดภูเก็ต 
300,000  

9 คําใช๎จํายในการจัดสํงนักเรียนตัวแทนเข๎าแขํงขันทักษะทางวิชาการ 
ระดับชาติ 

300,000  

รวม 2,117,000  
 

หมายเหตุ   ขอถัวจํายทุกรายการ 

6. การวัดและประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 
1 
 

นักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมการแขํงขันทักษะ
ทางวิชาการได๎แสดงศักยภาพได๎เต็ม
ความสามารถ  

รายงานผลการแขํงขัน แบบรายงาน 

2 นักเรียนและครูได๎น าประสบการณ์ความรู๎
จากการเข๎ารํวกิจกรรมไปสร๎างองค์ความรู๎
ด๎วยตนเอง 

สอบถาม  แบบสอบถาม 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ได๎น าเสนอ
ผลงาน  ความสามารถเต็มตามศักยภาพของตนเอง    
 7.2  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ได๎เข๎ารํวม
การแขํงขันทักษะวิชาการ  และความสามารถนักเรียน  
 7.3  ประชาสัมพันธ์เผยแพรํผลงานทางวิชาการนักเรียน  นวัตกรรมทางการศึกษาของครู  และสถานศึกษา  
ให๎เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ  
 7.4  เชิดชูเกียรติสถานศึกษา   บุคลากรสายบริหาร   ครู  ในสาขาวิชาตําง ๆ 
 7.5  สํงเสริมให๎หนํวยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ชุมชน  ท๎องถิ่นมีสํวนรํวมในการสํงเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช  
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                                               กลยุทธ์ที่ 2กลยุทธ์ที่ 2กลยุทธ์ที่ 2   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  28                                                                                             แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555 

 
โครงการ   การมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา 
แผนงาน   ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

สนองกลยุทธ์  สพฐ.      2  ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

สนองกลยุทธ์  สพม.12 2  ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ ความส านึกในความเป็นชาติไทย รักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแนวทางระบอบประชาธิปไตย และวิถีชีวิตตามหลัก
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

หน่ว หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุํมบริหารงานบุคคล  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12  
ผู้รับผิดชอบ   1. นายสุรศักดิ์  ชํวยเกิด  2. นางวันเพ็ญ  ด าแก๎ว  
ลักษณะของโครงการ  ใหมํ 
ระยะเวลาด าเนินการ  1  ตุลาคม 2554  -  30  กันยายน 2555 

1. หลักการและเหตุผล 
การเสริมสร๎างขวัญและก าลังใจแกํบุคลากรทางการศึกษาเป็นสิ่งที่ต๎องให๎ความส าคัญเป็นอยํางยิ่ง  

เพราะเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาคนให๎มีคุณภาพ พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542  ได๎บัญญัติให๎
กระทรวงจัดให๎มีการเสริมสร๎างขวัญและก าลังใจแกํข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ซึ่งเป็นบุคคลที่มี
ความส าคัญในด๎านการศึกษาเป็นอยํางมาก    การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให๎แกํข๎าราชการในสังกัด   
เป็นสํวนหนึ่งของการเสริมสร๎างขวัญและก าลังใจแกํข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เพ่ือให๎เหมาะสมแกํเกียรติยศ สร๎างความ รู๎สึกภาคภูมิใจให๎แกํผู๎ที่ได๎รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์   
อันเป็นเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศอยํางสูง   และเพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานแกํข๎าราชการครูแ ละ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู๎เรียนตํอไป   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12  จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น 
2.วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให๎ข๎าราชการในสังกัด ที่ได๎รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  มีความส านึกในพระมหา 
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว  มีความรู๎สึกภาคภูมิใจ  ปิติยินดี  และเป็นเกียรติในการรับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา  

2.2 เพ่ือพัฒนาข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให๎ปฏิบัติงานและปฏิบัติตนเป็นตัวอยํางที่ดี    
มีความเหมาะสมที่จะได๎รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์   และสามารถรักษาคุณงามความดีนี้ไว๎อยํางตํอเนื่อง
และยั่งยืน 
3. เป้าหมาย 
                     3.1 ด้านปรมิาณ 
                3.1.1 ผู๎ได๎รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจ าปี 2552 จ านวน 300  คน ได๎เข๎ารํวม
พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
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3.2 ด้านคุณภาพ 
         3.2.1 ข๎าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได๎รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มี
ความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว  มีความรู๎สึกเป็นเกียรติ และภาคภูมิใจในการรับ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา   
        3.2.2 ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได๎รับการเสริมแรงจูงใจให๎ปฏิบัติงาน 
และปฏิบัติตนเป็นตัวอยํางที่ดี  อยํางตํอเนื่องและยั่งยืน 

4. การด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม วัน  เดือน  ปี ผู้รับผิดชอบ 
1 เสนอขออนุมัติโครงการ กรกฎาคม 2555 วันเพ็ญ  ด าแก๎ว 
2 แตํงตั้งคณะท างาน สิงหาคม  2555 วันเพ็ญ  ด าแก๎ว 
3 แจ๎งสถานศึกษา สิงหาคม  2555 วันเพ็ญ  ด าแก๎ว 
4 ประชุมคณะท างาน กันยายน  2555 ผอ.สพม.12 
6 ด าเนินการมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์  300  คน พฤศจิกายน  2555 คณะท างาน 
7 ประเมินผลและสรุปผล พฤศจิกายน  2555 คณะท างาน 

 5.     งบประมาณ    
            ใช๎งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  ผลผลิตผู๎จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย  

กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายส าหรับโรงเรียนปกติ  งบด าเนินงาน   จ านวน  20,836  บาท  

ที ่
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ 

1 
 

ประชุมคณะท างาน 
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่มส าหรับผู๎เข๎ารํวมประชุม 
(300 คน x 25 บาท x 1 มื้อ) 
- คําจัด/ตกแตํงสถานที่ 
 

 
7,500 

 
13,336 

 

 

รวม 20,836  
หมายเหตุ  ขอถัวจํายทุกรายการ 
 

6. การประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 
1 
2 

จ านวนผู๎เข๎ารํวมพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ผู๎ได๎รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มีความ 
ภาคภูมิใจ มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและปฏิบัติ
ตนเป็นตัวอยํางที่ดี อยํางตํอเนื่องและยั่งยืน 

- ตรวจนับรายชื่อ 
-  การสังเกต 
-  การสอบถาม 

 

- บัญชีรายชื่อ 
- แบบบันทึกการสังเกต 
- แบบสอบถาม 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

   7.1  ข๎าราชการที่เข๎ารํวมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์    มีความภาคภูมิใจ และส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว 
       7.2  ข๎าราชการที่เข๎ารํวมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  มีแรงจูงใจที่จะอุทิศตนเพ่ือประโยชน์
สํวนรวมและประเทศชาติ  และมีก าลังใจในการปฏิบัติหน๎าที่ให๎เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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      กลยุทธ์ที่ 3กลยุทธ์ที่ 3กลยุทธ์ที่ 3   
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โครงการ  คัดเลือกนักเรียนโควตาเข๎าศึกษาตํอชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา    

(กรุงเทพมหานคร) 
แผนงานงบประมาณ ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพฐ. 3  ขยายโอกาสทางการศึกษาให๎ทั่วถึง ครอบคลุม ผู๎เรียนได๎รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตาม 
   ศักยภาพ 

สนองกลยุทธ์ สพม.12 3 สร๎างโอกาสให๎ผู๎เรียนได๎รับการศึกษาอยํางทั่วถึง ครอบคลุมอยํางมีคุณภาพและได๎รับการ
พัฒนาอยํางเต็มศักยภาพ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12      
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1.นางสาวพรทิพย์  เกิดสม    2.นางกันยา   อักษรทอง 
ลักษณะโครงการ  ใหมํ 
ระยะเวลาด าเนินงาน  พฤศจิกายน   2554    -   กันยายน   2555 

1. หลักการและเหตุผล 
           ตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  ให๎โรงเรียนที่เปิดสอนเฉพาะชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  รับนักเรียนเข๎าเรียนตํอชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โดยการ
สอบคัดเลือกรับนักเรียนโควตา และความสามารถพิเศษ 

ดังนั้น เพ่ือให๎การด าเนินงานการรับนักเรียนโควตา และความสามารถพิเศษเข๎าเรียนตํอชั้นมัธยมศึกษาปีที่4  
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  โดยการสอบคัดเลือก  ให๎มีประสิทธิภาพ  จึงสมควรจัดให๎มีโครงการนี้ขึ้น 
2.  วัตถุประสงค์ 
    2.1  เพ่ือให๎การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนโควตาและความสามารถพิเศษ เข๎าเรียนตํอ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  เป็นไปด๎วยความถูกต๎อง  และมีประสิทธิภาพ 

2.2  เพื่อให๎การด าเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนโควตาและความสามารถพิเศษ เข๎าเรียนตํอ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว๎  

3.  เป้าหมาย 
           3.1  ด้านปริมาณ    

นักเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช และพัทลุง ทุกสังกัด สามารถสมัครสอบคัดเลือกโควตา  และ 
ความสามารถพิเศษ  เข๎าเรียนตํอชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  จ านวน 100  คน 

    3.2  ด้านคุณภาพ    
การด าเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนโควตา และความสามารถพิเศษ เข๎าเรียนตํอชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
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4.  การด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

เสนอขออนุมัติโครงการ 
แตํงตั้งคณะท างาน 
แจ๎งสถานศึกษา 
ประชุมคณะท างาน 
ด าเนินการรับสมัครสอบ 
ด าเนินการสอบคัดเลือก 
สรุปและรายงานผล  

พฤศจิกายน  2554 
ธันวาคม  2554 
ธันวาคม  2554 
มกราคม- 2555 
มกราคม 2555 

มกราคม- มีนาคม 2555 
มกราคม- กันยายน 2555 

กันยา  อักษรทอง 
กันยา  อักษรทอง 
กันยา  อักษรทอง 
กันยา  อักษรทอง 

คณะท างาน 
คณะท างาน 
คณะท างาน 

 

5.  งบประมาณ   
ใช๎งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา   ผลผลิตผู๎จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย  

กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายส าหรับโรงเรียนปกติ  งบด าเนินงาน   จ านวน  22,600  บาท 
ที ่ รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ 

1 คําใช๎จํายคณะกรรมการในการด าเนินการสอบคัดเลือก  
- คําวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินการสอบฯ  
- กรรมการออกข๎อสอบ (5 วิชา X 1,000 บาท) 
- กรรมการจัดท าข๎อสอบ (5 คน X 400 บาท X 1 วัน) 
- กรรมการอ านวยการสนามสอบ ( 3 คน X 400 บาท X 1 วัน) 
- กรรมการกลาง (3 คน X 400 บาท X 1 วัน) 
- กรรมการคุมสอบ  (3 ห๎อง X 6 คน X 400 บาท X 1 วัน) 
- กรรมการจัดสนามสอบ รักษาข๎อสอบ ( 3 คน X 400 บาท X 1 วัน) 
- กรรมการตรวจกระดาษค าตอบและประมวลผล (5 วิชา X 100 คน X 4บาท) 

 
2,800 
5,000 
2,000 
1,200 
1,200 
7,200 
1,200 
2,000 

 
 
 

รวม 22,600  

หมายเหตุ      ขอถัวจํายทุกรายการ    
 

6.   การวัดและประเมินผล 
   

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 
1 
 
 
2 

จ านวนนักเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช และพัทลุง สมัครสอบ
คัดเลือกโควตา และความสามารถพิเศษ เข๎าเรียนตํอชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา   
การด าเนินการสอบคัดเลือกโควตา และวามสามารถพิเศษ เข๎าเรียนตํอ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

 
- แบทดสอบ 
 

 
- แบบประเมินผล 
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7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 มีนักเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช และพัทลุง ทุกสังกัด สมัครสอบคัดเลือกโควตา  และ 

ความสามารถพิเศษ เข๎าเรียนตํอชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรยีนเตรยีมอุดมศึกษา ประมาณ 100 คน 
7.2 การด าเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนโควตาและความสามารถพิเศษ เข๎าเรียนตํอในโรงเรียน 

เตรียมอุดมศึกษา  ได๎อยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
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กลยุทธ์ที่ กลยุทธ์ที่ กลยุทธ์ที่ 444 
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โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ๎าหน๎าที่รับผิดชอบงานบุคลากรในโรงเรียน 
แผนงบประมาณ   แผนงานโอกาสและพัฒนาการศึกษา                      
สนองกลยุทธ์  สพฐ.      4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ ให๎สามารถจัดการเรียนการสอน 

ได๎อยํางมีคุณภาพ  
สนองกลยุทธ์  สพม.12 4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ ให๎สามารถจัดการเรียนการสอน                                 

ได๎อยํางมีคุณภาพและสนับสนุนสํงเสริมด๎านวิทยฐานะให๎สูงขึ้น 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุํมบริหารงานบุคคล  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12 
ลักษณะโครงการ  ใหมํ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1.  นายสุรศักดิ์  ชํวยเกิด    2.  นางสาวสาคร  สุภัทรประทีป    
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  2554  -  กันยายน  2555  

1.  หลักการและเหตุผล 
คนเป็นสินทรัพย์ที่มีคํายิ่งขององค์กรและมีความจ าเป็นต๎องบ ารุงรักษาให๎อยูํกับองค์กรอยํางมีความสุข 

และปฏิบัติงานในหน๎าที่ที่รับผิดชอบให๎เกิดประโยชน์สูงสุด  พร๎อมทั้งได๎รับการพัฒนาให๎เป็นผู๎มีคุณภาพและ
เจริญก๎าวหน๎าในหน๎าที่ราชการ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให๎ความรู๎ความสามารถในด๎านเทคนิควิธีปฏิบัติตําง  ๆ มี
วิสัยทัศน์  มีทัศนคติและพฤติกรรมในการท างานที่ดี  การท างานที่โปรํงใส  บริสุทธิ์  ยุติธรรม  มีความรู๎ด๎านระเบียบ   
กฎหมาย  นโยบาย  ซึ่งเป็นความรู๎อีกสํวนหนึ่งที่จะต๎องเติมเต็มและเตรียมพร๎อมที่จะให๎ทรัพยากรบุคคลเหลํานี้ได๎
ปฏิบัติหน๎าที่อยํางถูกต๎อง  ประกอบกับระเบียบปฏิบัติราชการและประสิทธิภาพของบุคลากร  ชํวยยกระดับ
ความสามารถในการปฏิบัติงานให๎เป็นไปตามทิศทาง  และเป้าหมายที่องค์กรต๎องการ  จึงได๎จัดให๎มีโครงการนี้ขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์ 
           2.1  เจ๎าหน๎าที่ที่ปฏิบัติงานบุคลากรในโรงเรียน จ านวน 99 คน ได๎พัฒนาโดยประชุมเชิงปฏิบัติการ  
เพ่ือให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจ เกิดทักษะในการปฏิบัติงานของสถานศึกษาเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานบริหารงานบุคคล  
งานข๎อมูลและสารสนเทศ  และความรู๎พ้ืนฐานในภารกิจของสถานศึกษา 
      2.2   ได๎มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวํางเจ๎าหน๎าที่ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนและเจ๎าหน๎าที่ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ท าให๎การปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกันท าให๎งานมีประสิทธิภาพ 
                2.3   สํงเสริมให๎รู๎จักหาเทคนิควิธีการ  นวัตกรรม  รวมถึงเทคโนโลยีมาปรับใช๎ในการปฏิบัติงานเพื่อ 
กระตุ๎นให๎สถานศึกษาได๎มีการพัฒนางานเป็นการบ ารุงขวัญและก าลังใจแกํข๎าราชการ 

3.  เป้าหมาย 
  3.1  ด้านปริมาณ 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ๎าหน๎าที่ที่รับผิดชอบงานบุคคลในโรงเรียน  จ านวน  99  คน และ 
เจ๎าหน๎าที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12       จ านวน  20  คน 
  3.2 ด้านคุณภาพ 

เจ๎าหน๎าที่ท่ีรับผิดชอบงานบุคคลในโรงเรียน  มีความรู๎ ความเข๎าใจในงานสารบรรณ งาน 
บริหารบุคคล งานข๎อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา ท าให๎การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
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4.  การด าเนินการ    

ที ่
กิจกรรม 

วัน  เดือน  ปี ผู้รับผิดชอบ 

1 เสนอขออนุมัติโครงการ มกราคม 2555 สาคร สุภัทรประทีป 
2 แตํงตั้งคณะท างาน มิถุนายน  2555 สาคร สุภัทรประทีป 
3 แจ๎งสถานศึกษา มิถุนายน 2555 สาคร สุภัทรประทีป 
4 จัดท าเอกสาร กรกฎาคม  2555 คณะท างาน 
5 ประชุมคณะท างาน กรกฎาคม  2555 ผอ.สพม.12 
6 จัดอบรมพัฒนาบุคลากร  จ านวน  99 คน สิงหาคม  2555 คณะท างาน 
7 ประเมินผลและสรุปผล กันยายน  2555 คณะท างาน 

 
5.  งบประมาณ     
                     ใช๎งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  ผลผลิตผู๎จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย  
กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายส าหรับโรงเรียนปกติ  งบด าเนินงาน   จ านวน    30,000 บาท    
ที ่ รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ 
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ๎าหน๎าที่ที่รับผิดชอบงานบุคคลใน

โรงเรียน  จ านวน  99  คน  จ านวน 1 วัน 
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  (99 คน X 25 บาท  X  2  มื้อ) 

 
 

 4,950 

 

 - คําอาหารกลางวัน  (99 คน X 150 บาท X 1 มื้อ)   
- คําวัสดุ / คําจัดท าเอกสาร 
- คําวิทยากร 

14,850 
         5,000 
         5,200 

 

รวม 30,000  

หมายเหตุ   ขอถัวจํายทุกรายการ 

6.  การวัดและประเมินผล 
ที ่ ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือที่ใช้ 
1 
 

บุคลากรในสังกัด มีความรู๎ ความเข๎าใจในการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ที่ได๎รับมอบหมายอยํางมีประสิทธิภาพ 

ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน 

แบบประเมิน 

2 บุคลากรในสังกัดท่ีผํานการพัฒนา ปฏิบัติหน๎าที่ด๎วยจิตส านึกท่ีดีงาม  
มีความรับผิดชอบ  มุํงถึงประโยชน์สํวนรวมเป็นที่ตั้ง 

ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน 
 

แบบประเมิน 

 
 
 
 



  38                                                                                             แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555 

 
 
 
7. ผลที่คาดวําจะได๎รับ 
 7.1  เจ๎าหน๎าที่ธุรการของโรงเรียน  มีความรู๎ความเข๎าใจในการปฏิบัติงาน 
 7.2  โรงเรียนมีแนวทางในการปฏิบัติงานที่ตรงกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  ท าให๎งาน
มีประสิทธิภาพ 
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โครงการ   มุทิตาจิตแกํผู๎เกษียณอายุราชการ  ปีงบประมาณ 2555 
แผนงาน   ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
สนองกลยุทธ์  สพฐ.     4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ ให๎สามารถจัดการเรียนการสอน 

ได๎อยํางมีคุณภาพ  
สนองกลยุทธ์  สพม.12 4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ ให๎สามารถจัดการเรียนการสอน                                 

ได๎อยํางมีคุณภาพและสนับสนุนสํงเสริมด๎านวิทยฐานะให๎สูงขึ้น 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุํมบริหารงานบุคคล  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นายสุรศักดิ์ ชํวยเกิด   2.นางสาวสาคร สุภัทรประทีป 
ลักษณะโครงการ  ใหมํ 
ระยะเวลาด าเนินการ  กรกฎคม - 30  กันยายน  2555 

1.  หลักการและเหตุผล 
  ด๎วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  ได๎ตระหนักถึงความส าคัญของข๎าราชการและ
ลูกจ๎างประจ า  ที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์  และจะต๎องพ๎นจากราชการ  เนื่องจากเกษียณอายุราชการ  เมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555    ซึ่งบุคคลเหลํานี้เป็นผู๎ที่ได๎ปฏิบัติหน๎าที่ราชการมาด๎วยความมั่นคง  วิริยะ  อุตสาหะ  และ
อุทิศตนเพื่อประโยชน์สํวนรวมให๎แกํวงการศึกษาด๎วยดีมาโดยตลอด  เพ่ือเป็นการเชิดชูเกียรติและแสดงมุทิตาจิตระลึก
ถึงคุณงามความดีของผู๎ที่เกษียณอายุราชการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์ 
  2.1  เพื่อแสดงความขอบคุณ  ความรัก  และความผูกพันตํอผู๎เกษียณอายุราชการ 
  2.2  เพือ่เป็นการเพ่ิมพูนขวัญ  ก าลังใจ  แกํผู๎เกษียณอายุราชการ 
  2.3  เพื่อแสดงออกถึงวัฒนธรรมตํอผู๎ที่เสียสละและอุทิศตนตํอทางราชการ 

3.  เป้าหมาย 
  3.1  ด้านปริมาณ 
   ข๎าราชการที่เกษียณอายุราชการ จ านวน  100   คน และลูกจ๎างประจ าที่เกษียณอายุราชการ  
จ านวน  8   คน เข๎ารํวมประชุม และได๎รับการเชิดชูเกียรติ   
  3.2  ด้านคุณภาพ 
   3.2.1  ข๎าราชการและลูกจ๎างประจ าที่เกษียณอายุราชการ ยินดีและภาคภูมิใจที่ได๎รับราชการ
เพ่ือประเทศชาติมานาน  จนเป็นเกียรติประวัติของตนเองและครอบครัว 
   3.2.2  ข๎าราชการและลูกจ๎างประจ าที่เกษียณอายุราชการ เป็นแบบอยํางที่ดใีห๎แกํข๎าราชการ
และลูกจ๎างประจ าในสังกัดตํอไป 

3.2.3  ข๎าราชการและลูกจ๎างประจ าที่เกษียณอายุราชการ เกิดจิตส านึกและมีความตระหนัก 
ในการปฏิบัติหน๎าที่ของตนตลอดทั้งมีความรัก สามัคคีในหมูํคณะ 
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4. การด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม วัน  เดือน  ปี ผู้รับผิดชอบ 
1 เสนอขออนุมัติโครงการ กรกฎาคม 2555 สาคร สุภัทรประทีป 
2 แตํงตั้งคณะท างาน สิงหาคม  2555 สาคร สุภัทรประทีป 
3 แจ๎งสถานศึกษา สิงหาคม  2555 สาคร สุภัทรประทีป  
4 ประชุมคณะท างาน กันยายน  2555 ผอ.สพม.12 
6 จัดพิธีมอบเกียรติคุณบัตรและแสดงมุทิตาจิต กันยายน 2555 คณะท างาน 
7 ประเมินผลและสรุปผล ตุลาคม  2555 คณะท างาน   

 
     5. งบประมาณ 
   ใช๎งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ผลผลิตผู๎จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายส าหรับโรงเรียนปกติ งบด าเนินงาน จ านวน   100,000  บาท  
 

 

หมายเหตุ  ขอถัวจํายทุกรายการ 
 
 
 
 

ที ่ รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ 
 
1 
 
 
 
1 
 

ขั้นเตรียมการ 
ประชุมคณะท างาน จ านวน 20 คน เวลา 1 วัน 
- คําอาหารกลางวัน อาหารวํางและเครื่องดื่ม 
(20 คน x 150 บาท x 1 วัน) 
ขั้นด าเนินการ 
ประชุมจัดงานแสดงมุทิตาจิตและประกาศเกียรติ 
คุณบัตร จ านวน 100 คน เวลา 1 วัน 
- คําอาหารกลางวัน อาหารวํางและเครื่องดื่ม 
(100 คน x 150 บาท x 1 วัน) 
- คําหนังสือที่ระลึก (100 เลํม x 300 บาท) 
- คําจัดท าเกียรติบัตร 
- คําวัสดุ/ของที่ระลึก 
- คําสถานที่ 
 
 

 
 

3,000 
 
 
 
 

15,000 
 

30,000 
20,000 
20,000 
12,000 

 

รวม 100,000  
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  6. การประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 
1 
 
 
2 
 
 
3 

ผู๎เกษียณอายุราชการ  ยินดีและภาคภูมิใจที่ได๎รับราชการ  
เพ่ือประเทศชาติมานาน จนเป็นเกียรติประวัติของตนเอง
และครอบครัว 
ผู๎เกษียณอายุราชการเป็นแบบอยํางทีด่ีให๎เยาวชนคนรุํน
หลังในการปฏิบัติหน๎าที่ด๎วยความวิริยะ อุตสาหะ และ
และอุทิศตนเพ่ือประโยชน์สํวนรวมให๎แกํวงการศึกษา 
ผู๎เกษียณอายุราชการและผู๎เข๎ารํวมพิธีมีความรัก สามัคคี 

- ตรวจนับรายชื่อ 
 
 
- การสังเกต 
 
 
- การสอบถาม 

- บัญชีรายชื่อ 
 
 
- แบบบันทึกการสังเกต 
 
 
- แบบสอบถาม 

 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ข๎าราชการและลูกจ๎างประจ าที่เกษียณอายุ  รู๎สึกภาคภูมิใจในเกียรติประวัติ  คุณความดีที่ได๎ท าคุณประโยชน์
ให๎แกํวงการศึกษา  และให๎ความรํวมมือในการพัฒนาการศึกษาตํอไป 
    7.2 ข๎าราชการและลูกจ๎างประจ าที่เกษียณอายุ  มีขวัญและก าลังใจ ในการด าเนินชีวิตภายหลังเกษียณอายุ
ราชการ 
 7.3  ผู๎เกษียณอายุราชการ และผู๎รํวมงานมีความพึงพอใจและประทับใจที่ได๎มีโอกาสรํวมแสดงมุทิตาจิตท าให๎
เกิดความรัก สามัคคีในหมูํคณะ 
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กลยุทธ์ที่ กลยุทธ์ที่ กลยุทธ์ที่ 555 
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โครงการ ประชุมผู๎บริหารสถานศึกษาและผู๎อ านวยการกลุํม สพม.12 
แผนงบประมาณ ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพฐ. 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอ านาจทางการศึกษา 

หลักธรรมาภิบาล เน๎นการมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวนและความรํวมมือกับองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น เพ่ือสํงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา   

สนองกลยุทธ์ สพม.12 5 พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให๎มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา 
6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาให๎เป็นองค์กร
คุณภาพโดยการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุํมอ านวยการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  12   
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางศรีสมร  ชัยมุสิก   4. นางฉวีวรรณ   เรืองเกิด 

2. นางเพ็ญศรี  ศิริวรรณ  5. นางสาวอภิญญา  ไชยรรงค์ 
3. นางสุจารี  สินภิบาล    6. นายธรรมรัตน์  นวลเขียว 

ลักษณะโครงการ ตํอเนื่อง                                           
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม   2554   -   กันยายน  2555 

1. หลักการและเหตุผล 
  รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ผู๎บริหารสถานศึกษา   ประธานคณะกรรมการกลุํม
เครือขํายสถานศึกษา ผู๎อ านวยการกลุํม  เจ๎าหน๎าที่   ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 นับเป็นหัวใจ
ส าคัญของการน านโยบายส าคัญ ๆ  ที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการศึกษาไปสูํการปฏิบัติ  ซึ่งบุคลากรเหลํานี้จะต๎องมีความรู๎ 
ความเข๎าใจในเรื่องนโยบายและแนวทางในการด าเนินกิจกรรมทางการศึกษา ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อน
ตลอดเวลา  เพ่ือจะได๎น าไปขยายผลในโรงเรียนและกลุํมงาน  จึงเป็นเรื่องส าคัญที่จะต๎องมีการประชุม พบปะชี้แจง  
รับทราบนโยบาย ประเด็นปัญหา รับฟังความคิดเห็น ข๎อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนทัศนะซึ่งกันและกัน เพ่ือให๎สามารถ
ด าเนินกิจกรรมตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12   ให๎ไปสูํ
เป้าหมายที่วางไว๎โดยรวมและด๎วยความรํวมมือกันของทุก ๆ ฝ่าย  จึงเป็นการสมควรอยํางยิ่งที่จะต๎องจัดโครงการ
ประชุมรองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    ผู๎บริหารสถานศึกษา ประธานคณะกรรมการ    กลุํมเครือขําย
สถานศึกษา   ผู๎อ านวยการกลุํมและเจ๎าหน๎าที่ ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12  ขึ้น 
2.วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือให๎บุคลากรในสังกัดรับทราบนโยบายและแนวทางในการด าเนินกิจกรรมทางการศึกษา  
น านโยบายจุดเน๎นการบริหารและแนวปฏิบัติที่เก่ียวข๎องไปใช๎ในการปฏิบัติงานอยํางถูกต๎องเป็นแนวเดียวกัน  
  2.2  เพ่ือให๎ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  12  เป็นองค์กรที่มีระบบการท างาน  ที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความคลํองตัว ยืดหยุํน ผู๎เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปได๎รับ
บริการที่ดีและมีคุณภาพ 
3. เป้าหมาย 
  3.1 ด้านปริมาณ 
       3.1.1. ประชุมผู๎บริหารสถานศึกษาและผู๎อ านวยการกลุํม จ านวน 120 คนจ านวน 9 ครั้ง 

     3.1.2  ประชุมประธานสหวิทยาเขต และผู๎อ านวยการกลุํม   จ านวน  25  คน  จ านวน   25 คน 9  ครั้ง 
     3.1.3 ประชุมรองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและผู๎อ านวยการกลุํม  จ านวน  15  คน    

จ านวน    9   ครั้ง    
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      3.1.4  ประชุมเจ๎าหน๎าที่ส านักงาน จ านวน  60 คน  จ านวน  3  ครั้ง เพ่ือมอบนโยบาย 
และแนวทางในการปฏิบัติงาน  
  3.2 ด้านคุณภาพ 

     3.2.1  รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ผู๎บริหารสถานศึกษา   ประธาน 
คณะกรรมการกลุํมเครือขํายสถานศึกษา ผู๎อ านวยการกลุํม และเจ๎าหน๎าที่   น านโยบายจุดเน๎นการบริหารและแนว
ปฏิบัติที่เกี่ยวข๎องไปใช๎ในการปฏิบัติงานอยํางถูกต๎องเป็นแนวเดียวกัน และสามารถน าไปปฏิบัติได๎ทันตามก าหนดและ
เป็นสื่อกลางในการพบปะปรึกษาหารือ  โดยระดมความคิดในการแก๎ปัญหารํวมกัน และเพ่ือเสริมสร๎างความเข๎าใจอันดี
ระหวํางบุคลากรในสังกัดเดียวกัน  อันที่จะกํอให๎เกิดศักยภาพที่ดีในการพัฒนาคุณภาพ   การจัดการศึกษาให๎มี
ประสิทธิภาพ 

     3.2.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  12  เป็นองค์กรที่มีระบบการท างานที่มี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความคลํองตัว ยืดหยุํน ผู๎เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปได๎รับ
บริการที่ดีและมีคุณภาพ 
 

4. การด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู๎รับผิดชอบ 
1 จัดท าโครงการปฏิทินก าหนดวันประชุม ตุลาคม  2554 สุจารี  สนิภิบาล/ 

เพ็ญศรี  ศริิวรรณ 
2 แจ๎งก าหนดการให๎ผู๎เข๎าประชุมทราบ ทุกเดือนกํอนการประชุม 7 วัน เพ็ญศรี  ศิริวรรณ 
3 ประชุมคณะท างานเพ่ือก าหนดเนื้อหาสาระ

ในการประชุม 
กํอนจัดท าระเบียบวาระ 

การประชุม 
ผอ.สพม.เขต 12 

4 ประสานในเรื่องสถานที่ อาหารวํางเครื่องดื่ม กํอนการประชุม  5 วัน คณะท างาน 
5 จัดท าเอกสารประกอบการประชุม กํอนการประชุม 5 วัน คณะท างาน 
6 ด าเนินการประชุม (ตามปฏิทิน) 

- ประชุมผู๎บริหารสถานศึกษาและ
ผู๎อ านวยการกลุํม จ านวน  120 คน 
 
- ประชุมประธานคณะกรรมการสหวิทยาเขต 
16 สหวิทยาเขต และผู๎อ านวยการกลุํม 
จ านวน 25 คน                        
- ประชุมรองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและผู๎อ านวยการกลุํม จ านวน  15 คน 
 
- ประชุมเจ๎าหน๎าที่ส านักงานจ านวน  60  คน                                                             
 

 
13 ม.ค.,20 ก.พ., 23 มี.ค., 27 เม.ย., 
18 พ.ค., 22 มิ.ย.,20 ก.ค. , 24 ส.ค., 

14 ก.ย. 55 
9 ม.ค.,16 ก.พ.,16 มี.ค., 

23 เม.ย.,11 พ.ค.,18 มิ.ย., 
13 ก.ค.,17 ส.ค.,7 ก.ย. 55 

5 ม.ค.,11 ก.พ.,9 มี.ค.,19เม.ย., 
4 พ.ค.,14 มิ.ย.,6 ก.ค.,13ส.ค., 

3 ก.ย. 55 
5 มี.ค.,10 พ.ค.,9 ก.ค.,17 ก.ย.55 

ผอ.สพม.เขต 12      
และคณะ 

7 รายงานการประชุม ทุกครั้งทีป่ระชุม สุจารี  สินภิบาล 
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5. งบประมาณ   

ใช๎งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา   ผลผลิตผู๎จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย  กิจกรรม
การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายส าหรับโรงเรียนปกติ  งบด าเนินงาน  จ านวน  45,050  บาท 
ที ่ รายการ/กิจกรรม/การใช๎งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ 
1 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
5  

ประชุมผู๎บริหารสถานศึกษาและผอ.กลุํม  จ านวน  120  คน   9 ครั้ง 
- คําอาหารกลางวัน อาหารวํางและเครื่องดื่ม (120 คน x 100 บาท x 12 ครั้ง) 
ประชุมประธานคณะกรรมการกลุํมเครือขํายสหวิทยาเขต  ผู๎อ านวยการกลุํม
จ านวน 25  คน  9  ครั้ง 
- คําอาหารกลางวัน อาหารวํางและเครื่องดื่ม (25 คน x 60 บาท x 9 ครั้ง) 
ประชุมรองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและผู๎อ านวยการกลุํม 
จ านวน 15 คน  9 ครั้ง 
- คําอาหารกลางวัน อาหารวํางและเครื่องดื่ม( 15 คน x 25 บาท x 9 ครั้ง) 
ประชุมเจ๎าหน๎าที่ส านักงาน จ านวน   60 คน  3 ครั้ง 
- คําอาหารกลางวัน อาหารวํางและเครื่องดื่ม (60 คน x 80 บาท x 3 ครั้ง) 
คําวัสดุประกอบการประชุมผู๎บริหาร 

- 
 
 
 

13,500 
 
 

 3,375 
 

14,400 
13,775 

 

รวม 45,050  
หมายเหตุ       ขอถัวจํายทุกรายการ 

6. การวัดและประเมินผล 
ที ่ ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 
1 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 

 

รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ผู๎บริหารสถานศึกษา  ประธานคณะกรรมการ
กลุํมเครือขํายสถานศึกษา   ผู๎อ านวยการกลุํม  
เจ๎าหน๎าที่ในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12มีความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับ 
ระบบบริหารจัดการศึกษาและสามารถปฏิบัติงาน
ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
เป็นองค์กรที่มีระบบการท างานที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล มีความคลํองตัว ยืดหยุํนท าให๎
ผู๎เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชน
ทั่วไปได๎รับบริการที่ดีและมีคุณภาพ 

- ตรวจสอบบัญชีลงเวลา 
- การสัมภาษณ์ 
 
 
 

- บัญชีลงเวลา 
- แบบสัมภาษณ์ 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1  บุคลากรในสังกัดรับทราบนโยบายและแนวทางในการด าเนินกิจกรรมทางการศึกษา  

น านโยบายจุดเน๎นการบริหารและแนวปฏิบัติที่เก่ียวข๎องไปใช๎ในการปฏิบัติงานอยํางถูกต๎องเป็นแนวเดียวกัน  
            7.2  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 เป็นองค์กรที่มีระบบการท างานที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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โครงการ จัดกิจกรรมวันส าคัญ 
แผนงบประมาณ ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพฐ. 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอ านาจทางการศึกษา 

หลักธรรมาภิบาล เน๎นการมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวนและความรํวมมือกับองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น เพ่ือสํงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

สนองกลยุทธ์ สพม.12 5 พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให๎มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา 
6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาให๎เป็นองค์กร
คุณภาพโดยการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุํมอ านวยการ   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  12   
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางศรีสมร   ชัยมุสิก     4. นางฉวีวรรณ   เรืองเกิด 

2. นางเพ็ญศรี  ศิริวรรณ  5. นางสาวอภิญญา  ไชยรรงค์ 
3. นางสุจารี  สินภิบาล    6. นายธรรมรัตน์  นวลเขียว 

ลักษณะโครงการ ตํอเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม  2554   -   กันยายน 2555 

1. หลักการและเหตุผล 
  ตามที่รัฐบาลได๎ก าหนดวันส าคัญเกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพ่ือให๎ข๎าราชการ  นักเรียน 
นักศึกษา และประชาชนชาวไทยได๎น๎อมร าลึกถึงความส าคัญของวันดังกลําว    ในสํวนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต 12 ได๎รํวมกิจกรรมวันส าคัญตํางๆ กับจังหวัดนครศรีธรรมราชและหนํวยงานอ่ืนที่เกี่ยวข๎อง  รวมถึง
การรํวมงานประเพณีของจังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีสืบสานวัฒนธรรมท๎องถิ่น 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  ได๎ตระหนักถึงความส าคัญของเรื่องดังกลําวจึงได๎
จัดท าโครงการนี้ขึ้น เพ่ือให๎ข๎าราชการและลูกจ๎างในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  ได๎รํวมกิจกรรม
วันส าคัญและงานประเพณีจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นไปอยํางสมเกียรติและเป็นที่ยอมรับของหนํวยงานอ่ืน 
2. วัตถุประสงค ์
            2.1 เพ่ือสร๎างจิตส านึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
                    2.2 เพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาล และจังหวัด ที่ก าหนดให๎มีกิจกรรมวันส าคัญ ตําง ๆ ขึ้น 
3. เป้าหมาย 

  3.1 ด้านปริมาณ 
  ข๎าราชการ ลูกจ๎างในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได๎รํวมกิจกรรมวันส าคัญตําง ๆ แตํละครั้งไมํน๎อย
กวํา  15  คน   คนละไมํน๎อยกวํา  3 กิจกรรม 
  3.2 ด้านคุณภาพ 
       3.2.1  ข๎าราชการ ลูกจ๎างในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีปฏิสัมพันธ์เพ่ิมข้ึน 
       3.2.2  สร๎างภาพลักษณ์ที่ดีของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  
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4. การด าเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู๎รับผิดชอบ 
1 เชิญชวนให๎บุคลากรในส านักงานเข๎ารํวมกิจกรรม 

วันส าคัญตามแนวปฏิบัติท่ีก าหนดไว๎แล๎ว  จ านวน  8 ครั้ง 
 ศรีสมร  ชัยมุสิก/ 

ธรรมรัตน์  นวลเขียว 
2 จัดท าพวงมาลา    จ านวน 2 พวง 21 – 22  ตุลาคม  2554 

 3 - 4  ธันวาคม  2554 
 

3 จัดท าพานพุํมดอกไม๎สด  จ านวน  8  พาน 3 – 4  ธันวาคม  2554 
29 – 30  มีนาคม 2555 
4 – 5  เมษายน  2555 

10 – 11  สิงหาคม 2555 

 

4 จัดซื้อจัดจ๎างซื้อป้ายสดุดีฯ  จ านวน 2  ครั้ง 5 ธันวาคม 2555 และ 
12  สิงหาคม  2555 

 

5 จัดเลี้ยงอาหารพระสงฆ์  จ านวน 9 รูป 13 – 14 พฤษภาคม 2555  
6 จัดประดับตกแตํงธงชาติ และตราสัญลักษณ์ จ านวน 

2 ครั้ง 
5 ธันวาคม 2554 และ 
12 สิงหาคม  2555 

 

7 จัดซื้ออาหารแห๎งส ารับ ผอ.สพม. และเจ๎าหน๎าท่ีรํวม
ตักบาตรพระสงฆ์ ตอนเช๎า จ านวน 4  ครั้ง 

5 ธันวาคม 2554 ,  
1มกราคม, 19 กรกฎาคม 
และ 12  สิงหาคม  2555 

 

8 จัดซื้อผ๎าเนื้อดิบสีแดง  สีขาว และสีเหลือง เพื่อใช๎ใน
วันประเพณีแหํผ๎าขึ้นธาตุในวันมาฆบูชา จ านวน 3
ผืนๆละ 20 หลา 

กุมภาพันธ์ – มีนาคม  
2555 

(วันมาฆบูชา) 

 

 

5. งบประมาณ   
ใช๎งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา   ผลผลิตผู๎จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย  กิจกรรมการ

จัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายส าหรับโรงเรียนปกต ิงบด าเนินงาน  จ านวน   39,000  บาท 
ท่ี รายการ/กิจกรรม/การใช๎งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ 
1 
 
2 
3  
4 
 
5 
6 
7 

จัดท าพวงมาลา 
- วันปิยะมหาราช (23 ตุลาคม 2554), วันวีรไทย (8 ธันวาคม 2554) 
จัดท าพานพุํมดอกไม๎สด จ านวน 8 พาน ๆละ 700 บาท 
จัดจ๎างท าป้ายผ๎าเดินเทิดพระเกียรติ จ านวน  2 ผืน ๆละ  700 บาท 
จัดซื้อธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ ตราสัญลักษณ์และอุปกรณ์ตกแตํง  
การประดับธงในส านักงานตลอดปี 
จัดซื้ออาหารแห๎ง ส าหรับผอ.สพม.และเจ๎าหน๎าท่ีรํวมตักบาตรตอนเช๎า 
จัดซื้อผ๎าเนื้อดิบสีแดง  สีขาว  สีเหลือง จ านวน 3 ผืน ๆละ 20 หลา 
คําพิธีการทางศาสนาท าบุญเลี้ยงพระครบรอบปี สพม.12 

 
 4,000 

5,600 
1,400 
3,000 

 
3,000 
2,000 

20,000 

 

รวม 39,000  
หมายเหตุ ขอถัวจํายทุกรายการ 
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6. การวัดและประเมินผล 
ที ่ ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 
1 
 
2 

ข๎าราชการ ลูกจ๎างในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
เข๎ารํวมกิจกรรมและมีปฏิสัมพันธ์เพ่ิมขึ้น 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  
มีภาพลักษณ์ท่ีดี     

- ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมลง
ลายมือชื่อเป็นหลักฐาน 
- การสัมภาษณ์ 
 

- บัญชีลงนามรํวม     
    กิจกรรม 
- แบบสัมภาษณ์ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1  บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีปฏิสัมพันธ์เพ่ิมข้ึน 
  7.2  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  มีภาพลักษณ์ท่ีดี     
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โครงการ           การเลือกตั้งกรรมการผู๎แทนข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ.ส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  12                            
แผนงบประมาณ           ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพฐ. 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอ านาจทางการศึกษา 

หลักธรรมาภิบาล เน๎นการมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวนและความรํวมมือกับองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น เพ่ือสํงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

สนองกลยุทธ์ สพม.12 5 พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให๎มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา 
6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาให๎เป็นองค์กร
คุณภาพโดยการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุํมอ านวยการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12      
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางศรีสมร  ชัยมุสิก   4. นางฉวีวรรณ  เรืองเกิด 

2. นางสุจารี  สินภิบาล  5. นางสาวอภิญญา  ไชยณรงค์ 
3. นางเพ็ญศรี  ศิริวรรณ  6. นายธรรมรัตน์  นวลเขียว 

ลักษณะโครงการ โครงการใหมํ                                   
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม – พฤศจิกายน  2554            

1. หลักการและเหตุผล 
  ตามมาตรา 13 แหํงพระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ต๎องด าเนินการเลือกตั้งกรรมการผู๎แทนข๎าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ใน ก.ค.ศ. แทนต าแหนํงที่วํางลง เนื่องจากผู๎ด ารงต าแหนํงอยูํเดิมพ๎นจากต าแหนํงด๎วยเหตุเกษียณอายุราชการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จึงได๎ด าเนินการเลือกตั้งกรรมการผู๎แทนข๎าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. แทนต าแหนํงที่วํางลงในเดือน พฤศจิกายน 2554 
2. วัตถุประสงค ์
      2.1 เพ่ือเลือกตั้งกรรมการผู๎แทนข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. 
                     2.2 เพ่ือให๎การด าเนินการเป็นไปด๎วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปรํงใส ตรวจสอบได๎ ไมํขัดแย๎งตํอ
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
                     2.3 เพ่ือให๎ได๎กรรมการผู๎แทนผู๎บริหารสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
3. เป้าหมาย 
  3.1 ด้านปริมาณ   

ผู๎บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จ านวน  250 คน  
ใช๎สิทธิในการเลือกตั้งคณะกรรมการใน ก.ค.ศ. 
                 3.2 ด้านคุณภาพ  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีคณะกรรมการผู๎แทนข๎าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาใน ก.ค.ศ.แทนต าแหนํงที่วํางลง 
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4.การด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู๎รับผิดชอบ 
1 รวบรวมเอกสาร กฎ ระเบียบ  หลักเกณฑ์และ

วิธีการเก่ียวกับการเลือกตั้งอนุกรรมการผู๎แทน
ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน  
ก.ค.ศ. แทนต าแหนํงที่วํางลง 

ตุลาคม  2554 กลุํมอ านวยการ 

2 วางแผนและก าหนดปฏิทินการด าเนินการประชุม 15  - 20 พฤศจิกายน  2554 กลุํมอ านวยการ 
3 จัดท าประกาศก าหนดรายละเอียดและวิธีการเลือกตั้ง

กรรมการผู๎แทนข๎าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ. 

ตุลาคม  2554 กลุํมอ านวยการ 

4 แตํงตั้งคณะกรรมการประจ าเขต/หนํวยเลือกตั้ง พฤศจิกายน  2554 กลุํมอ านวยการ 
5 จัดประชุมคณะกรรมการประจ าเขต/หนวํยเลือกตั้ง 9 – 10  พฤศซจิกายน  2554 กลุํมอ านวยการ 
6 การรายงานผลการเลือกตั้ง 14 – 15 พฤศจิกายน  2554 กลุํมอ านวยการ 

 

5 งบประมาณ   
ใช๎งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา   ผลผลิตผู๎จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย  กิจกรรม

การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายส าหรับโรงเรียนปกติ งบด าเนินงาน   จ านวน  7,735  บาท 
ที ่ รายการ/กิจกรรม/การใช๎งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ 
1 
 
2 
 
3 
4 
5 

คําอาหารกลางวัน  คําอาหารวํางและเครื่องดื่มส าหรับคณะกรรมการประจ า
หนํวยเลือกตั้ง  จ านวน 25  คน (25 คน × 120  บาท x 1 วัน) 
คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม ส าหรับประชุมคณะกรรมการประจ าหนํวย
เลือกตั้ง จ านวน 25 คน   จ านวน  3 ครั้ง ( 25 คน x 25 บาท x 3 มื้อ) 
คําเชําเต็นท์พร๎อมอุปกรณ์จ านวน 1 หลัง ๆละ 500 บาท 
คําจัดท าบัตร  
คําวัสดุ 

3,000 
 

1,875 
 

500 
360 

2,000 

 

รวม 7,735  
หมายเหตุ   ขอถัวจํายทุกรายการ 
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6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช๎ 
ผู๎มาใช๎สิทธิร๎อยละ  79.9 - บัตรเลือกตั้ง 

 
บัญชีรายชื่อผู๎ใช๎สิทธิ 
 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     การได๎มาของกรรมการข๎าราชครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. แทนต าแหนํงที่วํางลง 
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โครงการ  การแขํงขันกีฬาสัมพันธ์  5 สพท.จังหวัดนครศรีธรรมราช  
แผนงบประมาณ ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพฐ. 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอ านาจทางการศึกษา 

หลักธรรมาภิบาล เน๎นการมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวนและความรํวมมือกับองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น เพ่ือสํงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

สนองกลยุทธ์ สพม.12 6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาให๎เป็น 
   องค์กรคุณภาพโดยการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุํมอ านวยการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางสุจารี  สินภิบาล   2. นางฉวีวรรณ  เรืองเกิด 
ลักษณะโครงการ ตํอเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤศจิกายน  2554 - กันยายน  2555 
1. หลักการและเหตุผล 
 ด๎วยกระทรวงศึกษาธิการ ได๎ประกาศก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาและที่ตั้งของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา จ านวน  42  เขต ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่ 17  สิงหาคม  2553  โดยก าหนดให๎
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ตั้งอยูํที่อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช รับผิดชอบการบริหารจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง  ซึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช จะ
ประกอบด๎วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1-4  มีส านักงานตั้งอยูํที่อ าเภอเมือง
นครศรีธรรมราช  อ าเภอทุํงสง  อ าเภอเชียรใหญํ  และอ าเภอทําศาลา  ตามล าดับ   ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12 ต๎องประสานการจัดการศึกษารํวมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช 
ทั้ง 4 เขต เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให๎แกํเด็กและเยาวชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 รํวมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 1 – 4 ได๎มีมติเห็นชอบรํวมกันจัดให๎มีการแขํงขันกีฬาสัมพันธ์ เพื่อเป็นการสนับสนุนสํงเสริมให๎
ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ทั้ง 5 เขต ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ได๎มีความสัมพันธ์อันดีระหวํางกัน   มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์เสริมสร๎างความรักความสามัคคี   โดยใช๎
โครงการแขํงขันกีฬาสัมพันธ์เป็นตัวเชื่อมระหวํางกัน มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์เสริมสร๎างความรักสามัคคี  
โดยใช๎โครงการแขํงขันกีฬาสัมพันธ์เป็นตัวเชื่อมระหวํางกัน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จึงได๎จัดท าโครงการแขํงขันกีฬาสัมพันธ์ 5 สพท.จังหวัด
นครศรีธรรมราชขึ้น เพื่อรองรับมติดังกลําวให๎ขับเคลื่อนไปได๎อยํางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือสํงเสริมให๎ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎เลํนกีฬาและออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
 2.2 เพ่ือเสริมสร๎างสุขภาพกาย และจิตใจให๎มีความแข็งแรงสมบูรณ์ 
 2.3 เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู๎ ประสบการณ์ ในการพัฒนาการศึกษา และเสริมสร๎างความสัมพันธ์อันดี
ระหวํางกัน 
3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 
  3.1.1 รํวมการแขํงขันกีฬาสากล 4 ประเภท และกีฬาพ้ืนบ๎าน  5 ประเภท  
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  3.1.2 จ านวนข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12 เข๎ารํวมกิจกรรมไมํน๎อยกวําร๎อยละ 95 
 3.2 ด้านคุณภาพ  
  3.2.1 ข๎าราชกาครูและบุคลากรทางการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มี
สุขภาพกาย จิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง และมีความรักสามัคคีภายในหนํวยงาน 
  3.2.2 ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
และประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 – 4 มีความรักสามัคคีและสัมพันธภาพที่ดีระหวํางกัน 

 

4. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 
2 
 
3 
4 
5 

ขออนุมัติโครงการ 
ประชุมคณะท างาน/วางแผนการจัดการ
แขํงขัน 
ด าเนินการแขํงขันกีฬาสัมพันธ์ 
ติดตามผลการด าเนินงาน 
สรุปผลการด าเนินงาน 

พฤศจิกายน 2554 
มิถุนายน – กรกฎาคม 2555 

 
สิงหาคม 2555 
สิงหาคม 2555 
กันยายน 2555 

ฉวีวรรณ  เรืองเกิด 
ผอ.สพม.12 
 
ผู๎รํวมกิจกรรม 
ฉวีวรรณ  เรืองเกิด 
ฉวีวรรณ  เรืองเกิด 

 

5. งบประมาณ 
 ใช๎งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา   ผลผลิตผู๎จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย  กิจกรรม
การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายส าหรับโรงเรียนปกติ  งบด าเนินงาน จ านวน  45,750  บาท 

 

ที ่ รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ 
1 

 
 

ประชุมคณะท างาน/วางแผนการจัดการแขํงขัน 3 ครั้ง จ านวน 25 คน 
- คําอาหารกลางวัน (25 คน x 100 บาท x 3 ครั้ง) 
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  (25 คน x 25 บาท x 3 ครั้ง) 

 
7,500 
1,875 

 

2 ประชุมคณะท างาน/วางแผนการจัดการแขํงขัน 3 ครั้ง (5 เขต) 
- คําอาหารกลางวัน (25 คน x 100 บาท x 3 ครั้ง) 
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  (25 คน x 25 บาท x 3 ครั้ง) 

 
7,500 
1,875 

 

3 ด าเนินการกิจกรรมแขํงขันกีฬาสัมพันธ์   จ านวน 60 คน เวลา 1 วัน 
- คําอาหาร อาหารกลางวัน อาหารเย็น (60 คน x 400บาท x 1 วัน) 
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม     (60 คน x 25 บาท x 2 มื้อ) 

 
24,000 
3,000 

 

4 คําวัสดุอุปกรณ์การแขํงขัน 
- อุปกรณ์กีฬา 
- เสื้อกีฬา 
- ขบวนพาเหรด   การแสดงบนเวที 

 
- 
- 
- 

 

รวม 45,750  
     

หมายเหตุ ขอถัวจํายทุกรายการ 
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6. การวัดและประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 
1 

 
ร๎อยละ 95 ของข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12
ได๎เข๎ารํวมกิจกรรม 

ตรวจสอบ บัญชีรายชื่อ 

2 ร๎อยละ 95 ของผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมมีสุขภาพกายและ
จิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรกและปฏิบัติหน๎าที่ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

การสังเกต แบบประเมิน 

3 ร๎อยละ 99 ของผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม มีน้ าใจเป็นนักกีฬามี
ความรักสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีตํอกัน 

การสังเกต แบบประเมิน 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ได๎
เลํนกีฬาและออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ และน าไปปฏิบัติเป็นกิจวัตรประจ าวัน 
 7.2 ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมทุกคนมีสุขภาพกาย และจิตใจที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีความตื่นตัวและปฏิบัติหน๎าที่ท่ี
รับผิดชอบได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 7.3 ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมได๎แลกเปลี่ยนความรู๎ ประสบการณ์ในการพัฒนาการศึกษา และเสริมสร๎าง
ความสัมพันธ์อันดีระหวํางกัน 
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โครงการ  งานประชาสัมพันธ์ 
แผนงบประมาณ  ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพฐ. 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอ านาจทางการศึกษา 

หลักธรรมาภิบาล เน๎นการมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวนและความรํวมมือกับองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น เพ่ือสํงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

สนองกลยุทธ์ สพม.12 6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาให๎เป็น 
   องค์กรคุณภาพโดยการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุํมอ านวยการ   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางศรีสมร  ชัยมุสิก    3. นางเพ็ญศรี  ศิริวรรณ    

2. นางฉวีวรรณ  เรืองเกิด   4. นางสุจารี สินภิบาล 
ลักษณะโครงการ ใหมํ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม  2554 - กันยายน 2555 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติข๎อมูลขําวสารของราชการ พ.ศ. 2540  ระเบียงส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการให๎ขําว
และบริการขําวสารของทางราชการ พ.ศ. 2529 และที่แก๎ไขเพ่ิม ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวําด๎วยการประชาสัมพันธ์
และการให๎ขําวราชการ พ.ศ. 2525 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม เพื่อบริหารการประชาสัมพันธ์ วิเคราะห์ข๎อมูล ผลิตและพัฒนา
เทคโนโลยีการประชาสัมพันธ์ เผยแพรํข๎อมูลขําวสารและเสริมสร๎างความเข๎าใจเกี่ยวกับกิจการผลการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาให๎หนํวยงาน บุคลากร ชุมชนและประชาชนทั่วไปได๎รับทราบถั่วถึงกัน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีความจ าเป็นต๎องด าเนินงานเผยแพรํข๎อมูลขําวสาร  ผลงาน 
จัดระบบรูปแบบการติดตํอประสานงานกับเครือขํายฯบุคคลหนํวยงานและสาธารณชน จัดท าแผนการประชาสัมพันธ์
ข๎อมูลขําวสาร บทความ วารสาร รายการวิทยุ โทรทัศน์ สื่ออิเลคทรอนิกส์ และสื่อในรูปแบบอื่น 
 2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือให๎บริการและเผยแพรํข๎อมูลขําวสาร และผลงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12 
 2.2 เพ่ือสร๎างเครือขํายประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรและภายนอกองค์กร 
 2.3 เพ่ือพัฒนาการสื่อสารและประชาสัมพันของหนํวยงาน 
3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 
    ร๎อยละของครู / บุคลากรทางการศึกษาและผู๎มาติดตํอราชการที่มีความรู๎ ความเข๎าใจในการบริหาร
จัดการศึกษา ของเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 3.2 ด๎านคุณภาพ  
  3.2.1 การสร๎างเครือขํายการประชาสัมพันธ์ ครู/บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา 
  3.2.2 เผยแพรํข๎อมูลขําวสารและผลงาน ครู/บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา เอกชน องค์กร ชุมชน 
 
 
 



  57                                                                                             แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555 

4. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 แตํงตั้งคณะท างานเพ่ือศึกษา วิเคราะห์ระเบียบ
กฎหมายฯก าหนดเครือขํายประชาสัมพันธ์ 

มกราคม 2555 กลุํมอ านวยการ 

2 ประสานของความรํวมมือ   
3 ประชุมเพ่ือสร๎างความเข๎าใจ   

5. งบประมาณ 
 ใช๎งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา   ผลผลิตผู๎จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย  กิจกรรม
การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายส าหรับโรงเรียนปกติ  งบด าเนินงาน จ านวน 10,000 บาท  

ที ่ รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ 
1 คําจัดท าเอกสาร 10,000  

 รวม 10,000  
      หมายเหตุ  ขอถัวจํายทุกรายการ 
 

6. การวัดและประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 
1 

 
ร๎อยละของครู/บุคลากรทางการศึกษาและผู๎มา
ติดตํอราชการมีความรู๎เข๎าใจในการบริหารงาน
การจัดการศึกษา 

สังเกต แบบประเมิน 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 เพ่ือบริการและเผยแพรํข๎อมูลขําวสาร และผลงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12 ให๎สาธารณชนทราบ 
 7.2 มีเครือขํายประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรและภายนอกองค์กร 
 7.3 พัฒนาการสื่อสารและประชาสัมพันของหนํวยงาน 
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โครงการ   อบรมการจัดท าประกาศจัดซื้อจัดจ๎างในระบบ e-GOVERNMENT POCUREMENT (e-GP) 
แผนงบประมาณ  ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
สนองกลยทุธ์ สพฐ. 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอ านาจทางการศึกษา 

หลักธรรมาภิบาล เน๎นการมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวนและความรํวมมือกับองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น เพ่ือสํงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

สนองกลยุทธ์ สพม.12 5 พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให๎มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุํมบริหารการเงินและสินทรัพย์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12    
ผู้รับชอบโครงการ 1.  นางชุติมา  พยุหกฤษ   2.  นางเนตรชนก  ศรีรัตน์ 
ลักษณะโครงการ ใหมํ 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤศจิกายน  2554 – กุมภาพันธ์ 2555 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

           ด๎วยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง มีความมุํงหวังให๎หนํวยงานภาครัฐมีการจัดซื้อจัดจ๎างด๎วยความ 
โปรํงใส  คุ๎มคํา  และเกิดประโยชน์ตํอประเทศชาติโดยรวม  จึงได๎ก าหนดให๎มีการจัดท าประกาศจัดซื้อจัดจ๎างในระบบ  
e-GP ( e-GOVERNMENT POCUREMENT) 

       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  มีโรงเรียนในสังกัด จ านวน  99  โรง ซึ่งโรงเรียนใน
สังกัดจะต๎องด าเนินการจัดซื้อจัดจ๎างตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี วําด๎วยการพัสดุ พ.ศ. 2535  และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม  
เพ่ือให๎โรงเรียนด าเนินการจัดซื้อจัดจ๎างได๎ถูกต๎องตามระเบียบและสามารถประกาศจัดซื้อจัดจ๎างในระบบ e-GP  
(e-GOVERNMENT POCUREMENT)  ได๎ถูกต๎อง  ทุกขั้นตอน  ตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12 จึงได๎จัดท าโครงการอบรมเพ่ือให๎ความรู๎แกํบุคลากรในสังกัด  เพ่ือให๎การจัดซื้อจัดจ๎าง มีความโปรํงใส  
และเกิดประโยชน์สูงสุด 
2.  วัตถุประสงค์ 
                      2.1  เพื่อให๎ความรู๎แกํบุคลากรซึ่งปฏิบัติงานในต าแหนํงหัวหน๎าเจ๎าหน๎าที่พัสดุโรงเรียนในสังกัด 
                      2.2  เพื่อให๎ความรู๎แกํบุคลากรซึ่งปฏิบัติงานในต าแหนํงเจ๎าหน๎าที่พัสดุโรงเรียนในสังกัด 

3.   เป้าหมาย 
  3.1 ด้านปริมาณ 
                      หัวหน๎าเจ๎าหน๎าที่พัสดุโรงเรียน และเจ๎าหน๎าที่พัสดุโรงเรียนในสังกัด  จ านวน  99  โรง มีความรู๎
เรื่องการจัดซื้อจัดจ๎าง 

3.2 ด้านคุณภาพ 
        หัวหน๎าเจ๎าหน๎าที่พัสดุโรงเรียน และเจ๎าหน๎าที่พัสดุโรงเรียนในสังกัด  สามารถด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ๎างได๎ถูกต๎องตามระเบียบ และสามารถประกาศจัดซื้อจัดจ๎างในระบบ  e-GP  ได๎ถูกต๎อง  ทุกขั้นตอน 
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4.   การด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ขออนุมัติโครงการ พฤศจิกายน  2554 เนตรชนก ศรีรัตน์ 
2 ประชุม/วางแผน ธันวาคม  2554 กลุํมบริหารการเงินฯ 
3 ประสานวิทยากร ธันวาคม   2554 เนตรชนก ศรีรัตน์ 
4 ด าเนินการอบรม กุมภาพันธ์   2555 กลุํมบริหารการเงินฯ 
5 สรุป/รายงานผล กุมภาพันธ์  2555 กลุํมบริหารการเงินฯ 

 
5.  งบประมาณ 
             ใช๎งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  ผลผลิตผู๎จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย  
กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายส าหรับโรงเรียนปกติ  งบด าเนินงาน   จ านวน  24,214  บาท 

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ            หมายเหตุ 
1 ประชุมคณะท างานและวิทยากร  จ านวน 8 คน เวลา 1 วัน 

- คําอาหารกลางวัน อาหารวํางและเครื่องดื่ม 
 ( 8 คน x 100 บาท x 1 วัน) 

 
800 

 

2 อบรมหัวหน๎าเจ๎าหน๎าที่พัสดุโรงเรียน,เจ๎าหน๎าที่พัสดุโรงเรียน 4 วัน 
วันละ 52 คน 
 - คําอาหารกลางวัน อาหารวํางและเครื่องดื่มส าหรับผู๎เข๎ารับการ
อบรมและคณะท างาน  ( 52 คน x 4 วัน  x 100 บาท ) 

 
 

20,800 
 

 

3 คําวัสดุ 2,614  
รวม 24,214  

 

 หมายเหตุ  ขอถัวจํายทุกรายการ 
 

6.  การวัดผลและประเมินผล 
  ที่             ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือ 

1 ร๎อยละ 100 ของหัวหน๎าเจ๎าหน๎าที่
พัสดุโรงเรียนสามารถด าเนินการ
ประกาศการจัดซื้อจัดจ๎างในระบบ E-
GP  ได๎ถูกต๎องทุกข้ันตอน 

ตรวจสอบประกาศในระบบ 
จัดซื้อจัดจ๎างของ
กรมบัญชีกลาง 

ประกาศการจัดซื้อ 
จัดจ๎างในระบบ 
e-GP   

2 ร๎อยละ 100 ของเจ๎าหน๎าที่พัสดุ
โรงเรียนสามารถด าเนินการประกาศ
การจัดซื้อจัดจ๎างในระบบ e-GP  ได๎
ถูกต๎องทุกข้ันตอน 

ตรวจสอบประกาศในระบบ 
 จัดซื้อจัดจ๎างของ
กรมบัญชีกลาง 

ประกาศการจัดซื้อ 
จัดจ๎างในระบบ 
e-GP   
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7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

      7.1  โรงเรียนสามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ๎างถูกต๎อง  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวํา 
ด๎วยการพัสดุ  พ.ศ.2535  และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม 

       7.2  การด าเนินการจัดซื้อจัดจ๎างมีความโปรํงใส  คุ๎มคํา  เกิดประโยชน์ตํอประเทศโดยรวม 
 
 

รัต   
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โครงการ  การปรับแผนกลยุทธ์และจัดท าแผนปฏิบัติการ  
แผนงบประมาณ แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพฐ. 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอ านาจทางการศึกษา 

หลักธรรมาภิบาล เน๎นการมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวนและความรํวมมือกับองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น เพ่ือสํงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

สนองกลยุทธ์ สพม.12 6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาให๎เป็นองค์กร
คุณภาพโดยการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุํมนโยบายและแผน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12    
ผู้รับชอบโครงการ 1.นางมันทนา  รัตนะรัต    2. นางสุฑามาศ  อินทร์ปาน 
ลักษณะโครงการ ตํอเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤศจิกายน  2554 – ตุลาคม 2555 

1. หลักการและเหตุผล          
พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2542 แก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.  2545 และแก๎ไข 

เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553ได๎เน๎นให๎หนํวยงานภาครัฐมีการใช๎แผนกลยุทธ์ของสํวนราชการและการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์
ของงาน  เพ่ือให๎ทุกหนํวยงานมีแนวทางและทิศทางที่ชัดเจนสามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงานได๎  ซึ่งแผนกลยุทธ์
ดังกลําวสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได๎ตลอดเวลา  เพ่ือให๎สอดคล๎องกับนโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรมและจังหวัด  
เป็นการก าหนดทิศทางหรือแนวทางการด าเนินงานในอนาคตขององค์กร  เป็นเครื่องมือที่จะชํวยให๎การบริหารและการ
จัดการขององค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด 
        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  จึงได๎จัดท าโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับแผน
กลยุทธ์และจัดท าแผนปฏิบัติการ  เพ่ือตอบสนองนโยบายการศึกษาของรัฐบาล  กระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความต๎องการของผู๎รับบริการในพ้ืนที่ ให๎การจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต 12  เป็นไปอยํางมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
2.  วัตถุประสงค์ 
   2.1  เพ่ือวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน  นโยบายของรัฐบาล   กระทรวงศึกษาธิการ   ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต๎องการของผู๎รับบริการ  และน ามาปรับให๎สอดคล๎องกับสภาพปัจจุบัน 
  2.2   เพ่ือก าหนดรายละเอียดและจัดท ากิจกรรม/โครงการในการจัดท าแผนปฏิบัติการ  
3.  เป้าหมาย 
  3.1 ด้านปริมาณ 
                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  มีแผนปฏิบัติการประจ าปี  แผนสี่ปี 

3.2 ด้านคุณภาพ 
        3.2.1   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12  มีกรอบทิศทางและแนวทางในการพัฒนา
การศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  ที่ทันสมัยและสอดคล๎องกับสภาพปัจจุบัน           

     3.2.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สามารถใช๎แผนปฏิบัติการประจ าปี     
และแผนสี่ปี  ในการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12    ได๎อยํางมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ 
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4.  การด าเนนิงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 

ขั้นเตรียมการด าเนินงาน 
- ขออนุมัติโครงการ 
- แตํงตั้งคณะท างาน 
- ประชุมคณะท างาน 
 ขั้นด าเนินการ 
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือปรับแผนกลยุทธ์
และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 - สรุป ตรวจสอบและจัดท าเอกสารแผนปฏิบัติ
การประจ าปีและแผนสี่ปี 

 
พฤศจิกายน 2554 
พฤศจิกายน 2554 
พฤศจิกายน 2554 

 
พฤศจิกายน 2554 

 
พฤศจิกายน – 
ธันวาคม  2554 

 

 
มันทนา รัตนะรัต / 
สุฑามาศ อินทร์ปาน 
 

 

5. งบประมาณ 
            ใช๎งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  ผลผลิตผู๎จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย  กิจกรรม
การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายส าหรับโรงเรียนปกติ  งบด าเนินงาน   จ านวน 11,081  บาท  

ที ่ รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ 
 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับแผนกลยุทธ์และจัดท าแผนปฏิบัติ

การประจ าปี  ระยะเวลา 2 วัน 
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 2 วัน (15 คน X 25 บาท X 4 มื้อ) 
- คําอาหาร  2 วัน  2  มื้อ  (15 คน X 100 บาท X 2 วัน) 
- คําจัดท าเอกสาร  จ านวน 20 เลํม ๆ ละ 200 บาท 
- คําวัสดุ 

 
 

1,500 
3,000 
4,000 
2,581 

 

รวม 11,081  
       หมายเหตุ  ขอถัวจํายทุกรายการ 
 
6. การวัดและประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 
1 
 
2 

จ านวนผู๎เข๎ารํวมประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 
เอกสารแผนปฏิบัติการ ประจ าปีและแผนกลยุทธ์
ที่ทันสมัย 

-ตรวจสอบบัญชีลงชื่อ
ผู๎เข๎ารํวมประชุม 
-ตรวจสอบความถูกต๎อง  
สอดคล๎อง  ครบถ๎วนและ
คุณภาพของเอกสาร 

-บัญชีลงชื่อ 
 
-เอกสาร     
แผนปฏิบัติการ 

 
 
 
 
 



  63                                                                                             แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555 

 
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  7.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12   มีกรอบแนวทางและทิศทางในการบริหาร  
และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ที่ทันสมัย มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
  7.2  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  มีแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555   
ในการขับเคลื่อนและการพัฒนาการศึกษา 
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โครงการ    การติดตาม ประเมินผลและรายงานการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   มัธยมศึกษา เขต 12 
แผนงบประมาณ     แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพฐ. 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอ านาจทางการศึกษา 

หลักธรรมาภิบาล เน๎นการมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวนและความรํวมมือกับองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น เพ่ือสํงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

สนองกลยุทธ์ สพม.12 6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาให๎เป็นองค์กร
คุณภาพโดยการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุํมนโยบายและแผน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12   
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางมันทนา  รัตนะรัต   2. นางสุฑามาศ  อินทร์ปาน  
ลักษณะโครงการ ตํอเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤศจิกายน 2554  –   กันยายน   2555 

1. หลักการและเหตุผล  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12 บริหารจัดการศึกษาตามภารกิจที่รับผิดชอบในการ
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามนโยบายของรัฐบาล  กระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จังหวัดนครศรีธรรมราช  จังหวัดพัทลุง  และเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12  ให๎บรรลุ
ตามเป้าประสงค์ที่วางไว๎    
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12  จึงก าหนดโครงการนี้ขึ้น  โดยมีเป้าหมายในการ
ก ากับ  ติดตาม  และขับเคลื่อนผลการด าเนินงานของเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  และเพ่ือให๎การบริหาร
งบประมาณเป็นไปด๎วยความถูกต๎อง  โปรํงใส  มีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได๎    เพ่ือน าไปปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  รวมทั้งเผยแพรํให๎สาธารณชนได๎รับทราบ 
2. วัตถุประสงค์ 
  2.1  เพ่ือก ากับ ติดตามและขับเคลื่อนการด าเนินงานของเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

2.2  เพ่ือให๎การบริหารงบประมาณของเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีความถูกต๎อง โปรํงใส    
มีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได๎ 

2.3  เพื่อจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 
3. เป้าหมาย 
  3.1 ด้านปริมาณ 
       3.1.2 จัดท าเอกสารรายงานการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  
จ านวน  120  เลํม 
  3.2 ด้านคุณภาพ 

            3.2.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  มีระบบในการก ากับ  ติดตาม ประเมินผล
และรายงานการด าเนินงานอยํางมีประสิทธิภาพ 

                3.2.2  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12 มีการบริหารจัดการงบประมาณที่ถูกต๎อง  
โปรํงใส  มีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได๎ 
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4. การด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 
2 
3 
4 
5 

เสนอโครงการ 
แตํงตั้งและประชุมคณะท างาน 
ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน  
ประชุมสรุปผลการด าเนิน 
จัดท าเอกสาร 

พฤศจิกายน 2554 
มีนาคม  2555 

มีนาคม – กันยายน  2555 
กันยายน 2555 
กันยายน 2555 

มันทนา  รัตนะรัต/ 
สุฑามาศ อินทร์ปาน 

5. งบประมาณ 
            ใช๎งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  ผลผลิตผู๎จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย  กิจกรรม
การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายส าหรับโรงเรียนปกติ  งบด าเนินงาน จ านวน  44,500   บาท  

ที ่ รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ 
 
1 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 

ประชุมคณะท างาน 
เตรียมวางแผนการรายงานและรับการติดตาม จ านวน 2 ครั้งๆ ละ 2 วัน 
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม (30 คน X 25 บาท X 4 มื้อ) 
- คําอาหารกลางวัน (30 คน X100 บาท X 2 มื้อ) 
รายงานผลการด าเนินงานตามกลยุทธ์ของ สพฐ. 
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม (35 คน X 25 บาท X 4 มื้อ) 
- คําอาหารกลางวัน (35 คน X200 บาท X 2 มื้อ) 
- คําวัสดุ 
สรุปผลการด าเนินงาน 
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม (20 คน X 25 บาท X 2 มื้อ) 
- คําอาหารกลางวัน (20 คน X 100 บาท X 1 มื้อ) 
- คําจัดท ารูปเลํมเอกสาร  จ านวน 100 เลํม ๆ ละ 100 บาท 

 
 

3,000 
6,000 

 
3,500 

14,000 
5,000 

 
1,000 
2,000 

10,000 

 

รวม  44,500  

       หมายเหตุ  ขอถัวจํายทุกรายการ 

6. การวัดและประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 
 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12 
มีเอกสารรายงานผลการด าเนินงานที่ครอบคลุม
ทุกภารกิจ ชัดเจนและสามารถน าไปเป็นข๎อมูลใน
การพัฒนาการจัดการศึกษาได๎ 

ตรวจสอบ เอกสารรายงานผล
การด าเนินการ 
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7.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

7.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  มีเอกสารรายงานผลการด าเนินงาน  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554 
  7.2  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12  และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง  สามารถน าข๎อมูล
จากรายงานผลการด าเนินงาน  ไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
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โครงการ  พัฒนาข๎อมูลสารสนเทศ  สพม.12  
แผนงบประมาณ แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพฐ. 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอ านาจทางการศึกษา 

หลักธรรมาภิบาล เน๎นการมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวนและความรํวมมือกับองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น เพ่ือสํงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

สนองกลยุทธ์ สพม.12 5 พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให๎มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา 
6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาให๎เป็นองค์กร
คุณภาพโดยการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุํมนโยบายและแผน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12 
ผู้รับชอบโครงการ 1.นางมันทนา  รัตนะรัต    2. นางสาวจิตติมา  เพชรมูณีย์ 
ลักษณะโครงการ ตํอเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤศจิกายน  2554 –  ตุลาคม 2555 

1. หลักการและเหตุผล 
กลุํมนโยบายและแผน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีภารกิจในการรวบรวมข๎อมูลพ้ืนฐาน 

ตําง ๆ ของโรงเรียนในสังกัดตามโปรแกรม O-BEC,M-OBEC,B-OBEC  และ Data Center   เพ่ือรายงานส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ในการใช๎เป็นข๎อมูลบริหารจัดการศึกษาและพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ
รายการตําง ๆ  ให๎แกํโรงเรียนในสังกัด 
         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  จึงได๎จัดท าโครงการพัฒนาข๎อมูลสารสนเทศของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12   ขึ้นเพ่ือพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนให๎มีความรู๎ความช านาญในการ
ใช๎โปรแกรมตําง ๆ  และจัดเก็บข๎อมูลของโรงเรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
2.  วัตถุประสงค์ 
  2.1  เพ่ือพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนให๎มีความรู๎ความสามารถ ในการจัดเก็บข๎อมูลสารสนเทศได๎อยําง
ถูกต๎อง  ครบถ๎วนและมีประสิทธิภาพ 
  2.2  เพ่ือให๎ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  มีข๎อมูลสารสนเทศ  ใช๎ในการบริหาร
จัดการได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
  2.3  เพ่ือรายงานข๎อมูลสารสนเทศให๎ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได๎อยํางถูกต๎อง
ครบถ๎วนและทันตามก าหนด 
3.  เป้าหมาย 
  3.1 ด้านปริมาณ 
                บุคลากรในโรงเรียนที่รับผิดชอบงานข๎อมูลสารสนเทศ  จ านวน  99  คน      
                 3.2 ด้านคุณภาพ 
       3.2.1  บุคลากรของโรงเรียนในสังกัด มีความรู๎ ความสามารถในการใช๎โปรแกรมตํางๆ จัดท าข๎อมูล         
       3.2.2  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 12  และโรงเรียน   มีข๎อมูลสารสนเทศใช๎ในการบริหารจัดการ 
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4.  การด าเนนิงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 
2 
3 
 
4 
5 
 

เสนอโครงการและแตํงตั้งคณะท างาน 
ประชุมคณะท างาน 
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  การใช๎โปรแกรม
ตํางๆ ให๎แกํบุคลากรโรงเรียนในสังกัดทุกโรง 
ตรวจสอบ/รวบรวมฐานข๎อมูล 
จัดท าเอกสารข๎อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 
2555 

พฤศจิกายน 2554 
เมษายน  2555 
พฤษภาคม 2555 

 
มิถุนายน 2555 
มิถุนายน 2555 

มันทนา รัตนะรัต/ 
จิตติมา  เพชรมูณีย์ 
 

 
5. งบประมาณ 
           ใช๎งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  ผลผลิตผู๎จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย  กิจกรรม
การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายส าหรับโรงเรียนปกติ งบด าเนินงาน  จ านวน  39,150   บาท  

ที ่ รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ 
1 
 
 
 
2 
 
 
3 
4 
5 
6 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการใช๎โปรแกรมตําง ๆ จ านวน 2 รุํน   ๆละ 1 วัน 
รุํนที่ 1 จ านวน 52 โรง 
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม (63 คน X 25 บาท X 2 มื้อ) 
- คําอาหารกลางวัน (63 คน X 100 บาท X 1 มื้อ) 
รุํนที่ 2 จ านวน 47 โรง 
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม (58 คน X 25 บาท X 2 มื้อ) 
- คําอาหารกลางวัน (58 คน X 100 บาท X 1 มื้อ) 
คําเชําห๎องประชุม 
คําจัดท าเอกสารประกอบการประชุม (110  ชุด X 100 บาท) 
คําวัสดุ 
คําจัดท าเอกสารข๎อมูลสารสนเทศ  (20  เลํม X 100 บาท) 

 
 

3,150 
6,300 

 
2,900 
5,800 
3,000 

11,000 
5,000 
2,000 

 

รวม 39,150  
       หมายเหตุ  ขอถัวจํายทุกรายการ 
 

6. การวัดและประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 
1 
 
2 

บุคลากรโรงเรียนสังกัดสามารถใช๎โปรแกรม
จดัเก็บข๎อมูลได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
มีข๎อมูลสารสนเทศเพ่ือใช๎ในการบริหารจัดการได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ 

การรายงานข๎อมูล 
 

ตรวจสอบ 
 

-โปรแกรม
ตรวจสอบข๎อมูล 
-เอกสารข๎อมูล
สารสนเทศ  
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7. ผลที่คาดวําจะได๎รับ 

7.1  บุคลากรของโรงเรียนในสังกัด  มีความรู๎ ความสามารถในการใช๎โปรแกรมตําง ๆ และจัดท า 
ข๎อมูลได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
                7.2  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาธยมศึกษา เขต 12   
และโรงเรียน  มีข๎อมูลสารสนเทศใช๎ในการบริหารจัดการได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
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โครงการ  พัฒนาระบบการวางแผนและบริหารงบประมาณ 

แผนงบประมาณ  ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

สนองกลยุทธ์ สพฐ. 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอ านาจทางการศึกษา 
หลักธรรมาภิบาล เน๎นการมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวนและความรํวมมือกับองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น เพ่ือสํงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

สนองกลยุทธ์ สพม.12 5 พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให๎มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา 
6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาให๎เป็นองค์กร
คุณภาพโดยการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุํมนโยบายและแผน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 1.นางมันทนา  รัตนะรัต    2.นายอนุชา  กลิ่นจันทร์ 3. นางสาวจิตติมา  เพชรมูณีย์ 
ลักษณะโครงการ โครงการใหมํ 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤศจิกายน  2554 – กันยายน 2555 

1. หลักการและเหตุผล 

  สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการได๎ประกาศก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เมื่อวันที่  17 
สิงหาคม  2553  จ านวน  42  เขต  โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ประกอบด๎วยโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราชและพัทลุง  ซึ่งการวางแผนและการบริหารจัดท าค าของบประมาณ นโยบายและ
แผนการใช๎จํายตลอกจนความรู๎เกี่ยวกับ ระเบียบบริหารงบประมาณและระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีของบุคลากรใน
โรงเรียนที่ปฏิบัติงานระดับแผนงานและงบประมาณยังไมํเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในทิศทาง
เดียวกัน จึงเห็นควรประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร๎างความเข๎าใจ ซักซ๎อมและพัฒนาทักษะ ตามความรู๎ให๎กับบุคลากรของ
โรงเรียน ซึ่งจะสํงผลตํอการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียนในสังกัด และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ตํอไป 
  อนึ่ง ในการบริหารงานงบประมาณของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ให๎เกิดความ
โปรํงใส และพัฒนา จ าเป็นต๎องบริหารงบประมาณในรูปของคณะกรรมการ จ าเป็นต๎องประชุมพิจารณางบประมาณ
เพ่ือให๎การใช๎จํายงบประมาณเกิดความคุ๎มคํา และมีประสิทธิภาพอีกทางหนึ่งด๎วย 
2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในสังกัดให๎มีองค์ความรู๎ มีความเข๎าใจเกี่ยวกับการด าเนินงาน ด๎าน
การจัดท าแผนและงบประมาณ 
  2.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  สามารถบริหารงานได๎อยํางโปรํงใส  คุ๎มคํา 
และมีประสิทธิภาพ 
3. เป้าหมาย 
  3.1 ด้านปริมาณ   

     3.1.1 บุคลากรโรงเรียนในสังกัดที่ปฏิบัติงานด๎านแผนงาน และงบประมาณ  จ านวน  198 คน  
       3.1.2 คณะท างานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จ านวน  12  คน 
       3.1.3 คณะกรรมการบริหารงบประมาณ  จ านวน  20  คน  
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3.2 ด้านคุณภาพ   
     3.2.1 บุคลากรโรงเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจ และทักษะ ในการวางแผน และบริหารงบประมาณ 
     3.2.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 บริหารงบประมาณได๎อยํางโปรํงใส  

คุ๎มคํา และมีประสิทธิภาพ 
 

4. การด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม / ขั้นตอน ระยะเวลา ผู๎รับผิดชอบ 
1 
 
2 

ประชุมเชิงปฏิบัติการการวางแผน และ
บริหารงบประมาณ ให๎แกํบุคลากรโรงเรียน 
ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

จ านวน  6 ครั้ง  
 

2 วัน 
 

6 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน 
(ตลอดปีงบประมาณ) 

อนุชา  กลิ่นจันทร์/ 
จิตติมา  เพชรมูณีย์ 

 

5. งบประมาณ 

 ใช๎งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  ผลผลิตผู๎จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย  กิจกรรม
การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายส าหรับโรงเรียนปกติ งบด าเนินงาน  จ านวน  122,474 บาท 
 

ที ่ รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ 
1 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
3 

ประชุมคณะท างาน 
- คําเครื่องดื่มและอาหารวําง (12 คน x 25 บาท x 2 มื้อ) 
- คําอาหารกลางวัน ( 12 คน x 100 บาท x 1 มื้อ) 
ประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนและบริหารงบประมาณ จ านวน 2 วัน 
- คําเครื่องดื่มและคําอาหารวําง (110 คน x 50 บาท x 4 มื้อ) 
- คําอาหารกลางวัน (110 คน x 180 บาท x 2 มื้อ) 
- คําเชําห๎องประชุม (1,500 บาท x 2 วัน) 
- คําตอบแทนวิทยากร (600 บาท x 14 ชั่วโมง) 
- คําเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะในการเดินทางของวิทยากร  
- คําวัสดุ 
ประชุมคณะกรรมการการบริหารงบประมาณ สพม.12 จ านวน 6 วัน 
- คําเครื่องดื่มและอาหารวําง (20 คน x 25 บาท x 12 มื้อ) 
- คําอาหารกลางวัน (20 คน x 100 บาท x 6 มื้อ) 
- คําวัสดุ / คําเอกสาร  

 
600 

1,200 
 

22,000 
39,600 
3,000 
8,400 

13,774 
9,900 

 
6,000 

12,000 
6,000 

 

รวม 122,474  
หมายเหตุ   ขอถัวจํายทุกรายการ 
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6. การวัดและประเมินผล 
 

ที ่ ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 
1 
 
2 
 
3 
 
 

ร๎อยละ 100 ของผู๎เข๎าประชุมเชิงปฏิบัติการ มีความรู๎ ความเข๎าใจ 
เกี่ยวกับการวางแผนและการบริหารงบประมาณ 

ร๎อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดสามารถ จัดท าค าขอและ
บริหารงบประมาณได๎อยํางถูกต๎อง และมีประสิทธิภาพ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีการบริหาร
งบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ 

-ประเมินผล 
 

-ตรวจสอบ 
 

-ตรวจสอบ 

-แบบประเมินผล 
เอกสารเสนอขอ
งบประมาณ 
- รายงานผลการ
พิจารณาจัดสรร
งบประมาณ 
 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  7.1 บุคลากรโรงเรียนสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ที่ปฏิบัติงานด๎าน
แผนงานและงบประมาณ มีทักษะ ความรู๎ และสามารถปฏิบัติหน๎าที่ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
  7.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  มีระบบการบริหารงบประมาณที่โปรํงใส  
คุ๎มคํา  และมีประสิทธิภาพ 
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โครงการ  ประชุมสัมมนาผู๎บริหารและครูเพื่อสร๎างความเข๎าใจในการด าเนินงานการคัดเลือก 
                               นักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 
แผนงานงบประมาณ ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพฐ. 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอ านาจทางการศึกษา 

หลักธรรมาภิบาล เน๎นการมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวนและความรํวมมือกับองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น เพ่ือสํงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

สนองกลยุทธ์ สพม.12 5 พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให๎มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา 
6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาให๎เป็นองค์กร
คุณภาพโดยการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา   เขต 12      
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางสาวพรทิพย์  เกิดสม    2. นางกันยา   อักษรทอง 
ลักษณะโครงการ  ใหมํ 
ระยะเวลาด าเนินงาน  ธันวาคม   2554    -   กันยายน   2555 

1. หลักการและเหตุผล 
             การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน  ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจัดขึ้นเป็น
ประจ าทุกปี     เพ่ือสนองพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดช     ที่พระราชทาน แกํ
รัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ  (ม.ล.ปิ่น  มาลากุล)  ในปี พ.ศ. ๒๕๐๖  ใจความวํา  “มีนักเรียนจ านวนมาก  ซึ่งมี
ความประพฤติดี  และมีความพยายามศึกษาเลําเรียนได๎ผลดี  รวมทั้งมีโรงเรียนที่จัดการศึกษาดี  นักเรียนได๎รับการ
เรียนดีเป็นสํวนรวม  นักเรียนมีคุณสมบัติดังกลําว  สมควรได๎รับรางวัลพระราชทาน  และทรงยินดีที่จะพระราชทาน
รางวัลให๎”  โดยกระทรวงศึกษาธิการได๎พิจารณาปรับเปลี่ยนวิธีการในการด าเนินงาน  ให๎เหมาะกับสภาพปัจจุบัน  ทั้งนี้  
นักเรียน  นักศึกษา  และสถานศึกษาที่ผํานการตัดสิน  ต๎องมีสิ่งแสดงให๎เห็นถึงความยอดเยี่ยม  ดีเดํน  ได๎อยํางชัดเจน
และดีจริง  ทุกคนต๎องตระหนักเสมอวํา  รางวัลพระราชทานเป็นสิ่งที่ทรงคุณคํา  และเป็นเกียรติประวัติตํอผู๎รับอยําง
สูงสุด  คุณความดีจะถูกประกาศและเผยแพรํไปยังสาธารณชนทั่วไป  สมควรที่ผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝ่ายจะต๎องกระท าอยําง
รอบคอบ  และผู๎ที่ได๎รับรางวัลจะต๎องรักษาคุณความดีนั้นให๎ยาวนานสืบไป  

ดังนั้น เพ่ือสร๎างให๎โรงเรียนเข๎าใจในการด าเนินงานการประเมินคัดเลือกนักเรียน  และสถานศึกษา   
เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ระดับจังหวัด  และระดับกลุํมจังหวัด  และเชิญชวนให๎โรงเรียน
สํงนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือเข๎ารับการคัดเลือกเพ่ือรับรางวัลพระราชทานและได๎รับรางวัลพระราชทาน  จึงสมควร
จัดให๎มีโครงการนี้ขึ้น 
2.  วัตถุประสงค์ 
    2.1  เพ่ือสร๎างความเข๎าใจในการด าเนินงานการคัดเลือกนักเรียน  และสถานศึกษา  เพื่อรับรางวัล
พระราชทาน  มีทิศทางการด าเนินงานเป็นไปในแนวเดียวกัน 

2.2  เพื่อก าหนดแนวทางการประเมินและการสรุปรวมข๎อมูลหลักฐานเพ่ือตัดสินผลการคัดเลือก  ให๎ 
เป็นไปอยํางถูกต๎องตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
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3.  เป้าหมาย 
               3.1  ด้านปริมาณ     

สถานศึกษาท่ีได๎เข๎ารํวมโครงการนี้  มีความรู๎  ความเข๎าใจในหลักการและวิธีการคัดเลือกนักเรียน 
และสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน  คิดเป็นร๎อยละ  90 
               3.2  ด้านคุณภาพ    

สถานศึกษาและนักเรียน ที่ได๎สํงเข๎ารับการคัดเลือกเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษา      
ขั้นพ้ืนฐาน  มีการพัฒนาคุณภาพได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

4.  การด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

เสนอขออนุมัติโครงการ 
แตํงตั้งคณะท างาน 
แจ๎งสถานศึกษา 
ประชุมคณะท างาน 
จัดประชุมสัมมนา 
สรุปและรายงานผล  

ธันวาคม  2554 
มกราคม  2555 
มกราคม  2555 

มกราคม-กุมภาพันธ์ 2555 
มีนาคม-กันยายน 2555 
มีนาคม-กันยายน 2555 

กันยา  อักษรทอง 
กันยา  อักษรทอง 
กันยา  อักษรทอง 
กันยา  อักษรทอง 

คณะท างาน 
คณะท างาน 

 
5.  งบประมาณ   

ใช๎งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา   ผลผลิตผู๎จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย  
กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายส าหรับโรงเรียนปกติ  งบด าเนินงาน   จ านวน  27,430   บาท 
ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวม หมายเหตุ 

1 
 
2 

ประชุมคณะท างาน จ านวน 1  ครั้ง 
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  (10  คน X25 บาท X1 มื้อ)   
ประชุมสัมมนา  

- - คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม (110 คน  X 50 บาท X1 มื้อ) 
- - กระเป๋าเอกสาร             (110 คน X 68 บาท) 
- - คําจัดท าเอกสารในการอบรม (110 เลํม X 80 บาท) 

- คําวิทยากร     ( 3 คน X 600 บาท X 3 ชั่วโมง) 

 
250 

 
5,500 
7,480 
8,800 
5,400 

 
 
 

รวม 27,430  

หมายเหตุ      ขอถัวจํายทุกรายการ    
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6.   การวัดและประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 
1 
 
 
2 

นักเรียนที่ได๎รับรางวัลพระราชทาน มีขวัญและก าลังใจใน
การศึกษา และสามารถปฏิบัติตนให๎เป็นแบบอยํางที่ดีแกํ 
ผู๎อื่นได๎ 
สถานศึกษาท่ีได๎รับรางวัลพระราชทาน มีการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาท าให๎นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 

- สังเกต 
 
 
-แบบสอบถาม 

- แบบประเมินผล 
 
 
 

7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
7.1 สถานศึกษาท่ีได๎รับการประชุมสัมมนาตามโครงการนี้  มีความเข๎าใจในหลักการและวิธีการ 

ประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน  คิดเป็นร๎อยละ  90 
7.2 สถานศึกษาและนักเรียน ที่ได๎สํงเข๎ารับการประเมินคัดเลือกเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มีการพัฒนาคุณภาพได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
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โครงการ      การพัฒนากระบวนการย๎ายและแตํงตั้งข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
แผนงบประมาณ         ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพฐ. 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอ านาจทางการศึกษา 

หลักธรรมาภิบาล เน๎นการมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวนและความรํวมมือกับองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น เพ่ือสํงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

สนองกลยุทธ์ สพม.12 5 พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให๎มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา 
6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาให๎เป็นองค์กร
คุณภาพโดยการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุํมบริหารงานบุคคล  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12 
ผู้รับผดิชอบโครงการ  นางสาวยุพยงค์  เกตุแก๎ว  
ลักษณะของโครงการ      ใหมํ 
ระยะเวลาด าเนินงาน    1  ตุลาคม 2554 – 30  กันยายน 2555 
1. หลักการและเหตุผล 

สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการ  ได๎ประกาศก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เมื่อวันที่  17   
สิงหาคม 2553  จ านวน  42  เขต  โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12ประกอบด๎วยโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราชและพัทลุง    ซึ่งมีภารกิจงานที่อยูํในความดูแลรับผิดชอบเป็นจ านวนมาก    ซึ่ง
ภารกิจหนึ่งที่จะต๎องท าทุกปี ๆ ละ 2 ครั้ง  คือ การท าข๎อมูลการย๎ายข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สาย
ผู๎สอน และสายบริหารสถานศึกษา    โดยการจัดท าข๎อมูลต๎องให๎เป็นระบบแตํเนื่องจากการจัดระบบข๎อมูลของ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12 ในปัจจุบันมักเก็บรวบรวมข๎อมูลสํวนใหญํในรูปของเอกสาร  บางครั้ง
มีการสูญหาย ไมํสะดวกและรวดเร็วในการสืบค๎นข๎อมูลเพื่อเสนอตํอ อ.ก.ค.ศ.เขตฯ  หรือบุคลากรที่ต๎องการทราบข๎อมูล
ดังนั้น  จึงควรมีการพัฒนาข๎อมูลระบบฐานข๎อมูลเพ่ือวางแผนการจัดข๎อมูลการย๎ายของส านักงานเขต พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12  ที่ต๎องการข๎อมูล ได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว และเป็นระบบ  จึงได๎จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
2. วัตถุประสงค ์
  2.1 เพ่ือพัฒนาการจัดท าข๎อมูลการย๎ายข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปของฐานข๎อมูล 
  2.2 เพ่ือให๎คณะกรรมการหรือโรงเรียนสามารถใช๎ข๎อมูลได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว เป็นระบบ  
  2.3 เพ่ือให๎การย๎ายของข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ถูกต๎อง สมบูรณ์ และทันตามก าหนดเวลา 
3. เป้าหมาย 
  3.1 ด้านปริมาณ  
   3.1.1   จัดท าระบบฐานข๎อมูลข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นรายโรงเรียน  รายบุคคล  
ปีละ 2 ครั้ง 
   3.1.2   จัดท าข๎อมูลความต๎องการและความขาดแคลนวิชาเอกของโรงเรียนทุกโรงให๎เป็นปัจจุบัน ปีละ 
2 ครั้ง 
   3.2 ด้านคุณภาพ  
    3.2.1    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีการจัดเก็บข๎อมูลที่เป็นระบบ มีคุณภาพ 
สะดวกและรวดเร็วในการสืบค๎น 
      3.2.2    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ด าเนินการย๎ายได๎อยํางยุติธรรม  โปรํงใส 
ตรวจสอบได ๎  
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4. การด าเนินการ 
ที ่ วิธีการ/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 เสนอขออนุมัติโครงการ พฤศจิกายน 2554 ยุพยงค์  เกตุแก๎ว 
2 แตํงตั้งคณะกรรมการ กุมภาพันธ์  และสิงหาคม 2555 ยุพยงค์  เกตุแก๎ว 
3 ด าเนินการประชุมจัดท าข๎อมูล กุมภาพันธ์  และสิงหาคม 2555 คณะท างาน 
5 สรุป รายงานผลโครงการ กันยายน 2555 คณะท างาน 

5. งบประมาณ 
 ใช๎งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ผลผลิตผู๎จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายส าหรับโรงเรียนปกติ งบด าเนินงาน จ านวน 24,000 บาท  
ที ่ รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ 
 
1 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
 
1 
 
2 
 
 
3 

กิจกรรมที่ 2  การย้ายข้าราชการครู 
ประชุมคณะกรรมการจัดท าข๎อมูลการย๎ายน าเสนอกรรมการสถานศึกษา  
ปีละ  2  ครั้งๆละ 7 วัน จ านวน 5 คน  
- คําอาหารกลางวัน อาหารวํางและเครื่องดื่ม 
( 5 คน X 100 บาท X 7 วัน x 2 ครั้ง) 
ประชุมคณะกรรมการจัดท าคะแนนการย๎าย (ตอน 1)ปีละ 2 ครั้ง 
ครั้งละ 2 วัน  จ านวน  15 คน  
- คําอาหารกลางวัน อาหารวํางและเครื่องดื่ม 
( 15 คน X100  บาท X 2 วัน x 2 ครั้ง) 
ประชุมคณะกรรมการจัดท าคะแนนการย๎าย (ตอน 2)ปีละ 2 ครั้ง 
ครั้งละ 3 วัน  จ านวน  5 คน  
- คําอาหารกลางวัน อาหารวํางและเครื่องดื่ม 
( 5 คน X100  บาท X 3 วัน x 2 ครั้ง) 
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการย๎าย ปีละ 4 ครั้ง  จ านวน  20 คน  
- คําอาหารกลางวัน อาหารวํางและเครื่องดื่ม 
 (20 คน X 25 บาท X 4 ครั้ง) 
กิจกรรมที่ 2  การย้ายผู้บริหาร 
ประชุมคณะกรรมการจัดท าข๎อมูลการย๎าย ปีละ 1 ครั้งๆละ 4 วัน จ านวน 5 คน  
- คําอาหารกลางวัน อาหารวํางและเครื่องดื่ม (5 คน X 100 บาท X 4 วัน) 
ประชุมคณะกรรมการจัดท าคะแนนองค์ประกอบ 4- 8 ปีละ1  ครั้งๆละ 
2 วัน  จ านวน  10 คน  
- คําอาหารกลางวัน อาหารวํางและเครื่องดื่ม( 10 คน X100  บาท X 2 วัน) 
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการย๎าย ปีละ 2 ครั้ง  จ านวน  20 คน  
- คําอาหารกลางวัน อาหารวํางและเครื่องดื่ม (10 คนX100 บาท X 2 วัน) 

 
 
 

7,000 
 
 
 

6,000 
 
 
 

3,000 
 
 

2,000 
 
 
 

2,000 
 
 

2,000 
 

2,000 

 

 รวม 24,000  
หมายเหตุ  ขอถัวจํายทุกรายการ 
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6. การวัดและประเมินผล 

 
ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 
1 
 
2 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
มีระบบฐานข๎อมูลที่เป็นปัจจุบัน ถูกต๎อง สมบูรณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
ด าเนินการย๎ายมีความยุตธิรรม โปรํงใส ตรวจสอบได ๎
 

-  การตรวจสอบข๎อมูล 
- การสอบถาม 

 

- แบบจัดเก็บข๎อมูล 
- แบบสอบถาม 

 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีฐานข๎อมูลการย๎ายทีเ่ป็นระบบ  ครบถ๎วน  
สมบูรณ์ 

7.2  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ด าเนินการย๎ายได๎อยํางยุติธรรม  โปรํงใส  และ 
ทันตามก าหนดเวลา 

7.3 โรงเรียนสามารถมีครูผู๎สอนได๎ในวันเปิดภาคเรียน และตรงกับวิชาเอกที่โรงเรียนต๎องการ 
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โครงการ  ประชุมสัมมนาเจ๎าหน๎าที่เลื่อนขั้นเงินเดือน 
แผนงบประมาณ  แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพฐ. 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอ านาจทางการศึกษา 

หลักธรรมาภิบาล เน๎นการมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวนและความรํวมมือกับองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น เพ่ือสํงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

สนองกลยุทธ์ สพม.12 5 พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให๎มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา 
6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาให๎เป็นองค์กร
คุณภาพโดยการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุํมบริหารงานบุคคล  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวจันทน์ฐปาล  มะยะเฉียว 
ลักษณะโครงการ ใหมํ 
ระยะเวลาด าเนินการ 1   ตุลาคม  2554 - 30  กันยายน 2555 

1. หลักการและเหตุผล 
  การเลื่อนข้ันเงินเดือนเป็นการบ ารุงขวัญและก าลังใจข๎าราชการให๎มีแรงจูงใจที่จะปฏิบัติงานในความ
รับผิดชอบให๎ส าเร็จลุลํวงเป็นไปตามวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ขององค์กร ดังนั้น หากการด าเนินงานการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ไมํเป็นไปตามกฎระเบียบของทางราชการและไมํเป็นธรรมแกํผู๎ปฏิบัติงาน  ยํอมกํอให๎เกิดความขัดแย๎งและผู๎ปฏิบัติงาน 
ก็จะมีทัศนคติที่ไมํดีตํอองค์กรอันจะสํงผลให๎เกิดความเสียหายในเรื่องอ่ืนๆ ตามมาอีกหลายประการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 เป็นองค์กรใหมํที่ผู๎ปฏิบัติงานด๎านการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ควรได๎รับการพัฒนาให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ และทักษะในการปฏิบัติงานด๎านนี้ เพ่ือให๎เกิดความถูกต๎อง รวดเร็ว ทันตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด  ประกอบกับผู๎ปฏิบัติงานดังกลําวซึ่งกระจายอยูํในโรงเรียนตําง ๆ  99 โรงเรียน  มีความเข๎าใจที่ไมํ
ถูกต๎องตรงกันอีกหลายประการ   ดังจะเห็นได๎จากการด าเนินงานที่ผํานมาซึ่งเกิดความลําช๎า และต๎องแก๎ไขข๎อบกพรํอง
บางประการ จึงเห็นวําจ าเป็นต๎องพัฒนางานด๎านนี้ให๎มีประสิทธิภาพมากกวําเดิม นอกจากนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12 ยังได๎ก าหนดวัตถุประสงค์ขององค์กรที่จะสร๎างเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให๎เป็นไปตาม
มาตรฐานภายใต๎การมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวนโดยมีกลยุทธ์ส าคัญคือการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานจึงได๎ก าหนด
โครงการนี้ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือพัฒนาเจ๎าหน๎าที่เลื่อนขั้นเงินเดือนให๎มีความรู๎ความเข๎าใจและทักษะการด าเนินงาน  
2.2 เพ่ือให๎การเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นไปอยํางถูกต๎อง เป็นธรรม 
2.3 เพ่ือให๎ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12 มีประสิทธิภาพในการบริงานบุคคล 

และเป็นไปตามมาตรฐานองค์กร 
3. เป้าหมาย 
  3.1 ด้านปริมาณ 

จัดประชุมสัมมนาเจ๎าหน๎าที่เลื่อนขั้นเงินเดือนของโรงเรียน จ านวน  120 คน ใช๎เวลา 2 วนั 
3.2 ด้านคุณภาพ 

 ผู๎เข๎าประชุมสัมมนามีความรู๎ ความเข๎าใจ ทักษะในการปฏิบัติงานเลื่อนขั้นเงินเดือน  และสามารถ
ด าเนินงานได๎โดยไมํผิดพลาดบกพรํอง งานเสร็จทันตามก าหนด  และเป็นที่พึงพอใจของผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝ่าย 
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4. การด าเนินการ 
ที ่ วิธีการ/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 เสนอขออนุมัติโครงการ  พฤศจิกายน 2554 จันทน์ฐปาล มะยะเฉียว        
2 แตํงตั้งคณะท างาน และประชุมเตรียมการ

เกี่ยวกับการก าหนดสถานที่ประชุมฯ การ
ประสานงานกับโรงเรียน  การก าหนดวิทยากร
และกิจกรรมการประชุมฯ  การเตรียมเอกสาร
ประกอบการประชุมฯ กิจกรรมระหวํางการ
ประชุมฯ  การด าเนินการเบื้องต๎นเกี่ยวกับการใช๎
จํายงบประมาณ ฯลน 

กุมภาพันธ์ 2555 คณะท างาน 

3 แจ๎งเชิญวิทยากร ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม และบุคคลอื่น
ที่เก่ียวข๎อง 

กุมภาพันธ์ 2555 จันทน์ฐปาล มะยะเฉียว 

4 ด าเนินการประชุมสัมมนา เมษายน, ตุลาคม 2555 คณะท างาน 
5 สรุป รายงานผลการประชุมสัมมนา ตุลาคม 2555 คณะท างาน 

5. งบประมาณ 
 ใช๎งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ผลผลิตผู๎จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายส าหรับโรงเรียนปกติ งบด าเนินงาน จ านวน 40,000 บาท  
ที ่ รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ 
1 คําวัสดุด าเนินการเชํนการประสานงานตําง  วัสดุการ

จัดท าเอกสารประกอบการประชุมฯ และการจัด
กิจกรรมระหวํางประชุมฯ 

-  

2 คําอาหาร อาหารวํางและเครื่องดื่มของผู๎เข๎าประชุมฯ 
คณะท างาน และวิทยากร  
(120 คน x 150 บาท x 2 วัน) 

36,000  

3 คําตอบแทนวิทยากร 4,000  
4 คําน้ ามันเชื้อเพลิงและหลํอลื่นส าหรับรถยนต์ที่ใช๎ใน

การติดตํอประสานงานระหวํางการประชุมฯ 
-  

5 คําวัสดุการสรุป รายงานผลการประชุมสัมมนา -  
 รวม 40,000  
หมายเหตุ  ขอถัวจํายทุกรายการ 
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6. การประเมินผล  
ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการ เครื่องมือ 
1 ความสนใจ  ความรู๎  ความเข๎าใจ ของผู๎เข๎าประชุมฯ สังเกต, ทดสอบ แบบบันทึก, แบบ 

Pre-test-Post-test 
2 ความพึงพอใจของผู๎เข๎าประชุมฯ  สอบถาม,ประเมิน แบบประเมินการจัด

ประชุมฯ 
3 การปฏิบัติงานที่ถูกต๎องและทันก าหนดเวลา ตรวจสอบเอกสารที่

ใช๎ในการปฏิบัติงาน
และการสํงงาน 

แบบฟอร์มเอกสาร
การปฏิบัติงานและ
ข๎อมูลในเอกสาร 

4 การเลื่อนข้ันเงินเดือนถูกต๎องเป็นที่พอใจของ
ผู๎เกี่ยวข๎อง 

ติดตามผลการ
ด าเนินงานและรับ
ข๎อมูลย๎อนกลับ 

รายงานการประชุม 
อ.ก.ค.ศ., ค าสั่ง
เลื่อนขั้นเงินเดือน, 
รายงานการ
ด าเนินงาน 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานและมีทัศนคติที่ดีตํอส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12 ปฏิบัติงานอยํางมีความสุข  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 

7.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ได๎รับการประเมินด๎านการบริหารงานบุคคลในระดับดี 
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โครงการ      พัฒนางานสนับสนุนระบบนิเทศออนไลน์ 
แผนงบประมาณ  ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพฐ. 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอ านาจทางการศึกษา 

หลักธรรมาภิบาล เน๎นการมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวนและความรํวมมือกับองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น เพ่ือสํงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

สนองกลยุทธ์ สพม.12 6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาให๎เป็นองค์กร
คุณภาพโดยการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุํมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวพจนพร  รุํงทอง  และคณะ 
ลักษณะโครงการ ตํอเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ กุมภาพันธ์ – กันยายน 2555 

1. หลกัการและเหตุผล 
   ภารกิจส าคัญของศึกษานิเทศก์  คือการชํวยเหลือพัฒนาครูผู๎สอนให๎มีความรู๎  ความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  เพ่ือพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานที่พึงประสงค์ตามแนวทาง 
การจัดการศึกษาแหํงพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542  โดยใช๎กระบวนการและเทคนิคการนิเทศหลากหลาย
รูปแบบ เชํน การสอนแนะ การให๎ค าปรึกษาแนะน ารายกลุํม รายบุคคล การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ การพาคิดพาท า การฝึกอบรม
โดยใช๎สื่อและเครื่องมือนิเทศตํางๆ  เชํน เอกสารคูํมือ ชุดฝึกปฏิบัติ   ชุดฝึกอบรมที่ศึกษานิเทศก์พัฒนาขึ้น 
  ด๎วยพัฒนาการด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคปัจจุบัน กํอให๎เกิดสังคมข๎อมูลสารสนเทศที่เป็นขุมความรู๎
อันมีคุณคํามหาศาลส าหรับการพัฒนาองค์ความรู๎  อีกทั้งเทคโนโลยีการสื่อสารที่ล้ าหน๎า เชํน อินเทอร์เน็ต และโปรแกรม
การสื่อสารรูปแบบตํางๆ  ชํวยเพ่ิมโอกาสในการเข๎าถึงแหลํงวิทยาการ  รวมทั้งชํองทางติดตํอสื่อสารได๎อยํางสะดวก  
รวดเร็ว สํงเสริมให๎บุคคลเกิดการเรียนรู๎ตลอดชีวิต อันจะน าไปสูํสังคมแหํงการเรียนรู๎และสังคมแหํงความรู๎ตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ  กลุํมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  
ซ่ึงมีภารกิจหลักในการก ากับ ดูแล ชํวยเหลือ แนะน าด๎านวิชาการแกํโรงเรียนในสังกัดในจังหวัดนครศรีธรรมราชและพัทลุง  
ตระหนักถึงประโยชน์ในการประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ICT   (Information and 
Communication Technology)  เพ่ืองานนิเทศการศึกษา  สํงเสริมให๎การด าเนินกิจกรรมและการให๎บริการการนิเทศ
ครอบคลุมกลุํมเป้าหมาย สะดวก รวดเร็ว ลดต๎นทุนคําใช๎จําย ตลอดจนชํวยสร๎างเสริมทักษะการใช๎ ICT เพ่ือการเรียนรู๎
และพัฒนาตนเองแกํผู๎นิเทศและผู๎รับการนิเทศ จึงได๎จัดท าโครงการพัฒนางานสนับสนุนระบบนิเทศออนไลน์ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนางานสนับสนุนระบบนิเทศออนไลน์ให๎ครอบคลุมตํอความต๎องการของผู๎ใช๎ 
 2.2 เพ่ือเสริมประสิทธิภาพการให๎บริการด๎านการนิเทศการศึกษา 
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3. เป้าหมาย 
   3.1 ด้านปริมาณ    
 งานสนับสนุนระบบนิเทศออนไลน์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  จ านวน 1 ระบบ 
    3.2 ด้านคุณภาพ    
      3.2.1 ให๎บริการด๎านการนิเทศแกํกลุํมเป้าหมายได๎สะดวก รวดเร็ว ตามความต๎องการ 
                     3.2.2 มีข๎อมูลสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ตํอการด าเนินงานด๎านการนิเทศ 
4. การด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 
 
 
 

 

ขั้นเตรียมการ  
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ข๎อมูลสภาพปัจจุบัน ปัญหา ความ
ต๎องการของผู๎ใช๎เพ่ิมเติมจากระบบเดิม 
1.2 วิเคราะห์ วางแผน ออกแบบงานสนับสนุนระบบนิเทศฯ 
1.3 รวบรวม จัดเตรียมข๎อมูลที่เก่ียวข๎อง 

มีนาคม 2555 
 
 
 

พจนพร รุํงทอง   
และคณะ 

2 
 
 
 

ขั้นพัฒนา 
2.1 พัฒนางานสนับสนุนระบบนิเทศฯ 
2.2 ทดสอบ  ปรับปรุงระบบ 
2.3 จัดท าคูํมือการใช๎งาน 

เมษายน 2555  

3 
 

ขั้นน าไปใช้ 
3.1 ติดตั้งระบบ 
3.2 เปิดให๎บริการระบบ / ดูแล  บ ารุงรักษา 

พฤษภาคม – 
กันยายน 2555 

 
 

4 
 

ขั้นประเมินผล 
4.1 สรุป วิเคราะห์ รายงานผลการให๎บริการ  
4.2 ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงาน 

กันยายน 2555  

 
5. งบประมาณ 

 ใช๎งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ผลผลิตผู๎จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย   
กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายส าหรับโรงเรียนปกติ        จ านวน   15,441  บาท   

ที ่ รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ 
1 ประชุมปฏิบัติการคณะท างาน  : กิจกรรมที่ 1.1 - 1.3  

(6 คน x 2 วัน x 150 บาท) 
  1,800  

2 คําจ๎างพัฒนางานสนับสนุนระบบนิเทศออนไลน์  : กิจกรรมที่ 2 13,000  
3 คําวัสดุ 641  

รวม 15,441  
   หมายเหตุ  ขอถัวจํายทุกรายการ 
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6. การวัดและประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 
1 ร๎อยละของผู๎บริหาร ครู ศึกษานิเทศก์ที่มีความ  

พึงพอใจตํอการให๎บริการผํานระบบนิเทศออนไลน์ 
สอบถามผู๎รับบริการ แบบสอบถาม 

ออนไลน์ 

2 ร๎อยละของโรงเรียนที่ได๎รับการนิเทศ บันทึกการนิเทศ 
 

แบบบันทึก/
รายงานการนิเทศ 

 
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     7.1 บุคลากรของโรงเรียนในสังกัดได๎รับการนิเทศตามความต๎องการอยํางทั่วถึง  
     7.2 บุคลากรที่เกี่ยวข๎องทุกฝ่ายมีทักษะการใช๎ ICT เพ่ือการเรียนรู๎และการพัฒนาตนเอง 
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 งบเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กลยุทธ์ที่กลยุทธ์ที่กลยุทธ์ที่   222 
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โครงการ                    พลังขับเคลื่อนจุดเน๎นการพัฒนาสูํคุณภาพผู๎เรียน  
แผนงบประมาณ  ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
สนองกลยุทธ์สพฐ. ข๎อ 1 ,4 และข๎อ 5  
สนองกลยุทธ์ สพม.12 ข๎อ 1 ,4 และข๎อ 5  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุํมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางละอองทิพย์  บุณยเกียรติ  นางวิภาวี  อํุนเสียม และศึกษานิเทศก์ทุกคน 
ลักษณะโครงการ ตํอเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภาคม – กันยายน  2555 
 

3. หลักการและเหตุผล 
  ตามที่กระทรวงศึกษาได๎ก าหนดให๎มีการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง(พ.ศ. 2552 – 2561) 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได๎ประกาศจุดเน๎นการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน  ตามหลักสูตรการศึกษา     
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ให๎สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนให๎มีความสามารถและทักษะ  จุดเน๎นตามชํวงวัย 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และจากการนิเทศ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 พบวํา มีจุดที่ควรพัฒนาในเรื่องการพัฒนาการใช๎หลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 /การนิเทศภายในของสถานศึกษา และการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O–net      
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6  
  เพ่ือให๎การพัฒนาการใช๎หลักสูตร การนิเทศภายในสถานศึกษา เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
O-net ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ให๎สูงขึ้นตามเป้าหมาย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
จึงจัดท าโครงการพลังขับเคลื่อนจุดเน๎นการพัฒนาสูํคุณภาพผู๎เรียน  

2.วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพการการจัดการเรียนรู๎ของครู(กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษาฯ) ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12 
  2.2 เพ่ือพัฒนากระบวนการนิเทศภายในของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต 12 
  2.3 เพ่ือพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 6 
  2.4 เพ่ือน าเสนอ/แลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนรู๎ และ การบริหารจัดการที่ขับเคลื่อน
จุดเน๎นสูํการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน ของสถานศึกษาในส านักงายนเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12   

3. เป้าหมาย 
3.1  ด้านปริมาณ   

  3.1.1 ครูตัวแทนกลุํมสาระการเรียนรู๎ 5 กลุํมสาระ ๆ ละ 2 คนจ านวน 99 โรงเรียนและ 
ราชประชานุเคราะห์ 19   รวม 500  คน  
        3.1.2 ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  จ านวน 14 คน 
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3.2  ด้านคุณภาพ   
      3.2.1  นักเรียนได๎รับการพัฒนาตามจุดเน๎นการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 

        3.2.2  ครูสามารถพัฒนาการจัดการเรียนรู๎โดยน าผลจากการจัดการเรียนรู๎มาใช๎ในการพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู๎ให๎ตรงกับจุดเน๎นการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 
        3.2.3  สถานศึกษามีการพัฒนากระบวนการนิเทศภายในเพื่อก ากับ  ติดตาม และประเมินผลการ
ขับเคลื่อนจุดเน๎นการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนสูํการปฏิบัติ 
        3.2.4 สถานศึกษาสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
และ 6 ให๎สูงขึ้น 

4.  การด าเนนิงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 จดัท ารํางกรอบแนวทางการพัฒนา /สาระการ
พัฒนา /เครื่องมือการพัฒนา/การวัดผล 

พฤษภาคม 2555 ละอองทิพย์ บุณยเกียรติ 

2 ประชุมคณะท างาน พฤษภาคม 2555 กลุํมนิเทศ ติดตามฯ 
3 พัฒนาครูตัวแทนกลุํมสาระการเรียนรู๎ มิถุนายน-กรกฎาคม 2555 กลุํมนิเทศ ติดตามฯ 
4 สรุปและรายงานผล กันยายน 2555 กลุํมนิเทศ ติดตามฯ 

5.  งบประมาณ 
     1. งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  ผลผลิตผู๎จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย  

กิจกรรมหลักการสํงเสริมศักยภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา  งบด าเนินงาน   จ านวน  480,000  บาท  
    2. การระดมทรัพยากร (ลงทะเบียน)       จ านวน   50,000  บาท 
 

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ 
1 ประชุมคณะกรรมการ(หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎  )

ด าเนินงานก าหนดแนวทางพัฒนา/สาระการพัฒนา จ านวน 1 ครั้ง  
4,000  

2 
 
 

ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานรํวมสร๎างเครื่องมือการ
พัฒนา/เครื่องมือการวัดผลการพัฒนา จ านวน 2 วัน คนละ 
300 บาทและจัดท าเครื่องมือจ านวน 530 ชุดๆ ละ 150 บาท 

79,500  

3 อบรมครูตัวแทนกลุํมสาระการเรียนรู๎ และก าหนดการนิเทศ
ติดตาม ระยะเวลา 3 วัน จ านวน 520 คน  
 - คําอาหารกลางวัน อาหารวํางและเครื่องดื่ม  
(520 คน  X  280 บาท X 3 วัน) 

 
 
 

436,800 

 

4 คําใช๎จํายในการสรุปและรายงานผลการพัฒนา 9,700  
รวม 530,000  

หมายเหตุ  ขอถัวจํายทุกรายการ 
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6. การวัดและประเมินผล  
ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 
1 ร๎อยละ 90 ของครูสามารถจัดการเรียนรู๎โดยยึดตาม

มาตรฐานการเรียนรู๎/ตัวชี้วัด 
- การสังเกต 
- นิเทศ ติดตาม 
- เก็บรวบรวมข๎อมูล 

- แบบนิเทศการ
สังเกตการสอน 
 

2 ร๎อยละ 80 ของนักเรียนมีความสามารถและทักษะตาม
จุดเน๎นการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 

- การสังเกต 
- การสัมภาษณ์ 
- เก็บรวบรวมข๎อมูล 

- แบบเก็บข๎อมูล
ความสามารถ
นักเรียนตามจุดเน๎น 

3 ร๎อยละ 90 ของสถานศึกษามีกระบวนการนิเทศภายใน
ของกลุํมสาระการเรียนรู๎ที่เข๎มแข็ง 

- การสังเกต 
- การสัมภาษณ์ 
- เก็บรวบรวมข๎อมูล 

- แบบนิเทศกลุํม
สาระการเรียนรู๎ 

4 ผลสั มฤทธิ์ ท า งการ เ รี ยนของนั ก เ รี ยนระดับชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 เพ่ิมข้ึนร๎อยละ 4 

- ข๎อมูลผลสัมฤทธิ์ 
- การสัมภาษณ์ 
- เกบ็รวบรวมข๎อมูล 

- แบบเก็บข๎อมูล
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  7.1 ครูตัวแทนกลุํมสาระการเรียนรู๎(กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษาฯ) ได๎แลกเปลี่ยนเรียนรู๎วิธีการจัดการเรียนรู๎/การบริหารจัดการเพ่ือขับเคลื่อนจุดเน๎นการ
พัฒนาสูํคุณภาพผู๎เรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
  7.2 สถานศึกษาได๎พัฒนากระบวนการนิเทศภายใน สร๎างเครือขํายการนิเทศรํวมกันในส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12  
  7.3 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปีการศึกษา 2555 ให๎สูงขึ้น 

 

 
      ……………………………     
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โครงการ  พลังเครือขํายศูนย์พัฒนาวิชาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน  
แผนงบประมาณ  ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
สนองกลยุทธ์สพฐ. ข๎อ 1 ,4 และข๎อ 5  
สนองกลยุทธ์ สพม.12 ข๎อ 1 ,4 และข๎อ 5  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์พัฒนากลุํมสาระการเรียนรู๎ 8 กลุํมสาระ และศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน / กลุํมนิเทศ 

ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และ เครือขํายสํงเสริมประสิทธิภาพการจัด 
การศึกษามัธยมศึกษาตอนต๎นและตอนปลาย    

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางละอองทิพย์  บุณยเกียรติ  นางวิภาวี  อํุนเสียม และศึกษานิเทศก์ทุกคน 
ลักษณะโครงการ ตํอเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภาคม – กันยายน  2555 
 

1. หลักการและเหตุผล 
  ตามที่กระทรวงศึกษาได๎ก าหนดให๎มีการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง(พ.ศ. 2552 – 2561) 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได๎ประกาศจุดเน๎นการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน  ตามหลักสูตรการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ให๎สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนให๎มีความสามารถและทักษะ  จุดเน๎นตามชํวงวัย 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
  เพ่ือให๎การขับเคลื่อนจุดเน๎นการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนได๎น าสูํการปฏิบัติในระยะที่ 4 และ 5 มีความ
ชัดเจนและสามารถพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนได๎ตามเป้าหมายของหลักสูตร “เกํง ดี และมีความสุข” สถานศึกษาสามารถ
สร๎างเครือขํายการเรียนรู๎  มีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู๎และนวัตกรรมการบริหารจัดการในการขับเคลื่อนคุณภาพ
ผู๎เรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  จึงรํวมกับเครือขํายสํงเสริมประสิทธิภาพ    ศูนย์พัฒนา
วิชาการกลุํมสาระการเรียนรู๎เพื่อพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู๎ของกลุํมสาระท้ังในรูปแบบของเครือขํายศูนย์พัฒนา
วิชากลุํมสาระการเรียนรู๎  และรูปแบบเครือขํายพัฒนาวิชาการของสหวิทยาเขต  

2.  วัตถุประสงค์  
  2.1  เพ่ือพัฒนาเครือขํายศูนย์พัฒนากลุํมสาระการเรียนรู๎ 8 กลุํมสาระการเรียนรู๎ และศูนย์พัฒนา
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน  
  2.2  เพ่ือสร๎างเครือขํายการนิเทศรํวมกับศูนย์พัฒนากลุํมสาระการเรียนรู๎ 
  2.3  เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู๎ของกลุํมสาระการเรียนรู๎ 
  2.4  เพ่ือสร๎างวัฒนธรรมการเรียนรู๎โดยใช๎กระบวนการวิจัย 
 3.  เป้าหมาย 
  3.1 ด้านปริมาณ  
       3.1.1 ศูนย์กลุํมสาระการเรียนรู๎ 8 กลุํมสาระ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน (จังหวัด
นครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง) 18  ศูนย ์และ ศึกษานิเทศก ์สพม.12 ทุกคน 
       3.1.2 คณะกรรมการเครือขํายสํงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต๎นและ  
ตอนปลาย 
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  3.2 ด้านคุณภาพ   
       3.2.1 ศูนย์กลุํมสาระการเรียนรู๎และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนได๎รํวมวางแผนพัฒนาเครือขําย
ทางวิชาการ 
       3.2.2  ศูนย์กลุํมสาระการเรียนรู๎มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎โดยการนิเทศการจัดการเรียนรู๎กลุํมสาระ
ภายในโรงเรียนและระหวํางโรงเรียนในสหวิทยาเขต 
       3.2.3  เครือขํายสหวิทยาเขตมีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู๎ของแตํละกลุํมสาระการเรียนรู๎ โดย
คัดเลือกจากสหวิทยาเขต 
       3.2.4  ครูในสหวิทยาเขตมีเครือขํายพัฒนาวิชาการแตํละกลุํมสาระ 
 4. การด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมคณะท างาน พฤษภาคม 2555 กลุํมนิเทศ ติดตามฯ 
2 สร๎างเครื่องมือ/ก าหนดแนวทางการคัดเลือก 

นวัตกรรมการจัดการเรียนรู๎ของกลุํมสาระการเรียนรู๎   
มิถุนายน 2555 ศูนย์พัฒนาวิชาการ 

กลุํมสาระการเรียนรู๎ 
3 คัดเลือกนวัตกรรม   กรกฎาคม 2555 ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุํมสาระการเรียนรู ๎
4 
5 

ประกวดนวัตกรรม 
สรุปผล  รายงานผลการด าเนินงาน 

สิงหาคม 2555 ศูนย์พัฒนากลุํมสาระการเรียนรู๎/กลุํม
นิเทศ ติดตามฯ/สมป.ม.ต๎น-ปลาย 

5. งบประมาณ 
 ใช๎งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  ผลผลิตผู๎จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย  
กิจกรรมหลักการสํงเสริมศักยภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา  งบด าเนินงาน   จ านวน  1,057,000  บาท 
  

ที ่ รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ 
1 ประชุมประธานและเลขานุการศูนย์พัฒนากลุํมสาระการเรียนรู๎ 

ประธานเครือขํายสํงเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนต๎น
และตอนปลาย(จั งหวัดนครศรี ธรรมราช และจั งหวัด พัทลุ ง ) 
ศึกษานิเทศก์  จ านวน 1 ครั้ง  

8,000  

2 ศูนย์พัฒนากลุํมสาระการเรียนรู๎ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานรํวม
สร๎างเครื่องมือการพัฒนา/ก าหนดแนวทางการคัดเลือกนวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู๎ ของกลุํมสาระการเรียนรู๎ / เครือขํายการนิเทศของกลุํม
สาระการเรียนรู๎ จ านวน 19 ศูนย์ ๆ ละ 30,000 บาท  

570,000  

3 คัดเลือกนวัตกรรมการจัดการเรียนรู๎ในแตํละสหวิทยาเขต จ านวน 17 
สหวิทยาเขต 8 กลุํมสาระการเรียนรู๎และกิจกรรมพัฒนาผู๎ เรียน       
สหวิทยาเขตละ 9,000 บาท 

153,000  

4 คําใช๎จํายในการจัดเวทีประกวดและน าเสนอแลกเปลี่ยนประสบการณ์/
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู๎ 153 ชิ้นงาน  จ านวน 3 วัน 

306,000  

5 คําใช๎จํายในการสรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 20,000  
รวม 1,057,000    

หมายเหตุ   ขอถัวจํายทุกรายการ 
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6. การวัดและประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 
1 
 

ร๎อยละ 90 ของครูสามารถจัดการเรียนรู๎โดยยึด
ตามมาตรฐานการเรียนรู๎/ตัวชี้วัด 

- การสังเกต 
- การสัมภาษณ์ 

- แบบนิเทศ ติดตาม 
- แบบสังเกตการเรียน
การสอน 

2 
 
 
3 
 
 
4 
 

ร๎อยละ 80 ของสหวิทยาเขตมีนวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู๎ทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ 
 
ร๎อยละ 90 ของกลุํมสาระการเรียนรู๎ มีการนิเทศ
ภายในของกลุํมสาระการเรียนรู๎ที่เข๎มแข็ง 
 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 เพ่ิมขึ้นร๎อยละ 4 

- การสังเกต 
- การรายงานผล 
 
- การสังเกต 
- การสัมภาษณ์ 
- เก็บรวบรวมข๎อมูล 
- การสังเกต 
- การสัมภาษณ์ 
- เก็บรวบรวมข๎อมูล 

- แบบรายงานผลการ
พัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการเรียนรู๎ 
- แบบนิเทศ 
 
 
- ข๎อมูลผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน O-net 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1  ศูนย์พัฒนาวิชากลุํมสาระการเรียนรู๎ ได๎แลกเปลี่ยนเรียนรู๎วิธีการจัดการเรียนรู๎/การบริหารจัดการเพ่ือ
ขับเคลื่อนจุดเน๎นการพัฒนาสุํคุณภาพผู๎เรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 7.2  กลุํมสาระการเรียนรู๎ในแตํละสถานศึกษามีระบบการนิเทศภายในที่เข๎มแข็ง  
 7.3  สหวิทยาเขตมีเครือขํายการนิเทศระหวํางสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาวิชาการที่เข๎มแข็ง  
 7.4  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปีการศึกษา 2555 ให๎สูงขึ้น 
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โครงการ  พัฒนาศักยภาพสถานศึกษาขนาดเล็กสูํประชาคมอาเซียน  
แผนงบประมาณ  ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
สนองกลยุทธ์สพฐ. ข๎อ 1 ,4 และข๎อ 5  
สนองกลยุทธ์ สพม.12 ข๎อ 1 ,4 และข๎อ 5  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุํมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1.นางละอองทิพย์  บุณยเกียรติ  2. นางสุรัชนี  อยูํสบาย  3. นางสายพิน  เสถียร 
ลักษณะโครงการ ตํอเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ มิถุนายน – กันยายน  2555 
 

1. หลักการและเหตุผล 
  ด๎วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีนโยบายปฏิรูปการเรียนรู๎ โดยสํงเสริมให๎
ศึกษานิเทศก์ได๎พัฒนากระบวนการนิเทศแนวใหมํ สร๎างเครือขํายการนิเทศ ก๎าวทันเทคโนโลยี มีความสามารถในการ
แสวงหานวัตกรรมการนิเทศการศึกษาอยํางหลากหลาย   รู๎จักวิธีการท างานรํวมกับผู๎อ่ืนสร๎างภาคีเครือขําย   
  เพ่ือให๎การพัฒนาเครือขํายการนิเทศการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา มีคุณภาพสูํมาตรฐาน  สามารถ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู๎ทั้งระบบให๎ทันสมัย   ศึกษานิเทศก์ทุกคนต๎องได๎รับการพัฒนาให๎สามารถ
พัฒนาความรู๎  ความสามารถทักษะทางวิชาการตามมาตรฐานวิชาชีพศึกษานิเทศก์อยํางเต็มศักยภาพ  สามารถ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา ตามเจตนารมณ์แหํงพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ  พ.ศ. 2542 และพัฒนาคุณภาพ
ผู๎เรียนได๎ตามเป้าหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต 12  จังหวัดนครศรีธรรมราชและพัทลุง  จึงได๎ท าโครงการพัฒนาศักยภาพสถานศึกษาขนาดเล็กสูํ
ประชาคมอาเซียน เพ่ือยกระดับคุณภาพสถานศึกษาและการนิเทศของศึกษานิเทศก์ให๎มีศักยภาพสามารถแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎  และน าองค์ความรู๎ที่ได๎ไปพัฒนาการนิเทศโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ือเตรียมควสามพร๎อมสูํประชาคมอาเซียนได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ    
2.  วัตถุประสงค์  
  2.1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพการนิเทศของศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
  2.2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนดีประจ าต าบล) สูํประชาคมอาเซียน 
3.  เป้าหมาย 
  3.1 ด้านปริมาณ  
       3.1.1 ศึกษานิเทศก ์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  จ านวน  14  คน 
           3.1.2 บุคลากรโรงเรียนขนาดเล็ก(โรงเรียนดีประจ าต าบล)   จ านวน 17 โรงเรียนๆละ 5 คน   
  3.2 ด้านคุณภาพ   
       ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาและการนิเทศของศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12 สูํประชาคมอาเซียน 
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 4. การด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมคณะท างานก าหนดแนวทางการนิเทศฯ/ 

สร๎างคํูมือการจัดการเรียนการสอน 
กันยายน 2555 กลุํมนิเทศ ติดตามฯพสม.12 

และ สพม.11 
2  ศึกษาดูงาน  กันยายน – ตุลาคม 

2555 
กลุํมนิเทศ ติดตามฯ 

3 อบรมพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน กรกฎาคม -
กันยายน 2555 

กลุํมนิเทศ ติดตามฯ 

4 สรุปผล  รายงานผลการด าเนินงาน กันยายน- ตุลาคม 
2555 

กลุํมนิเทศ ติดตามฯ 

5. งบประมาณ 
 ใช๎งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  ผลผลิตผู๎จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย  
กิจกรรมหลักการสํงเสริมศักยภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา  งบด าเนินงาน   จ านวน  150,000  บาท 
  

ที ่ รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ 
1 ประชุมเครือขํายการนิเทศรํวมกับ สพม.11ก าหนดแนวทางการนิเทศ

พัฒนาคุณภาพผู๎ เรียน/คูํมือการจัดการเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก    
จ านวน  1 วัน  
(คําอาหารส าหรับคณะกรรมการ  28 คน X 350  บาท)   

9,800  

2 ศึกษานิเทศก์ จ านวน 14 คน รํวมศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน 
ภาษาที่สอง (จีน) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระยะเวลา 4 วัน 
(14 คน X 25,000  บาท)   

-  

3 ประชุมพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศ
ภายในเพ่ือติดตามคุณภาพการศึกษาเตรียมความพร๎อมสูํประชาคม
อาเซียน  จ านวน  17 โรงเรียนๆละ คน ระยะเวลา 3 วัน 
- คําอาหารส าหรับผู๎เข๎ารํวมประชุม  ( 95 คน X 350  บาท X 3 วัน ) 
- คําตอบแทนวิทยากร 
- คําจัดท าเอกสารประกอบการประชุม 
- คําวัสดุ 

 
 
 

99,750 
15,000 
9,500 

15,950 

 

รวม 150,000  

หมายเหตุ   ขอถัวจํายทุกรายการ 

6. การวัดและประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 
 ร๎อยละ 100 ของศึกษานิเทศก์ได๎รับการพัฒนา

ศักยภาพเตรียมความพร๎อมสูํประชาคมอาเซียน 
- การสังเกต 
- การเก็บรวบรวมข๎อมูล 

- แบบเก็บข๎อมูล 
- รายงานผล
การศึกษาดูงาน 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ศึกษานิเทศก์สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12  ทุกคนได๎รับการพัฒนายกระดับ
คุณภาพการนิเทศสูํประชาคมอาเซียน 
 7.2  กลุํมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พัฒนาเครือขํายการนิเทศ รํวมกับ ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11  ด๎านการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
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โครงการ  สหวิทยาเขตเข๎มแข็ง : โรงเรียนระบบดีมีคุณภาพ 
แผนงบประมาณ  ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
สนองกลยุทธ์สพฐ. ข๎อ 1 ,4 และข๎อ 5  
สนองกลยุทธ์ สพม.12 ข๎อ 1 ,4 และข๎อ 5  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุํมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางละอองทิพย์  บุณยเกียรติ  และศึกษานิเทศก์ทุกคน,ประธานสหวิทยาเขต 
ลักษณะโครงการ ตํอเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภาคม – กันยายน  2555 
 

1. หลักการและเหตุผล 
  ตามที่กระทรวงศึกษาได๎ก าหนดให๎มีการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง(พ.ศ. 2552 - 2561) 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได๎ประกาศจุดเน๎นการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน  ตามหลักสูตรการศึกษา   
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ให๎สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนให๎มีความสามารถและทักษะ  จุดเน๎นตามชํวงวัย 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
  เพ่ือให๎ระบบการบริหารจัดการโดยการกระจายอ านาจในรูปแบบของสหวิทยาเขตเป็นรูปธรรมและ
น าสูํการปฏิบัติเพ่ือขับเคลื่อนจุดเน๎นการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนได๎น าสูํการปฏิบัติในระยะที่ 4 และ 5 มีความชัดเจนและ
สามารถพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนได๎ตามเป้าหมายของหลักสูตร “เกํง ดี และมีความสุข” ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12 จึงรํวมกับสหวิทยาเขตเพ่ือมีสํวนรํวมในการสร๎างเครือขํายทางวิชาการพัฒนานวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู๎และการบริหารจัดการระบบการศึกษา 
2.  วัตถุประสงค์  
  2.1  เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิชาการ งานบริหารบุคคล  งานบริหารทั่วไป และงาน
บริหารงบประมาณ ของสถานศึกษาในสหวิทยาเขต 
  2.2  เพ่ือสร๎างระบบเครือขํายการบริหารจัดการงานวิชาการและการนิเทศภายในของสหวิทยาเขตให๎
มีความเข๎มแข็ง 
  2.3  เพ่ือกระจายอ านาจการบริหารจัดการแบบการมีสํวนรํวมของสถานศึกษารํวมกับส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 3.  เป้าหมาย 
  3.1 ด้านปริมาณ  
  สหวิทยาเขต จ านวน 17 สหวิทยาเขตและสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต 12 
  3.2 ด้านคุณภาพ   
       3.2.1 สถานศึกษาในสหวิทยาเขตรวมกลุํมพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิชาการ งานบริหาร
บุคคล  งานบริหารทั่วไป และงานบริหารงบประมาณ 
       3.2.2 ระบบเครือขํายการบริหารจัดการงานวิชาการและการนิเทศภายในของสหวิทยาเขตให๎มี
ความเข๎มแข็ง 
       3.2.3 สหวิทยาเขตมีการบริหารจัดการแบบการมีสํวนรํวมกับสถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
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  4. การด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมคณะท างานก าหนดแนวทางศึกษาดูงาน กรกฎาคม 2555 กลุํมนิเทศ ติดตามฯ 
2 ประชุมคณะท างานก าหนดแนวทางการนิเทศฯ/ 

สร๎างเครื่องมือการนิเทศ  
กรกฎาคม 2555 กลุํมนิเทศ ติดตามฯ 

3 ศึกษาดูงาน กันยายน 2555 กลุํมนิเทศ ติดตามฯ 
4 สรุปผล  รายงานผลการด าเนินงาน กันยายน 2555 กลุํมนิเทศ ติดตามฯ 

5. งบประมาณ 
 1.งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  ผลผลิตผู๎จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย  
กิจกรรมหลักการสํงเสริมศักยภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา  งบด าเนินงาน   จ านวน  1,043,000  บาท 
 2. งบประมาณอ่ืน         จ านวน    200,000  บาท 
  

ที ่ รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ 
1 ประชุมประธานสหวิทยาเขต / ศึกษานิเทศก์ สพม.12 /คณะกรรมการ

เขตพ้ืนที่การศึกษา / คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. จ านวน 1 ครั้ง 
10,000  

2 สถานศึกษาในแตํละสหวิทยาเขตด าเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
(ระบบประกันคุณภาพการศึกษา / ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน และ
ระบบงานนิเทศภายในโรงเรียน) และระบบการจัดการเรียนรู๎ภายใน
สถานศึกษา(การพัฒนาหลักสูตรขับเคลื่อนจุด เน๎นพัฒนาคุณภาพ
ผู๎เรียนระยะที่ 4 และระยะท่ี 5) จ านวน 99 โรงเรียนๆ ละ 7,000 บาท  

693,000 
 
 
 
 

 

3 สหวิทยาเขตคัดเลือกสถานศึกษาที่มีระบบบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพ 
จ านวน 17 สหวิทยาเขต ๆ ละ 10,000 บาท 

170,000  

4 คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลเขตพ้ืนที่การศึกษา ตรวจเยี่ยม 
โรงเรียนทุกโรง หรือ จัดประชุมสัมมนาในรูปของสหวิทยาเขต  จ านวน 
2 วัน โรงเรียนละ 1,500 บาท จ านวน 100 โรงเรียน(รวมโรงเรียน  
ราชประชานุเคราะห์19) พร๎อมบันทึกวีดีทัศน ์

150,000  

5 คําใช๎จํายในการจัดเวทีประกวดและน าเสนอแลกเปลี่ยนประสบการณ์/
นวัตกรรมการบริหารจัดการ จ านวน 17 ชิ้นงาน  จ านวน 2 วัน 

200,000  

6 คําใช๎จํายในการสรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 20,000  
รวม 1,243,000  

หมายเหตุ   ขอถัวจํายทุกรายการ 
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6. การวัดและประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 
1 ร๎อยละ 100 ของสหวิทยาเขตมีนวัตกรรมการบริหาร

จดัการแบบมีสํวนรํวม 
- การสังเกต 
- การสัมภาษณ์ 

- แบบนิเทศ ติดตาม 
 

2 
 
 
3 
 

ร๎อยละ 80 ของสหวิทยาเขตมีนวัตกรรมเครือขํายการ
บริหารงานวิชาการและการนิเทศภายใน 
 
ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนของนักเรี ยนระดับชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 เพ่ิมข้ึนร๎อยละ 4 
 

- การสังเกต 
- การรายงานผล 
 
- การสังเกต 
- การสัมภาษณ์ 
- เก็บรวบรวมข๎อมูล 

- รายงานผลการ
พัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการ 
- ข๎อมูลผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน O-net 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1  สหวิทยาเขตมีนวัตกรรมการบริหารจัดการแบบมีสํวนรํวมที่หลากหลาย  
 7.2  สหวิทยาเขต และสถานศึกษามีเครือขํายการบริหารงานวิชาการและการนิเทศภายในที่เข๎มแข็ง  
 7.3  สถานศึกษายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปีการศึกษา 2555 ให๎สูงขึ้น 
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กลยุทธ์ที่กลยุทธ์ที่กลยุทธ์ที่   222 
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โครงการ   จัดท าข๎อมูลแหลํงเรียนรู๎  และภูมิปัญญาท๎องถิ่น                               
แผนงานงบประมาณ ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
สนองกลยุทธ์  สพฐ.     2  ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา 
                            ของเศรษฐกิจพอเพียง 
สนองกลยุทธ์  สพม.12   2  ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ ความส านึกในความเป็นชาติไทย รักชาต ิศาสนา  

พระมหากษัตริย์ ตามแนวทางระบอบประชาธิปไตย และวิถีชีวิตตามหลักหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12      
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางกันยา   อักษรทอง 
ลักษณะโครงการ     ใหมํ 
ระยะเวลาด าเนินงาน  ตุลาคม   2554    -   กันยายน   2555 

1. หลักการและเหตุผล 
  การสร๎างจิตส านึกความเป็นไทยให๎เด็ก และเยาวชน ได๎ตระหนักถึงความเป็นชาติไทย สิ่งส าคัญ
ประการหนึ่งคือ การได๎เรียนรู๎ในด๎านดนตรี  นาฏศิลป์  กีฬาไทยและกีฬาพ้ืนบ๎าน เพราะดนตรี นาฏศิลป์ กีฬาไทยและ
กีฬาพ้ืนบ๎าน  เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท๎อนวิถีชีวิตความเป็นอยูํของบรรพบุรุษไทย  โดยได๎ผสมผสานภูมิปัญญาใน
แตํละเรื่องไว๎อยํางกลมกลืน  และชาญฉลาด  เมื่อเด็กและเยาวชนได๎เรียนรู๎ถึงความเป็นมา รู๎คุณคํา  และเกิดทัก ษะ
ทางด๎านดนตรี นาฏศิลป์  กีฬาไทยและกีฬาพ้ืนบ๎าน จะท าให๎เกิดความซาบซึ้ง รักและหวงแหน เกิดการอนุรักษ์ สืบทอด
มรดกอันล้ าคําทางดนตรี นาฏศิลป์ กีฬาไทย และกีฬาพ้ืนบ๎าน  จากบรรพบุรุษให๎ยั่งยืนสืบไปในสังคมไทยและชาติไทย  
การด าเนินการสร๎างจิตส านึกของความเป็นไทยและการพัฒนาคุณธรรมนั้น ทุกภาคสํวนได๎ตระหนักถึงความส าคัญ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12   จึงได๎ก าหนดโครงการจัดท าข๎อมูลภูมิปัญญาท๎องถิ่น  
2.  วัตถุประสงค์ 
    2.1  เพ่ือให๎สถานศึกษาทุกแหํงน าภูมิปัญญาท๎องถิ่นในการสํงเสริมสนับสนุนการเรียนรู๎ด๎านดนตรี  
นาฏศิลป์ไทยและพ้ืนบ๎าน  กีฬาไทยและกีฬาพ้ืนบ๎าน  วัฒนธรรมอื่นๆ  ศิลปะ  และพลศึกษา 

2.2  เพ่ือให๎ครูและนักเรียนได๎รับการสํงเสริมและพัฒนาทักษะทางด๎านดนตรี นาฏศิลป์ไทยและพ้ืนบ๎าน  
กีฬาไทยและกีฬาพ้ืนบ๎าน 

2.3 เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียน และเยาวชนได๎รับการปลูกจิตส านึกความเป็นไทย รู๎และเห็นคุณคําของ 
ดนตรีนาฏศิลป์ไทยและพ้ืนบ๎าน กีฬาไทยและกีฬาพ้ืนบ๎าน 

2.4  เพ่ือให๎ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีทะเบียนภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่เป็นปัจจุบัน และสามารถ 
น าไปเผยแพรํให๎ผู๎ที่สนใจทราบ 
3.  เป้าหมาย 
               3.1  เชิงปริมาณ 
  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สามารถน าภูมิปัญญาท๎องถิ่น ไปใช๎
ประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  จ านวน 99  โรงเรยีน 
    3.2  เชิงคุณภาพ 
  ทะเบียนข๎อมูลแหลํงเรียนรู๎  และภูมิปัญญาท๎องถิ่น  ที่ได๎จัดท าข้ึนโรงเรียนในสังกัดสามารถน าไปใช๎จัด
กิจกรรมการเรียนการสอน  มีผลงานเป็นที่ประจักษ์  



  100                                                                                             แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555 

4.  การด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู๎รับผิดชอบ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

แตํงตั้งคณะท างาน 
ประชุมคณะท างาน 
ส ารวจข๎อมูลภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
ด าเนินการคัดเลือกภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
จัดท าทะเบียนภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
สรุปและรายงานผล 

ธันวาคม  2554 
มกราคม  2555 

ตุลาคม 2554 -มกราคม 2555 
 มกราคม–กุมภาพันธ์ 2555 
กุมภาพันธ์-กันยายน 2555 
มีนาคม-กันยายน 2555 

กันยา  อักษรทอง 
กันยา  อักษรทอง 
กันยา  อักษรทอง 

คณะท างาน 
คณะท างาน 
คณะท างาน 

5.  งบประมาณ  
ใช๎งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา   ผลผลิตผู๎จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย  กิจกรรม

หลักการสํงเสริมศักยภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา    งบด าเนินงาน จ านวน    55,250  บาท 
 

ที ่ รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ 
 ประชุมคณะท างานเตรียมการ/จัดท าทะเบียนภูมิปัญญาท๎องถิ่น   

จ านวน 5 วัน 
- คําอาหารวําง เครื่องดื่ม  (10 คน ×25 บาท ×11 มื้อ ) 

  
 

 2,750 

 
 

 - จัดท าเอกสารเผยแพรํ  จ านวน 250  เลํมๆ ละ 210 บาท 52,500 

รวม 55,250   
หมายเหตุ      ขอถัวจํายทุกรายการ    

6.   การวัดและประเมินผล 
    

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 
1 
 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 

สถานศึกษาทุกแหํงมีภูมิปัญญาท๎องถิ่นในการสํงเสริม
สนับสนุนการเรียนรู๎ด๎านดนตรี นาฏศิลป์ไทยและพ้ืนบ๎าน  
กีฬาไทยและกีฬาพ้ืนบ๎าน  วัฒนธรรมอื่นๆ  ศิลปะ  และ 
พลศึกษา 
ครูและนักเรียนได๎รับการสํงเสริมและพัฒนาทักษะ
ทางด๎านดนตรี นาฏศิลป์ไทยและพ้ืนบ๎าน กีฬาไทยและ
กีฬาพ้ืนบ๎าน 
นักเรียน และเยาวชนได๎รับการปลูกจิตส านึกความเป็นไทย   
รู๎และเห็นคุณคําของดนตรีนาฏศิลป์ไทยและพ้ืนบ๎าน  
กีฬาไทยและกีฬาพ้ืนบ๎าน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีทะเบียนภูมิปัญญาท๎องถิ่น
ที่เป็นปัจจุบัน และน าไปเผยแพรํให๎ผู๎ที่สนใจทราบ 

- ติดตาม  
- ประเมินหลักฐาน/
เอกสาร 

- แบบประเมินผล 
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7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
7.1  สถานศึกษาจ านวน  99  โรงเรียน  สามารถน าข๎อมูลแหลํงเรียนรู๎  และภูมิปัญญาท๎องถิ่นไปใช๎ 

จัดการเรียนการสอนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
    7.2  ครูและนักเรียนได๎รับการสํงเสริมและพัฒนาทักษะทางด๎านดนตรี นาฏศิลป์ไทยและพ้ืนบ๎าน   
กีฬาไทยและกีฬาพ้ืนบ๎าน 

7.3 นักเรียนและเยาวชนได๎รับการปลูกจิตส านึกความเป็นไทย รู๎และเห็นคุณคําของดนตรี นาฏศิลป์ไทย 
และพ้ืนบ๎าน  กีฬาไทยและกีฬาพ้ืนบ๎าน 

7.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  มีทะเบียนภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่เป็นปัจจุบัน และน าไปเผยแพรํ 
ให๎ผู๎ที่สนใจทราบ 
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กลยุทธ์ที่กลยุทธ์ที่กลยุทธ์ที่   444   
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โครงการ  ประชุมคณะกรรมการตรวจและประเมินข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                               ที่ขอรับการประเมินวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
แผนงบประมาณ  แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา    
สนองกลยุทธ์สพฐ. 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให๎สามารถจัดการเรียนการสอนได๎อยํางมี

คุณภาพ 
สนองกลยุทธ์ สพม.12 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให๎สามารถจัดการเรียนการสอนได๎อยํางมี

ประสิทธิภาพและสนับสนุนสํงเสริมด๎านวิทยฐานะให๎สูงขึ้น 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุํมบริหารงานบุคคลส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นายสุรศักดิ์  ชํวยเกิด 2. นางพาตวรรณ  ปรุเขตต์ 
ลักษณะโครงการ โครงการใหมํ 
ระยะเวลาด าเนินการ เมษายน    -  กันยายน  2555 
1. หลักการและเหตุผล 

มาตรา 54   แหํงพระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.  2547       
และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 บัญญัติวําการให๎ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะใด  
และการเลื่อนเป็นวิทยฐานะใดต๎องเป็นไปตามมาตรฐานวิทยฐานะ ตามมาตรา 42 ต๎องผํานการประเมินทั้งนี้ให๎ค านึงถึง
ความประพฤติด๎านวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ประสบการณ์ คุณภาพการปฏิบัติงาน ความช านาญ 
ความเชี่ยวชาญ ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน๎าที่ ในด๎านการเรียนการสอน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
  ดังนั้นเพ่ือให๎คณะกรรมการตรวจและประเมินข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการ
ประเมินวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  ได๎แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ซึ่งกันและกันและเป็นไปในแนวทางเดียวกันส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จึงได๎ก าหนดให๎มีการประชุมคณะกรรมการตรวจและประเมิน ข๎าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีขอรับการประเมินวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  ได๎แลกเปลี่ยนเรียนรู๎และเสนอแนะแนวทางใน
การตรวจและประเมิน  เพ่ือน าไปสูํการเลื่อนวิทยฐานะแกํข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

2. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให๎คณะกรรมการตรวจและประเมินฯ ได๎มีความรู๎ความเข๎าใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ซึ่งกันและกัน  

และเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12   เพ่ือน าไปสูํการเลื่อนวิทยฐานะ
แกํข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3. เป้าหมาย 
  3.1 เชิงปริมาณ 

จัดประชุมคณะกรรมการตรวจและประเมินข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการ 
ประเมินวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  จ านวน  110 คน   ภายในเดือน  พฤษภาคม  2555 
  3.2 เชิงคุณภาพ 
  ผู๎เข๎ารํวมประชุมมีความรู๎ ความเข๎าใจ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ รํวมกันและเป็นไปใน 
แนวทางเดียวกัน 
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4. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน/แตํงตั้ง

คณะกรรมการด าเนินงาน 
เมษายน– พฤษภาคม 2555 พาตวรรณ  ปรุเขตต์ 

2 ประสานงานจัดเตรียมเอกสาร ส าหรับการ
ประชุม 

เมษายน – พฤษภาคม 2555 พาตวรรณ  ปรุเขตต์
และคณะกรรมการฯ 

3 ประชุมคณะกรรมการประเมินฯ พฤษภาคม  2555 กลุํมบริหารงานบุคคล 
4 สรุปผลและรายงานผลการพัฒนา เมษายน – กันยายน 2555 กลุํมบริหารงานบุคคล 

5. งบประมาณ 
 ใช๎งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
 1. ผลผลิตผู๎จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายกิจกรรมหลักการสํงเสริมศักยภาพในการเรียนระดับ
มัธยมศึกษา งบด าเนินงาน จ านวน   87,950   บาท 
 2. ผลผลิตผู๎จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายกิจกรรมหลักการสํงเสริมศักยภาพในการเรยีนระดับ
มัธยมศึกษา งบด าเนินงาน  จ านวน   82,050    บาท    (โครงการรองรับงานนโยบายทุกระดับ) 
 รวมงบประมาณท้ังสิ้น  170,000  บาท 

ที ่ รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ 

1 
 
 

ประชุมสัมมนาคณะกรรมการ  จ านวน 110 คน   จ านวน 1 วัน 
-คําอาหารกลางวัน (110คน x200 บาท ) 
- คําอาหารวําง  (110 คน x 50 บาท x2 มื้อ) 

 
22,000 
11,000 

 

2 - คําเบี้ยประชุมประธานกรรมการจ านวน 14คนๆ ละ 620 บาท 
- คําเบี้ยประชุมผู๎ทรงคุณวุฒินอกสังกัดจ านวน 86 คนๆ ละ 500 บาท 
- คําท่ีพักและคําพาหนะ 100  คนๆละ 800 บาท 

 8,680 
43,000 
80,000 

 

3 คําจัดท าเอกสารประกอบการประชุมฯ 5,000  

4 คําใช๎จํายอื่นๆ 320  

รวม 170,000  
 

หมายเหตุ  ขอถัวจํายทุกรายการ 
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6. การวัดและประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 
1 

 
จ านวนผู๎เข๎ารํวมประชุมมีความพึงพอใจ สังเกต /รํองรอยการ

ปฏิบัติ 
บันทึกการประชุม
แบบประเมิน 

2 ร๎อยละของความพึงพอใจของผู๎รับบริการของเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

ประเมินสังเกตสัมภาษณ์ แบบประเมิน 

3 รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ สังเกต/รํองรอยการ
ปฏิบัติงาน 

รายงานผล 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ผู๎เข๎ารํวมประชุม  มีความตระหนักความเข๎าใจในระบบบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 7.2 ผู๎เข๎ารํวมประชุม มีความรู๎ ความเข๎าใจ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ รํวมกันและเป็นไปใน 
แนวทางเดียวกัน 
 
 
 

                                                                      ผู๎เสนอโครงการ 
                (นางพาตวรรณ  ปรุเขตต์) 
            นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ     
         

         ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                   (นายสุรศักดิ์  ชํวยเกิด) 
                               ผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงานบุคคล 
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กลยุทธ์ที่กลยุทธ์ที่กลยุทธ์ที่   555 
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โครงการ  การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร๎างความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน 
แผนงบประมาณ  ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
สนองกลยุทธ์สพฐ. 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอ านาจทางการศึกษา 

หลักธรรมาภิบาล เน๎นการมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวนและความรํวมมือกับองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น เพ่ือสํงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

สนองกลยุทธ์ สพม.12 5 พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให๎มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา 
6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาให๎เป็นองค์กร
คุณภาพโดยการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุํมอ านวยการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางศรีสมร  ชัยมุสิก  4. นางฉวีวรรณ  เรืองเกิด 

2. นางเพ็ญศรี  ศิริวรรณ  5. นางสาวอภิญญา  ไชยณรงค์ 
3. นางสุจารี  สินภิบาล  6. นายธรรมรัตน์  นวลเขียว 

ลักษณะโครงการ โครงการใหมํ  
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555 

1. หลักการและเหตุผล 
  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผํนดินวําด๎วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
ก าหนดให๎สํวนราชการจัดวางระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานการควบคุมภายในของส านักงานการตรวจเงินแผํนดิน 
และให๎ท าการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในพร๎อมรายงานการควบคุมภายในตํอคณะกรรมการตรวจเงินแผํนดิน    
ผู๎ก ากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในอยํางน๎อยปีงบประมาณละหนึ่งครั้ง ในปีงบประมาณ 
2553 ส านักงานการตรวจเงินแผํนดินได๎ก าหนดแนวทาง : การจัดวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผลการ
ควบคุมภายในตามระเบียบส านักงานการตรวจเงินแผํนดินขึ้นใหมํโดยมีการปรับปรุงเนื้อหาการจัดวางระบบควบคุม
ภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในบางสํวนรวมทั้งปรับลดแบบฟอร์มและรูปแบบการจัดท ารายงาน 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ได๎เห็นความส าคัญและตระหนักในการวางระบบ
ควบคุมภายในของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ได๎ก าหนดให๎มีการติดตามก ากับดูแลการด าเนินงานให๎
เป็นไปตามแผนและเป้าหมายอยํางมีประสิทธิภาพ ในระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมกับสภาวะแวดล๎อม พร๎อมทั้งปรับปรุง
ระบบควบคุมภายในให๎เหมาะสมและเพียงพอตํอการด าเนินงานให๎บรรลุวัตถุประสงค์อยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
จึงได๎จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร๎างความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน 
2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือให๎บุคลากรในสังกัดมีความตระหนักในการวางระบบควบคุมภายในของหนํวยงาน 
                     2.2 เพ่ือจัดวางระบบควบคุมภายในอยํางมีประสิทธิภาพ 
                     2.3 เพ่ือลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานในองค์กร 
3. เป้าหมาย 
  3.1 ด้านปริมาณ 

เพ่ือให๎บุคลากรในสังกัดจ านวน  20 คน และเจ๎าหน๎าที่ในสถานศึกษา จ านวน 220  คน ได๎รับทราบ 
แนวทางการจัดวางระบบควบคุมอยํางมีประสิทธิภาพ 
  3.2 ด้านคุณภาพ 
  บุคลากรที่เข๎ารํวมประชุมมีความรู๎ ความเข๎าใจการจัดวางระบบควบคุมภายใน  
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4. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 
2 
 
3 
 
4 
 
5 

จัดท ารายละเอียดและขออนุมัติโครงการ 
ประชุมชี้แจงคณะกรรมการด าเนินงาน 
 
ด าเนินการตามแนวทางที่คณะกรรมการก าหนด 
 
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ เพ่ือหาแนวทางแก๎ไข
ปัญหา 
รายงานผลหลังการด าเนินการ 

ตุลาคม 2554  
พฤศจิกายน 2554 - 
30 เมษายน  2555 
พฤศจิกายน 2554 - 
30 มิถุนายน  2555 
1 กรกฎาคม – 30  
สิงหาคม 2555 

1 -30 กันยายน 2555 

เพ็ญศรี  ศิริวรรณ 
เพ็ญศร ี ศิริวรรณ 
 
เพ็ญศรี  ศิริวรรณ 
 
คณะท างาน 
 
เพ็ญศรี  ศิริวรรณ 

 
5. งบประมาณ 
 งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา       
 1. ผลผลิตผู๎จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย  กิจกรรมหลักการสํงเสริมศักยภาพในการเรยีนระดับ
มัธยมศึกษา    งบด าเนินงาน  จ านวน   61,000  บาท 
 2. ผลผลิตผู๎จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาส าหรับโรงเรียนปกติ           
งบด าเนินงาน  จ านวน  24,000  บาท (งบสนับสนุนจากสพฐ.) 
 รวมงบประมาณท้ังสิ้น  85,000  บาท 

 

ที ่ รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ 
1 

 
 

ประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากร  จ านวน 220 คน  เวลา 1 วัน 
- คําอาหารกลางวัน (220  คน x200 บาท x 1 มื้อ) 
- คําอาหารวําง  (220  คน x 50 บาท x 1 มื้อ) 

 
44,000 
11,000 

 

2 คําวัสดุ 22,000  
3 คําตอบแทนวิทยากรภายนอก 

- คําท่ีพักวิทยากร /คําพาหนะ/คําตอบแทน  
 

6,000 
 

4 คําสถานที่ 2,000  
 รวม 85,000  

     

หมายเหตุ  ขอถัวจํายทุกรายการ 
 

6. การวัดและประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 
 บุคลากรในสังกัด และเจ๎าหน๎าที่ในสถานศึกษา

จ านวน 220 คน ได๎รับทราบแนวการวางระบบ
ควบคุมภายในได๎ครบทุกกลุํม และทุกโรงเรียน  

- การสังเกต 
- ติดตามประเมินผล 

แบบสอบถามแสดง
ความคิดเห็น 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  บุคลากรในสังกัดและเจ๎าหน๎าที่ในสถานศึกษาที่เข๎าประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร๎างความรู๎ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน ได๎รับความรู๎เรื่องการแนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายในและสามารถน าความรู๎ที่
ได๎รับไปใช๎ในหนํวยงานตํอไป 
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โครงการ  พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสพม. 12 
แผนงบประมาณ  แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา    
สนองกลยุทธ์ สพฐ. 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอ านาจทางการศึกษา 

หลักธรรมาภิบาล เน๎นการมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวนและความรํวมมือกับองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น เพ่ือสํงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

สนองกลยุทธ์ สพม.12 5 พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให๎มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา 
6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาให๎เป็นองค์กร
คุณภาพโดยการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุํมอ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นายไกรสิทธิ์  เลิศไกร   2. นางศรีสมร  ชัยมุสิก 
ลักษณะโครงการ โครงการใหมํ 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤศจิกายน 2554   - สิงหาคม 2555 
1. หลักการและเหตุผล 
  ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได๎ก าหนดให๎มีการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง ภายใต๎ยุทธศาสตร์
การยกระดับาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได๎ก าหนดทิศทาง 
การพัฒนาคุณภาพมัธยมศึกษายุคใหมํ (พ.ศ. 2552- 2561) เพ่ือให๎โรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงได๎ยกระดับคุณภาพ
การศึกษามีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของสังคมและก๎าวสูํมาตรฐานสากล พร๎อมรับประชาคมอาเซียน 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีความจ าเป็นในการพัฒนาศักยภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ให๎กับบุคลากรของเขตพ้ืนที่การศึกษา ให๎มีความตระหนัก ความเข๎าใจในระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐแนวใหมํที่สามารถตอบสนองตํอการปฏิบัติงานของเขตพ้ืนที่การศึกษา ให๎สามารถด าเนินงาน สํงเสริม 
สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมะยมศึกษาทุกโรง ทั้งทางด๎านการบริหารจัดการศึกษา และการ
จัดการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให๎เป็นไปตามนโยบายของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สร๎างเสริมการมีสํวนรํวมในการด าเนินงานรํวมกันระหวํางองค์คณะบุคคลกับ
เขตพ้ืนที่การศึกษาให๎มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือสร๎างความตระหนัก ความเข๎าใจในระบบบริหารจัดการภาครัฐให๎กับบุคลากรของเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
  2.2 เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 

3. เป้าหมาย 
  3.1 เชิงปริมาณ 
  ประธานสหวิทยาเขต  จ านวน  17  คน และเจ๎าหน๎าที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 12 ทุกคน รวมจ านวน  65  คน 
  3.2 เชิงคุณภาพ  
       3.2.1 บุคลากรของเขตพ้ืนที่การศึกษามีความตระหนัก ความเข๎าใจในการด าเนินงานตามระบบ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
       3.2.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) ของกลุํมในเขตพ้ืนที่การศึกษาให๎มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 
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4. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน/แตํงตั้ง

คณะกรรมการด าเนินงาน 
พฤศจิกายน – ธันวาคม 

2554 
นางศรีสมร  ชัยมุสิก 

2 ประสานงาน จัดเตรียมเอกสาร ส าหรับ
การประชุมพัฒนาบุคลากร 

ธันวาคม 2554 นางศรีสมร  ชัยมุสิก 

3 ประชุมพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA)ของเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12 

เมษายน  2555 กลุํมอ านวยการ/ict 

4 ก ากับ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร ปีละ 2 ครั้ง 

เมษายน – มิถุนายน  2555, 
กรกฎาคม – กันยายน  2555 

กลุํมอ านวยการ 

5 ประชุมสัมมนาบุคลากรของเขตพ้ืนที่
การศึกษา/ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
งานในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีผลงานดีเดํน 

เมษายน – สิงหาคม 2555 กลุํมอ านวยการ 

6 สรุปและรายงานผลการพัฒนา เมษายน – สิงหาคม 2555 กลุํมอ านวยการ 
 

5. งบประมาณ 
 ใช๎งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา   ผลผลิตผู๎จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย  กิจกรรม
หลักการสํงเสริมศักยภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา    งบด าเนินงาน   จ านวน  65,800 บาท 

  
 

ที ่ รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ 
1 
 
 

ประชุมสัมมนาบุคลากร  จ านวน 65 คน   จ านวน 2 วัน 
- คําอาหารกลางวัน (65 คน x 200 บาท x 2 มื้อ) 
- คําอาหารวําง  (65 คน x 50 บาท x 4 มื้อ) 

 
26,000 
13,000 

 

2 คําตอบแทนวิทยากร จ านวน 2 คน  จ านวน 14 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 16,800  
3 คําจัดท าเอกสารประกอบการประชุมสัมมนา 5,000  
4 คําวัสดุ 3,000  
5 คําจัดท าเอกสารรายงานผลการด าเนินงาน 2,000  

รวม 65,800  
     

หมายเหตุ  ขอถัวจํายทุกรายการ 
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6. การวัดและประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 
1 

 
 จ านวนบุคลากรที่เข๎ารํวมประชุม สังเกต /รํองรอยการ

ปฏิบัติ 
บันทึกการประชุม 
แบบประเมิน 

2 ร๎อยละของความพึงพอใจของผู๎รับบริการของเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

ประเมิน  สังเกต 
สัมภาษณ์ 

แบบประเมิน 

3 รายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

สังเกต/รํองรอยการ
ปฏิบัติงาน 

รายงานผล 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 บุคลากรของเขตพ้ืนที่การศึกษามีความตระหนัก ความเข๎าใจในระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
 7.2 ระบบบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) ของกลุํมงานในเขตพ้ืนที่การศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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ภาคผนวก 
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คณะท างาน 

 
ที่ปรึกษา 

1.  นายจ าเริญ  รัตนบุร ี  ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12 
2.  วําที่ ร.ต. ประสิทธิ์  รัตนสุภา รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
3.  นายไกรสิทธิ์  เลิศไกร  รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
4.  นายมนูญ  บุญชูวงศ์  รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

 
คณะท างาน 

1. นางมันทนา  รัตนะรัต  ผู๎อ านวยการกลุํมนโยบายและแผน 
2. นางสุฑามาศ  อินทร์ปาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  
3. นางสาวจิตติมา  เพชรมูณีย์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
4. นายอนุชา  กลิ่นจันทร์  ครูชํวยราชการ 
5. นางสาวจิราพร  วิบุลศิลป์ อัตราจ๎าง 

 
บรรณาธิการกิจ 
 นางสุฑามาศ  อินทร์ปาน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
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