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ตัวชี้วัดความสําเร็จ โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ  

การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จะบรรลุ       
ตามเปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จท่ีกําหนดไว ตองไดรับความรวมมือจากหนวยงานทางการศึกษา 
และการสนับสนุนจากทุกภาคสวน  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จึงขอขอบคุณ 
ผูมีสวนเก่ียวของทุกทาน และหวังเปนอยางยิ่งวาแผนปฏิบัติการฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอ            
การดําเนินงานของผูปฏิบัติงานอันจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอไป  
                                          
 

 

                                         

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สารบัญ 

  

 เร่ือง                    หนา   
สวนท่ี 1  บทนํา 1 
  สภาพท่ัวไป 1 
  อํานาจหนาท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 1 
  โครงสรางการบริหารงานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 2 
  ขอมูลพ้ืนฐานการศึกษา 4 
  ผลการดําเนินงานท่ีผานมา 

 นโยบายดานการศึกษา 
14 
18 

สวนท่ี 2    ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 36 
  วิสัยทัศน 36 
  พันธกิจ 

 เปาประสงค 
 คานิยมองคกร 
 กลยุทธ 

36 
36 
37 
37 

  จุดเนน 37 
  ความเชื่อมโยง กลยุทธ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย แนวทางการดําเนินงาน ประจาํปงบประมาณ    

   พ.ศ. 2563 
38 

สวนท่ี 3 กรอบแผนงาน/งบประมาณ  50 
   

สวนท่ี 4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  52 

   กลยุทธท่ี 1  จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 55 

 โครงการ 1. นอมนําศาสตร 2 พระราชาสูการเสริมสรางจิตสํานึกท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 56 

  2. สถานศึกษาควบคุมปจจัยเสี่ยง (เหลา บุหรี่ ยาเสพติด ภัยคุกคามรูปแบบใหม) 60 

   กลยุทธท่ี 2 สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนและเพ่ิมขีด    
                   ความสามารถในการแขงขัน 

64 

 โครงการ 3. งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งท่ี 30 ปการศึกษา 2563 65 

  4. นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน     69 

  5. พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ กิจกรรมการจัดการเรียนรู    
    แบบ Active Learning ผานกระบวนการทํางานแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน 
    (Peer-Assisted Learning) 

72 

  6. พัฒนาศักยภาพนักเรยีนในการจัดทําคลิปวิดโีอและสื่อประชาสมัพันธงานศิลปหัตถกรรม 
    นักเรียนระดับชาติ ครั้งท่ี 69 ปการศึกษา 2562 
 

76 

 

 

 



   
 

สารบัญ (ตอ) 

  เร่ือง                หนา 
    กลยุทธท่ี 3 สงเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 80 

 โครงการ 7. ปฐมนิเทศครูบรรจุใหม ตําแหนงครูผูชวย               81 

  8. พัฒนาศักยภาพการทํางานเปนทีม “รวมพลังสรางสรรคเขตพ้ืนท่ีการศึกษา        
    กาวไกล การศึกษาไทยกาวหนา”  

84 

  9. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา “งานไดผล คนสําราญ  
    องคกรสําเร็จ”     

88 

  10. จัดทําแผนอัตรากําลังเพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงาน 
      เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา                             

91 

  11. อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนโครงการ 95 

  12. พัฒนาบุคลากรเพ่ือเตรียมความพรอมกอนเกษียณอายุราชการ 
      ประจาํป 2563 

98 

  13. เพ่ิมประสิทธิภาพดานการบริหารงานการเงินและการบริหารสนิทรัพย 
14. เพ่ิมประสิทธิภาพดานการบริหารบุคคล ดานวินัยนิติการ ขาราชการครู 
      และลูกจางในสถานศึกษา 

102 
106 

 
   กลยุทธท่ี 4 สรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียม การเขาถึงบริการ 

                  ทางการศึกษา 
110 

 โครงการ 15. พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
      เขต 12 

111 

   กลยุทธท่ี 5 จัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 115 

 โครงการ 16. โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) สรางสรรคมหัศจรรย 
      ไทยแลนด 4.0 
17. โรงเรียนนาอยู นาเรียนรู สูคุณภาพ 

116 
 

120 
   กลยุทธท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวม 

                   ในการจัดการศึกษา 
124 

 โครงการ 18. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจาํปงบประมาณ  
      พ.ศ.2564 

125 

  19. ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานสํานักงานเขตพ้ืนท่ี   
      การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

129 

  20. ประชุมผูบริหารสถานศึกษา ผูอํานวยการกลุม/หนวย 133 

 

 

 

 

 

 



   
 

สารบัญ (ตอ) 

  เร่ือง                หนา 
สวนท่ี 5 การบริหารแผนสูการปฏิบัติ 136 

  กระบวนการนําแผนสูการปฏิบัต ิ 136 

  ปจจัยแหงความสําเร็จ 136 

 ภาคผนวก 137 

 พระบรมราโชบายดานการศึกษา ในหลวงรัชกาลท่ี 10  138 

 คําสั่งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ท่ี 190/2562 139 

 คําสั่งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ท่ี 204/2562 142 

 คําสั่งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ท่ี 64/2562 143 

 คําสั่งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ท่ี 223/2562 144 

 แผนการกํากับ ติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัตกิารประจําป นโยบาย
และกลยุทธ หรือกิจกรรมจากหนวยงานอ่ืน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

151 

 มาตรการประหยัดและแนวปฏิบัติการบริหารงบประมาณ  ประจาํป
งบประมาณ พ.ศ. 2562  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

155 

 โครงการตามแผนปฏิบัติการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 159 

 คณะผูจัดทํา 159 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

สารบัญตาราง  
ตาราง                   หนา 

   1 แสดงจํานวนขาราชครูและบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษา    4 
   2 แสดงจํานวนขาราชครูและบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในสํานักงาน     5  
   3 แสดงจํานวนโรงเรียนจําแนกตามประเภท ปการศึกษา 2562    6 
   4 แสดงจํานวนนักเรียน จําแนกรายชั้น  เพศ  และหองเรียน     7       
   5  แสดงจํานวนเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา    8 
   6  แสดงจํานวนกลุมสหวิทยาเขต 6 กลุมสหวิทยาเขต      10 
   7 ศูนยพัฒนาวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรราช และพัทลุง   12 
   8 แสดงผลการเปรียบเทียบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-Net)  14 
 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2560 และปการศึกษา 2561 
   9 แสดงผลการเปรียบเทียบการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับชาติ (O-Net)  15 
 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2560 และปการศึกษา 2561 
  10 แสดงผลการประเมินคุณธรรมความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 16 
 ออนไลน 
  11 แสดงผลการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานราชการ 16 
  12 แสดงผลการติดตาม และประเมินผลการบริหารและจัดการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 17 
 ตามมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (พ.ศ.2560)  ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  13 แสดงผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 17 
 การศึกษาตามยุทธศาสตรของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  14  แสดงความเชื่อมโยง กลยุทธ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย แนวทางการดําเนินงาน ปงบประมาณ  38 
 พ.ศ.2563 
  15 บัญชีรายละเอียดการใชจายงบประมาณบริหารจัดการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 51 
  16 สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563    52 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

สารบัญภาพ 
ภาพ                   หนา 

   1 แผนผังการแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา    2 

   2 แผนผังผูบริหารสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12    3 

   3 แสดงเปาหมายดานผูเรียน (Learner Aspirations)      23    
 

 
 



 

สวนท่ี 1    
บทนํา 

 

 
 

 สภาพทั่วไป 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  ตั้งอยู เลขท่ี 12/13  หมูท่ี 2  ถนนกะโรม 
ตําบลโพธิ์เสด็จ อําเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย  80000  มีพ้ืนท่ีเขตบริการ
ครอบคลุม  2 จังหวัด  คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช  และจังหวัดพัทลุง  อาณาเขตติดตอกับจังหวัดตางๆ  ดังนี ้

 

ทิศเหนือ ติดตอกับ    จังหวัดสุราษฎรธาน ี    
ทิศใต        ติดตอกับ  อําเภอควนเนียง  อําเภอรัตภูมิ  จังหวัดสงขลา             

และอําเภอควนกาหลง  จังหวัดสตูล 
ทิศตะวันออก      ติดตอกับ   อาวไทย อําเภอสิงหนคร  อําเภอสทิงพระ  

อําเภอกระแสสินธุ  และอําเภอระโนด จังหวัดสงขลา 
ทิศตะวันตก   ติดตอกับ   จังหวัดสุราษฎรธาน ี กระบี่ สตูล  และตรัง  

 อํานาจหนาที่สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  เปนหนวยงานภาครัฐ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  รับผิดชอบการบริหารและจัดการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษา ในทองท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราชและพัทลุง มีอํานาจหนาท่ีตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. 2560 
ประกาศ ณ วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2560 ขอ 5 ดังตอไปนี ้
  1. จัดทํานโยบาย  แผนพัฒนา  และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา         
ใหสอดคลองกับนโยบาย  มาตรฐานการศึกษา  แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน         
และความตองการของทองถ่ิน 
         2. วิเคราะหการจัดต้ังงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษาและหนวยงาน      
ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และแจงการจัดสรรงบประมาณท่ีไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบ รวมท้ังกํากับ 
ตรวจสอบ  ติดตามการใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว 
             3. ประสาน  สงเสริม  สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
                 4. กํากับ  ดูแล  ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา   
                  5. ศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา           
                  6. ประสานการระดมทรัพยากรดานตาง ๆ รวมท้ังทรัพยากรบุคคล เพ่ือสงเสริม
สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
                  7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
                  8. ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  รวมท้ังบุคคล  องคกรชุมชน  องคกรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  
และสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษารูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา   

แผนปฏบิตักิารประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3   สํานกังานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต  ๑๒        ๑ 

 



 

            9. ดําเนินการและประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา             
                10. ประสาน สง เสริม การดํา เนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ  
และคณะทํางานดานการศึกษา 
                 11. ประสานการปฏิบัติราชการท่ัวไปกับองคกรหรือหนวยงานตาง  ๆ ท้ังภาครัฐ เอกชน
และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
                 12. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ      
หรือท่ีไดรับมอบหมาย 
 

 โครงสรางการบริหารงานสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีภารกิจหลักในการสงเสริม สนับสนุนการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษา มีสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. 2560  ประกาศ ณ วันท่ี 
22 พฤศจิกายน  2560 และฉบับท่ี 2 ประกาศ ณ วันท่ี 28 สิงหาคม 2561 ดังนี้ 

1. กลุมอํานวยการ 
2. กลุมนโยบายและแผน 
3. กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
4. กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 
5. กลุมบริหารงานบุคคล 
6. กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
7. กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
8. กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
9. หนวยตรวจสอบภายใน 
10.  กลุมกฎหมายและคดี 

 
ภาพท่ี 1 แผนผังการแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

            
๒        แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3     สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๑๒                    
 



ผูบริหารสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

 

 

นายสมบูรณ  เรืองแกว 
ผูอํานวยการ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

 

 
นายภานุวัชร  แกวลําหัด 

รองผูอํานวยการ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

 

ผูอํานวยการกลุม 

    

นางนิชนันท  พงษเกษมพรกุล 
ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ 

นางมันทนา  รัตนะรตั 
ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน 

นางเนตรชนก  ศรีรตัน 
ผูอํานวยการกลุมบริหารงาน

การเงินและสินทรัพย 

นางพาตวรรณ  ปรุเขตต 
ผูอํานวยการกลุม 
บริหารงานบุคคล 

    

นางสาวพรทิพย  เกิดสม 
ผูอํานวยการกลุม 

สงเสริมการจัดการศึกษา 

นายวีระพันธ  โชติวัน 
ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการ 

กลุมกฎหมายและคด ี

นางสาวสาคร  สุภัทรประทีป 
ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการ 
กลุมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

นายไตรรงค  สาดแว 
ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการ 

กลุมสงเสรมิการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร 

 

  

 

 นางจิรา  ชูชวย 
ปฏิบัตหินาท่ีผูอํานวยการกลุมนิเทศ ตดิตาม 

และประเมินผลการจดัการศึกษา 

นางชุติมา  พยุหกฤษ 
ผูอํานวยการ 

หนวยตรวจสอบภายใน 

 

ภาพท่ี 2 แผนผังผูบริหารสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

แผนปฏบิตักิารประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3   สํานกังานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต  ๑๒        ๓ 

 



 

 ขอมูลพ้ืนฐานการศึกษา 
 1) จํานวนบุคลากรในสังกัด 

ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนขาราชครูและบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

ตําแหนง 
ระดับ

ตําแหนง 
วิทยฐานะ ครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน) 

นครศรีธรรมราช พัทลุง รวม  

1.สายบริหาร 

ผูอํานวยการโรงเรียน คศ.4 เชี่ยวชาญ 1 2 3 

  คศ.3 ชํานาญการพิเศษ 61 19 80 
  คศ.2 ชํานาญการ 2 1 3 
รองผูอํานวยการโรงเรียน คศ.4 เชี่ยวชาญ 0  0 0 
  คศ.3 ชํานาญการพิเศษ 46 6 52 
  คศ.2 ชํานาญการ 12 1 13 
  คศ.1  - 1 0 1 

รวมสายงานการบริหาร 123 29 152 
2.สายงานสอน 
  คศ.4 เชี่ยวชาญ 0 1 1 
  คศ.3 ชํานาญการพิเศษ 1,124 528 1,652 
  คศ.2 ชํานาญการ 958 242 1,200 
  คศ.1  - 373 90 463 
  ครูผูชวย   190 85 275 

รวมสายงานสอน 2,645 946 3,591 

3.สายงานสนับสนุนการสอน 

3.1 บุคลากรทางการศึกษา

อ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 

ชํานาญการ 4 

ชํานาญงาน 1 

3.2 ลูกจางประจํา 177 

3.3 พนักงานราชการ/อัตรา

จางชั่วคราว 

ครูรายเดือนแกปญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูข้ันวิกฤติ (8,180 อัตรา) 22 

ครูสาขาขาดแคลน 0 

บุคลากรวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร 0 

เจาหนาท่ีประจําหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร (Lab Boy) 5 

ครูและบุคลากรโรงเรียนโครงการพระราชดําริและโครงการเฉลิมพระ

เกียรติ 

5 

  

 

 

            
๔        แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3     สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๑๒                    
 



     ขาราชครูและบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษา (ตอ) 

3.สายงานสนับสนุนการสอน 

3.3 พนักงานราชการ/อัตราจาง
ชั่วคราว (ตอ) 

พนักงานราชการ 32 
ธุรการ (โครงการคืนครูใหนักเรยีน) 47 
ธุรการ (นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ) 51 
นักการภารโรง (4,000 อัตรา) 16 
นักการภารโรง (1,800 อัตรา) 2 
ครูประจําการนักเรียนพักนอน 6 
พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 16 

รวมสายสนับสนุนการสอน  384 

รวมส้ิน  4,127 

ท่ีมา : ขอมูลจากกลุมบริหารงานบุคคล  สพม.12  ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 

 

ตารางท่ี 2 แสดงจํานวนขาราชครูและบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในสํานักงาน 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงาน จํานวน (คน) 

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา     1 
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 1 

บุคลากรทางการศึกษา มาตรา 38 ค (1)  10 

บุคลากรทางการศึกษา มาตรา 38 ค (2)    31 

ครู (ชวยราชการ)       1 

ลูกจางประจํา 2 

ลูกจางประจํา (ชวยราชการ) 2 

พนักงานราชการ 1 

ลูกจางรายเดือน  (งบสพฐ.)                          3 

ลูกจางรายเดือน  (งบสํานักงาน)                          16 

รวมท้ังส้ิน 68 

ท่ีมา : ขอมูลจากกลุมบริหารงานบคุคล  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏบิตักิารประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3   สํานกังานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต  ๑๒        ๕ 

 



 

 2) จํานวนโรงเรียนและนักเรียนในสังกัด ปการศึกษา 2562 

  ตารางท่ี 3  แสดงจํานวนโรงเรียนจําแนกตามประเภท ปการศึกษา 2562   

ท่ีมา : ขอมูลจากระบบ DMC ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภท จํานวนโรงเรียน รอยละ 

จํานวนโรงเรียนท้ังสิ้น 98 100 

จําแนกตามจังหวัด 

- โรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช 71 72.45 

- โรงเรียนในจังหวัดพัทลุง 27 27.55 

จําแนกตามประเภทระดับท่ีเปดสอน 

- ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 1 1.02 

- ระดับมัธยมศึกษา (ตอนตน-ตอนปลาย) 96 97.96 

- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1 1.02 

จําแนกตามขนาดจํานวนนักเรียน 

- โรงเรียนขนาดเล็ก (นร. 1-499 คน) 57 58.16 

- โรงเรียนขนาดกลาง (นร. 500 -1,499 คน) 30 30.61 

- โรงเรียนขนาดใหญ (นร. 1,500 -2,499 คน) 6 6.12 

- โรงเรียนขนาดใหญพิเศษ (นร. 2,500 คน ข้ึนไป) 5 5.10 

            
๖        แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3     สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๑๒                    
 



ตารางท่ี 4 แสดงจํานวนนักเรียน จําแนกรายช้ัน  เพศ  และหองเรียน  

ท่ีมา : ขอมูลจากระบบ DMC ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับชั้น นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวม  รอยละ หองเรียน 
 

มัธยมศึกษาปท่ี 1 6,779 7,347 14,126 20.66 415 
 

มัธยมศึกษาปท่ี 2 6,465 7,078 13,543 19.81 411 
 

มัธยมศึกษาปท่ี 3 6,190 7,172 13,362 19.54 409 
 

มัธยมศึกษาปท่ี 4 3,514 6,064 9,578 14.01 335 
 

มัธยมศึกษาปท่ี 5 3,180 5,793 8,973 13.12 324 
 

มัธยมศึกษาปท่ี 6 3,039 5,751 8,790 12.86 330 
 

รวมท้ังสิ้น 29,167 39,205 68,372 100.00 2,224 

รอยละ 42.66 57.34  
  

แผนปฏบิตักิารประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3   สํานกังานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต  ๑๒        ๗ 

 



 

3) จํานวนเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศกึษา (สหวิทยาเขต) 17 สหวิทยาเขต 

ตารางท่ี 5 แสดงจํานวนเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา 
 

สหวิทยาเขต 
ท่ี 

ช่ือสหวิทยาเขต 
จํานวน 
โรงเรียน ช่ือโรงเรียน 

1 เบญจมราชูทิศ  
 

5   1. เบญจมราชูทิศ         2. เมืองนครศรีธรรมราช 
3. สวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราช  
4. ขุนทะเลวิทยาคม      5. ปากพูน                  

2 กัลยาณี  
 

5 1. กัลยาณีศรีธรรมราช     2. ตรีนิมิตรวิทยา  
3. ทานครญาณวโรภาสอุทิศ     
4. จุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช  5. โยธินบํารุง                 

3 พระพรหม-เฉลิม
พระเกียรติ 

5   1. เตรียมอุดมศึกษาภาคใต 2. พระพรหมพิทยานุสรณ      
3. เฉลิมราชประชาอุทิศ     4. ทางพูนวิทยาคาร  
5. เฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทรนครศรธีรรมราช 

4 ทุงสง 4 1. ทุงสง                         2. บางขันวิทยา             
3. วังหินวิทยาคม              4. กางปลาวิทยาคม 

5 สตรีทุงสง 5 1. สตรีทุงสง                    2. ทุงสงวิทยา               
3. ทุงสงสหประชาสรรค      4. ชางกลางประชานุกูล       
5. นาบอน    

6   รอนพิบูลย – 
  จุฬาภรณ 

6 1. รอนพิบูลยเกียรติวสุนธราภิวัฒก  2. เสาธงวิทยา 
3. คีรีราษฎรพัฒนา            4. ตระพังพิทยาคม            
5. ควนเกยสุทธิวิทยา          6. มัธยมศึกษาจุฬาภรณ       

7 ตนน้ําตาป 5 1. ฉวางรัชดาภิเษก             2. ละอายพิทยานุสรณ   
3. พิปูนสังฆรักษประชาอุทิศ  4. นางเอ้ือยวิทยา             
5. ประสาธนราษฎรบํารุง      

8 ทุงใหญ 5 1. ทุงใหญวิทยาคม    
2. ทุงใหญเฉลิมราชอนุสรณรชัมังคลาภิเษก 
3. กรุงหยันวิทยาคาร               4. เสม็ดจวนวิทยาคม 
5. ทุงสังพิทยาคม 

9 หัวไทร - 
เชียรใหญ 

 

7  1. หัวไทรบํารุงราษฎร         2. เชียรใหญ   
3. เชียรใหญสามัคคีวิทยา     4. ทรายขาววิทยา        
5. แหลมราษฎรบํารุง          6. นพคุณประชาสรรค         
7. เขาพังไกร 
 

 
 
 
 

            
๘        แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3     สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๑๒                    
 



สหวิทยาเขต 
ท่ี ช่ือสหวิทยาเขต 

จํานวน 
โรงเรียน   ช่ือโรงเรียน 

10 ปากพนัง- 
เชียรใหญ 

6 1. ปากพนัง                     2. สตรปีากพนัง                 
3. โศภนคณาภรณ             4. อินทรธานีวิทยาคม 5. 
วิเชียรประชาสรรค         6. ธัญญาวดีศึกษา              

11 ชะอวด 5 1. ชะอวดวิทยาคาร           2. ชะอวด                      
3. ชะอวดเครงธรรมวิทยา    4. ขอนหาดประชาสรรค     
5. เกาะขันธประชาภิบาล 

12 สิชล – ขนอม 6 1. สิชลคุณาธารวิทยา         2. สิชลประชาสรรค       
3. ฉลองรัฐราษฎรอุทิศ        4. เทพราชพิทยาสรรค         
5. ขนอมพิทยา                 6. ทองเนียนคณาภิบาล        

13   ทาศาลา – 
  นบพิตํา- 
พรหมคีร ี

7 1. ทาศาลาประสิทธิ์ศึกษา    2. สระแกวรัตนวิทย  
3. โมคลานประชาสรรค       4. นบพิตําวิทยา              
5. คงคาประชารักษ            6. พรหมคีรีพิทยาคม          
7. บานเกาะวิทยา 

14 
เมืองพัทลุง 6 

1. สตรีพัทลุง                    2. พัทลุง                           
3. ประภัสสรรังสิต              4. พรหมพินิตชัยบุรี            
5. พัทลุงพิทยาคม               6. วชิรธรรมสถิต                

15 

ควนขนุน 10 

1. ควนขนุน                      2. ปาพะยอมพิทยาคม         
3. นิคมควนขนุนวิทยา         4. ศรีบรรพตพิทยาคม          
5. พนางตุง                       6. ดอนศาลานําวิทยา            
7. อุดมวิทยายน                 8. ตะแพนพิทยาคม                       
9. ปญญาวุธ                     10. นาขยาดวิทยาคาร            

16 
ตะโหมด 6 

1. ตะโหมด                      2. ประชาบํารุง 
3. เขาชัยสน                     4. หารโพธิ์พิทยาคม 
5. กงหราพิชากร                6. ชะรัดชนูปถัมภ               

17 
ปากพะยูน 5 

1. ปากพะยูนพิทยาคาร       2. หารเทารังสีประชาสรรค     
3. ควนพระสาครินทร         4. ปาบอนพิทยาคม          
5. บางแกวพิทยาคม     

ท่ีมา : ประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 เรือ่ง การจัดตั้งสหวิทยาเขต 
ประกาศ ณ วันท่ี 28 มกราคม 2563 

 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏบิตักิารประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3   สํานกังานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต  ๑๒        ๙ 

 



 

4) จํานวนกลุมสหวิทยาเขต 6 กลุมสหวิทยาเขต 
ตารางท่ี 6 แสดงจํานวนกลุมสหวิทยาเขต 6 กลุมสหวิทยาเขต 

กลุมสหวิยาเขตท่ี 1 
ท่ี โรงเรียน ท่ี โรงเรียน 
1 เบญจมราชูทิศ 9 สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
2 กัลยาณีศรีธรรมราช 10 ขุนทะเลวิทยาคม 
3 ปากพูน 11 เฉลิมราชประชาอุทิศ 
4 เมืองนครศรีธรรมราช 12 เตรียมอุดมศึกษาภาคใต 
5 โยธินบำรุง 13 พระพรหมพิทยานุสรณ 
6 ตรีนิมิตรวิทยา 14 ทางพูนวิทยาคาร 
7 ทานครญาณวโรภาสอุทิศ 15 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรฯ 
8 จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช   

กลุมสหวิยาเขตท่ี 2 
1 บางขันวิทยา  11 นางเอ้ือยวิทยา 
2 วังหินวิทยาคม 12 พิปูนสังฆรักษประชาอุทิศ 
3 ประสาธนราษฎรบํารุง 13 กางปลาวิทยาคม 
4 ชางกลางประชานุกูล 14 ทุงสง 
5 ทุงสงวิทยา 15 กรุงหยันวิทยาคาร 
6 ทุงสงสหประชาสรรค 16 ทุงสังพิทยาคม 
7 สตรีทุงสง 17 ทุงใหญเฉลิมราชอนุสรณ รัชมังคลาภิเษก 
8 นาบอน 18 ทุงใหญวิทยาคม 
9 ฉวางรัชดาภิเษก 19 เสม็ดจวนวิทยาคม 

10 ละอายพิทยานุสรณ   
กลุมสหวิยาเขตท่ี 3 

1 นพคุณประชาสรรค 13 ชะอวด 
2 ทรายขาววิทยา 14 ชะอวดวิทยาคาร 
3 เขาพังไกร 15 เกาะขันธประชาภิบาล 
4 รอนพิบูลยเกียรติวสุนธราภิวฒัก 16 ขอนหาดประชาสรรค 
5 เชียรใหญ 17 ชะอวดเครงธรรมวิทยา 
6 วิเชียรประชาสรรค 18 หัวไทรบํารุงราษฎร 
7 เชียรใหญสามัคคีวิทยา 19 แหลมราษฎรบํารุง 
8 ธัญญาวดีศึกษา 20 เสาธงวิทยา 
9 ปากพนัง 21 ตระพังพิทยาคม 

10 สตรีปากพนัง 22 มัธยมศึกษาจุฬาภรณ 
11 โศภนคณาภรณ 23 ควนเกยสุทธิวิทยา 
12 อินทรธานีวิทยาคม 24 คีรีราษฎรพัฒนา 
 
 

            
๑๐        แผนปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3     สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๑๒                    
 



กลุมสหวิทยาเขตท่ี 4 
ท่ี โรงเรียน ท่ี โรงเรียน 
1 ทาศาลาประสิทธิ์ศึกษา 8 เทพราชพิทยาสรรค 
2 โมคลานประชาสรรค 9 บานเกาะวิทยา 
3 สระแกวรัตนวิทย 10 คงคาประชารักษ 
4 พรหมคีรีพิทยาคม 11 นบพิตําวิทยา 
5 สิชลคุณาธารวิทยา 12 ขนอมพิทยา 
6 สิชลประชาสรรค 13 ทองเนียนคณาภิบาล 
7 ฉลองรัฐราษฎรอุทิศ   

กลุมสหวิทยาเขตท่ี 5 
1 พัทลุง 9 อุดมวิทยายน 
2 พัทลุงพิทยาคม 10 นาขยาดวิทยาคาร 
3 สตรีพัทลุง 11 ดอนศาลานําวิทยา 
4 พรหมพินิตชัยบุรี 12 ปญญาวุธ 
5 ประภัสสรรังสิต 13 ศรีบรรพตพิทยาคม 
6 วชิรธรรมสถิต 14 ตะแพนพิทยา 
7 ควนขนุน 15 ปาพะยอมพิทยาคม 
8 พนางตุง 16 นิคมควนขนุนวิทยา 

กลุมสหวิทยาเขตท่ี 6 
1 เขาชัยสน 7 ปาบอนพิทยาคม 
2 ปากพะยูนพิทยาคาร 8 บางแกวพิทยาคม 
3 หารเทารังสีประชาสรรค 9 หานโพธิ์พิทยาคม 
4 กงหราพิชากร 10 ควนพระสาครินทร 
5 ประชาบํารุง 11 ชะรัดชนูปถัมภ 
6 ตะโหมด   

 
 

ท่ีมา : ประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 เรือ่ง การจัดตั้งกลุมสหวิทยาเขต 
ประกาศ ณ วันท่ี 19 พฤษภาคม 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏบิตักิารประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3   สํานกังานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต  ๑๒        ๑๑ 

 



 

5) ศูนยพัฒนาวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา  40  ศูนย 
ตารางท่ี 7 ศูนยพัฒนาวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง 

ลําดับท่ี ศูนยพัฒนาวิชาการกลุมสาระ ท่ีตั้ง (โรงเรียน) 

จังหวัดนครศรีธรรมราช  27 ศูนย 

1 ภาษาไทย เบญจมราชูทิศ 
2 คอมพิวเตอร เบญจมราชูทิศ 
3 ฝรั่งเศส  เบญจมราชูทิศ 
4 ภาษาจีน  เบญจมราชูทิศ 
5 ภาษาอังกฤษ  กัลยาณีศรีธรรมราช 
6 นาฎศิลป  กัลยาณีศรีธรรมราช 
7 ภาษาญี่ปุน  เตรียมอุดมศึกษาภาคใต 
8 คณิตศาสตร  เตรียมอุดมศึกษาภาคใต 
9 สุขศึกษาและพลศึกษา เมืองนครศรีธรรมราช 

10 ดนตรีสากล  โยธินบํารุง 
11 วิทยาศาสตร  จุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช 
12 ภาษาเกาหลี   จุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช 
13 สังคม  ศาสนาและวัฒนธรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร 

นครศรีธรรมราช 
14 ธุรกิจ สตรีปากพนัง 
15 นักเรียนพิเศษเรียนรวม   สตรีปากพนัง 
16 ดนตรีไทย ปากพนัง 
17 ลูกเสือ เนตรนารี คีรีราษฎรพัฒนา 
18 เกษตรกรรม ฉวางรัชดาภิเษก 
19 คหกรรม สตรีทุงสง 
20 ศิลปะ พรหมคีรีพิทยาคม 
21 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ทาศาลาประสิทธิ์ศึกษา 
22 อุตสาหกรรม ทุงสง 
23 ศิลปะพ้ืนบาน เชียรใหญ 
24 หุนยนต สิชลคุณาธารวิทยา 
25 เศรษฐกิจพอเพียง สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
26 อาเซียน เมืองนครศรีธรรมราช 
27 ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

(ศูนยเฉพาะกิจ) 
ทานครญาณวโรภาสอุทิศ 

 
 
 
 
 

            
๑๒        แผนปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3     สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๑๒                    
 



 
ตารางท่ี 7 ศนูยพัฒนาวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง (ตอ) 

ลําดับท่ี ศูนยพัฒนาวิชาการกลุมสาระ ท่ีตั้ง (โรงเรียน) 

จังหวัดพัทลุง   12  ศูนย 

1 ภาษาไทย พัทลุง 
2 ภาษาอังกฤษ สตรีพัทลุง 
3 คณิตศาสตร พัทลุง 
4 สังคม  ศาสนาและวัฒนธรรม หารเทารังสีประชาสรรค 
5 วิทยาศาสตร ปาพะยอมพิทยาคม 
6 สขุศึกษาและพลศึกษา ตะโหมด 
7 การงานอาชีพ พัทลุงพิทยาคม 
8 ดนตรี หารเทารังสีประชาสรรค 
9 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ควนขนุน 

10 นักเรียนพิเศษเรียนรวม ตะโหมด 
11 ทัศนศิลป เขาชัยสน 
12 นาฏศิลป ตะโหมด 
13 คอมพิวเตอร สตรีพัทลุง 

                   ท่ีมา : 1. เครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
                           2. เครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดพัทลุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏบิตักิารประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3   สํานกังานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต  ๑๒        ๑๓ 
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ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2561

 ผลการดําเนินงานที่ผานมา 

 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ตารางท่ี 8 แสดงผลการเปรียบเทียบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-Net) 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2560 และปการศึกษา 2561 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ที่มา :  กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล  สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

ผลการเปรียบเทียบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 

ปการศึกษา 2560 และปการศึกษา 2561 ท้ัง 4 กลุมสาระการเรียนรู พบวา ในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย

เพ่ิมข้ึนจากปการศึกษาท่ีผานมา (3.50) และเม่ือพิจารณารายกลุมสาระการเรียนรู  พบวา กลุมสาระการ

เรียนรูท่ีมีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนจากปการศึกษาท่ีผานมา ไดแก ภาษาไทย (7.17)  วิทยาศาสตร (4.61)  

และคณิตศาสตร (3.51)  สวนกลุมสาระการเรียนรูท่ีมีคะแนนเฉลี่ยลดลง   จากปการศึกษาท่ีผานมา  

คือ ภาษาอังกฤษ (-1.28)   
 

 
 

 
 

กลุมสาระการเรียนรู คะแนนเฉล่ีย ปกศ.2560 คะแนนเฉล่ีย ปกศ.2561 ผลตาง +/- 

ภาษาไทย 52.61 59.78 7.17 

คณิตศาสตร 29.71 33.22 3.51 

วิทยาศาสตร 34.37 38.98 4.61 

ภาษาอังกฤษ 30.55 29.27 -1.28 

เฉล่ีย 4 กลุมสาระ 36.81 40.31 3.50 

            
๑๔        แผนปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3     สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๑๒                    
 



0

10

20

30

40

50

60

ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2561

 
ตารางท่ี 9 แสดงผลการเปรียบเทียบการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับชาติ (O-Net) 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2560 และปการศึกษา 2561 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา :  กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล  สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

ผลการเปรียบเทียบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 

ปการศึกษา 2560 และปการศึกษา 2561 ท้ัง 5 กลุมสาระการเรียนรู พบวา ในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย

เพ่ิมข้ึนจากปการศึกษาท่ีผานมา (1.95) และเม่ือพิจารณารายกลุมสาระ  การเรียนรู พบวา กลุมสาระการ

เรียนรูท่ีมีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนจากปการศึกษาท่ีผานมา ไดแก คณิตศาสตร (6.36)  ภาษาอังกฤษ (3.53)  

และวิทยาศาสตร (1.29) สวนกลุมสาระการเรียนรู ท่ีมีคะแนนเฉลี่ยลดลง   จากปการศึกษาท่ีผานมา 

ไดแก ภาษาไทย (-1.45) และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (-0.89)   

 
 

 
 
 
 
 
 

กลุมสาระการเรียนรู คะแนนเฉล่ีย ปกศ.2560 คะแนนเฉล่ีย ปกศ.2561 ผลตาง +/- 

ภาษาไทย 52.67 51.22 -1.45 

คณิตศาสตร 25.64 32.00 6.36 

วิทยาศาสตร 30.01 31.30 1.29 

สังคมศึกษา 37.15 36.26 -0.89 

ภาษาอังกฤษ 27.21 30.74 3.53 

เฉล่ีย 5 กลุมสาระ 

 

 

 

34.35 36.30 1.95 

แผนปฏบิตักิารประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3   สํานกังานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต  ๑๒        ๑๕ 

 



 

 2) ผลการบริหารจัดการ 

ตารางท่ี 10 ผลการประเมินคุณธรรมความโปรงใสในการดําเนินงาน 
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาออนไลน 

(Integrity&Transparency Assessment Online:ITA Online) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา คะแนน ระดับ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 83.76 สูงมาก 

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีผลการประเมินคุณธรรม         

ความโปรงใส ในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประจําปงบประมาณ ๒๕๖1 – ๒๕๖2         

อยูในระดับสูงมาก  และมีคะแนนเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง (81.81, 82.98 และ 83.76 ตามลําดับ) 

ตารางท่ี 11 ผลการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบัติงานราชการ 

(KPI Report System : KRS)  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา คะแนน ระดับ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 4.64 มาตรฐาน 

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  มีผลการประเมินสวนราชการ       

ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561           

มีคะแนนเฉลี่ย เทากับ 4.64 อยูในระดับ มาตรฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
๑๖        แผนปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3     สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๑๒                    
 



ตารางท่ี 12 ผลการติดตาม และประเมินผลการบริหารและจัดการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ตามมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (พ.ศ.2560)  ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องคประกอบ 
ระดับ

คุณภาพ 
คะแนนท่ี

ไดรับ 
ระดับ

คุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1  การบริหารจัดการองคการสูความเปนเลิศ 4 54.5 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 2  การบริหารและการจัดการการศึกษาท่ีมี 
                  ประสิทธิภาพ 

4 37.5 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 3  ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของ 
                   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

5 88.5 ดีเยี่ยม 

คะแนนรวมของภาพรวม (3 มาตรฐาน) 4 180.5 ดีมาก 

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีผลการติดตาม และประเมินผลการบริหารและ

จัดการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (พ.ศ.2560)  

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  มีคะแนนรวม เทากับ 180.50  อยูในระดับดีมาก 

 

ตารางท่ี 13 ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามยุทธศาสตรของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา คะแนน ระดับ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 3.44 ดีมาก 

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีผลการติดตามและประเมินผลการ

บริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามยุทธศาสตรของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีคะแนนเฉลี่ย เทากับ 3.44  อยูใน

ระดับดีมาก 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏบิตักิารประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3   สํานกังานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต  ๑๒        ๑๗ 

 



 

นโยบายดานการศึกษา 

  ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2561 - 2580) 
   ภายใตยุทธศาสตรชาติ  ระยะ 20 ป  รัฐบาลไดกําหนดวิสัยทัศน  เปาหมาย  
และยุทธศาสตรในการดําเนินงานไว ดังนี้ 
  วิสัยทัศน  

   “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนา            

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” 

   ความม่ันคง หมายถึง หมายถึง การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลง     

ท้ังภายในประเทศ และภายนอกประเทศในทุกระดับ ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน  

และปจเจกบุคคล และมีความม่ันคงในทุกมิติ ท้ังมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม  

และการเมือง เชน ประเทศมีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตยมีการปกครองระบบประชาธิปไตย 

ท่ีมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยมีความเขมแข็งเปน

ศูนยกลางและเปนท่ียึดเหนี่ยวจิตใจ ของประชาชน มีระบบการเมืองท่ีม่ันคงเปนกลไกท่ีนําไปสูการบริหาร

ประเทศท่ีตอเนื่องและโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึก

กําลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเขมแข็ง ครอบครัวมีความอบอุน ประชาชนมีความม่ันคงในชีวิต มีงาน

และรายไดท่ีม่ันคง พอเพียงกับการดํารงชีวิต มีการออมสําหรับวัยเกษียณ ความม่ันคงของอาหาร พลังงาน 

และน้ํามีท่ีอยูอาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน 

   ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่องและมีความยั่งยืน   

จนเขาสูกลุมประเทศรายไดสูง ความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยูดี มีสุข 

ไดรับผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเทาเทียมกันมากข้ึน และมีการพัฒนาอยางท่ัวถึงทุกภาคสวน  

มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององคการสหประชาชาติ ไมมีประชาชนท่ีอยูในภาวะความยากจน 

เศรษฐกิจในประเทศมีความเขมแข็ง ขณะเดียวกันตองมีความสามารถในการแขงขันกับประเทศตางๆ     

ท้ังในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือใหสามารถสรางรายไดท้ังจากภายในและภายนอกประเทศ 

ตลอดจนมีการสรางฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคตเพ่ือใหสอดรับกับบริบทการพัฒนาท่ีเปลี่ยนแปลง

ไป และประเทศไทยมีบทบาทท่ีสําคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธทางเศรษฐกิจและการคา          

อยางแนนแฟนกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เปนจุดสําคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคท้ังการคมนาคม

ขนสง    การผลิต การคา การลงทุน และการทําธุรกิจ เพ่ือใหเปนพลังในการพัฒนา นอกจากนั้น          

ยังมีความสมบูรณในทุนท่ีจะสามารถสรางการพัฒนาตอเนื่องไปได ไดแก ทุนมนุษย ทุนทางปญญา       

ทุนทางการเงิน ทุนท่ีเปนเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

   ความย่ังยืน หมายถึง การพัฒนาท่ีสามารถสรางความเจริญ รายได และคุณภาพชีวิต 

ของประชาชนใหเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ซ่ึงเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีอยูบนหลักการใช การรักษา  

และการฟนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ไมใชทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไมสรางมลภาวะ  

ตอสิ่งแวดลอมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภค      

            
๑๘        แผนปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3     สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๑๒                    
 



เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดม 

สมบูรณมากข้ึนและสิ่งแวดลอมมีคุณภาพดีข้ึน คนมีความรับผิดชอบตอสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละ     

เพ่ือผลประโยชนสวนรวม รัฐบาลมีนโยบายท่ีมุงประโยชนสวนรวมอยางยั่งยืน และใหความสําคัญกับ     

การมีสวนรวมของประชาชน และทุกภาคสวนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงเพ่ือการพัฒนาอยางสมดุล มีเสถียรภาพและยั่งยืน 

   โดยมีเปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข 

เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของ

ประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ สรางโอกาส

และความเสมอภาคทางสังคม สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีภาครัฐ             

ของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชนสวนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ 

ประกอบดวย  

    1) ความอยูดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
    2) ขีดความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได 
    3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ 
    4) ความเทาเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
    5)  ความหลากหลายทางชี วภาพ คุ ณภาพสิ่ งแวดล อม และความยั่ งยื น 
ของทรัพยากรธรรมชาติ 
    6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเขาถึงการใหบริการของภาครัฐ   
   ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ.2561-2580) มี 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
   1. ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง มีเปาหมายการพัฒนาท่ีสําคัญ คือ ประเทศชาติ
ม่ันคง ประชาชนมีความสุข เนนการบริหารจัดการสภาวะแวดลอมของประเทศใหมีความม่ันคง ปลอดภัย 
เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบรอยในทุกระดับตั้งแตระดับชาติ สังคม ชุมชน มุงเนนการพัฒนาคน 
เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานขอมูลขนาดใหญ ใหมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม 
และภัยพิบัติไดทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคูไปกับการปองกันและแกไขปญหาดานความ
ม่ันคงท่ีมีอยูในปจจุบัน และท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต ใชกลไกการแกไขปญหาแบบบูรณาการท้ังกับ           
สวนราชการ ภาคเอกชนประชาสังคม และองคกรท่ีไมใชรัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบานและมิตรประเทศท่ัวโลก
บนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเอ้ืออํานวยประโยชนตอการดําเนินการของยุทธศาสตรชาติ ดานอ่ืน ๆ 
ใหสามารถขับเคลื่อนไปไดตามทิศทางและเปาหมายท่ีกําหนด 
   2. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน มีเปาหมายการพัฒนา       
ท่ีมุงเนนการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพ้ืนฐานแนวคิด 3 ประการ ไดแก  
    1) “ตอยอดอดีต” โดยมองกลับไปท่ีรากเหงาทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ วัฒนธรรม 
ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเดนทางทรัพยากรธรรมชาติท่ีหลากหลาย รวมท้ังความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ
ของประเทศในดานอ่ืนๆ นํามาประยุกตผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือใหสอดรับกับบริบท     
ของเศรษฐกิจ และสังคมโลกสมัยใหม 
    2) “ปรับปจจุบัน” เพ่ือปูทางสูอนาคต ผานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศ   
ในมิติตางๆ ท้ังโครงขายระบบคมนาคมและขนสง โครงสรางพ้ืนฐานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และดิจิทัล    
และการปรับสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต 

แผนปฏบิตักิารประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3   สํานกังานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต  ๑๒        ๑๙ 

 



 

    3) “สรางคุณคาใหมในอนาคต” ดวยการเพ่ิมศักยภาพของผูประกอบการ พัฒนา    
คนรุนใหม  รวมถึง ปรับรูปแบบธุร กิจ เ พ่ือตอบสนองตอความตองการของตลาด ผสมผสาน 
กับยุทธศาสตรท่ีรองรับอนาคต บนพ้ืนฐานของการตอยอดอดีตและปรับปจจุบัน พรอมท้ังการสงเสริม 
และสนับสนุนจากภาครัฐ ใหประเทศไทยสามารถสรางฐานรายไดและการจางงานใหม ขยายโอกาส     
ทางการคาและการลงทุนใน เวทีโลก ควบคูไปกับการยกระดับรายไดและการกินดีอยูดี รวมถึงการเพ่ิมข้ึน
ของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ําของคนในประเทศไดในคราวเดียวกัน 
   3. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย             
มีเปาหมายการพัฒนาท่ีสําคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ   
โดยคนไทย มีความพรอมท้ังกาย ใจ สติปญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบดานและมีสุขภาวะท่ีดีในทุกชวงวัย  
มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผู อ่ืน มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม  
และเปนพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกตอง มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 และอนุรักษภาษาทองถ่ิน มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเอง       
อยางตอเนื่องตลอดชีวิต สูการเปนคนไทยท่ีมีทักษะสูง เปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบการ เกษตรกร       
ยุคใหมและอ่ืนๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 
   4. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเปาหมาย       
การพัฒนาท่ีสําคัญท่ีใหความสําคัญการดึงเอาพลังของภาคสวนตางๆ ท้ังภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน 
ท อ ง ถ่ิ น  มา ร ว ม ขับ เคลื่ อน  โ ดยการสนั บสนุ นกา ร ร วม ตั วของประชาชน  ในการ ร ว ม คิด 
รวมทําเพ่ือสวนรวม การกระจายอํานาจและความรับผิดชอบไปสูกลไกบริหารราชการแผนดินในระดับ
ทองถ่ิน การเสริมสราง ความเขมแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพรอม          
ของประชากรไทย ท้ังในมิติ สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอมใหเปนประชากรท่ีมีคุณภาพ 
สามารถพ่ึงตนเองและทําประโยชนแกครอบครัว ชุมชน และสังคมใหนานท่ีสุด โดยรัฐใหหลักประกัน    
การเขาถึงบริการและสวัสดิการท่ีมีคุณภาพอยางเปนธรรมและท่ัวถึง 
   5. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม     
มีเปาหมายการพัฒนาท่ีสําคัญเพ่ือนําไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในทุกมิติ ท้ังมิติดาน สังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม ธรรมาภิบาล และความเปนหุนสวนความรวมมือระหวางกันท้ังภายในและภายนอก
ประเทศอยางบูรณาการ ใชพ้ืนท่ีเปนตัวตั้งในการกําหนดกลยุทธและแผนงาน และการใหทุกฝาย           
ท่ีเก่ียวของไดเขามามีสวนรวมในแบบทางตรงใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปไดโดยเปนการดําเนินการ        
บนพ้ืนฐานการเติบโตรวมกัน ไมวาจะเปนทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิต โดยใหความสําคัญ
กับการสรางสมดุลท้ัง 3 ดาน อันจะนําไปสูความยั่งยืนเพ่ือคนรุนตอไปอยางแทจริง  
   6. ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ          
มีเปาหมายการพัฒนาท่ีสําคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐท่ียึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน  
และประโยชนสวนรวม” โดยภาครัฐตองมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หนวยงาน  
ของรัฐท่ีทําหนาท่ีในการกํากับหรือในการใหบริการในระบบเศรษฐกิจท่ีมีการแขงขันมีขีดสมรรถนะสูง    
ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทํางานใหมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวมมีความทันสมัย
และพรอมท่ีจะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่งการนํา
นวัตกรรม เทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญ ระบบการทํางานท่ีเปนดิจิทัลเขามาประยุกตใชอยางคุมคา        
และปฏิบัติงานเทียบไดกับมาตรฐานสากล รวมท้ังมีลักษณะเปดกวาง เชื่อมโยงถึงกันและเปดโอกาส      
ใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว       
และโปรงใส โดยทุกภาคสวนในสังคมตองรวมกันปลูกฝงคานิยมความซ่ือสัตยสุจริต ความมัธยัสถ        

            
๒๐        แผนปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3     สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๑๒                    
 



และสรางจิตสํานึกในการปฏิเสธไมยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอยางสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมาย
ตองมีความชัดเจน มีเพียงเทาท่ีจําเปนมีความทันสมัย มีความเปนสากล มีประสิทธิภาพ และ นําไปสู    
การลดความเหลื่อมล้ําและเอ้ือตอการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ     
เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติและการอํานวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 

     แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิ
   ตามพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 บัญญัติวา           
1) เม่ือมีพระบรมราชโองการประกาศใชยุทธศาสตรชาติแลวใหคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาต ิ     
แตละดานจัดทําแผนแมบทเพ่ือบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไวในยุทธศาสตรชาติเสนอตอคณะกรรมการ
พิจารณาใหความเห็นชอบ  กอนเสนอคณะรัฐมนตรี 3) แผนแมบทท่ีคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบและ
ประกาศ   ในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหมีผลผูกพันหนวยงานของรัฐท่ีจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น 
รวมท้ังการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณตองสอดคลองกันแผนแมบทดวย โดยแผน
แมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประกอบดวย 6 ดาน 37 ประเด็น (ขอมูล ณ วันท่ี 13 สิงหาคม 2561) 
ดังนี้ 

    1. ดานความม่ันคง  
     1) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
     2) การปองกันและแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง 
     3) การพัฒนาศักยภาพของประเทศใหพรอมเผชิญภัยคุกคามท่ีกระทบตอความม่ันคงของชาติ 
     4) การบูรณาการความรวมมือดานความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึง
องคกรภาครัฐและท่ีมิใชภาครัฐ 
    2. ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
     1) การเกษตรสรางมูลคา 
     2) อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต 
     3) สรางความหลากหลายดานการทองเท่ียว 
     4) โครงสรางพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
     5) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผูประกอบการยุคใหม 
    3. ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
     1) การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม 
     2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
     3) ปฏิรูปการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
     4) การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยท่ีหลากหลาย 
     5) การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะท่ีดี 
     6) การสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
     7) การเสริมสรางศักยภาพการกีฬาในการสรางมูลคาทางสังคมและพัฒนาประเทศ 
    4. ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
     1) การลดความเหลื่อมล้ํา สรางความเปนธรรมในทุกมิติ 
     2) การกระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลย ี
     3) การเสริมสรางพลังทางสังคม 
     7) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนทองถ่ินในการพัฒนาการพ่ึงพาตนเองและการจัดการตนเอง 

แผนปฏบิตักิารประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3   สํานกังานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต  ๑๒        ๒๑ 

 



 

    5. ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 
     1) สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
     2) สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
     3) สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมท่ีเปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ 
     4) พัฒนาพ้ืนท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุงเนน ความเปน
เมืองท่ีเติบโตอยางตอเนื่อง 
     5) พัฒนาความม่ันคงทางน้ํา พลังงาน และเกษตรท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
     6) ยกระดับกระบวนทัศนเพ่ือกําหนดอนาคตประเทศ 
   6. ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
     1) ภาครัฐท่ียึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความตองการ และใหมีบริการ
อยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส 
     2) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายและเชื่อมโยง
การพัฒนาในทุกดาน ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนท่ี 
     3) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ สงเสริมใหประชาชนและทุกภาคสวน 
มีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ 
     4) ภาครัฐมีความทันสมัย 
     5) บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก 
มีความสามารถสูง มุงม่ัน และเปนมืออาชีพ 
     6) ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
     7) กฎหมายมีความสอดคลองและเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ และเทาท่ีจําเปน 
     8) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตอประชาชนโดยเสมอภาค 

  แผนการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2560 – 2579   สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  
กระทรวงศึกษาธิการ 

วิสัยทัศน   
“คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดํารงชีวิต อยางเปนสุข  

สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21” 

พันธกิจ 

     1. พัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีคนไทยทุกคนเขาถึงโอกาส 
ในการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิต สรางความเสมอภาคดานการศึกษาแกผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย 
ยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาท่ีสอดคลองและ
รองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 

   2. พัฒนาคุณภาพของคนไทยใหเปนผูมีความรู คุณลักษณะ และทักษะการเรียนรู      
ในศตวรรษท่ี 21 สามารถพัฒนาศักยภาพและเรียนรูไดดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

   3. สรางความม่ันคงแกประเทศชาติ โดยสรางสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู  
และสังคมคุณธรรม จริยธรรมท่ีคนไทยทุกคนอยูรวมกันอยางปลอดภัย สงบสุข และพอเพียง 

 
 

            
๒๒        แผนปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3     สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๑๒                    
 



   4. พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย เพ่ือการกาวขาม 
กับดักประเทศรายไดปานกลาง สูการเปนประเทศในโลกท่ีหนึ่ง และลดความเหลื่อมล้ําในสังคมดวยการ
เพ่ิมผลิตภาพของกําลังแรงงาน (productivity) ใหมีทักษะและสมรรถนะท่ีสอดคลองกับความตองการ  
ของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ พรอมรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเปนพลวัตของโลกศตวรรษท่ี 21 
ภายใตยุคเศรษฐกิจและสังคม 4.0 

วัตถุประสงค    
   1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
   2. เพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะท่ีสอดคลอง 

กับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และยุทธศาสตรชาติ  
   3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู และคุณธรรม จริยธรรม รูรัก 

สามัคคี และรวมมือผนึกกําลังมุงสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
   4. เพ่ือนําประเทศไทยกาวขามกับดักประเทศท่ีมีรายไดปานกลาง และความเหลื่อมล้ํา 

ภายในประเทศลดลง 

เปาหมายดานผูเรียน (Learner Aspirations)   โดยมุงพัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีคุณลักษณะและทักษะ 
การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs)  

 

 
      ภาพ 3 แสดงเปาหมายดานผูเรียน (Learner Aspirations)    

เปาหมายของการพัฒนาการศึกษา  5 ดาน ประกอบดวย 
  1. ประชากรทุกคนเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานอยางท่ัวถึง  (Access)   
  2. ผูเรียนทุกคน ทุกกลุมเปาหมายไดรับบริการทางการศึกษา อยางเสมอภาคและเทา
เทียม (Equity)    
  3. ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สามารถพัฒนาผูเรียนใหบรรลุขีดความสามารถเต็มตาม 
ศักยภาพ (Quality)  
  4. ระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือการพัฒนาผูเรียนอยางท่ัวถึงและ
มีคุณภาพ และการลงทุนทางการศึกษาท่ีคุมคาและบรรลุเปาหมาย (Efficiency)  
  5. ระบบการศึกษาท่ีสนองตอบและกาวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีเปนพลวัตและ 
บริบทท่ีเปลีย่นแปลง (Relevancy)  

แผนปฏบิตักิารประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3   สํานกังานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต  ๑๒        ๒๓ 

 



 

ยุทธศาสตร  
ยุทธศาสตรท่ี 1 : การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาต ิ 

มีเปาหมายดังนี้ 
  1.1 คนทุกชวงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ันการปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
  1.2 คนทุกชวงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตและพ้ืนท่ีพิเศษ
ไดรับการศึกษาและเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
  1.3 คนทุกชวงวัยไดรับการศึกษา การดูแลและปองกันจากภัยคุกคามในชีวิต   
รูปแบบใหม 

ยุทธศาสตรท่ี 2 : การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และ นวัตกรรรม เพ่ือสราง     
ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ มีเปาหมาย ดังนี้ 

2.1 กําลังคนมีทักษะท่ีสําคัญจําเปนและมีสมรรถนะตรงตามความตองการของตลาดงาน
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

2.2 สถาบันการศึกษาและหนวยงานท่ีจัดการศึกษาผลิตบัณฑิตท่ีมีความเชี่ยวชาญ 
และเปนเลิศเฉพาะดาน 

2.3 การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางองคความรู และนวัตกรรมท่ีสรางผลผลิตและ
มูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู   
มีเปาหมาย ดังนี้ 

 3.1 ผูเรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะ
ท่ีจําเปน  ในศตวรรษท่ี 21 

3.2 คนทุกชวงวัยมีทักษะ ความรูความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา
และมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตไดตามศักยภาพ 

3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู 
ตามหลักสูตรไดอยางมีคุณภาพและมาตรฐาน 

3.4 แหลงเรียนรู สื่อตําราเรียน นวตักรรม และสื่อการเรียนรูมีคุณภาพและมาตรฐาน 
และประชาชนสามารถเขาถึงไดโดยไมจํากัดเวลาและสถานท่ี  

          3.5 ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
            3.6 ระบบการผลิตครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา ไดมาตรฐานระดับสากล 
           3.7 คร ูอาจารย และบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 : การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา   
มีเปาหมาย ดังนี้ 
            4.1 ผูเรียนทุกคนไดรับโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
            4.2 การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผานเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสําหรับคนทุกชวงวัย 
  4.3 ระบบขอมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาท่ีครอบคลุม ถูกตองเปนปจจุบัน 
เพ่ือการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล 

            
๒๔        แผนปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3     สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๑๒                    
 



 ยุทธศาสตรท่ี 5 : การจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม   
มีเปาหมาย ดังนี้ 

 5.1 คนทุกชวงวัย มีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม และนําแนวคิด   
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ 

5.2 หลักสูตร แหลงเรียนรู และสื่อการเรียนรูท่ีสงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตร 
กับสิ่งแวดลอม คุณธรรม จริยธรรม และการนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ  

5.3 การวิจัยเพ่ือพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมดานการสรางเสริมคุณภาพชีวิต 
ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 ยุทธศาสตรท่ี 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  มีเปาหมาย ดังนี ้
 6.1 โครงสราง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคลองตัว ชัดเจน 

และสามารถตรวจสอบได  
 6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงผล ตอคุณภาพ

และมาตรฐานการศึกษา 
 6.3 ทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาท่ีตอบสนองความตองการ 

ของประชาชนและพ้ืนท่ี 
 6.4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะ    

ท่ีแตกตางกันของผูเรียน สถานศึกษา และความตองการกําลังแรงงานของประเทศ 
 6.5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษามีความเปนธรรม 

สรางขวัญกําลังใจ และสงเสริมใหปฏิบัติงานไดอยางเต็มตามศักยภาพ 

  นโยบายรัฐบาล   
 นโยบายหลัก 12 ดาน 
     1. การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 
     2. การสรางความม่ันคงและความปลอดภัยของประเทศและความสงบสุขของประเทศ 
     3. การทํานุบํารุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม 
     4. การสรางบทบาทของไทยในเวทีโลก 
     5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขันของไทย 
     6. การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสูภูมิภาค 
     7. การพัฒนาสรางความเขมแข็งจากฐานราก 
     8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย 
     9. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
     10. การพ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือสรางการเติบโตอยางยั่งยืน 
     11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
     12. การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและกระบวนการยุติธรรม 
 นโยบายเรงดวน 12 เรื่อง 
     1. การแกไขปญหาในการดํารงชีวิตของประชาชน 
     2. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
     3. มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 
     4. การใหความชวยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 

แผนปฏบิตักิารประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3   สํานกังานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต  ๑๒        ๒๕ 

 



 

     5. การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 
     6. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสูอนาคต 
     7. การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี21 
     8. การแกไขปญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการท้ังฝายการเมืองและฝายราชการ
ประจาํ 
     9. การแกไขปญหายาเสพติดและสรางความสงบสุขในพ้ืนท่ีชายแดนภาคใต 
     10. การพัฒนาระบบการใหบรกิารประชาชน 
     11. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแลงและอุทกภัย 
     12. การสนับสนุนใหมีการศึกษาการรับฟงความเห็นของประชาชน และการดําเนินการ 
เพ่ือแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 
 

 นโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธกิาร ปงบประมาณ พ.ศ.2563 
 หลักการ 

 1. ใหความสําคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ ท้ังผูเรียน ครูและ บุคลากร

ทางการศึกษา ขาราชการพลเรือน และผูบริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภท  

และเปนการศึกษาตลอดชีวิต 

 2. บูรณาการการทํางานรวมกันระหวางสวนราชการหลัก องคการมหาชนในกํากับ 

ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ใหมีความคลองตัว รวมท้ังหนวยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ      

ในพ้ืนท่ีภูมิภาค ใหสามารถปฏิบัติงานรวมกันได เ พ่ือดําเนินการปฏิรูปการศึกษารวมกับภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคประชาชนตามนโยบายประชารัฐ 
 ระดับกอนอนุบาล 

    เนนประสานงานกับสวนราชการ และชุมชน ในการเตรียมความพรอมผูเรียน ในดานสุขภาพ

และโภชนาการ และจัดประสบการณการเรียนรูท่ีเชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ 

 ระดับอนุบาล 

    เนนสรางความรวมมือกับพอแม ผูปกครอง และชุมชน เพ่ือออกแบบกิจกรรมการพัฒนา ทักษะท่ีสําคัญดาน

ตาง ๆ  เชน ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจํา ทักษะการควบคุมอารมณ ทักษะการรูจักและประเมินตนเอง 

 ระดับประถมศึกษา 

    มุงคํานึงถึงพหุปญญาของผูเรียนรายบุคคลท่ีหลากหลายตามศักยภาพ ดวยจุดเนน ดังนี้ 

    1. ปลูกฝงความมีระเบียบวินัย ทัศนคติท่ีถูกตอง โดยใชกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 

    2. เรียนภาษาไทย เนนเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูวิชาอ่ืน 

    3. เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพ้ืนถ่ิน (ภาษาแม) เนนเพ่ือการสื่อสาร 

    4. เรียนรูดวยวิธีการ Active Learning เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรูจากประสบการณจริง

หรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ และเปดโลกทัศนมุมมองรวมกัน ของผูเรียนและครูดวย

การจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นใหมากข้ึน 

    5. สรางแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู 
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    6. จัดการเรียนการสอนเพ่ือฝกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเปนข้ันตอน (Coding) 

    7. พัฒนาครูใหมีความชํานาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร (Coding) 

    8. จัดใหมีโครงการ 1 ตําบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเนนปรับสภาพแวดลอมท้ังภายใน  

และภายนอกบริเวณโรงเรียนใหเอ้ือตอการสรางคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
 ระดับมัธยมศึกษา 

    มุงตอยอดระดับประถมศึกษา ดวยจุดเนน ดังนี้ 

    1. จัดการเรียนรูดวยวธิีการทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร (STEM)  

และภาษาตางประเทศ (ภาษาท่ีสาม) 

    2. จัดการเรียนรูท่ีหลากหลาย เพ่ือสรางทักษะพ้ืนฐานท่ีเชื่อมโยงสูการสรางอาชีพ และการมี

งานทํา เชน ทักษะดานกีฬาท่ีสามารถพัฒนาไปสูนักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพ่ือเปนมัคคุเทศก 

 ระดับอาชีวศึกษา 

    มุงจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทําและสรางนวัตกรรมตามความตองการของพ้ืนท่ีชุมชน ภูมิภาค 
หรือประเทศ รวมท้ังการเปนผูประกอบการเอง ดวยจุดเนน ดังนี้ 
    1. จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ใหผูเรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 
    2. เรียนภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมทักษะสําหรับใชในการประกอบอาชีพ 
    3. เรียนรูการใชดิจิทัล เพ่ือใชเปนเครื่องมือสําหรับในการสรางอาชีพ 
    4. จัดตั้งศูนยประสานงานการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 

 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
    มุงสรางโอกาสใหประชาชนผูเรียนท่ีสําเร็จหลักสูตร สามารถมีงานทํา ดวยจุดเนน ดังนี้ 
    1. เรียนรูการใชดิจิทัล เพ่ือใชเปนเครื่องมือสําหรับหาชองทางในการสรางอาชีพ 
    2. จัดทําหลักสูตรพัฒนาอาชีพท่ีเหมาะสมสําหรับผูท่ีเขาสูสังคมสูงวัย 

 การขับเคล่ือนสูการปฏิบัติ 

   1. ทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตองปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ ใหสอดคลองกับ

นโยบายของรัฐบาล และวางแผนการใชงบประมาณเปนรายไตรมาส รวมท้ังใชจาย งบประมาณใหเปนไป

ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของ 

   2. จัดทําฐานขอมูล (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการ ใหครบถวน ถูกตอง ทันสมัย 

   3. ใชเทคโนโลยีและดิจิทัลเปนเครื่องมือในการพัฒนางานท้ังระบบ เนนการเรียนรูและ       

การบริหารจัดการ 

   4. ปรับปรุงโครงสรางของกระทรวงศึกษาธิการใหเกิดความคลองตัว หากติดขัดในเรื่อง        

ขอกฎหมาย ใหผูบริหารระดับสูงรวมหาแนวทางการแกไขรวมกัน 

   5. ใหหนวยงานระดับกรมกําหนดแผนงานสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ อัตรากําลัง      

ตามความตองการจําเปน ใหแกหนวยงานในพ้ืนท่ีภูมิภาค 

   6. ใชกลไกกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา มาบูรณาการการดําเนินงานรวมกับหนวย

จัดการศึกษา 

แผนปฏบิตักิารประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3   สํานกังานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต  ๑๒        ๒๗ 

 



 

   7. เรงทบทวน (ราง) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ………. โดยปรับปรุงสาระสําคัญ ให

เอ้ือตอการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล 

   8. ในระดับพ้ืนท่ีหากเกิดปญหาขอติดขัดการปฏิบัติงาน ตองศึกษา ตรวจสอบขอมูล 

/ ขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน เชน จํานวนเด็กในพ้ืนท่ีนอยลง ซ่ึงจําเปนตองมีการควบรวมโรงเรียน ใหพิจารณา

สื่อสาร อธิบายทําความเขาใจท่ีชัดเจนกับชุมชน 

   9. วางแผนการใชอัตรากําลังครู โดยเฉพาะครูระดับอนุบาล และครูระดับอาชีวศึกษา 

ใหมีประสิทธิภาพ และจัดทําแผนการประเมินครูอยางเปนระบบ รวมท้ังจัดทําหลักสูตรการพัฒนาครู 

ใหมีองคความรูและทักษะในดานพหุปญญาของผูเรียน 

   10. ใหศึกษาธิการจังหวัดจัดทําแผนการจัดการศึกษาของแตละจังหวัด นําเสนอตอ 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และขับเคลื่อนสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม    11. ใหผูตรวจราชการ    

   11. ใหผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค มีบทบาทหนาท่ี ตรวจราชการ 

ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดทํารายงานเสนอตอรัฐมนตรีวาการ กระทรวงศึกษาธิการ 

  นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สอดคลอง 

กับยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ 

แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาลท่ีไดแถลงนโยบายตอรัฐสภา  เม่ือวันท่ี ๒๕ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒  

และนโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยไดกําหนด วิสัยทัศน 

พันธกิจ เปาประสงค และมาตรการและแนวทางในการดําเนินการ ดังนี้  

 วิสัยทัศน  

  “สรางคุณภาพทุนมนุษย สูสังคมอนาคตที่ยั่งยืน”  

 พันธกิจ  

    ๑. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง ใน

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

    ๒. พัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถความเปนเลิศทางวิชาการเพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขัน  

    ๓. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผูเรียนใหมีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ ในศตวรรษ  ท่ี ๒๑  

    ๔. สรางโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ํา ใหผูเรียนทุกคนไดรับบริการทางการศึกษา

อยางท่ัวถึงและเทาเทียม  

    ๕. พัฒนาผูบริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพ  

    ๖. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  

    ๗. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษา  โดยใช 

เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุงสู Thailand ๔.๐  

 

            
๒๘        แผนปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3     สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๑๒                    
 



 เปาหมาย  

    ๑. ผูเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตอง และเปนพลเมืองดี

ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมท่ีพึงประสงค มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอ่ืน 

ซ่ือสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม  

    ๒. ผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา 

และอ่ืน ๆ ไดรับการพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ  

    ๓. ผูเรียนเปนบุคคลแหงการเรียนรู คิดริเริ่มและสรางสรรคนวัตกรรม มีความรู มีทักษะ 

มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผูเรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ มีสุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวัย 

มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปนพลเมือง พลโลก 

ท่ีดี (Global Citizen) พรอมกาวสูสากล นําไปสูการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

    ๔. ผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ (ผูพิการ) กลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมท่ี

อยูในพ้ืนท่ีหางไกลทุรกันดาร ไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึง เทาเทียม และมีคุณภาพ  

    ๕. ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเปนบุคคลแหงการเรียนรู มีความรู และ

จรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ  

    ๖. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable 

Development Goals: SDGs) และสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตามหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง  

    ๗. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา       

มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกํากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบขอมูลสารสนเทศ       

ท่ีมีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอยางเปนระบบ ใชงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม                 

ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

นโยบาย  

 นโยบายท่ี ๑ ดานการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษยและของชาติ  

    นโยบายดานการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษยและของชาติ เปนการจัดการศึกษา    

เพ่ือมุงเนนการพัฒนาผูเรียนทุกคน ใหมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันในการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตอง         

เปนพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณธรรมอัตลักษณ มีจิตสาธารณะ     

มีจิตอาสา รับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ซ่ือสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม       

โอบออมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม เปนผูเรียนท่ีมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม 

ทุกรูปแบบ ท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง เชน ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิต และ

ทรัพยสิน การคามนุษย อาชญากรรมไซเบอร และภัยพิบัติตาง ๆ เปนตน ควบคูไปกับการปองกัน และ

แกไขปญหาท่ีมีอยูในปจจุบันและท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต และเนนการจัดการศึกษาใหเหมาะสม 

แผนปฏบิตักิารประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3   สํานกังานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต  ๑๒        ๒๙ 

 



 

สอดคลองกับบริบทของพ้ืนฐาน สภาพทางภูมิศาสตร ดานเศษฐกิจ และสังคม ซ่ึงมีความแตกตาง    

ทางดานสังคม วัฒนธรรม เชื้อชาติ เชน การจัดการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 

การจัดการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีเฉพาะ กลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกล

ทุรกันดาร พ้ืนท่ีสูง ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง เปนตน เพ่ือใหผูเรียนไดมีโอกาสไดรับการพัฒนา

สอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี ไดรับการบริการดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพ และเหมาะสม      

ตรงตามความตองการ เปนตน  

    ตัวช้ีวัด  

     ๑. รอยละของผูเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ัน        

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

     ๒. รอยละของผูเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิด         

ท่ีถูกตองเปนพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมท่ีพึงประสงค มีคุณธรรม อัตลักษณ        

มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตอครอบครัว ผูอ่ืน และสังคมโดยรวม ซ่ือสัตย สุจริต มัธยัสถ       

อดออม โอบออมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม  

    ๓. รอยละของผูเรียนมีความรู ความเขาใจ และมีความพรอมสามารถรับมือ กับภัยคุกคาม      

ทุกรูปแบบท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง เชน ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ

ทรัพยสิน การคามนุษย อาชญากรรมไซเบอร และภัยพิบัติตาง ๆ เปนตน  

    ๔. รอยละของผูเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตไดรับโอกาส          

และการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี  

    ๕. รอยละของผูเรียนในเขตพ้ืนท่ีเฉพาะกลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมท่ีอยูในพ้ืนท่ี

หางไกลทุรกันดาร เชน พ้ืนท่ีสูง ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง ไดรับการบริการ ดานการศึกษา    

ข้ันพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความตองการ สอดคลองกับบริบท ของพ้ืนท่ี  

    ๖. จํานวนสถานศึกษาท่ีนอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร-

รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว และหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง 

ไปพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามท่ีกําหนดไดอยางมีประสิทธิภาพ  

    ๗. จํานวนสถานศึกษาท่ีจัดบรรยากาศสิ่งแวดลอม และจัดกิจกรรมการเรียนรู ใหผูเรียน

แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตอง เปนพลเมืองดี ของชาติ มี

คุณธรรม จริยธรรม 

 นโยบายท่ี ๒ ดานการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ  

 ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ใหความสําคัญกับศักยภาพ  

และคุณภาพของทรัพยากรมนุษยเปนสําคัญ เนื่องจาก “ทรัพยากรมนุษยเปนปจจัยขับเคล่ือนสําคัญ         

ในการยกระดับการพัฒนาประเทศในทุกมิติ ไปสู เป าหมายการเปนประเทศท่ีพัฒนาแลว                  

            
๓๐        แผนปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3     สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๑๒                    
 



มีขีดความสามารถในการแขงขันกับนานาประเทศ” ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผูเรียน           

ใหมีความเปนเลิศทางวิชาการจึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองดําเนินการใหสอดคลองกัน โดยเนน

ปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ใหเปน

สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนเชิงสมรรถนะรายบุคคล ตามความสนใจ และความถนัด อยางเต็ม

ศักยภาพ มีความเปนเลิศทางดานวิชาการ มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี ๒๑ มีความเปนเลิศ ดานทักษะ

สื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี ๓ มีทักษะความรูดานดิจิทัล (Digital Literacy) เพ่ือใชเปน

เครื่องมือในการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเอง อยางตอเนื่อง

ตลอดชีวิต สูการเปนคนไทย ท่ีมีทักษะวิชาชีพชั้นสูง เปนนักคิด เปนผูสรางนวัตกรรม เปนนวัตกร       

เปนผูประกอบการ เปนเกษตรกรยุคใหม และอ่ืน ๆ สอดคลองกับความตองการของประเทศ                

มีความยืดหยุนทางดานความคิด สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดภายใตสังคมท่ีเปนพหุวัฒนธรรม          

และมีความสามารถในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะท่ีดี สามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุข 

ท้ังดานรางกายและจิตใจ  

    ตัวช้ีวัด  

    ๑. จํานวนผูเรียนมีความเปนเลิศทางดานวิชาการ มีทักษะความรูท่ีสอดคลองกับทักษะท่ีจําเปน

ในศตวรรษท่ี ๒๑  

    ๒. ผูเรียนระดับมัธยมศึกษาผานการประเมินสมรรถนะท่ีจําเปนดานการรูเรื่องการอาน 

(Reading Literacy) ดานการรูเรื่องคณิตศาสตร (Mathematical Literacy) และดานการรูเรื่อง

วิทยาศาสตร (Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA  

    ๓. รอยละของผูเรียนท่ีมีศักยภาพไดรับโอกาสเขาสูเวทีการแขงขันระดับนานาชาติ 

 นโยบายท่ี ๓ ดานการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย  

    นโยบายดานการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย มุงเนนการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยเริ่มตั้งแตประชากรวัยเรียนทุกชวงวัย ตลอดจนการพัฒนา คร ูและบุคลากรทางการ ศึกษา ดังนี้  

พัฒนาประชากรวัยเรียนทุกคน ทุกชวงวัย ตั้งแตชวงปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ผูเรียนท่ีมี

ความตองการดูแลเปนพิเศษ ใหมีความพรอมท้ังทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา    

มีศักยภาพ มีทักษะความรู เปนคนดี มีวินัย เรียนรูไดดวยตนเอง มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและ

การวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสม สามารถดํารงชีวิต อยางมีคุณคา โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู       

ท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ มีการออกแบบระบบการเรียนรูใหม พัฒนาระบบ     

การเรียนรูตลอดชีวิต ผูเรียนสามารถกํากับการเรียนรู ท่ีเหมาะสมกับตนเองไดอยางตอเนื่องแมจะออกจาก

ระบบการศึกษาแลว รวมถึงความตระหนักถึง พหุปญญาของมนุษยท่ีหลากหลาย และการพัฒนาและ

รักษากลุมผูมีความสามารถพิเศษของพหุปญญา แตละประเภท เสริมสรางใหผูเรียนมีลักษณะนิสัย         

มีความรักในสุขภาพและพลานามัย และพัฒนาทักษะดานกีฬาสูความเปนเลิศ และกีฬาเพ่ือการอาชีพ  

แผนปฏบิตักิารประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3   สํานกังานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต  ๑๒        ๓๑ 

 



 

ครู และบุคลากรทางการศึกษา เปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ใหคนไทยเปนคนดี 

คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ ครู และบุคลากร ทางการศึกษา ตองตระหนักถึง

ความสําคัญในอาชีพและหนาท่ีของตน โดย ครูตองมีจิตวิญญาณ ของความเปนครู มีความรูความสามารถ

อยางแทจริง และเปนตนแบบดานคุณธรรมและจริยธรรม พัฒนาตนเองทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง        

เพ่ือประโยชนในการพัฒนาผูเรียน เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ใหเปนครูยุคใหม โดยปรับบทบาทจาก 

“ครูผูสอน” เปน “Coach” หรือ ผูอํานวยการการเรียนรูทําหนาท่ีกระตุน สรางแรงบันดาลใจ แนะนําวิธี

เรียนรูและวิธีจัดระเบียบการสรางความรู ออกแบบกิจกรรม และสรางนวัตกรรมการเรียนรูใหผูเรียน    

และมีบทบาทเปนนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรูเพ่ือผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน  

    ตัวช้ีวัด  

    ๑. ผูเรียนทุกระดับมีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู ในศตวรรษท่ี ๒๑ (3R8C)  

    ๒. รอยละของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓ ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน

ระดับชาติ (NT) ผานเกณฑท่ีกําหนด  

    ๓. รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

มากกวารอยละ ๕๐ ในแตละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปการศึกษาท่ีผานมา  

    ๔. รอยละผูเรียนท่ีจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ 

มีทักษะการเรียนรูท่ีเชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงานทํา ตามความถนัด และความตองการของตนเอง มี

ทักษะอาชีพท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสม

และนําไปปฏิบัติได  

    ๕. ผูเรียนทุกคนมีทักษะพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคม ไดอยางมี

ความสุข มีความยืดหยุนทางดานความคิด สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได ภายใตสังคมท่ีเปนพหุวัฒนธรรม  

    ๖. ผูเรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะท่ีดี สามารถดํารงชีวิต

อยางมีความสุขท้ังดานรางกายและจิตใจ  

    ๗. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผูสอน” เปน “Coach” ผูใหคําปรึกษาขอเสนอแนะ       

การเรียนรูหรือผูอํานวยการการเรียนรู 

    นโยบายท่ี ๔ ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน 

และการลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา  

 นโยบายการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีมารตฐาน และการลด

ความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา เนนการสรางโอกาสใหเด็กวัยเรียน และผูเรียนทุกคน เขาถึงบริการ

การศึกษาท่ีมีคุณภาพ ท่ีเปนมาตรฐานเสมอกัน ไมวาผูเรียนจะยาก ดี มี จน จะอยูในพ้ืนท่ีใดของประเทศ 

อยูในชุมชนเมือง พ้ืนท่ีหางไกลทุรกันดาร หรือกลุมเปาหมายท่ีตองการการดูแลเปนพิเศษ เพ่ือลดความ

เหลื่อมล้ําทางการศึกษาของประเทศ โดย สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให บรรลุเปาหมายโลก

เพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน (Global Goals for Sustainable Development) สรางกลไกความรวมมือ

ของภาคสวนตาง ๆ ในทุกระดับตั้งแตระดับองคกรปกครองทองถ่ินหรือตําบล ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด 

            
๓๒        แผนปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3     สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๑๒                    
 



ระดับภูมิภาค และสวนกลาง สรางมาตรฐานสถานศึกษาตามบริบทของพ้ืนท่ี จัดสรรงบประมาณแผนดิน

เพ่ือสนับสนุนใหเด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแตระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาอยางเพียงพอ  

และเหมาะสม สอดคลองกับสภาพขอเท็จจริง โดยคํานึงถึงความจําเปน ตามสภาพพ้ืนท่ีภูมิศาสตร สภาพ

ทางเศรษฐกิจ และท่ีตั้งของสถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษาเพ่ิมเติม เพ่ือชวยเหลือผูขาดแคลนทุนทรัพย     

เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอ่ืนเปนพิเศษ        

ใหเหมาะสม สอดคลองกับความตองการจําเปนในการจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปน

พิเศษ และจัดสรรงบประมาณเปนคาใชจายในการดําเนินการ และงบลงทุนใหสถานศึกษาตามความ

จําเปน ตลอดจนนําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูของผูเรียน 

เพ่ือใหผูเรียนสามารถใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต รวมถึงพัฒนาระบบ  

การติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพ่ือสรางหลักประกันสิทธิการไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพของ

ประชาชน  

    ตัวช้ีวัด  

    ๑. ผูเรียนทุกคนสามารถเขาเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเปนมาตรฐานเสมอกัน  

    ๒. ผูเรียนทุกคนไดรับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอยางเพียงพอ และเหมาะสม สอดคลองกับ

สภาพขอเท็จจริง โดยคํานึงถึงความจําเปนตามสภาพพ้ืนท่ีภูมิศาสตร สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีตั้งของ

สถานศึกษา และความตองการจําเปนพิเศษสําหรับผูพิการ  

    ๓. ผูเรียนไดรับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ และอุปกรณดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใชเปน

เครื่องมือในการเรียนรูอยางเหมาะสม เพียงพอ  

    ๔. ครูไดรับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ และอุปกรณดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใชเปน

เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหแกผูเรียน  

    ๕. สถานศึกษาไดรับการพัฒนาใหมีมาตรฐานอยางเหมาะสมตามบริบท ดานประเภท ขนาด    

และพ้ืนท่ี  

    ๖. สถานศึกษานําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชเปนเครื่องมือในการจัด

กิจกรรมการเรียนรูใหแกผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ  

    ๗. สถานศึกษามีระบบการดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียนและการแนะแนวท่ีมีประสิทธิภาพ  

    ๘. สถานศึกษาท่ีมีระบบฐานขอมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนํามาใชในการวางแผน

จัดการเรียนรูใหแกผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

    นโยบายท่ี ๕ ดานการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  

    ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ไดนอมนํา 

ศาสตรของพระราชาสูการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยยึดหลัก ๓ ประการคือ “มีความพอประมาณ มีเหตุผล       

มีภูมิคุมกัน” มาเปนหลักในการจัดทํายุทธศาสตรชาติควบคูกับการนําเปาหมายของการพัฒนาท่ียั่งยืน    

ท้ัง ๑๗ เปาหมาย มาเปนกรอบแนวคิดท่ีจะผลักดันดําเนินการเพ่ือนําไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนา   

ท่ียั่งยืนในทุกมิติ ท้ังมิติดานสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม ธรรมาภิบาล และความเปนหุนสวนความรวมมือ 

แผนปฏบิตักิารประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3   สํานกังานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต  ๑๒        ๓๓ 

 



 

ระหวางกันท้ังภายในและภายนอกประเทศอยางบูรณาการ โดยมีวิสัยทัศนเ พ่ือใหประเทศไทย              

“เปนประเทศพัฒนาแลวมีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมท่ีดีท่ีสุดในอาเซียนภายในป พ.ศ. ๒๕๘๐”  

ดังนั้น นโยบายดานการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือรองรับวิสัยทัศนดังกลาว จึงไดนอมนํา             

ศาสตรพระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเปาหมายของการพัฒนาท่ียั่งยืนท้ัง ๑๗ เปาหมาย 

มาเปนหลักในการปรับปรุงหลักสูตร การจดักิจกรรมการเรยีนรู และการจัดสภาพแวดลอมของสถานศึกษา      

ใหสอดคลองกับหลักการดังกลาว บนพ้ืนฐานความเชื่อในการเติบโตรวมกัน ไมวาจะเปนทางเศรษฐกิจ 

สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิต โดยใหความสําคัญกับการสรางสมดุลท้ัง ๓ ดาน ไมใหมากหรือนอย

จนเกินไป อันจะนําไปสูความยั่งยืนเพ่ือคนรุนตอไปอยางแทจริง  

    ตัวช้ีวัด  

    ๑. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมใหความรู ท่ีถูกตองและสรางจิตสํานึก         

ดานการผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมนําไปปฏิบัติใชท่ีบานและชุมชน เชน การสงเสริมอาชีพ  

ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การลดใชสารเคมีจากปุยและยาฆาแมลง ฯลฯ  

    ๒. สถานศึกษามีการนําขยะมาใชประโยชนในรูปผลิตภัณฑและพลังงานเพ่ือลดปริมาณขยะ    

และมีสงเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมาณคารบอนท่ีโรงเรียนและชุมชน  

    ๓. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีสวนรวมและการนําขยะมาใชประโยชน

รวมท้ังสอดแทรกในสาระการเรียนรูท่ีเก่ียวของ  

    ๔. นักเรียนเรียนรูจากแหลงเรียนรู มีการขยายผลแหลงเรียนรู นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรู

ดานการลดใชพลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษสิ่งแวดลอมเพ่ือเปนแหลงเรียนรู และตัวอยางรูปแบบ

ผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เชน โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ  

    ๕. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บขอมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคารบอนไดออกไซต          

ในการดําเนินกิจกรรมประจําวันในสถานศึกษาและท่ีบาน และขอมูลของ Carbon Footprint ในรูปแบบ 

QR CODE และ Paper less  

    ๖. ครู มีความคิดสรางสรรค สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และดําเนินการจัดทํางานวิจัย       

ดานการสรางสํานึกดานการผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมได  

    ๗. ครู และนักเรียนสามารถนําสื่อนวัตกรรมท่ีผานกระบวนการคิดมาประยุกตใช ในโรงเรียน   

การจัดการเรียนรู และประยุกตใชในชีวิตประจําวันและชุมชนไดตามแนวทาง Thailand ๔.๐  

    ๘. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร และสถานท่ี     

ใหเปนสํานักงานสีเขียวตนแบบมีนโยบายการจัดซ้ือจัดจางท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ท่ีเอ้ือตอการเรียนรู

ของนักเรียนและชุมชน 

 

 

 

 

            
๓๔        แผนปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3     สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๑๒                    
 



    นโยบายท่ี ๖ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  

    นโยบายดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา เปนนโยบายจุดเนนท่ีสําคัญ 

เนื่องจากเปนนโยบายท่ีกระจายอํานาจการจัดการศึกษาใหสถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษา มีความเปน

อิสระในการบริหารและจัดการศึกษา ครอบคลุมท้ังดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ 

ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานท่ัวไป และปรับบทบาทภารกิจ ของหนวยงานท้ังระดับ

สํานักงานท้ังสวนกลาง และระดับภูมิภาค โดยปรับโครงสรางของหนวยงาน ทุกระดับตั้งแตสถานศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสํานักงานสวนกลาง ใหมีความทันสมัย พรอมท่ีจะปรับตัวใหทัน        

ตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา หนวยงานสํานักงานเปนหนวยงาน ท่ีมีหนาท่ีสนับสนุน สงเสริม 

ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือใหสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได อยางมีประสิทธิภาพ นําเทคโนโลยีดิจิทัล 

Digital Technology เชน Cloud Technology Big Data Technology และ Communication 

Technology เปนตน มาใชในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานท้ังระบบ มีความโปรงใส ตรวจสอบได 

พรอมท้ังปลูกฝงคานิยมความซ่ือสัตยสุจริต ความมัธยัสถ และเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวม

เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชน ไดอยางสะดวก รวดเร็ว  

    ตัวช้ีวัด  

    ๑. สถานศึกษาไดรับการกระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาอยางเปนอิสระ  

    ๒. สถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสํานักงานสวนกลาง ไดรับการพัฒนาใหเปน

หนวยงานท่ีมีความทันสมัย ยืดหยุน คลองตัวสูง พรอมท่ีจะปรับตัวใหทัน ตอการเปลี่ยนแปลงของโลก    

อยูตลอดเวลา เปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีสนับสนุน สงเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือใหสถานศึกษาสามารถ

จัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกตําบล  

    ๓. สถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสํานักงานสวนกลาง นํานวัตกรรม และ

เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ท้ังระบบ  

    ๔. สถานศึกษา และหนวยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปรงใส ปลอดการทุจริต และประพฤติ    

มิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

    ๕. สถานศึกษา หนวยงานในสังกัด ทุกระดับ ผานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส         

ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)  

    ๖. สถานศึกษาทุกแหงและหนวยงานในสังกัดมีระบบฐานขอมูลสารสนเทศวิชาการ ผูเรียน ครู 

บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หนวยงานในสังกัด  

    ๗. สถานศึกษาทุกแหงมีขอมูลผูเรียนรายบุคคลท่ีสามารถเชื่อมโยงกับขอมูลตาง ๆ นําไปสู     

การวิเคราะหเพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรูสูผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology)  

    ๘. สถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสํานักงานสวนกลางมีแพลตฟอรมดิจิทัล 

(Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจดานบริหารจัดการศึกษา  

    ๙. สถานศึกษาทุกแหงมีระบบขอมูลสารสนเทศท่ีสามารถใชในการวางแผน การจัดการศึกษา    

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

แผนปฏบิตักิารประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3   สํานกังานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต  ๑๒        ๓๕ 

 



 

 
สวนที่ 2 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 
 
   
 
 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑2    กําหนดทิศ
ทางการพัฒนาการศึกษา  ดังนี้ 
  

วิสัยทัศนวิสัยทัศน    ((VViissiioonn))  
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 เปนองคกรท่ีเปนเลิศทางการศึกษา    
ดวย “ศาสตรพระราชา” 
 *** เปนเลิศ หมายถึง ตามกรอบมาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พันธกิจพันธกิจ    ((MMiissssiioonn))  
 1. เสริมสรางผูเรียนใหยึดม่ันในสถาบันหลักของชาติ การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงคดวย 
“ศาสตรพระราชา” 
  2. พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนผูมีความรูตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑  และ
มีความเปนเลิศทางวิชาการ 
 3. สรางโอกาสใหประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนไดรับบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
อยางท่ัวถึง  ทุกกลุมเปาหมาย 
 4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 5. พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการท่ีมุงเนนการมีสวนรวมและสรางความรับผิดชอบ 
ตอคุณภาพการศึกษา 

เปาประสงคเปาประสงค  ((GGooaall))  

 1.  ผูเรียนยึดม่ันในสถาบันหลักของชาติ การปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค 
ดวย “ศาสตรพระราชา”  

 2. ผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑  
และมีความเปนเลิศทางวิชาการ   
 3. ประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึง    
ทุกกลุมเปาหมาย 
 4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู ความสามารถ และไดรับการพัฒนาสมรรถนะ 
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 5. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการท่ีมีความเปนเลิศ  
มีธรรมาภิบาล เปนท่ียอมรับของสังคมและผูมีสวนเก่ียวของ 

            
๓๖        แผนปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3     สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๑๒                    
 



คานิยมคานิยมองคกรองคกร  ((VVaalluueess))      

“ถือประโยชนของนักเรียนและสถานศึกษาเปนสําคัญ” 
(Students and Schools Come First : SSCF)  

กลยุทธกลยุทธ  ((SSttrraatteeggiieess))  

  1. จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง    
  2. สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน  
  3. สงเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  4. สรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียม การเขาถึงบริการทางการศึกษา  
  5. จัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
  6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  

จุดเนนจุดเนน  ((FFooccuuss))  
  1. ดานผูเรียน  

1.1 นักเรียนเปนคนดี เกง กลา มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ อยูอยางพอเพียง  
และมีความสุข 
  1.2 นักเรี ยนมีความมุ ง ม่ันในการศึกษาและการทํางาน  สามารถปรับตัวเข า 
กับพหุวัฒนธรรมบนพ้ืนฐานของวัฒนธรรมท่ีดีงามของไทย  
 2. ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา    

 2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

ของวิชาชีพ 

            2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู ความสามารถและสมรรถนะ ตามมาตรฐาน

การปฏิบัติงานและมาตรฐานตําแหนง 

 3. ดานการบริหารจัดการ 

  3.1 สถานศึกษามีความเขมแข็งและมีคุณภาพเปนท่ียอมรับ 
  3.2 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 บริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล 
ไดมาตรฐานและพัฒนาสูความเปนเลิศ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏบิตักิารประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3   สํานกังานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต  ๑๒        ๓๗ 

 



ตาราง 14 แสดงความเช่ือมโยง กลยุทธ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย แนวทางการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.2563

กลยุทธท่ี 1  จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 

เปาหมายท่ี 1 ผูเรียนมีความรักสถาบันหลักของชาติและยึดหลักการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขดวย“ศาสตรพระราชา” 

ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

แนวทางการดําเนินงาน 
ป 2563 

1. รอยละของสถานศึกษาท่ีมีการบูรณาการ “ศาสตร
พระราชา” มาใชในการจัดกระบวนการเรียนรูอยางยั่งยืน  
โดยยึดสถาบันหลักของชาติ 

100 1. สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษานํา “ศาสตรพระราชา” ไปบูรณาการในการจัดการเรียนรู 
2. สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษานอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค    
ตามท่ีกําหนดไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3. สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียนมีพฤติกรรมแสดงออกถึง
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
4. สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียน  มีพฤติกรรมท่ีแสดงออก
ถึงการมีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิด  ท่ีถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม 
5. สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรจัดบรรยากาศสิ่งแวดลอมและกิจกรรม
การเรียนรูใหผูเรียนแสดงออกถึงความรัก ในสถาบันหลักของชาติยึดม่ันการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิด       
ท่ีถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

2. รอยละของสถานศึกษาท่ีนอมนําพระบรมราโชบาย
ดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว 
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาผูเรียนใหมี
คุณลักษณะอันพึงประสงคตามท่ีกําหนดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

00 

3. รอยละของผูเรียนท่ีมีความรูความเขาใจท่ีถูกตองและ
มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลกัของชาติ 
ยึดม่ันการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

100 

4. รอยละของสถานศึกษาท่ีปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศ
สิ่งแวดลอมและกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนแสดงออกถึง
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนะ
คติท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ 
มีคุณธรรม จริยธรรม 

100 

5. รอยละของผูเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการมี
ทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตอง  เปนพลเมืองดี
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

100 

๓๘   แผนปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3     สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๑๒ 

๑



เปาหมายท่ี 2 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร และคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ และมีทักษะชีวิต 

ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

แนวทางการดําเนินงาน 
ป 2563 

6. รอยละของผูเรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม  คุณลักษณะ
อันพึงประสงคตามหลักสูตรและคานิยมหลัก 12 ประการ 

100 6. สงเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมท้ังในและนอกหองเรียนท่ีเอ้ือตอการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรและคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
7. สงเสริมการนําหลักธรรมทางศาสนามาใชในการพัฒนาตนเองของผูเรียนดวยเครือขาย
ความรวมมือกับสถาบันทางศาสนา 
8. สงเสริมใหมีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพ่ือสงเสริมการอยูรวมกันในสังคม
พหุวัฒนธรรม 
9. สงเสริมกระบวนการจัดการเรียนรูทักษะชีวิตและพัฒนาใหมีมาตรการท่ีเขมแข็งและยั่งยืน

7. รอยละของผูเรียนท่ีมีทักษะชีวิต 00 

8. รอยละของสถานศึกษาท่ีเขารวมโครงการโรงเรียน
คุณธรรมผานเกณฑมาตรฐานการประเมิน 

100 

เปาหมายท่ี 3  ผูเรียนมีความรู ความเขาใจ และมีทักษะในการดูแลปองกันภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม 

9. รอยละของผูเรียนมีความรู ความเขาใจ และมีทักษะ
ในการดแูลปองกันภัยคุกคามในชวีิตรูปแบบใหม 

100 1. สงเสริมกระบวนการเรียนรูและปลูกฝงแนวทางการจัดการความขัดแยง โดยแนวทางสันติ
วิธี เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจท่ีจะลดระดับความรุนแรง  เม่ือเผชิญกับสถานการณและ
ปญหาความม่ันคงรูปแบบตางๆ 
2. เสริมสรางความรู ความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม รูจักวิธีปองกัน
และแกไขหากไดรับผลกระทบ 
3. สงเสริมการจัดกิจกรรมสรางภูมิคุมกัน ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใหแกสถานศึกษา
และชุมชน เพ่ือลดผูเสพรายใหมในกลุมเด็กและเยาวชน 
4. มีระบบการดูแล ติดตาม และชวยเหลือนัเรียน

10. รอยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการสอน/
กิจกรรมเพ่ือเสริมสรางความรู ความเขาใจท่ีถูกตอง     
เก่ียวกับภัยคุกคามในชีวิต รูปแบบใหมเพ่ิมข้ึน 

100 

11. รอยละของผูเรียนไดรับการสรางภูมิคุมกัน ปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด 

100 

แผนปฏบิตักิารประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3   สํานกังานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต  ๑๒        ๓๙



กลยุทธท่ี 2  สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน 

เปาหมายท่ี 1  ผูเรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และมีคุณลักษณะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี ๒๑ 

ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

แนวทางการดําเนินงาน 
ป 2563 

12. รอยละของผูเรียน ท่ีเขารวมกิจกรรมเพ่ือสังคม
และสาธารณประโยชน 

100 1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐาน เพ่ือพัฒนาทักษะ คุณลักษณะ
พ้ืนฐานของพลเมืองไทย ทักษะคุณลักษณะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี ๒๑ สอดคลองกับความ
ตองการของผูเรียน 
2. พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีจําเปนสําหรับผูเรียน สงเสริมการเรียนรู แบบคิด
วิเคราะห ทักษะกระบวนการเรียนรูเชิงบูรณาการองคความรู แบบสหวิทยาการ เพ่ือพัฒนา
กระบวนการคิด และการสรางสรรคนวัตกรรมเพ่ือมูลคาเพ่ิม 
3. สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพ่ือการ
สื่อสารและภาษาท่ีสาม ตามบริบทของสถานศึกษา 
4. สงเสริมใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมท่ีเนนใหผูเรียนมีจิตอาสาในรูปแบบตาง ๆ

13. รอยละของผูเรียน เขารวมกิจกรรมท่ีสงเสริมทักษะ
และคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยและสมรรถนะ  
ตรงตามหลักสูตร 

100 

14. รอยละของผูเรียนมีทักษะและคุณลักษณะ
การเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ (๓R๘C) 

100 

15. รอยละของผูเรียนท่ีมีทักษะการคิดวิเคราะห
คิดแกปญหา และคิดสรางสรรคจากการเรียนรู  
ผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active learning)          
และการเรียนรูเชิงบูรณาการแบบสหวิทยา (STEM) 

100 

16. รอยละของผูเรียนผานเกณฑการประเมิน
ความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร    
และมีทักษะในการใชภาษาท่ีสาม อยางนอย ๑ ภาษา 

๗๕ 

๔๐   แผนปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3     สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๑๒ 



เปาหมายท่ี 2  ผูเรียนมีความรู ความสามารถตามหลักสูตร 

ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

แนวทางการดําเนินงาน 
ป 2563 

๑7. รอยละของผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ตามหลักสูตร 
อยูในระดับ ๓ – ๔  

50 1. สงเสริมใหสถานศึกษายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรู
2. สงเสริมใหสถานศึกษายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ข้ันพ้ืนฐาน (O – NET) 5 กลุมสาระการเรียนรู 
3. สงเสริมกิจกรรมการพัฒนาผูเรียนดานการอาน คิดวิเคราะหและเขียน
4. ผูเรียนระดับมัธยมศึกษาผานการประเมินสมรรถนะท่ีจําเปนดานการรูเรื่องการอาน
ดานการรูเรื่องคณิตศาสตร และดานการรูเรื่องวิทยาศาสตร ตามแนวทางการประเมิน PISA 

18. รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O – NET) แตละวิชา   
ผานเกณฑ รอยละ ๕๐ ข้ึนไป 

50 

19.รอยละของสถานศึกษาท่ีมีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
ระดับชาติ ทุกกลุมสาระสูงกวาคาเฉลี่ย สพฐ.  

๑๕ 

20. รอยละของผูเรียนแตละระดับชั้นผานเกณฑการ
ประเมินการอานคิดวิเคราะหและเขียนตามหลักสูตร 

100 

21. รอยละของผูเรียนผานการประเมินสมรรถนะท่ีจําเปน
ตามแนวทางการประเมิน PISA 

100 

เปาหมายท่ี 3  ผูเรียนไดรับการสงเสริมทักษะอาชีพควบคูไปกับวิชาสามัญ และจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการศึกษาตอเพ่ือการมีงานทํา 

22. รอยละของผูเรียนมีความรู มีทักษะและมีเจตคติท่ีดี
ตออาชีพอยางนอย  ๑ อาชีพ 

100 1. จัดระบบแนะแนวการศึกษา ท้ังดานอาชีพ และทักษะชีวิต เพ่ือการศึกษาตอ การทํางาน
และการดํารงชีวิตท่ีมีคุณภาพ 
2. พัฒนาหลักสูตรเพ่ิมเติมทางดานอาชีพท่ีสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและทองถ่ิน
3. สงเสริมการจดัการเรียนการสอนในรูปแบบทวิศึกษาหรือรูปแบบอ่ืนๆ
4. สรางความเขมแข็งของระบบแนะแนวในสถานศึกษา
5. พัฒนากิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารูและกิจกรรมโครงงานอาชีพ

23. รอยละของสถานศึกษาท่ีมีหลักสูตรสงเสริมทักษะ
อาชีพ 

100 

24. รอยละของผูเรียน ท่ีเขารวมกิจกรรม
การวางแผนอาชีพการศึกษาตอเพ่ือการมีงานทํา 

100 

25. รอยละของสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษา
ในระบบทวิศึกษา 

13 

แผนปฏบิตักิารประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3   สํานกังานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต  ๑๒        ๔๑



เปาหมายท่ี 4  ผูเรียนไดรับการพัฒนาศักยภาพสูความเปนเลิศ 

ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

แนวทางการดําเนินงาน 
ป 2563 

26. รอยละของสถานศึกษาสงเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ผูเรียนสูความเปนเลิศตามศักยภาพผูเรียน 

100 1. สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผูเรียนสูความเปนเลิศในดานตางๆ
2. สรางความเขมแข็งใหกับสถานศึกษาท่ีเปดโปรแกรมหองเรียนพิเศษตาง ๆ เพ่ือพัฒนา
นักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ 
3. จัดกิจกรรมสงเสริมการแขงขัน การประกวด ทุกระดับ และสงเสริมสนับสนุนการแขงขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ท้ังในระดับจังหวัด   ระดับเขตพ้ืนท่ี ระดับภาค ระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ 
4. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานการจัดการศึกษาท้ังในและนอกประเทศเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ใหกับผูเรียน 

๒7. รอยละของสถานศึกษาท่ีมีผลรางวัลในระดับจังหวัด 
ระดับเขตพ้ืนท่ี ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

100 

28. รอยละของผูเรียนท่ีสามารถสรางนวัตกรรม 100 

เปาหมายท่ี 5  สถานศึกษามีหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู และการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง 

29. รอยละของสถานศึกษามีหลักสูตร
ท่ีตอบสนองความตองการของผูเรียน ชุมชน และทองถ่ิน 

100 1. สงเสริมกระบวนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การใชหลักสูตรสถานศึกษาใหมี
กระบวนการการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผลอยางมีประสิทธิภาพ 
2. สงเสริม คิดคน วิจัยและพัฒนาการใชนวัตกรรมท่ีเก่ียวของกับหลักสูตร กระบวนการจัดการ
เรียนรู และการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง 
3. สงเสริมการจัดระบบการนิเทศภายในอยางมีคุณภาพและเขมแข็ง

30. รอยละของสถานศึกษาท่ีจัดกระบวนการเรียนรู    
ดวยวิธีการท่ีหลากหลายเนนการปฏิบัติจริง 

100 

31. รอยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบการวัดผลประเมินผล
ตามสภาพจริงและนําผลมาพัฒนาผูเรียนอยางมี
ประสิทธิภาพ 

100 

32. จํานวนงานวิจัยหรือนวัตกรรมท่ีไดรับการพัฒนา
นํามาใชและเผยแพร 

10 

33.รอยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบการนิเทศภายใน      
ท่ีมีประสิทธิภาพ   

100 

๔๒   แผนปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3     สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๑๒ 



กลยุทธท่ี 3  สงเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เปาหมายท่ี 1  ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรูความสามารถและไดรับการพัฒนาสมรรถนะตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ 

ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

แนวทางการดําเนินงาน 
ป 2563 

34. รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติตน
ไดตามมาตรฐานวิชาชีพ 

100 1. วิเคราะหสมรรถนะแตละตําแหนง และสํารวจความจําเปนและความตองการในการพัฒนา
(ทํา ID PLAN) 
2. จัดทําแผนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาระยะ ๓ ป ท่ีมุงเนนความรู ทักษะใหมๆ
เชน การใชเทคโนโลยี (google classroom ) ทักษะการวิจัย และภาษา 
3. พัฒนาครูสูการเปนครูแกนนํา (Master Teacher) ใหครบท้ัง 8 กลุมสาระ และครูมืออาชีพ
(Professional Teacher) ท่ีสะทอนทักษะความรูความสามารถ และสมรรถนะของวิชาชีพครู 
4. สรางและพัฒนาชองทางการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในรูปแบบท่ีหลากหลาย
เชน TEPE Online ชุมชนแหงการเรียนรู ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community 
: PLC)  การเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกกลุมสาระใหมีทักษะในการสื่อสารดานภาษาอังกฤษ
โดยสํานักงานเขตพ้ืนท่ีฯ จัดทําหลักสูตร Online และครูภาษาอังกฤษตองผาน CEFR 
6. ดําเนินการพัฒนาตามแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาและรายงานผลการ
ดําเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
7. ติดตาม ประเมินและรายงานผลหลังจากการพัฒนา
8. ดําเนินการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาใหมีคุณสมบัติ สมรรถนะ และความรูความเชี่ยวชาญ
ประสบการณ ท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติหนาท่ี 
9. สงเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู “ครูผูสอน”
เปน “Coach” ผูอํานวยการการเรียนรู ผูใหคําปรึกษา หรือใหขอเสนอแนะการเรียนรู และ
ปรับระบบการวัดประเมินผลสัมฤทธิ์ผูเรียนใหสอดคลองกับหลักสูตร 

35. รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับ
การพัฒนาใหมีความรูความสามารถทางวิชาชีพ และทักษะ
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

90 

36. รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีทักษะในการสื่อสารดานภาษาอังกฤษ 

85 

37. รอยละของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีคุณสมบัติ 
สมรรถนะ และความรูความเชี่ยวชาญ ประสบการณ 
ท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติหนาท่ี 

100 

แผนปฏบิตักิารประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3   สํานกังานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต  ๑๒        ๔๓



เปาหมายท่ี 2  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีระบบบริหารงานบุคคล ท่ีมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

แนวทางการดําเนินงาน 
ป 2563 

38. รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา กาวหนา
ในวิชาชีพ ไดรับสวัสดิการและมีความสุขในการทํางาน 

100 
1. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพโดยเชื่อมโยงกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ในการกําหนดแผนอัตรากําลัง  การสรรหา การบรรจุแตงตั้ง การประเมินและการพัฒนา     
การสรางแรงจูงใจ  ยกยอง  เชิดชูเกียรติใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกําลังใจ  
ในการทํางาน 
2. เสริมสรางปลูกจิตสํานึกครูและบุคลากรทางการศึกษาใหดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
3. พัฒนาระบบการประเมินผูบริหาร ครูและบคุลากรทางการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ

39. รอยละของสถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา มีกรอบอัตรากําลังครบตามเกณฑท่ีกําหนด 

90 

40. รอยละของสถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา  มีระบบการประเมินและการพัฒนาครู       
และบคุลากรทางการศึกษา 

100 

๔๔   แผนปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3     สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๑๒ 



กลยุทธท่ี 4  สรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียม การเขาถึงบริการทางการศึกษา 

เปาหมายท่ี 1  ประชากรวัยเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาเพ่ิมข้ึนอยางท่ัวถึง ผูเรียนจบการศึกษาตามหลักสูตรทุกคน 

ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

แนวทางการดําเนินงาน 
ป 2563 

41. รอยละของประชากรวัยเรยีนไดรับโอกาสในการเขา
รับการศึกษาภาคบังคับ 

100 1. จัดทําฐานขอมูลประชากรวัยเรียน เพ่ือเก็บรวบรวม เชื่อมโยงขอมูล ศึกษา วิเคราะห
เพ่ือวางแผนการจัดบริการการเรียนรู   ใหแกผูเรียน 
2. ประกันโอกาสการเขารับการบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหแกผูเรียน
ในทุกพ้ืนท่ี ครอบคลุมผูท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ 
3. เรงพัฒนาสถานศึกษาใหมีมาตรฐานการจัดการศึกษาท่ีทัดเทียมหรือใกลเคียงกัน
4. สงเสริมการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม (Inclusive Education) ใหมากข้ึน
5. สงเสริมสนับสนุนการสรางความเขมแข็งระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
6. ศึกษาวิเคราะหสาเหตุปญหานักเรียนออกกลางคัน นักเรียนจบไมพรอมรุน และดําเนินการ
แกปญหาอยางเปนระบบ 
7. รวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินและหนวยงานท่ีเก่ียวของในการวางแผนและ
พัฒนาการจัดการศึกษา 

42. รอยละของผูเรียนท่ีจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนตนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามเวลา           
ท่ีหลักสูตรกําหนด 

100 

43. รอยละของผูเรียนท่ีจบชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 เขาเรียน
ตอระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 หรือระดบัประกาศนียบัตร
วิชาชีพหรือเทียบเทา 

98 

44. รอยละของสถานศึกษาท่ีประสบความสําเร็จ
ในการจัดระบบ การดูแลชวยเหลือนักเรียนผานเกณฑ 
ในระดับดีข้ึนไป 

90 

45. รอยละของนักเรียนออกกลางคันชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย 

0 

เปาหมายที่ 2  ผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ โดยเฉพาะเดก็ดอยโอกาส และเด็กพิการไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางทัว่ถึง 

46. รอยละของนักเรียนพิเศษเรียนรวมผานเกณฑ  
การพัฒนาสมรรถภาพตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล (IEP) 

100 1. จัดสรรบุคลากรเพ่ือชวยเหลือเด็กท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษใหเพียงพอ
2. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมสําหรับเด็กท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ
3. เสริมสรางโอกาสใหเด็กและเยาวชนท่ีดอยโอกาสและพิการ เรียนตอและประกอบอาชีพ

47. รอยละของนักเรียนดอยโอกาสและพิการ ไดรับ
การดูแลชวยเหลือใหมีความพรอมในการเรียน 

100 

แผนปฏบิตักิารประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3   สํานกังานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต  ๑๒        ๔๕



กลยุทธท่ี 4  สรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียม การเขาถึงบริการทางการศึกษา 

เปาหมายท่ี 3  สถานศึกษาในสังกัดไดรับสงเสริม สนับสนุนส่ือ แหลงเรียนรู และมีระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการบริหารและจัดการเรียนการสอน 

ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

แนวทางการดําเนินงาน 
ป 2563 

48. รอยละของสถานศึกษาไดรับการสงเสริมสนับสนุน
สื่อ แหลงเรียนรู และระบบ ICT ครอบคลุมและท่ัวถึง 

100 1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดจิิทัลเพ่ือการศึกษาการจัดการเรียนการสอน และการเรียนรู 
ตลอดชีวิตท่ีมีความยืดหยุน หลากหลาย สามารถเขาถึงได  โดยไมจํากัดเวลาและสถานท่ี 
2. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนทางไกลในระดับตาง ๆ อาทิ
DLIT,DLTV,ETV 
3. ขยายเครือขายบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี เพียงพอกับผูเรียน
4. พัฒนาฐานขอมูลดานการศึกษาและดานอ่ืนท่ีเก่ียวของใหมีมาตรฐานครอบคลุม ถูกตอง
เปนปจจุบัน มีความเปนเอกภาพ เทียบเคียงกับมาตรฐานนานาชาติได และสามารถใชรวมกัน
ระหวางหนวยงาน ในกระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของ 
5. จัดใหมีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลรายบุคคลทุกชวงวัย ขอมูลดานการศึกษา
และดานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
6. พัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษาท่ีครอบคลุม ถูกตอง และเปนปจจุบัน
เพ่ือการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตาม ประเมิน และรายงานผล สามารถ
อางอิงและใชประโยชนรวมกัน ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร 

๔๖   แผนปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3     สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๑๒ 



กลยุทธท่ี 5 จัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

เปาหมายท่ี 1  ผูเรียนมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความตระหนักในการดํารงชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมโดยประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

แนวทางการดําเนินงาน 
ป 2563 

49. รอยละของผูเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความ
รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม และการประยุกตใชหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต 

๘๐ 1. สงเสริมการจดัทํา/พัฒนาหลักสูตร/วิเคราะหแผนการจัดการเรียนและจัดทําหนวยการ
เรียนรู การจดักระบวนการเรียนรู ท่ีมุงการเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
เชน การลดการปลอยคารบอนไดออกไซดในการดําเนินชีวิตประจําวัน Carbon 
emission/Carbon Footprint ในสถานศึกษาสูชุมชน 
2. สงเสริมและติดตาม การจัดกิจกรรม และจัดการเรียนรูดานสิ่งแวดลอมศึกษา สรางจิตสํานึก
ของผูเรียนในการดําเนินชีวิตท่ีเก่ียวของกับการเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม  
3. จัดกิจกรรมสงเสริม สรางขวัญกําลังใจท่ีมีผลงานดานสิ่งแวดลอมศึกษา
4. สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาใหนักเรียน โรงเรียน ไดศึกษาเรียนรูจากแหลงเรียนรูท่ีเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม เพ่ือนําความรู มาประยุกตใชและจัดทําโครงงานดานการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม 
5. สงเสริมใหสถานศึกษาสรางเครือขายความรวมมือกับภาคสวนตาง ๆ ในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

50. รอยละของสถานศึกษาจัดกิจกรรมและจัดการเรียนรู
ดานสิ่งแวดลอมศึกษา และนอมนําแนวคิดตามหลักปรัชญา  
ของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ 

100 

51. รอยละของสถานศึกษามีหลักสูตรกระบวนการเรยีนรู 
มีแหลงเรียนรูท่ีสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 

90 

52. รอยละของสถานศึกษามีการสรางเครือขายความ
รวมมือ กับภาคสวนตาง ๆ ในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อยางนอย ๑ เครอืขาย 

๘๐ 

แผนปฏบิตักิารประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3   สํานกังานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต  ๑๒        ๔๗



เปาหมายท่ี 2  สถานศึกษามีนวัตกรรมท่ีเกิดจากการจัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการสรางเสริม คุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและขยายเครือขาย  
ไปสูชุมชนเพ่ือใหเกิดความย่ังยืน 

ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

แนวทางการดําเนินงาน 
ป 2563 

53. รอยละของสถานศึกษามีนวัตกรรมหรืองานวิจัยหรือ
โครงงานดานการสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมและขยายเครือขายสูชุมชน 

๘0 1. สงเสริมสถานศึกษาดานการบริหารจัดการสํานักงานสีเขียว  และสถานศึกษาท่ีเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม (Green office) การจัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา พัฒนา
แหลงเรียนรูท่ีเก่ียวของกับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรสิ่งแวดลอม โดยอาศัยความ
รวมมือกับภาคสวนตางๆ และมหาวิทยาลัยในทองถ่ิน  
2. สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานสิ่งแวดลอมศึกษา
เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน (EESD  School: Education for Sustainable Development 
School) 
3. สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาเขารวมโครงการโรงเรียน  ปลอดขยะ ( ZERO WASTE
SCHOOL ) 
4. สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาดําเนินการโครงการจิตอาสาดานสิ่งแวดลอม
ในสถานศึกษาและชุมชน 

54. รอยละของสถานศึกษาท่ีดําเนินการตามเกณฑ
มาตรฐานสิ่งแวดลอมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน (EESD  
School: Education for Sustainable Development School) 

100 

55. รอยละของสถานศึกษามีสภาพแวดลอมท่ีสวยงาม
สะอาดรมรื่น ปลอดภัย และเอ้ือตอการจัดการเรียนรู
สิ่งแวดลอมศึกษา 

80 

56. รอยละของสถานศึกษาท่ีดําเนินการโครงการโรงเรียน
ปลอดขยะ ( ZERO WASTE SCHOOL ) 

100 

57. รอยละของสถานศึกษาท่ีดําเนินโครงการจิตอาสาดาน
สิ่งแวดลอม 

100 

๔๘   แผนปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3     สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๑๒ 



กลยุทธท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

เปาหมายท่ี 1  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา/สถานศกึษา มีระบบการบริหารจัดการ ท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน เปนท่ียอมรับของชุมชนและสังคม 

ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

แนวทางการดําเนินงาน 
ป 2563 

58. ระดับคุณภาพของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา มีการบริหารตามเกณฑมาตรฐานสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

5 1. สรางวัฒนธรรมองคกร แบบมุงผลสัมฤทธิ์โดยการสงเสริมการทํางานเปนทีมและรูรัก
สามัคคี 
๒.พัฒนาระบบการวางแผน การนําแผนไปสูการปฏิบัติ การกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผล เพ่ือการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
๓. ยกระดับคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
4. สงเสริมและพัฒนาการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารอยางเปนระบบ นําไปสูการนําเทคโนโลยีการวิเคราะหขอมูล
ขนาดใหญ  (Big Data Technology) เพ่ือเชื่อมโยงขอมูลดานตาง ๆ ตั้งแตขอมูลผูเรียน 
ขอมูลครู ขอมูลสถานศึกษา ขอมูลงบประมาณและขอมูลอ่ืนๆ ท่ีจําเปน  
5. สงเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยใชพ้ืนท่ีเปนฐาน (Area-base
Management),  รูปแบบกลุมสหวิทยาเขต (CLUSTER) 
6. สงเสริม กํากับ ติดตาม และพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหเขมแข็ง

59. รอยละของสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายใน
ท่ีเขมแข็งและผานมาตรฐานในระดับดีข้ึนไป 

95 

เปาหมายท่ี 2  ทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาท่ีตอบสนองความตองการของประชาชนและพ้ืนท่ี 

60. ระดับการมีสวนรวมทุกภาคสวนของสังคม
ในการบริหารจัดการ ศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

5 สรางเครือขายการมีสวนรวมในการบริหารจัดการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา /
สถานศึกษา 

61. รอยละของสถานศึกษาท่ีมีหนวยงาน องคกรตาง ๆ
เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาเพ่ิมข้ึน 

100 

แผนปฏบิตักิารประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3   สํานกังานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต  ๑๒        ๔๙



 

 
สวนที่ 3 

กรอบแผนงาน/งบประมาณ 
 

 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ไดวางกรอบแผนงาน/งบประมาณเพ่ือเปนคาใชจาย
ในการบริหารจัดการสํานักงาน โครงการ/กิจกรรมตางๆตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  
ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป แผนการศึกษาแหงชาติ นโยบายรัฐบาล  ยุทธศาสตรของ
กระทรวงศึกษาธกิาร และยุทธศาสตรของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้ 

 1. งบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ในการบริหารจัดการสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา 
  1) คาตอบแทน   จํานวน  30,000  บาท 

2) คาใชสอย   จํานวน  3,250,000  บาท 
3) คาวัสดุ   จํานวน  520,000  บาท 
4) คาสาธารณูปโภค  จํานวน  1,200,000  บาท  

  รวม   5,000,000  บาท 

 2. งบประมาณการจัดทําโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 
จํานวน 20 โครงการ โดยแยกเปน 
  1) งบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  จํานวน  3,000,000 บาท 
  2) งบประมาณโครงการตามกลยุทธของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
จํานวน  219,100 บาท 
  3) งบประมาณสมทบจากแหลงอ่ืน  จํานวน  1,900,000 บาท 
  4) งบประมาณเหลือจาย  สํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จํานวน 1,201,010 บาท              
 
    รวม    6,320,110  บาท 
    รวมท้ังส้ิน 11,320,110  บาท 

 

 

 

 

 
   

            
50        แผนปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3     สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๑๒                    
 



ตารางท่ี 15 บัญชีรายละเอียดการใชจายงบประมาณบริหารจัดการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

จํานวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

ท่ี รายการ ตั้งปงปม.2563 หมายเหตุ 

คาตอบแทน 

1 คาจางนอกเวลา คาอาหารทําการนอกเวลา - 

2 คาเบี้ยประชุมกรรมการ (ก.ต.ป.น.) 30,000 

รวม 30,000 

คาใชสอย 

3 คาจางเหมาบริการ 1,944,000 

4 คาซอมแซม บํารุงรักษา ปรับปรุงระบบไฟฟาประปา สื่อสารฯ 10,000 

5 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 1,150,000 

6 คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน 146,000 

7 คารับรองพิธีการ - 

รวม 3,250,000 

คาวัสดุ 

8 วัสดุสํานักงาน 200,000 

9 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 270,000 

10 วัสดุโฆษณาและเผยแพร 50,000 

รวม 520,000 

คาสาธารณูปโภค 

11 คาไฟฟา ประปา โทรศัพท ไปรษณียและบริการสื่อสาร 1,200,000 

รวม 1,200,000 

รวมท้ังส้ิน 5,000,000 

แผนปฏบิตักิารประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3   สํานกังานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต  ๑๒        51 



สวนที่ 4   
รายละเอียดโครงการ 

/กิจกรรม 

ตาราง 16 สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

ท่ี โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุมท่ีรับผิดชอบ 

สนองนโยบาย
สพฐ. 

กลยุทธท่ี 1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 

1 
นอมนําศาสตร 2 พระราชา        
สูการเสริมสรางจิตสํานึกท่ีเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม * 

131,300 

นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจดั

การศึกษา 
1, 5 

2 
สถานศึกษาควบคุมปจจัยเสี่ยง 
(เหลา บุหรี่ ยาเสพติด ภัยคุกคาม
รูปแบบใหม) *** 

219,100 
สงเสริมการจัด

การศึกษา 
1 

กลยุทธท่ี 2  สงเสริมการจดัการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน  

3 
งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา 
ครั้งท่ี 30 ปการศึกษา 2563 ** 

600,000 
งบสมทบ 

(1,900,000) 
อํานวยการ 2, 3 

4 
นิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
การจัดการศึกษา โดยใชโรงเรียน
เปนฐาน * 

339,600 

นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจดั

การศึกษา 
2, 4, 6 

5 

พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ กิจกรรมการจัดการ
เรียนรูแบบ Active Learning   
ผานกระบวนการทํางานแบบเพ่ือน
ชวยเพ่ือน (Peer-Assisted 
Learning) * 

180,500 

นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจดั

การศึกษา 
2, 3, 4 

6 

พัฒนาศักยภาพนักเรียน           
ในการจัดทําคลิปวิดีโอและสื่อ
ประชาสัมพันธงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติ  ครั้งท่ี 69    
ปการศึกษา 2562 * 

71,220 
สงเสริมการจัด

การศึกษา 
2, 3 

52   แผนปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3     สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๑๒ 



ท่ี โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุมท่ีรับผิดชอบ 

สนองนโยบาย
สพฐ. 

กลยุทธท่ี 3  สงเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

7 
ปฐมนิเทศครูบรรจุใหม ตําแหนง
ครูผูชวย *        

84,700 
พัฒนาครู         

และบุคลากร       
ทางการศึกษา 

3, 6 

8 

พัฒนาศักยภาพการทํางานเปนทีม 
"รวมพลังสรางสรรคเขตพ้ืนท่ี
การศึกษากาวไกล การศึกษา
ไทยกวหนา" **** 

883,000 
พัฒนาครู         

และบุคลากร       
ทางการศึกษา 

3, 6 

9 
พัฒนาศักยภาพบุคลากรทาง
การศึกษา “งานไดผลคนสําราญ 
องคกรสําเร็จ” (*) 

515,200 
พัฒนาครู         

และบุคลากร       
ทางการศึกษา 

3, 6 

10 

จัดทําแผนอัตรากําลังเพ่ือ        
การบริหารทรัพยากรบคุคลของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษา *       

48,200 บริหารงานบุคคล 3, 6 

11 
อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิค   
การเขียนโครงการ * 

25,400 
นโยบายและแผน 

3,6 

12 
พัฒนาบุคลากรเพ่ือเตรียมความ
พรอมกอนเกษียณอายุราชการ 
ประจาํป 2563 * 

296,560 
พัฒนาครู         

และบุคลากร       
ทางการศึกษา 

3 

13 
เพ่ิมประสิทธิภาพดานการ
บริหารงานการเงิน และการบริหาร
สินทรัพย * 

256,600 
บริหารงานการเงิน

และสินทรัพย 
3 

14 
เพ่ิมประสิทธิภาพดานการบริหาร
บุคคล ดานวินัยนิติการ ขาราชการ
ครูและลูกจางในสถานศึกษา  *      

54,000 กฎหมายและคด ี 3 

กลยุทธท่ี 4 สรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียม การเขาถึงบริการทางการศึกษา 

15 
พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา * 

110,000 
สงเสริมการศึกษา

ทางไกล 
4, 6 

กลยุทธท่ี 5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

16 
โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste 
School) สรางสรรคมหัศจรรยไทย
แลนด 4.0 * 

133,100 
สงเสริมการจัด

การศึกษา 
5 

17 โรงเรียนนาอยู นาเรยีนรูสูคุณภาพ * 81,340 อํานวยการ 5 

แผนปฏบิตักิารประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3   สํานกังานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต  ๑๒        53 



ท่ี โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุมท่ีรับผิดชอบ 

สนองนโยบาย
สพฐ. 

กลยุทธท่ี 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

18 
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํา
แผนปฏิบัติการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 * 

129,000 
นโยบายและแผน 

6 

19 
ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล      
การดําเนินงาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 * 

80,900 
นโยบายและแผน 

6 

20 
ประชุมผูบริหารสถานศึกษา 
ผูอํานวยการกลุมและผูอํานวย  
การหนวย * 

180,390 อํานวยการ 6 

รวมท้ังส้ิน 20 โครงการ   งบประมาณ   6,320,110   บาท 

หมายเหตุ : * โครงการที่ใชงบบริหารโครงการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
(*)  โครงการที่ใชงบบริหารโครงการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 และใช

งบประมาณเหลือจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน (197,190  บาท) 
**   โครงการที่ใชงบบริหารโครงการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 และใช

งบสมทบจากหนวยงานอ่ืน 
***   โครงการที่ใชงบสมทบจากหนวยงานอ่ืน 
**** โครงการที่ใชงบประมาณเหลือจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2563 

54   แผนปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3     สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๑๒ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธท่ี 1 
การจัดการศึกษาเพือ่ความมั่นคง 
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โครงการ     นอมนําศาสตร 2 พระราชาสูการเสริมสรางจิตสํานึกท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
แผนงาน  พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
สนองนโยบายสวนกลาง      ยุทธศาสตรศธ. ขอท่ี 1, 2     นโยบายสพฐ. ขอท่ี 1  
สนองนโยบาย สพม.12      กลยุทธท่ี 1      จุดเนนดานผูเรียน      ตัวชี้วัดท่ี 1,2,3,4  
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ   กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผูรับผิดชอบโครงการ นางจิรา  ชูชวย   
ลักษณะโครงการ    ใหม 
ระยะเวลาดําเนินการ   ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 
 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงรัชกาลท่ี 9 และพระบรมราโชบายดานการศึกษา 
ของในหลวงรัชกาลท่ี 10 คือ  มีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง มีพ้ืนฐานชีวิตท่ีม่ันคง  มีคุณธรรม มีงานทํา  
มีอาชีพ  เปนพลเมืองดี ศาสตร 2 พระราชาจึงเปนหลักคิดและหลักปฏิบัติท่ีสําคัญ สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  ไดนอมนําไปสูการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงเพ่ือเปนศูนยการเรียนรู  
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดการศึกษาเก่ียวกับสิ่งแวดลอม ผานการจัดกิจกรรม  
การเรียนรู เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีจิตสํานึกท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการนอมนําศาสตร 2 พระราชาสูการเสริมสรางจิตสํานึกท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม จึงเปนการ
พัฒนาสถานศึกษาพอเพียงใหสามารถใชหลักคิดดังกลาวเปนกลไกสําหรับการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียง
เปนศูนยการเรียนรูและพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความเขาใจ ตระหนัก เห็นคุณคา และมีพฤติกรรมการดําเนิน
ชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมใหบรรลุเปาหมายในการพัฒนาสิ่งแวดลอม อยางยั่งยืนตอไป 

2. วัตถุประสงค 

     2.1 เ พ่ือพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงให เปนศูนยการเรียนรูสถานศึกษาพอเพียงระดับเขตพ้ืนท่ี        
สหวิทยาเขตละ 1 โรงเรียน 

     2.2 เพ่ือสงเสริมใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมนอมนําศาสตร 2 พระราชาสูการเสริมสรางจิตสํานึก ท่ีเปน
มิตรกับสิ่ งแวดลอมไปพัฒนาผู เ รี ยนให มีพฤติกรรม ท่ีแสดงออกถึงการ เปน มิตร กับสิ่ งแวดลอม       
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. เปาหมาย 
     3.1 ดานปริมาณ   
  3.1.1  สถานศึกษาพอเพียงพัฒนาเปนศูนยการเรียนรูสถานศึกษาพอเพียงระดับเขตพ้ืนท่ี   จํานวน 
17 ศูนย ( สหวิทยาเขตละ 1 ศูนย) 

 3.1.2  สถานศึกษาพอเพียงทุกโรงจัดกิจกรรมนอมนําศาสตร 2 พระราชาสูการเสริมสราง จิตสํานึก 
ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมไปพัฒนาผูเรียนใหมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการเปนมิตรกับ สิ่งแวดลอมตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3.1.3  สถานศึกษาพอเพียง จํานวน 17 แหง สามารถพัฒนาเปนศูนยการเรียนรูสถานศึกษา
พอเพียง 
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     3.2 ดานคุณภาพ  
3.2.1  สถานศึกษาจัดกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการเปนมิตรกับ 

สิ่งแวดลอมอยางหลากหลาย 
3.2.2  ผูเรียนมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการดําเนินชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 4.การดําเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลาดําเนนิงาน ผูรับผิดชอบ 
1 กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาสถานศึกษาพอเพียงใหเปน

ศูนยการเรียนรูสถานศึกษาพอเพียง 
- อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพรอมเพ่ือรับ
การประเมินเปนศูนยการเรียนรูสถานศึกษา
พอเพียง 
- นิเทศ ติดตามการพัฒนา 
- ประเมินผลการพัฒนา 

ตุลาคม 2562- 
พฤษภาคม2563 

นางจิรา  ชูชวย 
และคณะ 

2 กิจกรรมท่ี 2 สงเสริมใหสถานศึกษา จัดกิจกรรม
นอมนําศาสตร 2 พระราชา สูการเสริมสราง
จิตสํานึกท่ีเปนมิตรกับ สิ่งแวดลอมไปพัฒนา
ผูเรียนใหมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 - ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมการนอมนํา
ศาสตร2พระราชาสูการสรางจิตสํานึกท่ีเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม 
- สถานศึกษาจัดกิจกรรมนอมนําศาสตร2
พระราชาสูการสรางจิตสํานึก ท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 
- นิเทศและติดตามการจัดกิจกรรมนอมนําศาสตร
2พระราชาสู การสร างจิตสํ านึก ท่ี เปน มิตร        
กับสิ่งแวดลอม 
 

ตุลาคม 2562- 
กันยายน 2563 

นางจิรา  ชูชวย 
และคณะ 

3 กิจกรรมท่ี 3 
สรุป/รายงานผล 

กันยายน 2563 นางจิรา  ชูชวย 
และคณะ 
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5. รายละเอียดการใชงบประมาณ 
 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  จํานวน  131,300 บาท 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ รวม ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม 
1 กิจกรรมท่ี 1 

- อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความ
พรอมเพ่ือรับการประเมินเปนศูนย
การเรยีนรูสถานศึกษาพอเพียง 
- คาอาหารกลางวัน 
(120 คน x 2 มื้อ x 90 บาท) 
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
(120 คน x 4 มื้อ x 35 บาท) 
- คาท่ีพักวิทยากร 
 (4 คน x 750 บาท x 1 คืน) 
- คาพาหนะการเดินทางวิทยากร 
(4 คน x 5,000 บาท) 
- คาตอบแทนวิทยากร 
(4 คน x 12 ชม. x 600 บาท)  
- คาเอกสารประกอบการประชุม 
(120 เลม x 100 บาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28,800 
 
 
 

 
 
 
 

21,600 
 
 

16,800 
3,000 

 
20,000 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12,000 
 

 
 
 
 

21,600 
 
 

16,800 
3,000 

 
20,000 

 
28,800 

 
12,000 

 

  
 
 
 

21,600 
 
 

16,800 
3,000 

 
20,000 

 
28,800 

 
12,000 

2 กิจกรรมท่ี 2  
- ประชุมเชิงปฏิบัติการจัด  
กิจกรรมการนอมนําศาสตร2
พระราชาสูการสรางจิตสํานึก 
ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
- คาอาหารกลางวัน 
(120 คน x 1 มื้อ x 90 บาท) 
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
(120 คน x 2 มื้อ x 35 บาท) 
- คาเอกสารประกอบการประชุม  
(120 เลม x 50 บาท) 

  
 
 
 
 

10,800 
 

8,400 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,000 

 
 
 
 
 

10,800 
 

8,400 
 

6,000 

  
 
 
 
 

10,800 
 

8,400 
 

6,000 

3 กิจกรรมท่ี 3 สรุป/รายงานผล 
- ประชุมสรุปงาน 
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
(15 คน x 2 มื้อ x 35 บาท) 
- คาอาหารกลางวัน 
(15 คน x 1 มื้อ x 90 บาท) 
- คาจัดทําเอกสาร  
(15 เลม x 100 บาท) 

  
 

1,050 
 

1,350 

 
 
 
 
 
 

1,500 
 

 
 

1,050 
 

1,350 
 

1,500 

  
 

1,050 
 

1,350 
 

1,500 
 

รวมท้ังสิ้น 28,800 83,000 19,500 131,300  131,300 

   หมายเหตุ   ขอถัวจายทุกรายการ    
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 6. การวัดและประเมินผล 
ท่ี ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
1 รอยละของสถานศึกษาพอเพียงท่ีเขารับการประเมิน

เปนศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ประเมิน/ตรวจสอบ 
 

แบบประเมินศูนยการ
เรียนรูตามหลัก ปศพพ. 

 
2 รอยละของสถานศึกษาท่ีจัดกิจกรรมนอมนําศาสตร 2

พระราชาสูการเสริมสรางจิตสํานึกท่ีเปนมิตรกับ    
สิ่งแวดลอมไปพัฒนาผูเรียนใหมีพฤติกรรมท่ีแสดงออก  
ถึงการเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตามหลัก ปศพพ. 

นิเทศติดตาม 

 

แบบนิเทศติดตาม 
 

3 รอยละของผูเรียนมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม 

สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม 

 
7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 7.1 สถานศึกษาพอเพียงเปนแบบอยางท่ีดีและขยายผลอยางตอเนื่องและยั่งยืน 
    7.2 ผูบริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 
   
 
                           
                                      ผูเสนอโครงการ 
                       (นางจิรา  ชูชวย) 
                       ศึกษานิเทศก ชํานาญการพิเศษ 
 
 

                 ผูเห็นชอบโครงการ 
                                    (นายภานุวัชร  แกวลําหัด) 

                                       รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 
 

                                                                                     ผูอนุมัติโครงการ 
                   (นายสมบูรณ  เรืองแกว) 
               ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  
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โครงการ     สถานศึกษาควบคุมปจจัยเสี่ยง (เหลา บุหรี่ ยาเสพติด ภัยคุกคามรูปแบบใหม) 
แผนงาน  พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
สนองนโยบายสวนกลาง      ยุทธศาสตรศธ. ขอท่ี 1     นโยบายสพฐ. ขอท่ี 1  
สนองนโยบาย สพม.12      กลยุทธท่ี 1      จุดเนนดานผูเรียน      ตัวชี้วัดท่ี 11  
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ   กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา  
ผูรับผิดชอบโครงการ นายสุวิจักขณ สายชวย   
ลักษณะโครงการ    ใหม 
ระยะเวลาดําเนินการ   กุมภาพันธ - กันยายน 2563 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 สถานการณปญหาทางสังคมในปจจุบันมีความซับซอนมากข้ึน เนื่องจากสภาพสังคม 
ท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในทุกมิติ ท้ังดานการสื่อสาร เทคโนโลยี ปญหาเศรษฐกิจ ปญหาการระบาดของ
สารเสพติด ปญหาครอบครัว ปญหาการแขงขันทุกรูปแบบ และภัยคุกคามรูปแบบใหมกอใหเกิด  ความทุกข 
ความวิตกกังวล ความเครียด ซ่ึงลวนแตจะเปนผลเสียตอสุขภาพจิตและสุขภาพของทุกคน  จนนําไปสูการเกิด
ปญหาและภาวะวิกฤตทางสังคม เด็กจะหันเหไปสนใจกับพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคและเรื่องท่ีมีความเสี่ยง
โดยเฉพาะการเขาไปยุงเก่ียวกับสารเสพติด อบายมุข ยาเสพติด จําเปนอยางยิ่ง  ท่ีหนวยงาน องคกร ชุมชน 
สังคมจะตองรวมมือกันแกไขปญหา สรางสภาพแวดลอมท่ีดี ปลอดภัย  ปลอดปจจัยเสี่ยงใหแกเด็กและเยาวชน  
 การสรางสภาพแวดลอมท่ีดี  ปลอดภัย ปลอดปจจัยเสี่ยงใหกับเด็กและเยาวชน  ในสถานศึกษา 
เปนบทบาทสําคัญท่ีสถานศึกษาจะตองดําเนินการใหเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา 
ครู นักเรียนและชุมชนตองเปนผูมีบทบาทสําคัญท่ีสุดในการขับเคลื่อนในการสรางสภาพแวดลอมท่ีดี ทําพ้ืนท่ี
ใหปลอดภัย รูจักประสานความรวมมือจากหลายๆ ฝาย โดยเฉพาะอยางยิ่งหนวยงานองคกรตางๆท้ังภาครัฐ
และเอกชน ผูนําชุมชน ทองถ่ิน ประชาชนท่ีอยูรอบสถานศึกษาและ ผูท่ีเก่ียวของ มีการบูรณาการรวมกันจัด
สภาพแวดลอมท่ีปลอดภัย ใหนาอยู สงเสริมและพัฒนาใหเด็ก  และเยาวชนเติบโตอยางเต็มศักยภาพ มีการ
ปกปอง คุมครองและชวยเหลือใหเด็กและเยาวชนรอดพน   จากภัยอันตรายปจจัยเสี่ยงดานตางๆ ท่ีสงผลเสีย
ท้ังทางดานรางกายและจิตใจตอเด็กและเยาวชน  ใหสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางเปนปกติสุข นําไปสู
การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี เปนกําลังสําคัญ   ในการพัฒนาประเทศตอไป 

2. วัตถุประสงค 
       2.1 เพ่ือสรางทักษะชีวิต ภูมิคุมกัน ปองกันและแกไขปญหาสารเสพติด ภัยคุกคามใหแกผูเรียน     
   2.2 เพ่ือพัฒนาระบบปองกันและแกไขปญหาสารเสพติด ภัยคุกคามในสถานศึกษาใหมีคุณภาพ 
           2.3 เพ่ือบูรณาการกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหา 
สารเสพติด ภัยคุกคามในสถานศึกษา ดวยกระบวนการสถานศึกษาควบคุมปจจัยเสี่ยง  
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3. เปาหมาย   
          3.1 ดานปริมาณ 
       3.1.1 สถานศึกษา จํานวน 98 โรงเรียน จัดสํารวจ คนหานักเรียนท่ีมีปจจัยเสี่ยง
เก่ียวกับสารเสพติด ภัยคุกคาม                 
       3.1.2 สถานศึกษา จํานวน 98 โรงเรียน ประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของใหความรู ทักษะ 
ภูมิคุมกัน จัดพ้ืนท่ีสรางสรรคตางๆ ใหแกนักเรียน ตลอดจนบําบัด รักษาและใหการชวยเหลือนักเรียนท่ีเปน
กลุมเสี่ยงและมีปญหา 
        3.1.3 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จัดกิจกรรมยกยอง     รอยครู
ดีไมมีอบายมุข จํานวน 100 คน เพ่ือเปนแบบอยางท่ีดีแกผูรวมวิชาชีพ นักเรียนและชุมชนสังคม  
                          3.1.4 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จัดเวทีสาธารณะ (Focus 
group) และมีการนิเทศ กํากับ ติดตามสถานศึกษาในขับเคลื่อนการดําเนินงานสถานศึกษาควบคุม    ปจจัย
เสี่ยง   
     3.2 ดานคุณภาพ  
                         สถานศึกษาในสังกัดทุกแหง มีระบบการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาสารเสพติด  
ภัยคุกคามรูปแบบใหม และสถานศึกษาควบคุมปจจัยเสี่ยงในสถานศึกษาอยางเขมแข็ง ผูเรียนทุกคน       มี
ทักษะชีวิตและภูมิคุมกัน หางไกลสารเสพติด ภัยคุกคามทุกรูปแบบ   
4. การดําเนินการ 
ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลาดําเนนิงาน ผูรับผิดชอบ 
1 จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ มกราคม 2563 นายสุวิจักขณ สายชวย 
2 แตงตั้งผูรับผิดชอบประสานงานโครงการ/

คณะทํางานและประชุมคณะทํางาน  
เพ่ือวางแผนการจัดกิจกรรม 

กุมภาพันธ 2563 
 

นายสุวิจักขณ สายชวย 

3 การคัดเลือกยกยองรอยครูดีไมมีอบายมุข มีนาคม -เมษายน 
2563 

คณะทํางาน 

4 การคัดกรองนักเรียน/ตรวจปสสาวะหาสาร
เสพติดนักเรียน 

เมษายน – มิถุนายน 
2563 

คณะทํางาน 

5 จัดเวทีสาธารณะ (Focus group) มิถุนายน-กรกฎาคม 
2563 

คณะทํางาน 

6 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการดําเนิน
โครงการ 

สิงหาคม 2563 คณะทํางาน 

7 สรุปผลการดําเนินโครงการฯ กันยายน 2563 นายสุวิจักขณ สายชวย 
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5. รายละเอียดการใชงบประมาณ  
  งบประมาณจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) และการบริจาคสนับสนุน
จากผูเก่ียวของ   จํานวน  219,100 บาท  

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินนอกงบประมาณ เงิน 

งบประมาณ รวม ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม 
1 กิจกรรมท่ี 1 แตงต้ังและประชมุ

คณะทํางาน 
ประชุมคณะทํางาน  
เพ่ือวางแผนการจัดกิจกรรม 
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม      
(15 คน x 4 ครั้ง x 2 มื้อ x 35 บาท) 
- คาอาหารกลางวัน 
(15 คน x 4 ครั้ง x 1 มื้อ x 90 บาท) 

  
 
 
 

4,200 
 

5,400 

 
 

 
 
 
 

4,200 
 

5,400 

  
 
 
 

4,200 
 

5,400 

2 กิจกรรมท่ี 2 การคัดเลือก 
ยกยองรอยครูดีไมมอีบายมุข  
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
( 200 คน x 2 มื้อ x 35 บาท) 
- คาอาหารกลางวัน 
 ( 200 คน x 1 มื้อ x 90 บาท) 

  
 

14,000 
 

18,000 

  
 

14,000 
 

18,000 

  
 

14,000 
 

18,000 

3 กิจกรรมท่ี 3 การคัดกรองนักเรียน/
ตรวจปสสาวะหาสารเสพติดนักเรียน 
- คาจัดหาอุปกรณตรวจปสสาวะ     
หาสารเสพติดนักเรียน 
 ชนิดยาบา (1,000 ชุด x 30 บาท) 
ชนิดกัญชา (500 ชุด x 35 บาท) 

   
 
 
 

30,000 
17,500 

 
 
 
 

30,000 
17,500 

  
 
 
 

30,000 
17,500 

4 กิจกรรมท่ี 4 จัดประชุมเวทีสาธารณะ 
(Focus group) 
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
(20 คน x 2 มื้อ x 35 บาท             
x 20 ครั้ง) 
 - คาอาหารกลางวัน  
(20 คน x 1 มื้อ x 90 บาท            
x 20 ครั้ง) 
- คาตอบแทนวิทยากร  
(3 คน x 600 บาท x 20 ครั้ง) 
- คานํ้ามันเช้ือเพลิง 
(20 โรงเรยีน x 500 บาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 

36,000 
 

 
 

28,000 
 
 
 

36,000 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 

 
 

28,000 
 
 
 

36,000 
 

36,000 
 

10,000 
 

  
 

28,000 
 
 
 

36,000 
 

36,000 
 

10,000 
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ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินนอกงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ รวม ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม 
5 กิจกรรมท่ี 5 นิเทศ ติดตามและ

ประเมินผลการดาํเนินโครงการ 
- คานํ้ามันเช้ือเพลิง 
(20 โรงเรยีน x 500 บาท) 

   
 

10,000 

 
 

10,000 

  
 

10,000 

6 กิจกรรม 6 สรปุผลการดําเนิน
โครงการ 
- คาวัสดุสํานักงาน 

   
 

10,000 

 
 

10,000 

  
 

10,000 
รวมท้ังสิ้น 36,000 105,600 77,500 219,100  219,100 

หมายเหตุ   ขอถัวจายทุกรายการ    

 6. การวัดและประเมินผล 
ท่ี ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
1 รอยละ 100 ของสถานศึกษาผานเกณฑคุณภาพ

ระบบปองกันและแกไขปญหาสารเสพติดและ       
ภัยคุกคาม  

ประเมิน แบบประเมิน 

2 รอยละ 100 ของนักเรียนมีทักษะปองกันสารเสพติด
และภัยคุกคาม 

ประเมินรายการ แบบประเมิน 

3 รอยละ 100 ของสถานศึกษามีเครือขายปองกัน 
สารเสพติดและภัยคุกคามท่ีเข็มแข็ง 

ประเมินรายการ แบบประเมิน 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 7.1 นักเรียนในสถานศึกษามีภูมิคุมกัน ทักษะชีวิตในการปองกันสารเสพติด ภัยคุมคาม 
  7.2 สถานศึกษาและภาคีเครือขายมีการบูรณาการปองกันและแกไขปญหาสาร ภัยคุกคาม 
ท่ีเขมแข็ง สามารถลดปจจัยเสี่ยงและปองกันผูเรียนไมใหเขาไปเก่ียวของกับสารเสพติดและปจจัยเสี่ยงตางๆ 
 
                       ผูเสนอโครงการ 
                                                    (นายสุวจิักขณ สายชวย) 
                                                นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ 
 
      
                   ผูเห็นชอบโครงการ 
     (นางสาวพรทิพย  เกิดสม) 
     ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
 
      
                   ผูอนุมัติโครงการ 
     (นายสมบูรณ  เรืองแกว) 
           ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
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กลยุทธท่ี 2 
สงเสรมิการจัดการศึกษา 
เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรยีน 

และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน 
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โครงการ    งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา  ครั้งท่ี 30  ปการศึกษา 2563 
แผนงาน   พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
สนองนโยบายสวนกลาง  O ยุทธศาสตรศธ. ขอท่ี 1, 2   O นโยบายสพฐ. ขอท่ี 3    
สนองนโยบาย สพม.12  O กลยุทธท่ี 2  O จุดเนนดานผูเรียน  O ตัวชี้วัดท่ี 13, 23, 26, 27, 28  
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12  
ผูรับผิดชอบโครงการ 1. กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
   2. กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   
   3. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 
   4. เครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัด 
       นครศรีธรรมราช/พัทลุง  
ลักษณะโครงการ ตอเนื่อง 
ระยะเวลาดําเนินการ มีนาคม – กันยายน  2563 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล  
 ดวยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีนโยบายปฏิรูปการเรียนรูโดยสงเสริม          ให
โรงเรียนไดพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ียึดผูเรียนเปนสําคัญ เนนการนําความรู          ไปสูการ
ปฏิบัติอยางมีคุณธรรม กาวทันเทคโนโลยี มีความสามารถในการแสวงหาวิธีการเรียนรู รูจักวิธีการทํางาน
รวมกับผูอ่ืนและอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
 เพ่ือใหสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุงไดมี            การ
แสดงออกทางดานวิชาการของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดนําเสนอความสามารถ    ทาง
วิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีการปฏิบัติงานท่ีเปนเลิศ ซ่ึงเปนวิธีการสงเสริมใหนักเรียน ครู          และ
บุคลากรทางการศึกษาไดพัฒนาความรูความสามารถอยางเต็มศักยภาพตามเจตนารมณ             แหง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12    จึงไดจัด
โครงการงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งท่ี 30  ปการศึกษา 2563 ข้ึน เพ่ือเปนเวที     ทางวิชาการให
นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดแสดงความสามารถอยางเต็มศักยภาพ 

2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
 2.2 เพ่ือนําเสนอผลงาน  ความสามารถของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของสถานศึกษาในจังหวัด
นครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง 
 2.3 เพ่ือจัดประกวด แขงขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถของนักเรียน 
 2.4 เพ่ือประชาสัมพันธเผยแพรผลงานทางวิชาการ และความสามารถของนักเรียน 
 2.5 เพ่ือสงเสริมใหหนวยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ชุมชน  ทองถ่ินมีสวนรวมในการสงเสริม สนับสนุน
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง 
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3. เปาหมาย 
 3.1 ดานปริมาณ 
  3.1.1 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในสังกัดจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัด
พัทลุง  จํานวน 98 โรงเรียน และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในสังกัดอ่ืนๆ  
  3.1.2 ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต 12 และสังกัดอ่ืน ๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง 
  3.1.3 ผูปกครอง และประชาชนท่ัวไป หนวยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน ในจังหวัด
นครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง 
 3.2 ดานคุณภาพ 
  โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12  สามารถ
ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาสูความเปนเลิศ นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมแขงขันทักษะทาง
วิชาการไดรับการคัดเลือกเปนตัวแทนเขารวมการแขงขันระดับภาค  และสามารถนําความรู    ไปปรับใชได
อยางหลากหลายและมีคุณภาพ 
4. การดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม / ข้ันตอน ระยะเวลาดําเนนิงาน ผูรับผิดชอบ 
 

1 ประชุมผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัด สพม.12 
- เตรียมการ 
- วางแผนการดําเนินงาน 
- ติดตามผลการดําเนินงาน 

มีนาคม – กันยายน  
2563 

สพม.12 
สมป. นครศรีธรรมราช 
สมป.พัทลุง 

2 ประชุมประธานและเลขานุการศูนยพัฒนาวิชาการใน
จังหวัดนครศรีธรรมราชและพัทลุง สําหรับเตรียมแขงขัน
ทักษะทางวิชาการ 
- เตรียมการ 
- วางแผนการดําเนินงาน 
- ติดตามผลการดําเนินงาน 

มีนาคม – กันยายน  
2563 

กลุมนิเทศติดตามฯ 
กลุมสงเสริมฯ 
ศูนย ICT 
ประธานและเลขานุการศูนย
พัฒนาวิชาการ 

3 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานฝายตาง ๆ พฤษภาคม- กันยายน 
2563 

คณะทํางานตามประกาศฯ 
กลุมสงเสริมฯ 

4 จัดงานแถลงขาวการจัดงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา 
ครั้งท่ี 30  ปการศึกษา 2563 

สิงหาคม  2563 คณะทํางานตามประกาศฯ 
 

5 ดําเนินการจัดงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา         
ครั้งท่ี  30  ปการศึกษา 2563 

กันยายน 2563 คณะทํางานตามประกาศฯ 

6 ประชุมสรุปและรายงานผลการดําเนินงาน ตุลาคม  2563 คณะทํางานฝายประเมินผล 
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5. รายละเอียดการใชงบประมาณ 
  5.1  แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  จํานวน  600,000 บาท   
  5.2  อ่ืนๆ  จํานวน  1,900,000  บาท   
รวมงบประมาณท้ังสิ้น   2,500,000  บาท  
 

ท่ี  กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ รวม ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม 
1 จัดสรรงบประมาณ 

แกฝายตางๆ ท่ีเก่ียวของ
ในการดําเนินการจัด
แขงขันทักษะทางวิชาการ 

 

600,000  600,000 300,000 900,000 

2 การจัดการแขงขัน/
คัดเลือกฯของศูนยพัฒนา
วิชาการ/กลุมสาระตางๆ 
ท้ังหมด 

    1,600,000 1,600,000 

รวมท้ังสิ้น  600,000  600,000 1,900,000 2,500,000 
 

หมายเหตุ  ขอถัวจายทุกรายการ 

6. การวัดและประเมินผล 

ท่ี ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 

1 นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมการแขงขันทักษะทาง
วิชาการไดแสดงศักยภาพเต็มความสามารถ 

 รายงานผลการแขงขัน  แบบรายงาน 

2 นักเรียนและครูไดนําประสบการณความรูจากการเขา
รวมกิจกรรมไปสรางองคความรูดวยตนเอง 

 สอบถาม  แบบสอบถาม 

3 นักเรียนประสบความสําเร็จในการเขาแขงขัน 
ระดับตาง ๆ 

 รายงานผลการแขงขัน  แบบรายงาน 
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7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 7.1 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในจังหวดันครศรีธรรมราชและจงัหวัดพัทลุง          ได
นําเสนอผลงานความสามารถเต็มตามศักยภาพของตนเอง 
 7.2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในสังกัดจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง  ไดรวม  
การแขงขันทักษะทางวิชาการและแสดงความสามารถของนักเรียน 
 7.3 ประชาสัมพันธเผยแพรผลงานทางวิชาการของนักเรียน นวัตกรรมทางการศึกษาของครู   และ
สถานศึกษา  ใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูการปฏิบัติงานท่ีเปนเลิศ  
 7.4 เชิดชูเกียรติสถานศึกษา  บุคลากรสายบริหาร  ครู  ในสาขาวิชาตาง ๆ  ไดรับรางวัลทรงคุณคา 
สพฐ.  OBEC AWARDS 
 7.5 สงเสริมใหหนวยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ชุมชน ทองถ่ินมีสวนรวมในการสงเสริม สนับสนุน       
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราชและพัทลุง 
 
                                    ผูเสนอโครงการ 

       (นางกันยา อักษรทอง) 
      นักวิชาการศึกษา ชํานาญการพิเศษ 

                            
 

         ผูเห็นชอบโครงการ 
(นางสาวพรทิพย  เกิดสม) 

      ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
 
 

        ผูอนุมัติโครงการ 
       (นายสมบูรณ  เรืองแกว)     

       ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
68        แผนปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3     สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๑๒                    
 



โครงการ    นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยใชโรงเรียน 
    เปนฐาน 
แผนงาน   พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน     
สนองนโยบายสวนกลาง       ยุทธศาสตรศธ. ขอท่ี 1  นโยบายสพฐ. ขอท่ี 4, 6  
สนองนโยบาย สพม.12      กลยุทธท่ี 2, 6       จุดเนนดานการบริหารจัดการ   
        ตัวชีว้ัดท่ี 33, 59 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางจิรา  ชูชวย 
ลักษณะโครงการ  ใหม 
ระยะเวลาดําเนินการ  ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล  
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 รับผิดชอบการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ระดับ
มัธยมศึกษา มีโรงเรียนในสังกัดจํานวน 98 โรงเรียน  แบงเปน 17 สหวิทยาเขต  6 Cluster  ซ่ึงการจัด
การศึกษามุงเนนใหผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได โดยถือผูเรียนเปนสําคัญและครู
จะตองมีศักยภาพในการจัดการเรียนรูใหมีคุณภาพไดมาตรฐานสูงสุดตามมาตรฐานของหลักสูตรและมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 เพ่ือใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาท้ังดานการบริหารจัดการ 
ดานการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน และดําเนินงานโครงการ กิจกรรมตางๆตามนโยบาย 
ยุทธศาสตร จุดเนนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 และสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  จึงจัดทําโครงการนิเทศ ติดตาม และประเมิน ผลการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปน
ฐาน ข้ึน  

2. วัตถุประสงค 
       2.1 เพ่ือนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด 
       2.2 เพ่ือนิเทศ ติดตาม การดําเนินงาน/ โครงการ /กิจกรรม ตามนโยบาย/จุดเนน/ยุทธศาสตร ของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3. เปาหมาย 
          3.1 ดานปริมาณ 
  โรงเรียนในสังกัดไดรับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา อยางนอย  
โรงเรียนละ 4 ครั้ง/ป คิดเปนรอยละ100  
          3.2 ดานคุณภาพ  
       โรงเรียนในสังกัดสามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอยางเปนระบบและตอเนื่อง      
รอยละ 80  
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4. การดําเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลาดําเนนิงาน ผูรับผิดชอบ 
1 
 

ข้ันเตรียมการ 
- แตงตั้งคณะกรรมการนิเทศ 
- ประชุมคณะกรรมการ 
- จัดทําแผนการนิเทศ 
- กําหนดปฏิทินการนิเทศ 
- จัดทําเครื่องมือนิเทศ 

 
ตุลาคม - ธันวาคม 2562 

 

นางจิรา  ชูชวย  
และคณะ 

2 
 

ข้ันดําเนินการ 
- แจง/ประสานงานผูเก่ียวของ 
- ดําเนินการนิเทศตามปฏิทิน 

 
มกราคม – กันยายน 2563 

 

นางจิรา  ชูชวย  
และคณะ 

3 ข้ันสรุป/รายงานผล 
- สรุปผลการนิเทศ 
- จัดทํารายงานผลการนิเทศ 

 
กันยายน 2563 

นางจิรา  ชูชวย  
และคณะ 

5. รายละเอียดการใชงบประมาณ  

แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน จํานวน 339,600 บาท  
 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ รวม 
ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม 

1 ขั้นเตรียมการ 
ประชุมคณะกรรมการนิเทศ 17 คน 
จํานวน 1 วัน 
- คาอาหารกลางวัน  
(17 คน x 1 มื้อ  x 90 บาท) 
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  
(17 คน x 2 มื้อ  x 35 บาท) 
- คาวัสดุจัดทําเครื่องมือนิเทศ 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

1,530 
 

1,190 

 
 
 
 
 
 
 

5,000 

 
 
 

1,530 
 

1,190 
 

5,000 

  
 
 

1,530 
 

1,190 
 

5,000 

2 ขั้นดําเนินการ 
- คาเบ้ียเลีย้งคณะกรรมการนิเทศ    
จํานวน 14 คนๆ ละ 7 โรงเรียนๆ ละ     
4 วันๆ ละ 120 บาท 
(14 คน x 7 โรง  x 4 วัน x 120 บาท) 

- คาเดินทางคณะกรรมการนิเทศ จํานวน 
14 คนๆ ละ 7 โรงเรยีนๆ ละ 4 ครั้งๆ ละ 
700 บาท       
(14 คน x 7 โรง  x 4 วัน x 700 บาท) 

  
47,040 

 
 
 

274,400 

  
47,040 

 
 
 

274,400 

  
47,040 

 
 
 

274,400 
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ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ รวม 
ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม 

3 ขั้นสรุป/รายงานผลการนิเทศ 
ประชุมคณะกรรมการนิเทศจดัทําสรุป 
และรายงานผลการนิเทศ 17 คน    
จํานวน 2 วัน                                  
- คาอาหารกลางวัน                       
(17 คน x 2 มื้อ  x 90 บาท)              
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม             
(17 คน x 4 มื้อ  x 35 บาท)               
- คาวัสดุจัดทําเครื่องมือนิเทศ 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

3,060 
 

2,380 

 
 
 
 
 
 
 
 

5,000 

 
 
 
 

3,060 
 

2,380 
 

5,000 

  
 
 
 

3,060 
 

2,380 
 

5,000 

รวมท้ังสิ้น  329,600 10,000 339,600  339,600 
หมายเหตุ   ขอถัวจายทุกรายการ  

6. การวัดและประเมินผล 
ท่ี ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
1 รอยละของโรงเรียน ไดรับการนิเทศติดตามและ

ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา รอยละ 100 
  
 

สอบถาม/สงัเกต 
/สัมภาษณ/ดูเอกสาร 

เครื่องมือนิเทศฯ 
- แบบสอบถาม 
- แบบสังเกต 
- แบบสัมภาษณ 

2 รอยละของโรงเรียนสามารถพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาอยางเปนระบบและตอเนื่อง รอยละ 80  
 

สอบถาม/สังเกต 
/สัมภาษณ/ดูเอกสาร 

เครื่องมือนิเทศฯ 
- แบบสอบถาม 
- แบบสังเกต 
- แบบสัมภาษณ 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 7.1 ผูบริหาร ครู บุคลากรและผูเก่ียวของไดรับการนิเทศการจัดการศึกษาอยางตอเนื่อง  
 7.2 โรงเรียนไดขับเคลื่อนการจัดการศึกษาอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
 7.3 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 

               ผูเสนอโครงการ 

                (  นางจิรา  ชูชวย  ) 

                   ศึกษานิเทศก ชํานาญการพิเศษ  

                  ผูเห็นชอบโครงการ  

         (นายภานุวัชร  แกวลําหัด ) 

    รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

                            ผูอนุมัติโครงการ                                                                               

           (นายสมบูรณ  เรืองแกว ) 

         ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
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โครงการ    พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ กิจกรรมการจัดการเรียนรู    
    แบบ Active Learning ผานกระบวนการทํางานแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน  
    (Peer-Assisted Learning) 
แผนงาน  พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

สนองนโยบายสวนกลาง        ยุทธศาสตรศธ. ขอท่ี 1       นโยบายสพฐ.  ขอท่ี 2, 3, 4       

สนองนโยบาย สพม.12            กลยุทธท่ี 2, 3       จุดเนนดานผูเรียน , ครูและบุคลากร 

    ทางการศึกษา       ตัวชีว้ัดท่ี 16, 36 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ผูรับผิดชอบโครงการ  นางจิรา  ชูชวย  

ลักษณะโครงการ  ตอเนื่อง 
ระยะเวลาดําเนินการ  ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. 
หลักการและเหตุผล 
           นโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของประเทศไทย กําหนดใหการจัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานปรับกรอบความคิดหลักโดยการยกระดับความสามารถของครู
ใหมีความสามารถในการออกแบบหลักสูตร พัฒนาการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ สงเสริม   การใช
เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะเกิดข้ึนได ขาราชการและบุคลากรภายในสถานศึกษาจะตองไดรับการ
พัฒนาเทคนิค วิธีการในการจัดการเรียนการสอน ขาราชการครูตองสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได
ตรงตามวัตถุประสงคและตัวชี้วัดของกลุมสาระการเรียนรูหรือพัฒนาใหเกิดความรู  ทักษะ เพ่ือผูเรียน 
มีพัฒนาการทางการเรียนรูและคุณภาพการศึกษาดีข้ึน ดังท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนดนโยบายการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี โดยกําหนดกรอบทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานตามยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561-2580 ซ่ึงประกอบดวย โครงการตาง ๆ ตามนโยบายของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 จากแนวคิดขางตน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีความสนใจท่ีจะพัฒนา 
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ Active Learning เพ่ือสงเสริมทักษะ 
ในศตวรรษท่ี 21 ผานกระบวนการทํางานแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน (Peer-Assisted Learning) เปนแนวทางและ
เครื่องมือในการพัฒนา ยกระดับคุณภาพการศึกษาแกครูผูสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนโดยการจัดอบรม 
เชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

2.  วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือใหผูเขารับการอบรมมีความรูความสามารถในการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 
Active Learning 
       2.2 เพ่ือใหผูเขารับการอบรมสามารถนําความรู แนวคิด และเทคนิคตางๆไปปรับใช  ในการออกแบบ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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3.  เปาหมาย 
   3.1 ดานปริมาณ  
       ครูผูสอนภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-6 จํานวน 50 คน 
   3.2 ดานคุณภาพ 
  ผู เขารับการอบรมมีความรูความสามารถในการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู    
แบบ Active Learning และนําความรู แนวคิดและเทคนิคตางๆไปปรับใชในการออกแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4. การดําเนินงาน 

ท่ี ข้ันตอนกิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1 ข้ันเตรียมการ 

- ประชุมคณะทํางาน/วิทยากร 

- กําหนดวันเวลา และสถานท่ีในการอบรม 

- ประสานงานติดตอวิทยากร 

- จัดทําหลักสูตร/เอกสาร 

 

ตุลาคม 2562 

 

นางจิรา  ชูชวย 

และคณะ 

2 ข้ันดําเนินการ 

- แจงหนังสือถึงโรงเรียน 

- ดําเนินการอบรม จํานวน 3 ครั้ง ๆ ละ 2 วัน

(ธันวาคม 2562, เมษายน 2563, สิงหาคม 2563) 

 

พฤศจิกายน 2562       

– สิงหาคม  2563 

 

นางจิรา  ชูชวย 

และคณะ 

3 ข้ันติดตามผลและจัดทํารายงาน 

- ประเมินผลการดําเนินงาน 

- สรุป/จัดทํารายงาน 

 

กันยายน 2563 

 

นางจิรา  ชูชวย 

และคณะ 
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5. รายละเอียดการใชงบประมาณ    
 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน จํานวน 180,500 บาท  

ท่ี 
 

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
 

รวม ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม 

1 ขั้นเตรียมการ 

ประชุมคณะกรรมการจัดทําหลักสตูร 

จํานวน 20 คน 

- คาอาหารกลางวัน                        

(20 คน x 1 มื้อ  x 90 บาท)               

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม             

(20 คน x 2 มื้อ  x 35 บาท)                

- คาจัดทําเอกสารประกอบการอบรม  

(50 เลม x 80 บาท) 

- คาวัสดุ/อุปกรณ (ฝกปฏิบัติ)  

 

 

 

 

 

 

 

1,800 

 

1,400 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,000 

 

15,000 

 

 

 

1,800 

 

1,400 

 

4,000 

 

15,000 

  

 

 

1,800 

 

1,400 

 

4,000 

 

15,000 

2 ขั้นดําเนินการ  

- คาตอบแทนวิทยากร 

(3 คน x 42 ชม. x 600 บาท)  

- คาอาหารกลางวัน 

(50 คน x 6 มื้อ x 90 บาท) 

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 

(50 คน x 12 มื้อ x 35 บาท) 

- คาอาหารเย็น 

(50 คน x 3 มื้อ x 90 บาท) 

- คาพาหนะการเดินทางวิทยากร 

(3 คน x 3 ครั้ง x 2,000 บาท) 

 

75,600 

 

 

 

 

27,000 

 

21,000 

 

13,500 

 

18,000 

 

  

75,600 

 

27,000 

 

21,000 

 

13,500 

 

18,000 

 

  

75,600 

 

27,000 

 

21,000 

 

13,500 

 

18,000 

 

3 ขั้นติดตามผลและจัดทํารายงาน 

- คาอาหารกลางวัน                        

(20 คน x 1 มื้อ  x 90 บาท)               

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม             

(20 คน x 2 มื้อ  x 35 บาท)                

  

 

1,800 

 

1,400 

 

 

 

 

 

 

1,800 

 

1,400 

  

 

1,800 

 

1,400 

 รวมทั้งส้ิน 75,600 85,900 19,000 180,500  180,500 

 หมายเหตุ  ขอถัวจายทุกรายการ 
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6. การวัดและประเมินผล 
ท่ี ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
1 รอยละของผูเขารับการอบรมมีความรู

ความสามารถในการออกแบบ การจัด

กิจกรรมการเรียนรูแบบ Active 

Learning รอยละ 100 

ประเมินความรู ความสามารถ 

 

แบบประเมิน ความรู 

ความสามารถ 

2 รอยละของผูเขารับการอบรมสามารถ
นําความรู แนวคิดและเทคนิคตางๆ  
ไปปรับใชในการออกแบบการจัด
กิจกรรมการเรยีนรู รอยละ 95 

นิเทศ ติดตาม แบบนิเทศติดตาม 

3 รอยละของผูเขารับการอบรมมีความ
พึงพอใจตอหลักสูตรการอบรม     
รอยละ 95 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 7.1 มีแผนการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ชั้น ม.1-3  
 7.2 ผูเขารับการอบรมนําแผนการจัดการเรียนรูไปปรับใชในโรงเรยีนของตนเอง 
 7.3 ลดภาระครูผูสอนในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู 
 7.4 โรงเรียนท่ีมีความสนใจสามารถนําไปปรับใชไดตามบริบทของโรงเรียน 
 
 
 

               ผูเสนอโครงการ 
              (  นางจิรา  ชชูวย  ) 
                   ศึกษานิเทศก ชํานาญการพิเศษ  

                  ผูเห็นชอบโครงการ  
         (นายภานุวัชร  แกวลําหัด ) 
    รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

                            ผูอนุมัติโครงการ                                                                               
           (นายสมบูรณ  เรืองแกว ) 
         ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
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โครงการ    พัฒนาศักยภาพนักเรียนในการจัดทําคลิปวิดีโอและสื่อประชาสัมพันธงานศิลปหตัถกรรม 
   นักเรียนระดับชาติ ครั้งท่ี 69 ปการศึกษา 2562  
แผนงาน   พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
สนองนโยบายสวนกลาง  O ยุทธศาสตรศธ. ขอท่ี 1, 2   O นโยบายสพฐ. ขอท่ี 3    
สนองนโยบาย สพม.12  O กลยุทธท่ี 2, 4  O จุดเนนดานผูเรียน  O ตัวชี้วัดท่ี 15, 28, 30, 48หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวรณิดา อินนุพัฒน  
ลักษณะโครงการ ใหม 
ระยะเวลาดําเนินการ พฤศจิกายน  2562 – มีนาคม 2563 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 ดวยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดมอบหมายใหจังหวัดนครศรีธรรมราช      
โดยสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขต 1, เขต 2, เขต 3, เขต 4 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12  และศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมเปนเจาภาพจัดงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งท่ี 69 ปการศึกษา 2562 ไดกําหนดจัดกิจกรรมดังกลาว ระหวาง 
วันท่ี 6 – 8 มกราคม 2563  ซ่ึงสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 รับผิดชอบจัดการแขงขัน 
ในระดับมัธยมศึกษา  โดยมีการแขงขัน 22 ศูนย  11 สนาม มีโรงเรียนเปนเจาภาพการแขงขัน จํานวน 9 โรงเรียน  
ไดแก  1) โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  2) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต  3) โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช  4) โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 5) โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  6) โรงเรียน
ปากพนัง  7) โรงเรียนทาศาลาประสิทธิ์ศึกษา  8) โรงเรียนทุงสง  9) โรงเรียนโยธินบํารุง 
 ท้ังนี้ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีแนวคิดในการพัฒนาศักยภาพนักเรียน 
ในการจัดทําคลิปวิดีโอและสื่อประชาสัมพันธงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งท่ี 69 ปการศึกษา 
2562 ในแตละสนามแขงขัน เพ่ือฝกใหนักเรียนใชสื่อและความสามารถนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน
สูงสุดในอนาคตขางหนา ตลอดจนเปนชองทางในการประชาสัมพันธการจัดกิจกรรมดังกลาว 

2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือเสริมสราง ความรู ทักษะ ในการจัดทําคลิปวิดีโอ และสื่อประชาสัมพันธใหแกนนํานักเรียนในสังกัด 
 2.2. เพ่ือเผยแพร ประชาสัมพันธ กิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งท่ี 69        
ปการศึกษา 2562 
 2.3 เพ่ือยกยอง เชิดชูเกียรติ และสรางขวัญกําลังใจใหแกเด็กและเยาวชน ในการจัดทําสื่อสรางสรรค 

3. เปาหมาย 
 3.1 ดานปริมาณ 
      3.1.1 จัดอบรมนักเรียนแกนนํา และครูท่ีปรึกษา จากโรงเรียนท่ีสนามแขงขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาต ิครั้งท่ี 69 ปการศึกษา 2562 เพ่ือใหความรูเก่ียวกับการจัดทําสื่อ  จํานวน 50 คน ระยะเวลา 1 วัน 
      3.1.2 จัดประกวดสื่อสรางสรรคงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งท่ี 69 ปการศึกษา 2562 
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 3.2 ดานคุณภาพ 
  3.2.1 นักเรียนแกนนํามีความรู ทักษะ ในการจัดทําคลิปวิดีโอ และสื่อประชาสัมพันธ และ
สามารถนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน 
  3.2.2 มีชองทางเผยแพรประชาสัมพันธงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งท่ี 69  
ปการศึกษา 2562 ท่ีหลากหลาย และครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย 
  3.2.3 นักเรียนไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ และมีขวัยกําลังใจในการพัฒนาการจัดทําสื่อ 
ท่ีมีคุณภาพ 
 
4. การดําเนินงาน 

กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 
1. เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นางสาวรณิดา อินนุพัฒน 
2. แตงตั้ง/ประชุมคณะทํางาน/วางแผน     
การดําเนินงาน 

พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นางสาวรณิดา อินนุพัฒน 

3. แตงตั้งคณะกรรมการ/ประชุม
คณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑฯ 

ธันวาคม ๒๕๖๒ นางสาวรณิดา อินนุพัฒน 

4. ประชุมผูบริหารและผูเก่ียวของเพ่ือเตรียม
ความพรอม 

ธันวาคม ๒๕๖๒ นางสาวรณิดา อินนุพัฒน 

5. แตงตั้งคณะกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางสาวรณิดา อินนุพัฒน 
6. อบรมเชิงปฏิบัติการครูและนักเรียน ธันวาคม ๒๕๖๒ คณะทํางาน 
7. นักเรียนปฏิบัติภาคสนาม 2 – 8 มกราคม ๒๕๖๓ นักเรียนกลุมเปาหมาย 
8. นักเรียนสงผลงานเขารวมประกวด/
คัดเลือก 

มกราคม 256๓ นักเรียนท่ีสนใจ 

9. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก/ประกาศ
ผล/มอบรางวัล 

กุมภาพันธ ๒๕๖๓ คณะกรรมการ 

10.สรุปการดําเนินงาน กุมภาพันธ ๒๕๖๓ คณะทํางาน 
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5. รายละเอียดการใชงบประมาณ 
  แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน จํานวน 71,220 บาท  
ท่ี 
 

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก   

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม 
1 ประชุมคณะทํางาน 

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  
(21 คน x 35 บาท x 1 มื้อ) 

  
735 

  
735 

  
735 

2 ประชุมเตรียมความพรอม 
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  
 (21 คน x 35 บาท x 1 มื้อ) 

  
1,925 

  
1,925 

  
1,925 

3 อบรมเชิงปฏิบัติการ 
- คาอาหารวางและเครือ่งดืม่  
 (130 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 
- คาอาหารกลางวัน  
 (130 คน x 90 บาท x 1 มื้อ) 
- คาตอบแทนวิทยากร 
- คาวัสด ุ

 
 
 
 
 

18,000 

 
9,100 

 
11,700 

 

 
 
 
 
 
 

3,000 

 
9,100 

 
11,700 

 
18,000 
3,000 

  
9,100 

 
11,700 

 
18,000 
3,000 

4 การประกวดผลงาน 
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก
ผลงาน 
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  
(15 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 
- คาอาหารกลางวัน  
(15 คน x 90 บาท x 1 มื้อ) 
- เงินรางวัลการประกวดผลงาน 

 
 
 
 
 
 
 

20,000 

 
 
 

1,050 
 

1,350 
 

  
 
 

1,050 
 

1,350 
 

20,000 

  
 
 

1,050 
 

1,350 
 

20,000 
5 สรุปผลการดําเนินงาน 

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  
(21 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 
- คาอาหารกลางวัน  
(21 คน x 90 บาท x 1 มื้อ) 
- คาวัสด ุ

  
1,470 

 
 

1,890 
 

 
 
 
 
 

1,000 

 
1,470 

 
 

1,890 
1,000 

  
1,470 

 
 

1,890 
1,000 

รวมท้ังสิ้น 38,000 29,220 4,000 71,220  71,220 

 
 หมายเหต ุขอถัวจายทุกรายการ 
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6. การวัดและประเมินผล 
ท่ี ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1 ระดับความพึงพอใจของผูท่ีเก่ียวของ สังเกต/สํารวจ แบบสํารวจ 
2 จํานวนสื่อ/ผลงานนักเรียน คัดเลือก เกณฑการคัดเลือก 

 
7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
  7.1 นักเรียนมีความรู ทักษะ ในการจัดทําคลิปวิดีโอ และสื่อประชาสัมพันธ       สามารถ
นําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน 
  7.2 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีชองทางเผยแพรประชาสัมพันธงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งท่ี 69 ปการศึกษา 2562 ท่ีหลากหลาย      และครอบคลุมทุก
กลุมเปาหมาย 
  7.3 นักเรียนมีขวัญกําลังใจ และสามารถผลิตผลงานสื่อท่ีมีคุณภาพ 
 

                      ผูเสนอโครงการ 
     (นางสาวรณิดา  อินนุพัฒน) 
         นักวิชาการศึกษา ชํานาญการพิเศษ 
 

                        
 
                ผูเห็นชอบโครงการ 
     (นายภานุวัชร  แกวลําหัด) 
   รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 
                   
         ผูอนุมัติโครงการ 
     (นายสมบูรณ  เรืองแกว) 
   ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
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กลยุทธท่ี 3 
สงเสรมิพัฒนาคร ู

และบุคลากรทางการศึกษา 
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โครงการ      ปฐมนิเทศครูบรรจุใหม ตําแหนงครูผูชวย                
แผนงาน พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
สนองนโยบายสวนกลาง      ยุทธศาสตรศธ. ขอท่ี 1        นโยบายสพฐ. ขอท่ี 3, 6 
สนองนโยบาย สพม.12       กลยุทธท่ี 3       จุดเนนดานครูและบุคลากรทางการศึกษา        
              ตัวชี้วัดท่ี 34, 35, 38 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ    กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผูรับผิดชอบโครงการ      นางสาวสาคร  สุภัทรประทีป   
ลักษณะโครงการ  ใหม 
ระยะเวลาดําเนินการ       มกราคม – ธันวาคม 2563 

1.  หลักการและเหตุผล 
      เนื่องจากผูท่ีเปนครูจําเปนตองมีวินัย คุณธรรมและจิตสํานึกของความเปนครูอยูในจิตใจ  เพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานดานการเรียนการสอน เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเปนแบบอยางท่ีดีของเยาวชนและสังคม  
การปฐมนิเทศครูบรรจุใหม จึงเปนกิจกรรมท่ีสําคัญ เพ่ือสรางความรูความเขาใจใหกับผูเขามาปฏิบัติงานใหม
ท้ังในดานคุณธรรม จริยธรรม สรางจิตสํานึกของความเปนครู  รวมท้ังเพ่ือใหการปฏิบัติงานดานการจัดการ
เรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนถึงการสรางความรูความเขาใจ  ในการเตรียมความพรอม
และพัฒนาอยางเขม เพ่ือเตรียมความพรอมและเพ่ิมพูนความรู  ความสามารถ ทักษะ เจตคติ และ
บุคลิกลักษณะของครูผูชวย ดานการปฏิบัติงานในวิชาชีพครูไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนครูท่ีดีได ประกอบ
กับตามหลักเกณฑและวิธีการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม  ตําแหนงครูผูชวย  ตามหลักเกณฑและ
วิธีการท่ี ก.ค.ศ.กําหนด ตามหนังสือ สํานักงาน ก.ค.ศ.  ท่ี ศธ 0206.7/ว19  ลงวันท่ี 25 ตุลาคม 2561 
กําหนดใหหนวยงานตนสังกัดจัดใหมีการปฐมนิเทศครูผูชวยภายในสามสิบวัน นับแตวันเขาปฏิบัติหนาท่ี
ราชการ และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีครูบรรจุใหม จํานวน 200  คน  
จึงจัดโครงการนี้ข้ึน 
2. วัตถุประสงค 
  2.1  เพ่ือใหครูผูชวยมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับบทบาทหนาท่ี ระเบียบ กฎหมาย  ทักษะ  การ
ปฏิบัติงานอยางครูมืออาชีพ  ความกาวหนาในวิชาชีพ ระบบคาตอบแทน สวัสดิภาพและสวัสดิการ  ตลอดจน
คุณลักษณะครูท่ีดี 
  2.2  เพ่ือพัฒนาใหครูบรรจุใหมความรู ความประพฤติ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงคในหนาท่ีความ
รับผิดชอบตามมาตรฐานตําแหนงท่ี ก.ค.ศ.กําหนด  ใหสามารถปฏิบัติราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ  และมี
พฤติกรรมสอดคลองกับการปฏิบัติหนาท่ีราชการยุคใหม 
  2.3  เพ่ือสรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาการศึกษาใหแกครูบรรจุใหมในการทํางานอยาง
บูรณาการ 
3. เปาหมาย 
 3.1 ดานปริมาณ   
        ครูผูชวยท่ีบรรจุใหมตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2562  ถึงปจจุบัน จํานวน 200 คน  
     3.2 ดานคุณภาพ 
        3.2.1 ครูบรรจุใหมท่ีเขารวมโครงการ มีความรูความเขาใจในบทบาทหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติและ 
ผานการพัฒนาอยางเขมทุกคน 
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       3.2.2 ผูเขารวมโครงการมีคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานสงผล
ตอคุณภาพผูเรียน 
       3.2.3 ครูบรรจุใหมมีความพึงพอใจในการไดรับการปฐมนิเทศ และมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพครู 

4. การดําเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลาดําเนนิงาน ผูรับผิดชอบ 
1 จัดทําขอมูลครูบรรจุใหม มกราคม-กุมภาพันธ 

2563 
นางสาวยุพยงค  เกตุแกว  
นางสาวสาคร  สุภัทรประทีป   

2 แตงตั้งคณะทํางานวางแผนการดําเนินงาน มีนาคม 2563 นางสาวสาคร  สุภัทรประทีป   
นางสาวซาปยา  รัตนศรีสุข 

3 ประชุมคณะทํางานดําเนินงานเพ่ือวางแผน
และจัดทําหลักสูตร 

มีนาคม 2563 นางสาวสาคร  สุภัทรประทีป   

4 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการปฐมนิเทศ เมษายน 2563 คณะกรรมการ 
5 ดําเนินการปฐมนิเทศ เมษายน 2563 คณะกรรมการ 
6 สรุป/รายงานผล พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการ 

5. รายละเอียดการใชงบประมาณ    
    แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน จํานวน  84,700 บาท   

ที่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ เงินนอก 
งบประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมท่ี 1  
ประชุมคณะทํางานวางแผน/กําหนดหลักสูตร 
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  
(15 คน x 2 มื้อ x 35 บาท) 
- คาอาหารกลางวัน  
(15 คน x 1 มื้อ x 90 บาท) 

  
 

1,050 
 

1,350 

  
 

1,050 
 

1,350 

  
 

1,050 
 

1,350 

2 
 
 
 
 
 

กิจกรรมท่ี 2  ดําเนินการปฐมนิเทศและอบรมให
ความรู        
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม(ครู 200+จนท.30) 
   (230 คน x 2 มื้อ x 35 บาท)       
- คาอาหารกลางวัน 
    (230 คน x 1 มื้อ x 90 บาท) 
- คาตอบแทนวิทยากร  
  (5 ชม. x 600 บาท) 

 -คาตอบแทนวิทยากรภายนอก                           

(2 ชม. x 1,200 บาท)                                    

- คาพาหนะวิทยากร                                       

- คาจัดทําเอกสาร                                     

(230 เลม x 100 บาท)                                 

- คากระเปาเอกสาร (230 คน x 50 บาท) 

 
 
 
 
 
 

3,000 
 

2,400 

 
 

16,100 
 

20,700 
 
 
 
 
 

2,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23,000 
 

11,500 

 
 

16,100 
 

20,700 
 

3,000 
 

2,400 
 
 

2,000 
 

23,000 
 

11,500 

  
 

16,100 
 

20,700 
 

3,000 
 

2,400 
 
 

2,000 
 

23,000 
 

11,500 
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ที่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม 

3 กิจกรรมท่ี 3  สรุปผลการดําเนินงาน 1 วัน 
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม   
  (10 คน x 2 มื้อ x 35 บาท) 
- คาอาหารกลางวัน  
  (10 คน x 1 มื้อ x 90 บาท) 
- คาจัดทําเอกสาร  
  (20 เลม x 100 บาท) 

  
700 

 
900 

 
 
 
 
 

2,000 

 
700 

 
900 

 
2,000 

  
700 

 
900 

 
2,000 

 รวมท้ังสิ้น 5,400 42,800 36,500 84,700  84,700 
หมายเหตุ   ขอถัวจายทุกรายการ 

6. การวัดและประเมินผล 
ท่ี ตัวช้ีวัดความสําเร็จ    วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
1 รอยละของผูเขารวมโครงการตลอดระยะเวลา 

การพัฒนา 100 แบบประเมิน 

2 
 

รอยละของผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจ        
ในการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมาย 

80 แบบประเมิน 

3 รอยละของผูเขารวมโครงการผานการพัฒนาอยางเขม 100 แบบประเมิน 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 7.1 ผูเขารวมโครงการมีคุณลักษณะและสมรรถนะท่ีพึงประสงค 
 7.2 ผูเขารวมโครงการผานการพัฒนาอยางเขมทุกราย 
      7.3 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีผลการประเมินดานการจัดการเรียน  การ
สอนท่ีสูงข้ึน 
 7.4  มีการสรางเครือขายเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูบรรจุใหม ในสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

                                    ผูเสนอโครงการ 
                                                                    (นางสาวสาคร  สุภัทรประทีป) 
      นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการพิเศษ 
 

                 ผูเห็นชอบโครงการ 

                                    (นายภานุวัชร  แกวลําหัด) 
                                       รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

 

                                                                 ผูอนุมัติโครงการ 
                                                                    (นายสมบูรณ  เรืองแกว) 
           ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12                                           
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โครงการ      พัฒนาศักยภาพการทํางานเปนทีม “รวมพลังสรางสรรคเขตพ้ืนท่ีการศึกษา     
   กาวไกล  การศึกษาไทยกาวหนา” 
แผนงาน พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
สนองนโยบายสวนกลาง     ยุทธศาสตรศธ. ขอท่ี 1         นโยบายสพฐ. ขอท่ี 3, 6  
สนองนโยบาย สพม.12     กลยุทธท่ี 3     จุดเนนดานครูและบุคลากรทางการศึกษา   
             ตัวชี้วัดท่ี 34, 35, 37 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวสาคร  สุภัทรประทีป 
ลักษณะโครงการ ใหม 
ระยะเวลาดําเนินการ เมษายน  – กันยายน 2563 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
๑. หลักการและเหตุผล 

 การบริหารจัดการศึกษาของ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 และการบริหาร

จัดการการศึกษาของสถานศึกษา จําเปนตองดําเนินไปพรอมกัน โดยจะตองมีความสอดคลองเชื่อมโยงและ

สัมพันธกันท้ังระบบ ซ่ึงจะสงผลตอความเขมแข็งและความสําเร็จในการจัดการศึกษาในภาพรวม และการ

ดําเนินการดังกลาว มีการวางแผนรวมกันท้ังระบบ โดยเนนความเชื่อมโยงสอดคลองกับนโยบาย ยุทธศาสตร 

และกลยุทธขององคกรท่ีเก่ียวของทุกระดับ จะตองรวมกันทํางานพัฒนาคน พัฒนางาน  เปนทีมงานท่ีเขมแข็ง 

เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการใหบริการรวมท้ังมีความรูความเขาใจเก่ียวกับระเบียบ  และแนวทางในการปฏิบัติงาน

ตามหนาท่ีทุกกลุมงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และตาม พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ี

แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา๒๐ ใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหาร และการจัดการศึกษา

ท้ังดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล    และการบริหารงานท่ัวไป ไปยังคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามีหนาท่ีพิจารณาใหความเห็นชอบสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารงานบุคคล ระเบียบหลักเกณฑ

และวิธีการท่ี ก.ค.ศ.กําหนด ดังนั้น เพ่ือใหบรรลุผลตามเจตนารมณแหง พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 

๒๕๔๕ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพผูบริหาร

สถานศึกษาข้ึน   

2. วัตถุประสงค  
 2.๑ เพ่ือใหผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  ไดรับการ
พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการศึกษาใหมีความรูความเขาใจ ในแนวทางการบริหารจัดการและการ
ติดตอประสานงาน รวมท้ังการแลกเปลี่ยนเรียนรูการปฏิบัติงานท้ัง ๔ ดาน  
          2.๒  เ พ่ือใหผูบริหารสถานศึกษา เปนผู ท่ี มีสมรรถนะในการใหบริการติดตอประสานงาน          
ติดตาม  ดูแลการดําเนินงานในระดับสถานศึกษาระดับสหวิทยาเขต ระดับกลุมสหวิทยาเขตและระดับ   
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพ 
 2.3  เพ่ือสรางความสามัคคีในหมูคณะ  เกิดประโยชนสูงสุดตอการจัดการศึกษา 
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๓.  เปาหมาย           
  3.1 ดานปริมาณ 
                  - ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน  จํานวน  98  คน 
                  - ผูบริหารการศึกษาในสังกัด   จํานวน  2  คน   
                  - ผูอํานวยการกลุมใน สพม.12 ทุกกลุม/หนวย  จํานวน  10  คน 
                  - คณะทํางาน   20  คน 
                   รวมท้ังสิ้น  130  คน    
             3.2 ดานคุณภาพ 
   ผูเขารวมโครงการ  มีความรูและนําแนวคิด ประสบการณ ความรูจากการศึกษาดูงาน ไปปรับใช        
ในการบริหารจัดการศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพสูงยิ่งข้ึน  และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาใหไดมาตรฐาน   

๔. การดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอน 
ระยะเวลา

ดําเนนิงาน 

ผูรับผิดชอบ 

๑ 

 

 

 

2 

 

3 

 

 

 

 

กิจกรรมท่ี ๑ ประชุมชี้แจงทําความเขาใจกับประธาน   

สงเสริมประสิทธิภาพ/ประธานสหวิทยาเขต/ประธานกลุม      

สหวิทยาเขต  เสนอโครงการพัฒนาศักยภาพผูบริหาร

สถานศึกษา เพ่ือขอใชงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 

ประจาํปงบประมาณ ๒๕๖2    

กิจกรรมท่ี 2 ประชุมผูบริหารสถานศึกษา/ผูบริหาร

การศึกษา/ผอ.กลุม ในสังกัดทุกกลุม เพ่ือซักซอม         

ความเขาใจการเดินทางไปศึกษาดูงาน 

กิจกรรมท่ี 3 ศึกษาดูงานโรงเรียนตนแบบ              

โรงเรียนสุจรติ  โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง                    

เพ่ือพัฒนาศักยภาพผูบริหารสถานศึกษา                  

จํานวน  4  วัน                                                        

- แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน                                 

- ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน                               

- ติดตอสถานท่ีดูงาน                                              

- ดําเนินการศึกษาดูงาน                                           

- สรุป/รายงานผล 

มีนาคม ๒๕๖3 

 

 

 

เมษายน 2563 

 
 

พฤษภาคม –  

กันยายน ๒๕๖3 

 

 

 

ผอ.สพม./รอง ผอ.สพม. 

 

 

 

ผอ.สพม./รอง ผอ.สพม. 

 

น.ส.สาคร  สภุัทรประทีป

น.ส.ซาปยา  รัตนศรีสุข  

และคณะทํางาน 

 

 

 

แผนปฏบิตักิารประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3   สํานกังานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต  ๑๒        85 
 



 

๕. รายละเอียดการใชงบประมาณ   
      แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน จํานวน 883,000 บาท   

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก       

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม 
1 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

กิจกรรมท่ี 1  
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม   
 (20 คน X 1 มื้อ X 35 บาท) 
- คาอาหารกลางวัน  
 (20 คน X 1 มื้อ X 90 บาท) 
กิจกรรมท่ี 2   
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  
  (130 คน X 2 มื้อ X 35 บาท) 
- คาอาหารกลางวัน  
  (130 คน X1 มื้อ X 90 บาท) 
กิจกรรมท่ี 3   
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  
   (130 คน x 8 มื้อ x 50บาท) 
- คาอาหาร (เชา กลางวัน เย็น)  
   (130 คน x 4 วัน x 650 บาท) 
- คาท่ีพัก (130 คน x 3 คืน x 850 บาท) 
- คาเชารถโดยสารไมประจําทางเหมาจาย 
 (2 คนั x 4 วัน x 15,000 บาท) 
- คาของท่ีระลึก 
- คาวัสดุจัดกิจกรรม 
กิจกรรมท่ี 4   
สรุป/ประเมินผล 
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
(20 คน x 2 มื้อ x 35 บาท) 
- คาอาหารกลางวัน  
(20 คน x 1 มื้อ x 90 บาท) 

 
 
 
 

 
700 

 
1,800 

 
 

9,100 
 

11,700 
 
 

52,000 
 

338,000 
 

331,500 
120,000 

 
 
 
 
 

1,400 
 

1,800 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,000 
10,000 

 
700 

 
1,800 

 
 

9,100 
 

11,700 
 
 

52,000 
 

338,000 
 

331,500 
120,000 

 
5,000 

10,000 
 
 

1,400 
 

1,800 

  
700 

 
1,800 

 
 

9,100 
 

11,700 
 
 

52,000 
 

338,000 
 

331,500 
120,000 

 
5,000 

10,000 
 
 

1,400 
 

1,800 

 รวมท้ังสิ้น  868,000 15,000 883,000  883,000 
หมายเหตุ      ขอถัวจายทุกรายการ 
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6. การวัดและประเมินผล 

ท่ี ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 

1 ผูบริหารสถานศึกษา/ผูอํานวยการกลุม   

ท่ีเขารวมโครงการ ไดรับการพัฒนาตาม

ศักยภาพทุกคน  

รายงานการประเมินผล   

การพัฒนาศักยภาพ 

แบบรายงานการประเมินผล   

การพัฒนาศักยภาพ 

2 ผูบริหารสถานศึกษา/ผูอํานวยการกลุม    

มีภาวะผูนําทางวิชาการ สามารถคิด 

วางแผน และดําเนินการในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาไดทุกคน 

ประเมินการมีสวนรวม     

ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู

และศึกษาดูงาน 

แบบสังเกตการมีสวนรวม 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ผูบริหารสถานศึกษา/ผูอํานวยการกลุมในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  
สามารถนําความรูท่ีไดจากการการพัฒนาศักยภาพไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีคุณภาพ 
 

 

         ผูเสนอโครงการ 
            (นางสาวสาคร  สุภัทรประทีป) 
        นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการพิเศษ 
 
 
         ผูเห็นชอบโครงการ 
     (นายภานุวัชร  แกวลําหัด) 
        รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 
 
         ผูอนุมัติโครงการ 
      (นายสมบูรณ  เรืองแกว) 
          ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
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โครงการ         พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา “งานไดผล คนสําราญ องคกรสําเร็จ”    
แผนงาน พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
สนองนโยบายสวนกลาง  O ยุทธศาสตรศธ. ขอท่ี 1 O นโยบายสพฐ. ขอท่ี 3, 6 
สนองนโยบาย สพม.12       กลยุทธท่ี 3      จุดเนนดานครูและบุคลากรทางการศึกษา  
                  ตัวชีว้ัดท่ี 34, 35 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวสาคร  สุภัทรประทีป   
ลักษณะโครงการ ใหม 
ระยะเวลาดําเนินการ สิงหาคม-ตุลาคม 2563 

1. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเปนปจจัยท่ีองคกรใหความสําคัญอยางยิ่ง เพราะทรัพยากรบุคคล
เปรียบเสมือนสินทรัพยท่ีทรงคุณคามากท่ีสุดขององคกร เปนกลยุทธหนึ่งท่ีสามารถสรางความไดเปรียบ            
เชิงการแขงขันขององคกร การนําเทคนิคเครื่องมือตางๆ มาใชในการบริหารทรัพยากรบุคคล เชน การบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคลโดยใชทักษะเปนพ้ืนฐาน (Skill based Human Resource Management)  
การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) และการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยใช
สมรรถนะเปนพ้ืนฐาน (Competency-based Human Resource Management) เปนตน  โดยเฉพาะ
สมรรถนะ (Competency)  จะเปนเครื่องมือพ้ืนฐานในการบริหารทรัพยากรบุคคลดานอ่ืนๆ ท้ังการบริหาร
จัดการผูมีความสามารถสูงการบริหารผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาความกาวหนา  ตามสายวิชาชีพ การนํา
สมรรถนะมาประยุกตใชในการบริหารทรัพยากรบุคคลนั้น จะชวยใหองคกร  ไดบุคลากรท่ีสามารถปฏิบัติงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ และไดผลการปฏิบัติงานตรงตามวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร  

           สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ทางการศึกษา “งานไดผล คนสําราญ องคกรสําเร็จ”  เพ่ือใหการบริหารทรัพยากรบุคคลเปนไปอยาง     มี
ประสิทธิภาพ ขาราชการและลูกจาง ปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ 
2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาใหมีสมรรถนะท่ีสูงข้ึน มีพลังในการปฏิบัติงาน            
ไดอยางมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
 2.2 เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรมีขวัญและกําลังใจ มีความสุขในการปฏิบัติงาน มีทัศนคติท่ีดีตองาน 
หนวยงาน ผูบริหาร เพ่ือนครู เพ่ือนรวมงาน ผูมาใชบริการ พรอมท้ังมีความสามัคคีในองคกร  เปนแบบอยาง 
ท่ีดีแกสังคม 
3. เปาหมาย 
     3.1 ดานปริมาณ   
             ขาราชการและลูกจางในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  จํานวน  60  คน 
      3.2 ดานคุณภาพ 
              ขาราชการและลูกจางในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ปฏิบัติงานไดอยาง    มี
คุณภาพและเปนท่ีพึงพอใจแกผูมารับบริการ และมีความสามัคคีกัน 
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4 . การดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม / ข้ันตอน ระยะเวลาดําเนนิงาน ผูรับผิดชอบ 
1 
2 
3 
4 
5 

แตงตั้งคณะกรรมการ/ผูรับผิดชอบ 
ประชุมคณะกรรมการ 
ประชุมสัมมนา 
ศึกษาดูงาน 
สรุปผลการดําเนินงาน 

สิงหาคม 2563 
สิงหาคม 2563 
กันยายน 2563 
กันยายน 2563 
ตุลาคม 2563 

นางสาวสาคร สุภัทรประทีป 
และคณะทํางาน 

 

5. งบประมาณ  
     แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน จํานวน 515,200 บาท  

ที่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมท่ี 1 ประชุมคณะกรรมการ 
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  
(20 คน x 1 มื้อ x 35 บาท) 
- คาอาหารกลางวัน  
(20 คน x 1 มื้อ x 90 บาท) 

  
700 

 
1,800 

  
700 

 
1,800 

  
700 

 
1,800 

2 กิจกรรมท่ี 2  ประชมุสมัมนา 1 วัน 
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  
(60 คน x 2 มือ้ x 50 บาท) 
- คาอาหารกลางวัน  
(60 คน x 1 มื้อ x 250 บาท)  
- คาตอบแทนวิทยากร  
(7 ชม. X 600 บาท) 
- คาเอกสาร (60 คน X 150 บาท ) 

 
 
 

 
 

4,200  
 

 
6,000 

 
15,000 

 

 
 
 
 

 
 
 

9,000 

 
6,000 

 
15,000 

 
4,200 

 
9,000 

  
6,000 

 
15,000 

 
4,200 

 
9,000 

3 กิจกรรมท่ี 3  ศึกษาดูงาน 4 วัน 
- คาอาหาร (เชา กลางวัน เย็น)   
(60 คน x 650 บาท x 4 วัน) 
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  
(60 คน x 8 มื้อ x 50 บาท) 
- คาท่ีพัก (3 คืน X 60 คน X 850 บาท) 
- คาเชารถโดยสารไมประจําทางเหมาจาย  
(2 คัน x 15,000 บาท x 4 วัน)   
- คาของท่ีระลึก 
- คาวัสดุจัดกิจกรรม 

  
156,000 

 
24,000 

 
153,000 
120,000 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

17,000
6,000 

 
156,000 

 
24,000 

 
153,000 
120,000 

 
17,000 
6,000 

  
156,000 

 
24,000 

 
153,000 
120,000 

 
17,000 
6,000 

4 กิจกรรมท่ี 4 สรุป/ประเมินผล 
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  
(20 คน x 1 มื้อ x 35 บาท) 
- คาอาหารกลางวัน  
(20 คน x 1 มื้อ x 90 บาท) 

  
700 

 
1,800 

  
700 

 
1,800 

  
700 

 
1,800 

 รวมท้ังสิ้น 4,200 479,00 32,000 515,200  515,200 

หมายเหตุ  ขอถัวจายทุกรายการ 
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6. การวัดและประเมินผล 

ท่ี ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
1 
2 

ระดับความสําเร็จและคุณภาพการปฏิบัติงาน 
ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ประเมิน 
สํารวจ 

แบบประเมิน 
แบบสํารวจ 

         
7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 7.1 บุคลากรทุกคนในสํานักงานมีสมรรถนะท่ีสูงข้ึน มีพลังในการปฏิบัติงานไดอยางมีคุณภาพ
มาตรฐาน 
 7.2 บุคลากรในสํานักงานมีขวัญและกําลังใจ มีความสุขในการปฏิบัติงาน มีทัศนคติท่ีดีตองาน 
หนวยงาน ผูบริหาร เพ่ือนครู เพ่ือนรวมงาน ผูมาใชบริการ พรอมท้ังมีความสามัคคีในองคกร เปนแบบอยางท่ี
ดีแกสังคม 
 
                ผูเสนอโครงการ 
     (นางสาวสาคร  สุภัทรประทีป) 
          นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการพิเศษ 
 

                ผูเห็นชอบโครงการ 
      (นายภานุวัชร  แกวลําหัด) 
   รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 

                 ผูอนุมัติ โครงการ 
      (นายสมบูรณ  เรืองแกว) 
     ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
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โครงการ      จัดทําแผนอัตรากําลังเพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงาน 

                                เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา                               

แผนงาน    พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

สนองนโยบายสวนกลาง O ยุทธศาสตรศธ. ขอท่ี 1 O นโยบายสพฐ. ขอท่ี 6                          สนอง

นโยบาย สพม.12 O กลยุทธท่ี 3   O จุดเนนดานการบริหารจัดการ   O ตัวชี้วัดท่ี  39 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กลุมบริหารงานบุคคล   

ผูรับผิดชอบโครงการ นางพาตวรรณ  ปรุเขตต  

ลักษณะโครงการ ใหม 

ระยะเวลาดําเนินการ มกราคม - กันยายน 2563 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

 ปจจุบันไมวาภาครัฐหรือเอกชนใหความสําคัญกับ “คน” หรือ “กําลังคน” เพราะถือวาคนเปน

ทรัพยากรอันมีคาท่ีสุดเปนทุนมนุษย (Human Capital) ท่ีสงผลใหหนวยงานประสบความสําเร็จตามเปาหมาย 

กําลังคนเปนทรัพยากรท่ีมีชีวิตจิตใจ และไมสามารถนํามาทดแทนกันไดในลักษณะท่ีมีความสามารถเทากัน

แบบคนตอคน เนื่องจากศักยภาพของคนแตละคนมีความแตกตางกัน ดังนั้น หัวใจสําคัญในการดําเนินงานของ

หนวยงานจึงข้ึนอยูกับ “คุณภาพของคนและจํานวนกําลังคนท่ีเหมาะสม”   การเตรียมความพรอมโดยการ

วางแผนกําลังคน ในจํานวนและสมรรถนะท่ีเหมาะสมใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของสวนราชการ (Strategic 

Alignment) จึงเปนภารกิจท่ีสําคัญของการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของสวนราชการตาง ๆ  

 ดังนั้น สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  จึงกําหนดใหสถานศึกษาทุกโรง 

มีแผนอัตรากําลังเพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคล ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ กลาวคือ กําลังคนมีขนาดและ

สมรรถนะท่ีเหมาะสมสอดคลองกับการบรรลุภารกิจและความจําเปนของสวนราชการ ท้ังในปจจุบันและใน

อนาคต มีการวิเคราะหสภาพกําลังคน (Workforce Analysis) สามารถระบุสวนตางดานความตองการ

กําลังคนและมีแผนเพ่ือลดสวนตางดังกลาว รวมท้ังการบูรณาการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวกับ

การจางครูผูทรงคุณคาแหงแผนดิน  โดยจางขาราชการครูท่ีเกษียณอายุราชการไปแลว มาทําการสอนตอใน

โรงเรียน ในสาขาวิชาท่ีจําเปนและขาดแคลน และการจางครูอัตราจางในสาขาวิชาตางๆท่ีขาดแคลน และเพ่ือ

เตรียมความพรอมรองรับนโยบายดังกลาว  

2.วัตถุประสงค 

          ๒.๑ เพ่ือใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีแผนอัตรากําลังเพ่ือการบริหารทรัพยากร

บุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ 

          ๒.๒ เพ่ือใหสถานศึกษาท่ีมีนักเรียนไมถึง 120 คน มีอัตรากําลังครูครบชั้นตามกลุมสาระและ  ตาม

เกณฑท่ี ก.ค.ศ.กําหนด 

          ๒.๓ เพ่ือนําไปใชในการเกลี่ยอัตรากําลังและจัดสรรอัตรา  
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3. เปาหมาย 

 ๓.๑ ดานปริมาณ 

           3.1.1 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาทุกโรง มีแผนอัตรากําลัง เพ่ือการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล  

           3.1.2 สถานศึกษามีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจําตามเกณฑ   

ท่ี ก.ค.ศ.กําหนด 

     ๓.๒ ดานคุณภาพ 

            3.2.1 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีแผนอัตรากําลังเพ่ือการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ สงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

            3.2.2 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12  รวมกันพัฒนาการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางมีคุณภาพ 

4. การดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอน 
ระยะเวลา

ดําเนนิงาน 
ผูรับผิดชอบ 

1 แตงตั้งคณะทํางาน ศึกษา วิเคราะหขอมูล 
และจัดทํากรอบดําเนินงานโครงการ 

มกราคม 2563 นางพาตวรรณ ปรุเขตต  
น.ส.วภิาวรรณ เสมอภพ    
กลุมบริหารงานบุคคล 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนอัตรากําลัง 

เพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา  

กรกฎาคม 2563 

3 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนอัตรากําลัง
เพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
โดยรวมคิด รวมวิพากษแผนอัตรากําลัง ของ
ผูบริหารการศึกษา และผูบริหารสถานศึกษา
ในสังกัด 

สิงหาคม 2563 

4 สรุป ติดตาม ประเมินผลและรายงาน
โครงการ  

กันยายน 2563 

 

 

 

 

 

 

 

            
92        แผนปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3     สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๑๒                    
 



5. รายละเอียดการใชงบประมาณ 

        แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน จํานวน  48,200 บาท   

ที่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมท่ี 1 แตงตั้ง
คณะทํางาน  
- คาอาหารวางและเครือ่งดืม่ 
(20 คน x 2 มื้อ x 35 บาท)  
- คาอาหารกลางวัน 
(20 คน x 1 มื้อ x 90 บาท)  

  
 

1,400 
 

1,800 

  
 

1,400 
 

1,800 

  
 

1,400 
 

1,800 

2 กิจกรรมท่ี 2  ประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดทําแผน
อัตรากําลังฯ  
- คาอาหารวางและเครือ่งดืม่ 
(120 คน x 2 มื้อ x 35 บาท)  
- คาอาหารกลางวัน 
(120 คน x 1 มื้อ x 90 บาท) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

8,400 
 

10,800 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

8,400 
 

10,800 

  
 
 

8,400 
 

10,800 

3 
 

กิจกรรมท่ี 3  ประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดทําแผน
อัตรากําลังฯ โดยรวมคิด รวม
วิพากษแผนอัตรากําลัง  
ของผูบริหารการศึกษาและ
ผูบรหิารสถานศึกษาในสังกัด 
- คาอาหารวางและเครือ่งดืม่ 
(120 คน x 2  มื้อ x 35 บาท)  
- คาอาหารกลางวัน 
(120 คน x 1 มื้อ x   90 บาท) 
- คาเอกสาร,วัสดุและถาย
เอกสาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

8,400 

 
10,800 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,400 

 
 
 
 
 
 

8,400 
 

10,800 
3,400 

  
 
 
 
 
 

8,400 
 

10,800 
3,400 

4 กิจกรรมท่ี 4 สรุป ติดตาม 
ประเมินผลและรายงาน
โครงการ 
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
(20 คน x 2 มื้อ x 35 บาท)  
- คาอาหารกลางวัน 
(20 คน x 1 มื้อ x 90 บาท) 

  
 

 
1,400 

 
1,800 

  
 
 

1,400 
 

1,800 

  
 
 

1,400 
 

1,800 

รวมท้ังสิ้น  44,800 3,400 48,200  48,200 
   หมายเหตุ  ขอถัวจายทุกรายการ 
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6. การวัดและประเมินผล 

ท่ี ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการ
ประเมิน 

เครื่องมือท่ีใช 

1 รอยละ 100 ของสถานศึกษามีแผนอัตรากําลังเพ่ือการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

รายงาน แบบรายงาน 

2 รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูบริหาร
การศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา และขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มีความภาคภูมิใจในการปฏิบัติ
หนาท่ี 

สอบถาม แบบสอบถาม 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

        สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีทิศทางในการบริหารกําลังคน (ท้ังเชิงปริมาณและ

คุณภาพ) สอดคลองกับความจําเปนในการปฏิบัติภารกิจในปจจุบัน และเตรียมความพรอมสําหรับอนาคต มี

ความยืดหยุนและชวยใหสวนราชการใชกําลังคนอยางมีประสิทธิภาพ สงผลตอการยกระดับคุณภาพการศึกษา

ใหสูงข้ึน  

  

               

                ผูเสนอโครงการ 

            (นางพาตวรรณ  ปรุเขตต) 

              นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการพิเศษ 

                   ผูเห็นชอบโครงการ  

         (นายภานุวัชร  แกวลําหัด ) 

    รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

                                         

                            ผูอนุมัติโครงการ 

            (นายสมบูรณ  เรืองแกว) 

        ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
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โครงการ            อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนโครงการ 
แผนงาน    พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
สนองนโยบายสวนกลาง O ยุทธศาสตรศธ. ขอท่ี 1   O นโยบายสพฐ. ขอท่ี 6 
สนองนโยบาย สพม.12  O กลยุทธท่ี 3 O จุดเนนดานครูและบุคลากรทางการศึกษา  O ตัวชี้วัดท่ี 40 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กลุมนโยบายและแผน   
ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาววาริพินทุ  จิตตารมย  
ลักษณะโครงการ ใหม 
ระยะเวลาดําเนินการ กรกฎาคม - กันยายน 2563 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. หลักการและเหตุผล 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีหนาท่ีกําหนดนโยบายการศึกษาของเขตพ้ืนท่ี เพ่ือใหหนวยงาน     
ภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีและสถานศึกษาในสังกัด  ใชเปนแนวทางในการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดยไดกําหนดรายละเอียดทิศทางในการพัฒนา จุดเนนและตัวชี้วัดในการพัฒนาไวในแผนปฏิบัติการประจําป 
และสิ่ งสําคัญท่ีจะชวยใหการขับเคลื่อนนโยบาย สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการศึกษาได 
อยางมีคุณภาพตามแผน คือ โครงการ/กิจกรรมของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีไดบรรจุไวในแผนปฏิบัติการ
ประจําป  ซ่ึงโครงการท่ีจัดทําข้ึนตองสอดคลองเชื่อมโยงกับนโยบาย  สามารถตอบสนองนโยบายหรือ
แกปญหาของหนวยงานได  มีวัตถุประสงคเปาหมายท่ีชัดเจน รายละเอียดของโครงการตองสอดคลองและ
สัมพันธกันตั้งแตประเด็นแรกถึงประเด็นสุดทาย สามารถวัดได เขาใจไดงายโดยใชภาษาท่ีเปนท่ีเขาใจกันท่ัวไป
สะดวกตอการดําเนินงาน  สามารถนําไปดําเนินงานหรือปฏิบัติไดจริง  และติดตามและประเมินผลได 

 กลุมนโยบายและแผน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  ในฐานะหนวยงานภายใน 
ท่ีรับผิดชอบการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน  เปนหนวยรวบรวมโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ  
ของทุกหนวยภายในสํานักงาน  และตรวจสอบคุณภาพของโครงการกอนนําเสนอขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการท่ีเก่ียวของ  ไดเล็งเห็นปญหาในการเขียนโครงการของบุคลากรซ่ึงยังมี ความเขาใจท่ีหลากหลาย 
จึงไดจัดทําโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนโครงการและ    รายงานผล  เพ่ือชวยใหบุคลากร 
ในสํานักงานไดรับความรูและมีเทคนิคการเขียนโครงการท่ีมีคุณภาพยิ่งข้ึน 

2. วัตถุประสงค 
 เพ่ือพัฒนาบุคลากรสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ใหมีความรูเทคนิคการเขียนโครงการ 

3. เปาหมาย 
     3.1 ดานปริมาณ  บุคลากรสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  จํานวน 70 คน           
     3.2 ดานคุณภาพ  บุคลากรสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สามารถเขียนโครงการ
ไดอยางมีหลักการ  ชัดเจน เขาใจงายและสามารถนําไปปฏิบัติได 
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4. การดําเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม / ข้ันตอน ระยะเวลาดําเนนิงาน ผูรับผิดชอบ 
1 
 
 

2 
 

ใหความรูเรื่องเทคนิคการเขียนโครงการ 
จํานวน  1 วัน 
 
ฝกปฏิบัติการเขียนโครงการ  

 กรกฎาคม-กันยายน 2563 
 
 

กลุมนโยบายและแผน 

 

 
5. งบประมาณ  
     แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน จํานวน  25,400 บาท  
 

ที่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ รวม 

1 
 
2 
 
3 
 
4 

คาอาหารกลางวัน 
(70 คน X 1 มื้อ X 90 บาท) 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม   
(70 คน X 2 มื้อ X 35 บาท)    
คาตอบแทนวิทยากร   
(7 ชม. X 600 บาท) 
คาวัสดฝุกปฏิบัต ิ

 
 
 
 

4,200 
 
 

6,300 
 

4,900 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

10,000 

6,300 
 

4,900 
 

4,200 
 

10,000 

 6,300 
 

4,900 
 

4,200 
 

10,000 

 รวมท้ังสิ้น 4,200 11,200 10,000 25,400  25,400 
หมายเหตุ  ขอถัวจายทุกรายการ 

6. การวัดและประเมินผล 
 

ท่ี ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
1 
 

2 

รอยละของผูรับการอบรมมีความรูความเขาใจหลักการเขียน
โครงการ 
รอยละของผูรับการอบรมสามารถเขียนโครงการไดอยาง       
มีคุณภาพ 

สอบถาม 
 
ตรวจสอบ 
 
 

แบบสอบถาม 
 
แบบฝกปฏิบัติ 
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7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 7.1 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  มีแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ          
พ.ศ.2563 ท่ีมีคุณภาพ 
          7.2 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สามารถขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา             
ของเขตพ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 
 
                 ผูเสนอโครงการ 
      (นางสาววาริพินทุ  จิตตารมย) 
        นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ชํานาญการ 
 
 
                 ผูเห็นชอบโครงการ 
            (นางมันทนา  รัตนะรัต) 
              ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน 
 
  
                 ผูอนุมัติโครงการ 
       (นายสมบูรณ  เรืองแกว) 
               ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
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โครงการ            พัฒนาบุคลากรเพ่ือเตรียมความพรอมกอนเกษียณอายุราชการ  
   ประจาํป 2563 
แผนงาน พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
สนองนโยบายสวนกลาง      ยุทธศาสตรศธ. ขอท่ี 1        นโยบายสพฐ. ขอท่ี 3 
สนองนโยบาย สพม .12        กลยุทธท่ี 3     จุดเนนดานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
        ตัวชี้วัดท่ี 38 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ    กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสาวสาคร  สุภัทรประทีป     
ลักษณะโครงการ  ตอเนื่อง 
ระยะเวลาดําเนินการ  กันยายน  2563 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. หลักการและเหตุผล 
 จากนโยบายของ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีไดกําหนดจุดเนนและแนวทาง การขับเคลื่อน 
โดยนอมนํากระแสพระราชดํารัสเก่ียวกับการปฏิรูปการศึกษาของพระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัว ความวา  
“ใหครูรักเด็กและเด็กรักครู ใหครูสอนเด็กใหมีน้ําใจตอเพ่ือนไมใหแขงขันกัน  แตใหแขงกับตัวเอง  ใหเด็กท่ี
เรียนเกงกวา ชวยสอนเพ่ือนท่ีเรียนชากวา ใหครูจัดกิจกรรมใหเด็กทํารวมกัน” ดังนั้น การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง  
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ในฐานะหนวยงานตนสังกัดระดับเขตพ้ืนท่ี      
ในการบริหารจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  มีความมุงม่ันและพยายามท่ีจะผลักดันอยางตอเนื่อง        
ในการมีสวนรวมสงเสริมสนับสนุนใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการสถานศึกษา  ได
พิจารณาเห็นวาผูบริหารสถานศึกษา ท้ังผูอํานวยการ  ขาราชการครู ขาราชการตามมาตรา 38 ค.(2)  และ
ลูกจางประจํา เปนบุคลากรหลักท่ีมีบทบาทสําคัญในการบริหารจัดการ ยกระดับคุณภาพ  การมัธยมศึกษา 
ใหเปนไปตามเจตนารมณของการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  จึงไดจัดโครงการ“พัฒนาบุคลากร
เพ่ือเตรียมความพรอมกอนเกษียณอายุราชการ ประจําป 2563”  
2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือกระตุนใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจางประจํา ยึดถือปฏิบัติ     
เปนแบบอยางในการปฏิบัติงานดวยความมานะ อุตสาหะจนครบเกษียณอายุราชการ 
 2.2 เพ่ือมอบประกาศเกียรติบัตร สงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติแกขาราชการครูและลูกจางประจํา
ท่ีเกษียณอายุราชการ ประจําป 2562 
 2.3 เพ่ือประกาศยกยองเชิดชูเกียรติคุณของผูบริหารสถานศึกษา  ขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา
อ่ืนและลูกจาง ท่ีปฏิบัติหนาท่ีมาดวยความวิริยะอุตสาหะอุทิศตนเสียสละทุมเทพลังกายใจประพฤติปฏิบัติตน
เปนแบบอยางท่ีดีใหกับการมัธยมศึกษาไทย 
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3. เปาหมาย 
 3.1 ดานปริมาณ 
       3.1.1 ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด      จํานวน   98  คน   
   3.1.2 ขาราชการครู/38 ค.(2)/ลูกจาง (ครู 215 ลูกจาง 17)  จํานวน    232    คน 
   3.1.3 จนท.และคณะกรรมการจัดประชุม   จํานวน   70  คน 
   3.1.4 ผอ.กลุมในสังกัดทุกกลุม    จํานวน   10  คน 
         รวม   410    คน  
  3.2 ดานคุณภาพ  
        3.2.1 ผูเขารวมประชุม  ไดพัฒนาความรู  เพ่ิมพูนประสบการณเพ่ือนําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน 
        3.2.2 ผูเขารวมประชุม ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน และไดรับการยกยองเชิดชู
เกียรติ และประกาศเกียรติคุณ มีความภาคภูมิใจและเปนแบบอยางท่ีดีแกขาราชการครูและบุคคลท่ัวไป 
4. การดําเนินงาน 

 
ท่ี 
 

 
กิจกรรม/ข้ันตอน 

 
ระยะเวลาดําเนนิงาน 

 
ผูรับผิดชอบ 

1 

 

2 

 

3 

4 

 

5 

 

6 

7 

 

ประชุมคณะทํางานวางแผน ปรึกษาหารือ     

และเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

เก็บรวบรวมขอมูล จัดทําทําเนียบ เอกสาร     

และวีดีทัศนผูเกษียณอายุราชการ 

ประชาสัมพันธการพัฒนาบุคลากร ป 2563 

จัดเตรียมเกียรติบัตรและของท่ีระลึก           

มอบแกผูเกษียณอายุราชการ 

เชิญผูบริหารสถานศึกษา ผูอํานวยการกลุม 

ทุกกลุม ผูเกษียณอายุราชการ และแขกผูมีเกียรติ 

จัดประชุมพัฒนาบุคลากร ประจําป 2563 

สรุปรายงานผลโครงการ 

มกราคม 2563 

สงิหาคม  2563 

สิงหาคม 2563 

 

สิงหาคม-กันยายน  2563 

สิงหาคม  2563 

 

กันยายน 2563 

 

กันยายน 2563 

กันยายน 2563 

กลุมพัฒนาครูฯ 

กลุมพัฒนาครูฯ 

คณะทํางาน 

 

คณะทํางาน 

คณะทํางาน 

 

กลุมพัฒนาครูฯ 

 

คณะทํางาน 

กลุมพัฒนาครูฯ          

และคณะทํางาน 
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5. รายละเอียดการใชงบประมาณ   

 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน จํานวน 296,560 บาท  
 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก                        
งบประมา

ณ 

รวม ตอบแทน ใชสอย วัสด ุ รวม 

1 

 

 

 

 

2 

 

3 

 

4 

5 

6 

ประชุมคณะทํางาน 30 คน   

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  

(30 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 

- คาอาหารกลางวัน  

(30 คน x 90 บาท x 1 มื้อ ) 

คาของท่ีระลึก/รางวัล  

(232 คน x 800 บาท) 

คาเอกสาร   

(240 เลม x 150 บาท) 

คาจัดตกแตงสถานท่ี ซุมแสดงผลงาน        

ชอดอกไมสําหรับผูแสดง / คาวัสดุอ่ืนๆ 

คาจัดทํากรอบเกียรตบัิตร   

(232 อัน x 130 บาท) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,100 

 

2,700 

 

185,600 

 

36,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40,000 

 

30,160 

 

2,100 

 

2,700 

 

185,600 

 

36,000 

 

40,000 

 

30,160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,100 

 

2,700 

 

185,600 

 

36,000 
 

40,000 

 

30,160 

รวมท้ังสิ้น  226,400 70,160 296,560  296,560 

       หมายเหต ุ  ขอถัวจายทุกรายการ        

6. การวัดและประเมินผล 

 
ท่ี 
 

 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

 
วิธีการประเมิน 

 
เครื่องมือท่ีใช 

1 

 

 

 

ขาราชการครูและบุคลากรทางกากรศึกษา และลูกจางประจําท่ี

เกษียณอายุราชการ ท่ีไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติและประกาศ

เกียรติคุณทุกคน มีความภาคภูมิใจและเปนแบบอยางท่ีดีแก

ขาราชการและบุคคลท่ัวไป 

- สอบถาม 

 

- สังเกต 

 

 แบบสอบถาม 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
  7.1 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา ท่ีไดรับการยกยอง        เชิดชู
เกียรติและประกาศเกียรติคุณทุกคน มีความภาคภูมิใจและเปนแบบอยางท่ีดีแกขาราชการและ  บุคคลท่ัวไป 
  7.2 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือพัฒนาสมรรถนะการ
บริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
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         ผูเสนอโครงการ 

           ( นางสาวสาคร  สุภทัรประทีป) 
          นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการพิเศษ 

 
      
         ผูเห็นชอบโครงการ 
                                                    (นายภานุวชัร  แกวลําหัด)  
                                     รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 
 
                   ผูอนุมัติโครงการ 

             ( นายสมบูรณ   เรืองแกว) 
          ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
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โครงการ            เพ่ิมประสิทธิภาพดานการบริหารงานการเงิน  และการบริหารสินทรัพย                
แผนงาน พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
สนองนโยบายสวนกลาง      ยุทธศาสตรศธ. ขอท่ี 1        นโยบายสพฐ. ขอท่ี 3 
สนองนโยบาย สพม .12        กลยุทธท่ี 3    จุดเนนดานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
        ตัวชี้วัดท่ี 35 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ    กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางเนตรชนก  ศรีรัตน   
ลักษณะโครงการ  ใหม 
ระยะเวลาดําเนินการ  กันยายน  2563 
 

 

1.  หลักการและเหตุผล 

           สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  เปนสวนราชการท่ีมีหนาท่ีกํากับ ดูแล  และ
สนับสนุนสงเสริมการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ  เพ่ือใหสถานศึกษา ไดปรับปรุง 
พัฒนาการศึกษาไดตามมาตรฐานการศึกษา  และสามารถบริหารจัดการภารกิจของสถานศึกษาไดอยาง 
มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด   

    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  มีโรงเรียนในสังกัด  จํานวน  98  โรง      
มีโรงเรียนในสังกัด เปนหนวยเบิกจาย จํานวน 9 โรง  ซ่ึงโรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรผูปฏิบัติหนาท่ี
ดานการเงิน  บัญชีและพัสดุบอย  เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบขาดความรู  ความเขาใจท่ีถูกตอง  สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามีหนาท่ีตองกํากับ  ดูแล  และสงเสริม สนับสนุน ใหโรงเรียนบริหารภารกิจ  ไดถูกตองตามระเบียบท่ี
เก่ียวของ  จึงไดจัดทําโครงการอบรมเพ่ือใหความรูแกบุคลากรในสังกัดในการบริหารจัดการทางการเงิน   
และการบริหารสินทรัพย เพ่ือใหดําเนินการไดถูกตอง เกิดประโยชนสูงสุด  มีความโปรงใส  สามารถตรวจสอบ
ได ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  พ.ศ.2546 

2.  วัตถุประสงค 
 2.1  เพ่ือพัฒนา  ใหความรูเก่ียวการดําเนินการเก่ียวระเบียบ กฎหมาย  แนวปฏิบัติท่ีถูกตอง 
แกผูอํานวยโรงเรียน หรือรองผูอํานวยการโรงเรียนท่ีรับผิดชอบดานงบประมาณ  และเจาหนาท่ีพัสดุโรงเรียน 
และบุคลากรกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 
 2.2  เพ่ือพัฒนา  ใหความรูและ ฝกปฏิบัติเก่ียวกับระบบการจัดซ้ือจัดจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส แกเจาหนาท่ีพัสดุโรงเรียน ใหสามารถดําเนินการไดถูกตอง  ครบถวนทุกข้ันตอน 
 2.3  เพ่ือพัฒนา  ใหความรูและเก่ียวกับการบริหารพัสดุภาครัฐ แกเจาหนาท่ีพัสดุโรงเรียน       
ใหสามารถดําเนินการไดถูกตอง  ตามระเบียบและกฎหมายท่ีกําหนด 

3.   เปาหมาย 
       3.1  ดานปริมาณ              
                      3.1.1  บุคลากรกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12  จํานวน 10 คน  
                      3.1.2  เจาหนาท่ีการเงิน  และพัสดุ  โรงเรียนในสังกัด โรงเรียนละ 2 คน จํานวน  196 คน  
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                 3.1.3  ผูอํานวยการหรือรองผูอํานวยการท่ีรับผิดชอบดานบริหารงบประมาณโรงเรียน      
ในสังกัด  จํานวน  98 คน   
       3.2  ดานคุณภาพ 

                 3.2.1 เจาหนาท่ีพัสดุ โรงเรียนดําเนินการไดถูกตองตามระเบียบ  กฎหมายท่ีเก่ียวของ    
                 3.2.2 การบริหารสินทรัพย  ของโรงเรียนในสังกัดเปนไปอยางถูกตองโปรงใส สามารถ
ตรวจสอบได 
                 3.2.3 เจาหนาท่ีพัสดุบันทึกการจัดซ้ือจัดจางในระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ   ไดถูกตอง 
                 3.2.4 สรางขวญัและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร  ลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน 

4.   การดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลาดําเนนิงาน ผูรับผิดชอบ 
1 ประชุมคณะทํางาน/กําหนดหลักสูตร    กันยายน 2563 กลุมบริหารการเงินฯ 
2 ประสานวทิยากร    กันยายน 2563 นางเนตรชนก ศรีรัตน 
4 ดําเนินการอบรม    ตุลาคม  2563 กลุมบริหารการเงินฯ 
5 สรุป/รายงานผล    พฤศจกิายน 2563 กลุมบริหารการเงินฯ 

 
5.  รายละเอียดการใชงบประมาณ   
                 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน จํานวน  256,600 บาท                                                       

ท่ี 
 

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม 

  
1 
 
 
 
 
 
2 

คาใชจายประชุมคณะทํางาน 
กําหนดหลักสูตร 
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
 (40 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 
- คาอาหารกลางวัน  
(40 คน x 90 บาท x 1 มื้อ) 
คาใชจายในการอบรม  
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
 (330 คน x 35 บาท x 6 มื้อ) 
- คาอาหารกลางวัน  
(330 คน x 90 บาท x 3 มือ้) 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

2,800 
 

3,600 
 
 

69,300 
 

89,100 
 
 

  
 

2,800 
 

3,600 
 
 

69,300 
 

89,100 
 

 
 
 
 

 
 

2,800 
 

3,600 
 
 

69,300 
 

89,100 
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ท่ี 
 

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม 

 

 
- คาตอบแทนวิทยากรพิเศษ 
- คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 2 คน 
( 2 คน x 600 บาท x 600 ช.ม.) 
- คาพาหนะวิทยากร 2 คน 
  (5,000 บาท x 2 คน) 
- คาท่ีพักวิทยากร 2 คน 
( 2 คน x 1,200 บาท x 1 คืน) 
- คาถายเอกสารเขาเลม 

5,000     
7,200 

 
 
 
 

10,000 
 

2,400 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

67,200 
 

 
5,000 
7,200 

 
10,000 

 
2,400 

 
67,200 

 

  
5,000 
7,200 

 
10,000 

 
2,400 

 
67,200 

 

 รวมท้ังสิ้น 12,200 177,200 67,200 256,600  256,600 

        หมายเหตุ   ขอถัวจายทุกรายการ    
 
6.  การวัดผลและประเมินผล 

  ท่ี             ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือ 
1 รอยละ 90 ของผูเขารวมอบรม มีความรู 

ความเขาใจเก่ียวกับระเบียบ กฎหมาย 
การเงิน การคลัง และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ   

ประเมินจากผูเขารวม
สัมมนา 
 

แบบประเมิน 

2 รอยละ 90 ของผูเขารวมอบรมเขาใจ
ข้ันตอนกระบวนการบันทึกขอมูลการจัดซ้ือ
จางในระบบ e-GP ตามพระราชบัญญัติการ
จัดซ้ือจัดจาง  และการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ.2560   

ประเมินจากผูเขารวม
สัมมนา 
 

 แบบประเมิน 

   
7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
            7.1  เจาหนาท่ีการเงิน มีความรู  ความเขาใจระเบียบ กฎหมาย และแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของ สามารถ
เบิกจายไดถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย ท่ีกําหนดไดอยางมีประสิทธิภาพ 
            7.2  เจาหนาท่ีพัสดุ  มีความรู ความเขาใจในการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในระบบจัดซ้ือจัดจาง
ภาครัฐดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ไดถูกตองทุกข้ันตอน  ทําใหสามารถบริหารสินทรัพยไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
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           7.3   ผูอํานวยการโรงเรียน  และรองผูอํานวยการท่ีรับผิดชอบในการการบริหารงบประมาณ  ทุกคน  
มีความรู  ความเขาใจในระเบียบเก่ียวกับการเงินการคลัง และพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและ การบริหารพัสดุภาครัฐ   
พ.ศ.2560  และอ่ืน ๆ ท่ีกําหนด  สามารถบริหารพัสดุ  และงบประมาณไดถูกตอง มีประสิทธิภาพ โปรงใส 
ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546   

       
 

                                   ผูเสนอโครงการ 
                                                (นางเนตรชนก   ศรีรัตน) 
                                      นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการพิเศษ 

      
                           ผูเห็นชอบโครงการ 
                                                    (นายภานุวชัร  แกวลําหัด)  
                               รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 
 
                   ผูอนุมัติโครงการ 

             ( นายสมบูรณ   เรืองแกว) 
          ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
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โครงการ            เพ่ิมประสิทธิภาพดานบริหารงานบุคคล ดานวินัยนิติการ ขาราชการครู     

   และลูกจาง ในสถานศึกษา                         
แผนงาน พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
สนองนโยบายสวนกลาง      ยุทธศาสตรศธ. ขอท่ี 1        นโยบายสพฐ. ขอท่ี 3 
สนองนโยบาย สพม .12        กลยุทธท่ี 3    จุดเนนดานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
        ตัวชี้วัดท่ี 35 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ    กลุมกฎหมายและคดี   
ผูรับผิดชอบโครงการ  นายวีระพันธ  โชติวัน 
ลักษณะโครงการ  ใหม 
ระยะเวลาดําเนินการ  มกราคม - กันยายน 256๓ 
 

 

๑.  หลักการและเหตุผล 

  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ เปนสวนราชการท่ีมีหนาท่ีกํากับ ดูแล  และ 

สนับสนุนสงเสริมการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพ่ือใหสถานศึกษา ไดปรับปรุง 

พัฒนาการศึกษาไดตามมาตรฐานการศึกษา และสามารถบริหารจัดการภารกิจของสถานศึกษาไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  เกิดประโยชนสูงสุด   

    ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เปนตนมา กระทรวงศึกษาธิการไดมีการปฏิรูปการศึกษา มีการ

ปรับเปลี่ยนโครงสรางและอํานาจหนาท่ีของหนวยงาน โดยเฉพาะการบริหารบุคคลดานวินัย/นิติการ 

มีผลกระทบ การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑไปตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี ๑๖/๒๕๖๐         

ลงวันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐  ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลและบุคลากรทางการศึกษา ในสวนกํากับ 

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาของโรงเรียนท้ัง ๙๘ โรง เปนไปอยางถูกตองและในทิศทางเดียวกัน รวมท้ัง

เพ่ือเปนการเสริมสรางมาตรการปองกันมิใหมีการกระทําผิดวินัยและเพ่ือขจัดปญหาความขัดแยงในทาง

ปกครองท่ีจะเกิด ข้ึนอันเนื่องมาจากการผิดพลาดในการปฏิบั ติหนา ท่ีราชการ จึงจัดทําโครงการ   

เพ่ิมประสิทธิภาพดานบริหารงานบุคคล ดานวินัยนิติการ ขาราชการครู  และลูกจาง ในสถานศึกษาข้ึน  

๒..  วัตถุประสงค                      

            ๒.๑  เพ่ือพัฒนาใหความรู ใหมๆเก่ียวการดําเนินการ ระเบียบ กฎหมาย และแนวปฏิบัติ  ท่ีถูกตอง

ตามหลักเกณฑ ก.ค.ศ. ลาสุด ในการบริหารงานบุคคลแกโรงเรียนขาราชการครูและลูกจางในสังกัด 

            ๒.๒  เพ่ือประชุม รับฟง สภาพปญหา และวางแนวทางแกปญหา ดานวินัย/ นิติการ ใหกับโรงเรียน 

ขาราชการครู และลูกจางในสังกัด 
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๓.   เปาหมาย 

       ๓.๑  ดานปริมาณ   ผูบริหารสถานศึกษา, ขาราชการครู และลูกจาง จํานวน ๒๐๐ คน    

       ๓.๒  ดานคุณภาพ 

                         ๓.๒.๑   โรงเรียนในกํากับ ท้ัง ๙๘ โรง สามารถดําเนินการดานวินัย/นิติการ  ไดถูกตอง

ตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ ท่ีเก่ียวของ และบังคับใชอยูในปจจุบัน    

                         ๓.๒.๒  ขาราชการครู/ลูกจาง มีความรูความเขาใจ และสามารถดําเนินการตามข้ันตอน 

ในการใชสิทธิ์ รองทุกข อุทธรณ ตามหลักเกณฑ ก.ค.ศ. ท่ีเปลี่ยนแปลงไป ทําใหไดรับสิทธิ์คุมครองอยางเสมอ

ภาคและรวดเร็วยิ่งข้ึน 

                         ๓.2.๓ เพ่ือเปนการปองกันและระงับยับยั้งคดีทางปกครองท่ีอาจเกิดจากความผิดพลาด

หรือเกิดจากทําผิดตามระเบียบหลักเกณฑในการบริหารบุคคลท่ีจะเกิดข้ึนในกาลขางหนา 

๔.   การดําเนินงาน 

 

     

 

 

 

 

 

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลาดําเนนิงาน ผูรับผิดชอบ 

๑ ประชุมคณะทํางาน/เตรียมเอกสาร

เบื้องตน 

   กุมภาพันธ ๒๕๖๓ กลุมพัฒนาครูฯ 

๒ ประสานวิทยากร    เมษายน ๒๕๖๓ นายวีระพันธ โชติวัน 

๓ เตรียมเอกสารตามจํานวนผูเขาอบรม    มิถุนายน ๒๕๖๓ คณะทํางานฯ 

๔ จัดอบรมขาราชการคร/ูลกูจางฯ    สิงหาคม ๒๕๖๓ กลุมพัฒนาครูฯ 

๕ สรปุ/รายงานผล    กันยายน ๒๕๖๓ กลุมกฎหมายและคดี   
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5. รายละเอียดการใชงบประมาณ 

       แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน จํานวน  ๕๔,000 บาท                                                                               

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใชสอย   วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมการ อบรมกฎหมายและข้ันตอน 

การดําเนินการทางวินัยแกโรงเรียนครู/

ลูกจาง                                            

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม                    

(๒๐๐ คน x ๓๕ บาท x ๒ มื้อ)                       

- คาอาหารกลางวัน                              

(๒๐๐ คน x 90 บาท x ๑ มื้อ) 

 

 

 

 

 

 

14,000 

18,000 

  

 

14,000 

18,000 

 

 

 

14,000 

18,000 

2 - คาตอบแทนวิทยากร ก.ค.ศ.                      

(๔ ช.ม. x ๖๐๐ บาท)                                

- คาเดินทางวิทยากร                          

(๑,๘๐๐ บาท x ๒ เท่ียว)  

2,400 

 

 

3,600 

 2,400 

3,600  

2,400 

3,600 

3 - คาเอกสารคูมือผูเขาอบรม                     

(200 เลม x 50 บาท) 

  10,000 10,000 
 

10,000 

 รวมท้ังสิ้น 6,000 32,000 10,000 48,000  48,000 

     หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ 

๖.  การวัดผลและประเมินผล 

  ท่ี             ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 

๑ ผลผลิต(Out puts) 
รอยละ 90 ของผูเขารับการอบรม        

มีความรูสามารถบอกและอธิบายความผิด

ทางวินัย ข้ันตอนการดําเนินการลงโทษ

ทางวินัยฯ ไดถูกตอง ทุกข้ันตอน 

 

ตรวจสอบ 

 

 

- เอกสารหลักฐาน  

- แบบทดสอบ 

2 ผลลัพธ(Out comes)                  

รอยละ 90 ของผูเขารับการอบรม        

มีความรูความเขาใจหลักเกณฑ การรอง

ทุกข การอุทธรณตามหลักเกณฑท่ี ก.ค.ศ.

กําหนด 

 

ตรวจสอบ 

 

- เอกสารหลักฐาน   

- แบบทดสอบ 
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  ๗.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

       ๗.๑  โรงเรียนในสังกัด  สามารถบริหารงานบุคคลและดําเนินการทางวินัย  ไดถูกตอง  ครบถวน  

ทุกข้ันตอน เปนไปตามหลักเกณฑท่ี ก.ค.ศ.กําหนด เกิดความเปนธรรมเปนประโยชนตอการจัดการศึกษาโดย

สวนรวม        

       ๗.๒   ขาราชการครู สามารถใชสิทธิ์  รองทุกข อุทธรณ ในเหตุคับของใจไดถูกตองรวดเร็ว และ 

เกิดความเปนธรรมในสังคมขาราชการ ครูลดปญหาความขัดแยงทางปกครอง   

       ๗.๓   ผูบริหาร ครู และลูกจาง ตระหนัก  เขาใจ ระเบียบกฎหมาย และแนวปฏิบัติท่ีถูกตอง  สามารถ

ปฏิบัติงานไดถูกตอง  โปรงใส  ปองกันการกระทําผิดและแกปญหาในขณะปฏิบัติราชการได  

  

                                                           ผูเสนอโครงการ 

                                                   (นายวีระพันธ  โชติวัน) 

                                                   นิติกร ชํานาญการพิเศษ  

      
                           ผูเห็นชอบโครงการ 

                                                    (นายภานุวชัร  แกวลําหัด)  
                              รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

 

 

                                                                                          ผูอนุมัติโครงการ 

                                                 (นายสมบูรณ   เรืองแกว) 

                             ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 
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กลยุทธท่ี 4 
สรางโอกาส ความเสมอภาค  

และความเทาเทียม  
การเขาถึงบริการทางการศึกษา 
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โครงการ     พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  
แผนงาน    พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  
สนองนโยบายสวนกลาง   O ยุทธศาสตร ศธ. ขอท่ี 1, 2 O นโยบาย สพฐ. ขอท่ี 4, 6                           
สนองนโยบาย สพม.12   O กลยุทธท่ี 4  O จุดเนนดานการบริหารจัดการ  O ตัวชี้วัดท่ี 48 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ    กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ผูรับผิดชอบโครงการ     นางสาวจิตติมา เพชรมูณีย    
ลักษณะโครงการ    ตอเนื่อง 
ระยะเวลาดําเนินการ    ตุลาคม  2562  –  กันยายน  2563 
 

1. หลักการและเหตุผล                                          
 จากยุทธศาสตรชาติ  นโยบาย ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ระบบขอมูล
สารสนเทศเปนหนึ่งในจํานวนภารกิจท่ีจะตองบริหารจัดการอยางเปนระบบ เพ่ือนําไปใชประโยชน  ในการ
วางแผน ประกอบการตัดสินใจ และการบริหารจัดการดานตางๆ รวมถึงเปนขอมูลในการพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพการศึกษา  ปจจุบันโลกเริ่มเขาสูยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ท่ีเทคโนโลยีดิจิทัลจะไมไดเปน
เพียงเครื่องมือสนับสนุนการทํางาน แตจะหลอมรวมเขากับการดํารงชีวิตของคน และจะเปลี่ยนโครงสราง
รูปแบบกิจกรรม กระบวนการใหบริการ และกระบวนการทางสังคมอ่ืน ๆ  รวมถึงการมีปฏิสัมพันธระหวาง
บุคคลไปอยางสิ้นเชิง หนวยงานจึงตองเรงพัฒนาและนําเทคโนโลยีดิจิ ทัลมาใชเปนเครื่องมือสําคัญ 
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการใหบริการตาง ๆ โดยใชขอมูลเปนฐานในการตัดสินใจ เพ่ือตอบปญหา 
เพ่ิมโอกาส  และทางเลือกในการเขาถึงและพัฒนา 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  ตระหนักในความสําคัญและความจําเปน 
ของขอมูลสารสนเทศท่ีเปนระบบ ซ่ึงจะนําไปสูการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จ 
ตามเปาหมาย  ดังนั้น เพ่ือใหไดขอมูลสารสนเทศท่ีถูกตอง ครบถวน ทันสมัย คลอบคลุมตามกลุมภารกิจ  
บุคลากรในสังกัดมีความรูสามารถบริหารจัดการขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ และขับเคลื่อน  การดําเนินงาน
ตามนโยบายพัฒนาระบบขอมูลขนาดใหญ (Big Data)  จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ 
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ข้ึน  

2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือใหมีขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาท่ีถูกตอง ครบถวน เปนปจจุบัน และครอบคลุม
ภารกิจงานในทุกดาน 
 2.2 เพ่ือใหหนวยงานและบุคลากรทางการศึกษา นําขอมูลสารสนเทศไปใชประโยชน 
ในการวางแผน และบริหารจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 2.3 เพ่ือยกระดับคุณภาพการใหบริการขอมูลสารสนเทศ ท่ีสะดวกรวดเร็ว ถูกตองและครอบคลุม
ความตองการของผูรับบริการ ท่ีมีสวนเก่ียวของท้ังภายในหนวยงาน โรงเรียนในสังกัด หนวยงานตนสังกัด 
หนวยงานอ่ืน ๆ ตลอดจนสาธารณชนท่ีสนใจท่ัวไป  
 2.4  เพ่ือพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ใหมีความรูความสามารถในการบริหารจัดการขอมูลได
อยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
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3. เปาหมาย 
 3.1 ดานปริมาณ 
  3.1.1 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีขอมูลสารสนเทศไวบริการครบ
ทุกดาน 
  3.1.2 มีสถิติของผูเขามาใชบริการระบบสารสนเทศออนไลน ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 12 ( ระบบ Info Online ) ซ่ึงใหบริการผานระบบอินเทอรเน็ตเพ่ิมมากข้ึน 

  3.1.3 ประหยัดงบประมาณของหนวยงานซ่ึงลดจํานวนกระดาษ และผูรับบริการประหยัด
คาใชจายในการเดินทางเพ่ือมาขอขอมูลไปใชประโยชน 
  3.1.4  จํานวนบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับการพัฒนา มีความรูความเขา  ในการบริหาร
จัดการขอมูลสารสนเทศ ไมนอยกวารอยละ 80  
 3.2 ดานคุณภาพ  
  3.2.1 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีขอมูลสารสนเทศท่ีถูกตอง 
ครบถวน และเปนปจจุบัน อยางเปนระบบ  
  3.2.2 ผูรับบริการท่ีมีสวนเก่ียวของท้ังภายในหนวยงาน โรงเรียนในสังกัด หนวยงาน    
ตนสังกัด หนวยงานอ่ืนๆ ตลอดจนสาธารณชนท่ีสนใจท่ัวไป ไดรับความสะดวก รวดเร็วในการสืบคนขอมูล 
เพ่ือนําไปใชประโยชนตามความตองการ 
  3.2.3  บุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับการพัฒนา สามารถนําความรูไปพัฒนางานและบริหาร
จัดการขอมูลสารสนเทศตามภารกิจท่ีรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4. การดําเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 
1 
 

2 
 

3 
4 
 

5 
6 
 

7 
8 

วิเคราะหปญหา ความตองการขอมูลขององคกร 
กําหนดขอบเขต 
ศึกษาความเปนไปไดของระบบ ท้ังในทางปฏิบัติ
และทางเทคนิค 
ประชุมคณะทํางาน เสนอผลการวิเคราะห/ศึกษา  
อบรมพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
บริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ 
รวบรวม ตรวจสอบขอมูล  
ดําเนินการปรับปรุงพัฒนาระบบฯ เพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการสารสนเทศ (ตามทางเลือก) 
ทดสอบระบบ 
ประเมินผลเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาตอไป 

ตุลาคม – พฤศจิกายน
2562  

 
 

ธันวาคม 2562  
มกราคม – มีนาคม  

2563 
มีนาคม – กรกฎาคม 2563 
สิงหาคม – กันยายน 2563 

 
กันยายน 2563 
กันยายน 2563 

กลุมสงเสริม
การศึกษาทางไกลฯ  
และคณะทาํงาน 
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5. รายละเอียดการใชงบประมาณ  
        แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน จํานวน 110,000 บาท 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ รวม ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 

ประชุมคณะทํางาน เพ่ือวิเคราะห
ปญหา ความตองการขอมูลขององคกร 
กําหนดขอบเขต / เสนอผลการศึกษา 
การวิเคราะหความตองการขอมลูและ
ระบบสนับสนุน /สรุปประเมินผล   
การดําเนินงานโครงการฯ   
จํานวน 3 ครั้งๆ ละ 1 วัน 
     - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
(30 คน x 35 บาท x 6 มื้อ) 
     - คาอาหารกลางวัน 
(30 คน x 90 บาท x 3 มื้อ) 
 
อบรมพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ
ขอมูลสารสนเทศ   จํานวน 3 
หลักสตูรๆ ละ 2 วัน  
     - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
(40 คน x 35 บาท x 4 มื้อ x 3 รุน) 
     - คาอาหารกลางวัน 
(40 คน x 90 บาท x 2 มื้อ x 3 รุน)  
     - คาตอบแทนวิทยากร  
     - คาวัสดุ/เอกสารประกอบ 
 
การปรับปรุงพัฒนาระบบ (ตาม
ทางเลือก) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25,200 

 
 
 
 
 
 
 

6,300 
 

8,100 
 
 
 
 
 
 

16,800 
 
 

21,600 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12,000 
 

20,000 
 

 
 
 
 
 
 
 

6,300 
 

8,100 
 
 
 
 
 
 

16,800 
 
 

21,600 
25,200 
12,000 

 
20,000 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

6,300 
 

8,100 
 
 
 
 
 
 

16,800 
 
 

21,600 
25,200 
12,000 

 
20,000 

รวมท้ังสิ้น 25,200 52,800 32,000 110,000  110,000 

    หมายเหตุ   ขอถัวจายทุกรายการ    
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6. การวัดและประเมินผล 
ท่ี ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
1 ระดับความสําเร็จในการปรับปรุงพัฒนาระบบขอมูล

สารสนเทศ ของหนวยงาน  
ตรวจสอบ  
/ประเมินสภาพจริง 

แบบบันทึก  
/รายงาน 

2 ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการระบบสารสนเทศ 
ออนไลน ไมต่ํากวาระดับ 3.5 

สอบถาม แบบสอบถาม 

3 รอยละ 80 ของผูท่ีไดรับการอบรมพัฒนา มีความรู
ความเขาใจในการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ 
ดวยเทคโนโลยี   

ทดสอบ แบบทดสอบ 

 
7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 7.1 บุคลากรสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  ท่ีไดรับการอบรมพัฒนา
สามารถบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศในสวนท่ีรับผิดชอบ ไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง เปนระบบ 
 7.2 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  มีระบบสารสนเทศออนไลน      (Info 
Online) ไวบริการขอมูลสารสนเทศท่ีถูกตอง ครบถวน ครอบคลุมทุกดาน อยางมีประสิทธิภาพ รองรับ
ความกาวหนาของเทคโนโลยี  และอํานวยความสะดวกในการเขาถึงขอมูลไดอยางรวดเร็ว 
 7.3 บุคลากรสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  ใชประโยชนจากระบบขอมูล
สารสนเทศ ในการวางแผน ประกอบการตัดสินใจ และปรับปรุงพัฒนาคุณภาพงานตามภารกิจหนาท่ี  
  7.4 ผูรับบริการท้ังภายในหนวยงาน โรงเรียนในสังกัด หนวยงานตนสังกัด หนวยงานอ่ืนๆ 
ตลอดจนสาธารณชนท่ีสนใจท่ัวไป มีความพึงพอใจในการใหบริการขอมูลสารสนเทศของหนวยงาน     ผาน
ระบบสารสนเทศออนไลน ของ สพม.12 (Info Online) 
  
           
            ผูเสนอโครงการ 
       (นางสาวจิตติมา  เพชรมูณีย) 
           นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ 
 
      
         ผูเห็นชอบโครงการ 
                (นายไตรรงค  สาดแว) 
    ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลฯ 
                                         

                            ผูอนุมัติโครงการ 

         (นายสมบูรณ  เรืองแกว) 

     ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
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กลยุทธท่ี 5 
จัดการศึกษาเพือ่เสริมสราง 

คุณภาพชีวิต 
ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
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โครงการ     โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) สรางสรรคมหัศจรรยไทยแลนด 4.0 
แผนงาน    พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
สนองนโยบายสวนกลาง         ยุทธศาสตร ศธ. ขอท่ี 1        นโยบาย สพฐ. ขอท่ี 5 
สนองนโยบาย สพม.12          กลยุทธท่ี 5       จุดเนนดานผูเรียน       ตัวชี้วัดท่ี 52, 56  
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ   กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา  
ผูรับผิดชอบโครงการ    นางศิริวรรณ  ชวยอักษร  
ลักษณะโครงการ    ใหม 
ระยะเวลาดําเนินการ   พฤษภาคม - กันยายน  2563  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ี สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    
ไดดําเนินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School ข้ึน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริม สนับสนุนการ
สรางเครือขายสถานศึกษา ท่ีดําเนินกิจกรรม ลด คัดแยก และนําขยะกลับมาใชประโยชน การรวบรวมขยะ 
เพ่ือสงไปกําจัดอยางถูกตอง ปลูกจิตสํานึกการลด คัดแยก และนําขยะกลับมาใชประโยชนใหม  ในสถานศึกษา 
สรางระบบการเรียนรูผานกิจกรรมตางๆ และสงเสริมการมีสวนรวมของผูเรียน  ในการจัดการขยะ 
ภายในสถานศึกษา ปลูกฝงลักษณะนิสัยรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมแกผูเรียน  เพ่ือมุงสูสถานศึกษาปลอดขยะ
อยางแทจริง และขยายผลตอจนกลายเปนสังคมรีไซเคิลตอไป 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จึงดําเนินโครงการโรงเรียนปลอดขยะZero Waste 
School สรางสรรคมหัศจรรยไทยแลนด 4.0 ข้ึน เพ่ือเปนการกระตุนและสงเสริมใหเด็ก และเยาวชนตระหนัก
ถึงความสําคัญของการมีสวนรวมในการจัดการบริหารจัดการขยะอยางถูกตอง ปลอดภัยและคุมคา ตลอดจน
การลดปริมาณขยะและการนําขยะไปใชใหเกิดประโยชน  

2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือรณรงค เสริมสรางจิตสํานึกและความรูความเขาใจถึงแนวทางในการบริหารจัดการขยะ 

ท่ีปลอดภัยตอสุขภาพ 
 2.2 เพ่ือรณรงค เสริมสรางจิตสํานึกและความรูความเขาใจถึงแนวทางในการลดปริมาณขยะ    

การแยกขยะและการนําขยะไปใชประโยชน รวมท้ังการรวบรวมขยะเพ่ือนําไปกําจัดอยางถูกวิธี    
 2.3 เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของผูเรียนในการจัดการขยะภายในสถานศึกษาและขยายผลไปสูชุมชน 

3. เปาหมาย   
3.1 ดานปริมาณ   

3.1.1 ครูผูรับผิดชอบ จํานวนโรงเรียนละ 1 คน  รวม 98 คน 
3.1.2 นักเรยีนแกนนํา จํานวนโรงเรียนละ 2 คน รวม 196 คน 

3.2 ดานคุณภาพ 
 สถานศึกษาทุกโรงมีการบริหารจัดการขยะไดอยางถูกตอง ปลอดภัยตอชีวิต ลดการใชขยะไดตาม
เปาหมาย และนําขยะไปใชประโยชนอยางคุมคา  
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4. การดําเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลาดําเนนิงาน ผูรับผิดชอบ 
1  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและจัดประชุม

วางแผน 
พฤษภาคม 2563 - กลุมสงเสริมฯ 

- กลุมนิเทศฯ 
- คณะทํางานตาม
ประกาศ 
 

2 อบรมความรูเก่ียวกับการบริหารจัดการขยะ                
ครูผูรับผิดชอบและนักเรียนแกนนํา        

มิถุนายน 2563 

3 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู/คัดเลือกวิธีปฏิบัติ                         
ท่ีเปนเลิศ (Best  Practice) 
ระดับสหวิทยาเขต จํานวน  6 กลุมสหวิทยาเขต 

กรกฎาคม 2563 

4 คัดเลือกวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best  Practice) ระดับ
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สิงหาคม 2563 

5 สรุปและรายงานผล กันยายน 2563 

 

5. รายละเอียดการใชงบประมาณ  
    แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน   จํานวน  133,100  บาท  

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม 

1 
 
 
 
 

ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน/จัดทําคูมือ 
-คาอาหารวางและเครื่องดืม่  
(20 คน x 2 มื้อ x 35 บาท)   
-คาอาหารกลางวัน                           
(20 คน x 1 มื้อ x 90 บาท)                       
-คาเอกสาร    

  
 

1,400 
 

1,800 

 
 
 
 
 

2,000 

 
 

1,400 
 

1,800 
2,000 

  
 

1,400 
 

1,800 
2,000 

2 
 

อบรมความรูเก่ียวกับการบริหารจดัการขยะ
แกครูผูรับผดิชอบและนักเรียนแกนนํา       
-คาตอบแทนวิทยากร                            
( 2 คน x 2 วัน x 6 ชม. x 600 บาท) 
 -คาอาหารวางและเครื่องดื่ม                   
( 314 คน x 2 มื้อ x 35 บาท)  
 -คาอาหารกลางวัน                              
( 314 คน x 2 มื้อ x 90 บาท)    

 
 

14,400 
 

 
 
 
 

21,980 
 

56,520 
 

  
 

14,400 
 

21,980 
 

56,520 
 

  
 

14,400 
 

21,980 
 

56,520 
 

3 
 
 
 
 
 

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู/คดัเลือกวิธีปฏิบัติ 
ท่ีเปนเลิศ (Best  Practice) 
ระดับสหวิทยาเขต จํานวน  6 กลุม  สหวิทยา
เขต ๆ ละ 3 โรงเรียน ๆ ละ 5 คน (90 คน) 

-คาตอบแทนวิทยากร  
(2 คน x 6 ชม. x 600 บาท) 
 
 

 
 
 
 

7,200 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

7,200 
 

  
 
 
 

7,200 
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ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม 

3 
 
 
 
 

-จัดทําปายไวนิล 
-จัดทําเกียรติบัตร  
-คาอาหารวางและเครื่องดืม่  
(90 คน x 2 มื้อ x 35 บาท)  
 -คาอาหารกลางวัน  
(90 คน x 1 มื้อ x 90 บาท)      

  
 
 

6,300 
8,100 

1,000 
1,500 

 
 
 

1,000 
1,500 

 
6,300 
8,100 

 1,000 
1,500 

 
6,300 
8,100 

4 แตงตั้งคณะกรรมการและคัดเลือกวิธีปฏิบัติ
ท่ีเปนเลิศ (Best  Practice)  ระดบัเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 
-คาอาหารวางและเครื่องดืม่                 
(20 คน x 2 มื้อ x 35 บาท)  
 -คาอาหารกลางวัน  
( 20 คน x 1 มื้อ x 90 บาท)    
- คาโลรางวัลชนะเลศิ  
( 3 ช้ิน x 1,500 บาท) 

 
 
 
  

 
 
 

1,400 
 

1,800 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

4,500 

 
 
 

1,400 
 

1,800 
 

4,500 

  
 
 

1,400 
 

1,800 
 

4,500 

5 สรุปและรายงานผล 
-คาอาหารวางและเครื่องดืม่  
( 20 คน x 2 มื้อ x 35 บาท)   
-คาอาหารกลางวัน  
( 20 คน x 1 มื้อ x 90 บาท)    

  
1,400 

 
1,800 

 

  
1,400 

 
1,800 

 

  
1,400 

 
1,800 

 
รวมท้ังสิ้น 21,600 102,500  9,000 133,100   133,100  

หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ 

 

6. การวัดและประเมินผล 
ท่ี ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
1 
 

2 
 

รอยละ 100 ของผูเขารับการอบรมมีความรู   
ความเขาใจในการบริหารจัดการขยะในสถานศึกษา 
รอยละ 80 ของสถานศึกษามีระบบบรหิารจัดการ
ขยะไดอยางมีคุณภาพ 
 

สอบถามความรูความเขาใจ 
 
ติดตามประเมินผล 

แบบสอบถาม 
 
แบบประเมินฯ 
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7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 7.1 โรงเรียนทุกโรงมีการบริหารจัดการขยะถูกตองตามหลักการ มีความปลอดภัยตอสุขภาพ 
 7.2 โรงเรียนทุกโรงมีระบบการคัดแยกขยะ สามารถนําขยะไปใชประโยชนและกําจัดอยางถูกวิธี     

 7.3 นักเรียนมีการเรียนรูผานกิจกรรมตางๆ และมีสวนรวมในการจัดการขยะภายในสถานศึกษา 
สามารถขยายผลไปยังชุมชนเพ่ือสรางเครือขายความรวมมือกับภาคสวนตาง ๆ 
 
 

                                          ผูเสนอโครงการ 
     (นางศิริวรรณ  ชวยอักษร) 
            นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ 
 
      
               ผูเห็นชอบโครงการ 
     (นางสาวพรทิพย  เกิดสม) 
     ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
 
      
               ผูอนุมัติโครงการ 
     (นายสมบูรณ  เรืองแกว) 
           ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
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โครงการ    โรงเรียนนาอยู นาเรียนรู สูคุณภาพ 
แผนงาน    พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
สนองนโยบายสวนกลาง  O ยุทธศาสตรศธ. ขอท่ี 1 O นโยบายสพฐ. ขอท่ี 5  

สนองนโยบาย สพม.12  O กลยุทธท่ี  5     O จุดเนนดานการบริหารจัดการ  O ตัวชี้วัดท่ี 55 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ   กลุมอํานวยการ 
ผูรับผิดชอบโครงการ   นางสาวจิราวัส   นินทะผล   
ลักษณะโครงการ    ใหม 
ระยะเวลาดําเนินการ    มีนาคม   -  ตุลาคม  2563 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล  
 สภาพแวดลอมในปจจุบัน เปนปจจัยหนึ่งท่ีสําคัญในการพัฒนาโรงเรียนใหเปนสถานท่ี ท่ีมีความ
สะอาดสวยงาม ปลอดภัย นาอยู นาเรียนรู และการจัดการศึกษาเอ้ือตอการเรียนการสอน  เพ่ือใหครู นักเรียน 
และบุคคลท่ัวไป ท่ีมาติดตอราชการมีความพึงพอใจ จึงจัดทําโครงการนี้ข้ึน เพ่ือพัฒนาโรงเรียนในสังกัดใหเปน
โรงเรียนท่ีนาอยู นาเรียนรู อยางยั่งยืน จึงตองจัดสภาพแวดลอมใหเอ้ือ  ตอการสงเสริมความรูความสามารถ
แกบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน 
๒.วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือสงเสริมโรงเรียนใหเปนสถานท่ีนาอยู นาเรียนรู มีสภาพแวดลอมท่ีสะอาด สวยงาม     
และเอ้ือตอการจัดการเรียนรู ตามหลักสูตรและการใชภาษาอังกฤษ 
 2.2 เพ่ือปลูกจิตสํานึกในการสรางระเบียบวินัย การรักษาความสะอาดใหกับนักเรียน ครู และบุคลากร 
ในโรงเรียนใหมีความสะอาด นาอยู นาเรียนรู 
 2.3 เพ่ือใหเกิดความสามัคคีรวมกันในโรงเรียน ชุมชน และสังคม 
๓. เปาหมาย 
 3.1 ดานปริมาณ     
  โรงเรียนในสังกัด  จํานวน  98  โรงเรียน 
 3.2 ดานคุณภาพ  
  3.2.1 โรงเรียนในสังกัด มีความสะอาด สวยงาม และปลอดภัย 
  3.2.2 ปลูกฝงใหบุคลากรตลอดจนนักเรียน มีความตระหนักในการพัฒนาโรงเรียน     
 ใหเกิดความสวยงาม และยั่งยืน 
  3.2.3 โรงเรียนผานเกณฑประเมินตามมาตรฐานโรงเรียนนาอยู นาเรียนรู สูคุณภาพ     
ไมนอยกวารอยละ 100 
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๔. กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน 
 

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

ผูรับผิดชอบ 

1 กิจกรรมท่ี 1 จัดทําคูมือเกณฑมาตรฐาน
โรงเรียน  นาอยู นาเรียนรู สูคุณภาพ  
- แตงตั้งคณะทํางานทบทวนเกณฑมาตรฐาน

โรงเรียนนาอยูนาเรียนรู                             

- ประชุมคณะทํางานทบทวนเกณฑมาตรฐาน                                

- ประกาศใชเกณฑมาตรฐานโรงเรียนนาอยู 

นาเรียนรู 

มีนาคม 2563 นางนิชนันท   พงษเกษมพรกุล 
นางสาวจิราวัส   นินทะผล 
และคณะทํางาน 

2 กิจกรรมท่ี 2 สรางความเขาใจเกณฑ
มาตรฐานโรงเรียนนาอยู นาเรียนในคราว
ประชุมผูบริหาร 
- จัดทําเอกสารเกณฑในคราวประชุมผูบริหาร
โรงเรียน 

เมษายน 2563 นางนิชนันท   พงษเกษมพรกุล 
นางสุจารี  สินภิบาล 
นางสาวจิราวัส   นินทะผล 

3 กิจกรรมท่ี 3 ติดตามและประเมินผล 
- แตงตั้งคณะกรรมการประเมิน                 

- ประชุมคณะกรรมการประเมิน                

- คณะกรรมการประเมินดําเนินการประเมิน                                  

- รายงานผลการประเมิน                        

- มอบเกียรติบัตรโรงเรียนผานเกณฑ

มาตรฐาน 

พฤษภาคม –  
ตุลาคม 2563 

นางนิชนันท   พงษเกษมพรกุล 
นางสาวจิราวัส   นินทะผล 
และคณะทํางาน 
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5. รายละเอียดการใชงบประมาณ  
       แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน จํานวน 81,340 บาท  

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม 

1 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 

3 
 

กิจกรรมท่ี 1 จดัทําเกณฑมาตรฐาน
โรงเรียนนาอยู นาเรยีนรู สูคุณภาพ  
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
  (22 คน x 4 มื้อ x 35 บาท)  
- คาอาหารกลางวัน 
  (22 คน x 2 มื้อ x 90 บาท)  
กิจกรรมท่ี 2  
- คาจางจัดทําเอกสารเกณฑมาตรฐาน  
เพ่ือแจกผูบริหารโรงเรียน  
  (98 เลม x 50 บาท) 
กิจกรรมท่ี 3 ติดตามและประเมินผล 
จัดประชุมกรรมการประเมินโรงเรยีนนาอยู 
นาเรียนรู สูคณุภาพ  
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
  (85 คน x 2 มื้อ x 35 บาท)  
- คาอาหารกลางวัน 
  (85 คน x 1 มื้อ x 90 บาท)  
- คาจางถายเอกสารแบบประเมิน  
  (85 ชุด x 10 บาท)  
- คาพาหนะกรรมการ 85 คน  
- คาเกียรติบัตร (98 ฉบับ x 25 บาท)  
 - คาจัดทําเอกสารสรุปโครงการ  
   (10 เลม x 250 บาท) 

  
 

3,080 
 

3,960 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,950 
 

7,650 
 
 
 

50,000 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
4,900 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

850 
 
 

2,450 
2,500 

 
 

3,080 
 

3,960 
 
 

4,900 
 
 
 
 
 

5,950 
 

7,650 
 

850 
 

50,000 
2,450 
2,500 

 

  
 

3,080 
 

3,960 
 
 

4,900 
 
 
 
 
 

5,950 
 

7,650 
 

850 
 

50,000 
2,450 
2,500 

 
 รวมท้ังสิ้น  70,640 10,700 81,340  81,340 

    หมายเหตุ   ขอถัวจายทุกรายการ    

 
6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
รอยละโรงเรียนท่ีผานเกณฑมาตรฐานโรงเรียน  นาอยู  
นาเรียนรู สูคุณภาพ 

ประเมิน แบบประเมิน 
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7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 7.1 โรงเรียนผานเกณฑมาตรฐานสิ่งแวดลอมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 7.2 นักเรียนและผูปกครองมีความพึงพอใจในสภาพแวดลอมของโรงเรียน 
       
 
                                               
                            ผูเสนอโครงการ 
     (นางสาวจิราวัส   นินทะผล) 
             นักจัดการงานท่ัวไป ปฏิบัติการ  
 
 
      

                                    ผูเห็นชอบโครงการ 
               (นางนิชนันท  พงษเกษมพรกุล) 
               ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ  
 
 
      

                              ผูอนุมัติโครงการ  
                            (นายสมบูรณ   เรืองแกว) 
                  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
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กลยุทธท่ี 6 
พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
และสงเสรมิใหทุกภาคสวน 

มีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
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โครงการ   ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
แผนงาน   พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
สนองนโยบายสวนกลาง      ยุทธศาสตร ศธ. ขอท่ี 1      นโยบาย สพฐ. ขอท่ี 6 
สนองนโยบาย สพม.12       กลยุทธท่ี 6     จุดเนนดานการบริหารจัดการ      ตัวชี้วดัท่ี 58, 60 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กลุมนโยบายและแผน 
ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาววาริพินทุ  จิตตารมย 
ลักษณะโครงการ ตอเนื่อง 
ระยะเวลาดําเนินการ กันยายน 2563 – กรกฎาคม 2564 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล  
 พระราชกฤษฎีกาว าดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๖๒           
วันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ไดยกเลิกแผนบริหารราชการแผนดินและแผนนิติบัญญัติ การจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการ ตองสอดคลองยุทธศาสตรชาติและแผนอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ และเปลี่ยนจากแผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 4 ป เปน 5 ป โดยในหวง 3 ป แรก คือ ปงบประมาณ พ.ศ.2563-2565  
 อนึ่ง แผนปฏิบัติการประจําปเปนแผนท่ีเกิดจากการนํานโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาแปลงเปนโครงการเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลเปน
รูปธรรมมากท่ีสุด และเพ่ือใหเห็นถึงกรอบทิศทาง การทํางานเชิงยุทธศาสตรของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
วาสามารถขับเคลื่อนไปสูสิ่งท่ีตองการไดมากนอยเพียงใด โดยกําหนดประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค  
ตัวชี้วัด เปาหมาย กลยุทธและเจาภาพไวอยางชัดเจน 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ซ่ึงเปนหนวยงานภายใตการกํากับดูแล 
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงไดจัดทําโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติ
การ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้ึน เพ่ือตอบสนองนโยบายการศึกษาของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ 
และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตลอดจนสงเสริมการจัดการศึกษาใหเปนไปอยางมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

2. วัตถุประสงค 
       2.1 เพ่ือกําหนดกลยุทธใหสอดคลองกับสภาพปจจุบันและนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ 
และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
       2.2  เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในการวางแผนพัฒนาการศึกษา
ของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 2.3 เพ่ือกําหนดรายละเอียดกิจกรรม/โครงการ ในการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

3. เปาหมาย 
          3.1 ดานปริมาณ 
  ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จํานวน 60 คน ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน           
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           3.2 ดานคุณภาพ 
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2564 เปนเครื่องมือในการบริหารและจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ 

4.  กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
 

1 

 

ข้ันเตรียมการ 
ประชุมวางแผนการดําเนินงาน  รวบรวม วิเคราะห 
ขอมูลสารสนเทศและนโยบายการศึกษาท่ีเก่ียวของ    

 
กันยายน 2563 

 

 
กลุมนโยบายและแผน 
 

 
2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

 

7 
 
 
 
 

8 

ข้ันดําเนินการ 
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ประชุมพิจารณา (ราง) ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด        
แนวทางการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการ /กิจกรรมและ
งบประมาณ 

ประชุมพิจารณา (ราง) แผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

ปรับปรุง แกไข (ราง) แผนปฏิบัติการประจาํป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
นครศรีธรรมราช พิจารณาใหความเห็นชอบ     
(ราง)แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ          
พ.ศ.2564 
 

จัดทําเอกสารแผนปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564/เผยแพร 

 
ตุลาคม 2563 

 

พฤศจิกายน 
2563 

ธันวาคม 2563 
 

ธันวาคม 2563 
 

มกราคม 2564-
กุมภาพันธ 

2564 

กุมภาพันธ 
2564 

 

 

มีนาคม 2564 
 

 
คณะกรรมการ 
 

คณะกรรมการ 
 

คณะกรรมการ 

 
คณะกรรมการ 

 
นางสาววาริพินทุ จิตตารมย 
 
 
นางสาววาริพินทุ จิตตารมย 
 
 
 
 
นางสาววาริพินทุ จิตตารมย 
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5. การใชงบประมาณ 
     แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน จํานวน 129,000  บาท 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ รวม ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม 
1 ประชุมวางแผนการดําเนินงาน  รวบรวม 

วิเคราะห ขอมลูสารสนเทศและนโยบาย
การศึกษาท่ีเก่ียวของ จํานวน  5 คน 3 วัน  
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  
(5 คน x 35 บาท x 6 มื้อ) 
- คาอาหารกลางวัน 
 (5 คน x 90 บาท x 3 มื้อ) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1,050 
 

1,350 
 

  
 
 

1,050 
 

1,350 
 

  
 
 

1,050 
 

1,350 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชุมเชิงปฏิบัติการจดัทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564        
จํานวน  60  คน 2 วัน 1 คืน  
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม   
(60  คน x 50  บาท x 4 มื้อ) 
 - คาอาหารกลางวัน 
 (60 คน x 250  บาท x 2 มื้อ) 
- คาอาหารเย็น 
(60 คน x 250  บาท x 1 มื้อ) 
 - คาท่ีพัก  
(60 คน x 750  บาท x 1 คืน) 
- คานํ้ามันเช้ือเพลิง 
 - คาวัสดุโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

12,000 
 

30,000 
 

15,000 
 

45,000 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 
5,000 

 
 
 

12,000 
 

30,000 
 

15,000 
 

45,000 
 

10,000 
5,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

12,000 
 

30,000 
 

15,000 
 

45,000 
 

10,000 
5,000 

3 ประชุมพิจารณา (ราง) ความเช่ือมโยง 
ตัวช้ีวัด แนวทางการดําเนินงานปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 จํานวน 15 คน 1 วัน   
- คาอาหารกลางวัน  
(15 คน x 90  บาท x 1 มื้อ ) 
-อาหารวางและเครื่องดื่ม  
(15 คน x 35  บาท x 2 มื้อ ) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1,350 
 

1,050 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1,350 
 

1,050 
 

  
 
 

1,350 
 

1,050 
 

4 ประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการ/
กิจกรรมและงบประมาณ  จาํนวน 30 คน 1  วัน   
- คาอาหารกลางวัน  
(30 คน x 90  บาท x 1 มื้อ ) 
-อาหารวางและเครื่องดื่ม  
(30 คน x 35  บาท x 2 มื้อ ) 

 
 
 
 

 
 

2,700 
 

2,100 
 

 
 
 
 

 
 

2,700 
 

2,100 
 

  
 

2,700 
 

2,100 
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ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ รวม ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม 
5 ประชุมพิจารณารางแผนปฏิบัติการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564  
จํานวน  15 คน 1 วัน   
- คาอาหารกลางวัน  
(15 คน x 90  บาท x 1 มื้อ ) 
-อาหารวางและเครื่องดื่ม  
(15 คน x 35  บาท x 2 มื้อ ) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1,350 
 

1,050 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1,350 
 

1,050 
 

  
 
 

1,350 
 

1,050 
 

รวมท้ังสิ้น  114,000 15,000 129,800  129,000 

หมายเหตุ  ขอถัวจายทุกรายการ 

6. การวัดและประเมินผล 
ท่ี ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 
1 
2 

จํานวนผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

- ตรวจสอบบัญชีลงชื่อ 
- ตรวจสอบความถูกตอง  
และคุณภาพของเอกสาร 

- บัญชีลงชื่อ 
- เอกสารแผนฯ  
 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12   มีแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2564  เปนเครื่องมือในการขับเคลื่อน  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสามารถดําเนินงานไดตาม
เปาหมายและวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 
                         
 
           
              ผูเสนอโครงการ 
      (นางสาววาริพินทุ  จิตตารมย) 
       นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ 
 
                      
              ผูเห็นชอบโครงการ 
       (นางมันทนา  รัตนะรัต) 
         ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน 
  
           

 
              ผูอนุมัติโครงการ 
       (นายสมบูรณ  เรืองแกว) 
               ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
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โครงการ   ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน  
   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
แผนงาน   พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
สนองนโยบายสวนกลาง       ยุทธศาสตร ศธ. ขอท่ี 1      นโยบาย สพฐ. ขอท่ี 6 
สนองนโยบาย สพม.12       กลยุทธท่ี 6       จุดเนนดานการบริหารจัดการ       ตัวชีว้ัดท่ี 58 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กลุมนโยบายและแผน 
ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวอนงคนาฎ หนวยแกว 
ลักษณะโครงการ ใหม 
ระยะเวลาดําเนินการ กรกฎาคม 2563 – ธันวาคม 2563 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
มาตรา 6 (7) กําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสมํ่าเสมอ มาตรา 9 (3) สวนราชการตองจัด
ใหมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสวนราชการ
กําหนดข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับมาตรฐานท่ี ก.พ.ร. กําหนด มาตรา 20 เพ่ือใหการปฏิบัติราชการภายในสวน
ราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ใหสวนราชการกําหนดเปาหมายแผนการทํางาน ระยะเวลาแลวเสร็จและ
งบประมาณท่ีจะตองใชในแตละงานหรือโครงการ และตองเผยแพรใหขาราชการและประชาชนทราบท่ัวกัน
ดวย 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 เปนองคกรทางการศึกษา ท่ีจัดตั้งข้ึนตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และ 37 วรรคสองแหงพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553  
และ มาตรา 8 และมาตรา 33 วรรคสองแหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับท่ี 2)  
พ.ศ. 2553 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของสภาการศึกษา เม่ือคราวประชุม  
ครั้งท่ี 2/2553 วันท่ี 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553 มีภารกิจหลัก      ในการบริหารการจัดการศึกษา สงเสริม 
สนับสนุน ใหประชากรวัยเรียนทุกคน ไดรับโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาอยางท่ัวถึง  
โดยยึดนโยบายและยุทธศาสตร การดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ และกลยุทธสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือเปนกลไก              ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานใหบรรลุ วิสัยทัศน พันธกิจ
เปาประสงค ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จึงกําหนดโครงการนี้ข้ึน โดยมีเปาหมาย  
ในการกํากับ ติดตาม และขับเคลื่อนผลการดําเนินงานของเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 และเพ่ือให
การบริหารงบประมาณเปนไปดวยความถูกตอง โปรงใส มีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได เพ่ือนําไป
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งข้ึน รวมท้ังเผยแพรใหสาธารณชนไดรับทราบ 
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2. วัตถุประสงค 
2.1 เพ่ือกํากับ ติดตามและขับเคลื่อนการดําเนินงานของเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
2.2 เพ่ือใหการบริหารงบประมาณของเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีความถูกตอง 

โปรงใส มีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได 
 2.3 เพ่ือจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
3. เปาหมาย 

3.1 ดานปริมาณ 
      การจัดทําเอกสารรายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จํานวน 20 เลม 
3.2 ดานคุณภาพ 

      3.2.1 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีการกํากับ ติดตาม ประเมินผลและ
รายงานการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ 
      3.2.2 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีการบริหารจัดการงบประมาณ        
ท่ีถูกตอง โปรงใส มีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได 
 
4. การดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1 เสนอขออนุมัติโครงการ มกราคม 2563 น.ส.อนงคนาฎ หนวยแกว 
และคณะ 

2 ประชุมวางแผนการจัดทํารายงานผล
ดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2563 

พฤษภาคม – กรกฎาคม 
2563 

น.ส.อนงคนาฎ หนวยแกว 
และคณะ 

 - แตงตั้งคณะทํางาน/ดําเนินการประชุม    

3 ประชุมสรุปรายงานผลการดําเนินงานประจําป
งบประมาณ 2563 

กันยายน - ตุลาคม 
2563 

น.ส.อนงคนาฎ หนวยแกว 
และคณะ 

  - แตงตั้งคณะกรรมการ/ดําเนินการประชุม     

4 จัดทําเอกสารรายงานผลดําเนินงานประจําป
งบประมาณ 2563 

ธันวาคม 2563 น.ส.อนงคนาฎ หนวยแกว 
และคณะ 
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5. รายละเอียดการใชงบประมาณ 
    แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน จํานวน  80,900 บาท 

ท่ี กิจกรรม/รายการ เงิงบประมาณ 
ตอบแทน ใชสอย วัสด ุ รวม เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

1 ประชุมแผนการจัดทํารายการงานผลการ
ดําเนินงาน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 จํานวน 
15 คน 14 วัน 
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  
(15 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 
- คาอาหารกลางวัน 
 (15 คน x 90 บาท x 1 มื้อ) 

 
 
 

 
 
 
 

1,050 
 

1,350 

  
 
 
 

1,050 
 

1,350 

  
 
 
 

1,050 
 

1,350 

2 ประชุมสรุปรายงานผลการดําเนินงาน
ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ.2563 จํานวน 45 คน 2 วัน 1 คืน 
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
 (45 คน x 50 บาท x 4 มื้อ) 
- คาอาหารกลางวัน 
(45 คน x 90 บาท x 3 มื้อ) 
- คานํ้ามันเช้ือเพลิง 
- คาท่ีพัก  
(45 คน x 750 บาท x 1 คืน) 
- คาวัสดุโครงการ 

  
 
 

9,000 
 

12,150 
 
 

33,750 

 
 
 
 
 
 
 

12,000 
 
 

2,800 

 
 
 

9,000 
 

12,150 
 

12,000 
33,750 

 
2,800 

  
 
 

9,000 
 

12,150 
 

12,000 
33,750 

 
2,800 

3 ประชุมคณะทํางาน เพ่ือตรวจสอบและ
จัดทํารายงาน 
ผลการดําเนินงาน 15 คน 2 ครั้ง ครั้งละ 1 
วัน 
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  
(15 คน x 35 บาท x 4 มื้อ) 
- คาอาหารกลางวัน  
(15 คน x 90 บาท x 2 มื้อ) 

  
 
 

2,100 
 

2,700 

  
 
 

2,100 
 

2,700 

  
 
 

2,100 
 

2,700 

4 คาจัดทําเอกสาร จํานวน 20 เลม  
(20 เลม x 200 บาท) 

  4,000 4,000  4,000 

 รวมท้ังสิ้น  62,100 18,800 80,900  80,900 

หมายเหตุ  ขอถัวจายทุกรายการ 
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6. การวัดและประเมินผล 
ท่ี ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการวัดและ

ประเมินผล 
เครื่องมือ 

1 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12   
มีเอกสารรายงานผลการดําเนินงานท่ีครอบคลุม    
ทุกภารกิจ ชัดเจน 

 
 

ตรวจสอบ 

 
 
 เอกสารรายงาน 
ผลการดําเนินงาน 

2 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
สามารถนําไปเปนขอมูลในการพัฒนาการจัด
การศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีเอกสารรายงานผลการดําเนินงานประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 2554 

2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 และหนวยงานท่ีเก่ียวของ สามารถนําขอมูล 
จากรายงานผลการดําเนินงาน ไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
                      
                 ผูเห็นชอบโครงการ 
       (นางมันทนา  รัตนะรัต) 
         ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน 
  
           

 
                 ผูอนุมัติโครงการ 
       (นายสมบูรณ  เรืองแกว) 
               ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 
 
 
 
 

 

               (นางสาวอนงคนาฎ หนวยแกว)          ผูเสนอโครงการ 

              นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติการ 
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โครงการ     ประชุมผูบริหารสถานศึกษา ผูอํานวยการกลุม/หนวย  
แผนงาน     พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
สนองนโยบายสวนกลาง       O ยุทธศาสตรศธ. ขอท่ี 2   O นโยบายสพฐ. ขอท่ี 6 
สนองนโยบาย สพม.12       O กลยุทธท่ี 6 O จุดเนนดานการบริหารจัดการ  O ตัวชี้วัดท่ี 59, 60  
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ     กลุมอํานวยการ 
ผูรับผิดชอบโครงการ    นางสาวจิราวัส  นินทะผล   
ลักษณะโครงการ  ตอเนื่อง 
ระยะเวลาดําเนินการ    ตุลาคม 2562 – กันยายน  2563 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล  

 ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ประธานคณะกรรมการกลุมสหวิทยาเขต ผูอํานวยการกลุม/
หนวย ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ นับเปนหัวใจในการนํานโยบายสําคัญ ๆ                   
ท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาไปสูการปฏิบัติ ซ่ึงบุคลากรเหลานี้จะตองมีความรู ความเขาใจในเรื่องนโยบาย
และแนวทางในการดําเนินกิจกรรมทางการศึกษา ซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนตลอดเวลา เพ่ือจะไดนําไป
ขยายผลในโรงเรียนและกลุมงาน จึงเปนเรื่องท่ีสําคัญท่ีจะตองมีการประชุม พบปะ ชี้แจงถึงนโยบาย ประเด็น
ปญหารับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนทัศนะซ่ึงกันและกัน  เพ่ือใหสามารถดําเนินกิจกรรมตาง 
ๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ ใหไปสูเปาหมายท่ีวาง
ไวโดยรวมและดวยความรวมมือกันของทุกๆ ฝายจึงเปนการสมควรอยางยิ่ง ท่ีจะตองจัดโครงการประชุม
ผูบริหารการศึกษา ผูอํานวยการสถานศึกษา ประธานคณะกรรมการกลุมสหวิทยาเขต ผูอํานวยการกลุม/หนวย 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ ข้ึน 

2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือชี้แจงนโยบายและแนวทางการดําเนินงานของสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 
 2.2 เพ่ือชี้แจงและรายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 
 2.3 เพ่ือรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ แลกเปลี่ยนและหาแนวทางแกไขรวมกัน 

3. เปาหมาย 
 3.1 ดานปริมาณ 
  ๓.๑.๑ ประชุมผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกโรง และผูอํานวยการ
กลุม/หนวย จํานวน 6 ครั้งตอป 
  ๓.๑.๒ ประชุมผูอํานวยการ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 
และผูอํานวยการกลุม/หนวย จํานวน 9 ครั้งตอป 
  ๓.๑.๓ ประชุมเจาหนาท่ีและบุคลากรในสังกัด จํานวน 3 ครั้งตอป 
      ๓.๑.๔ ประชุมประธานคณะกรรมการกลุมสหวิทยาเขต จํานวน ๓ ครั้งตอป 
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 3.2 ดานคุณภาพ 
  3.๒.๑ ผูเขารวมประชุมมีความเขาใจในนโยบายและแนวทางการดําเนินงานของสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 
  ๓.๒.๒ ผูเขารวมประชุมไดรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ แลกเปลี่ยนและหาแนวทาง 
แกไขรวมกัน 
4. การดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลาดําเนนิงาน ผูรับผิดชอบ 
1 การจัดทําโครงการ ตุลาคม   -  ธันวาคม  2562 จิราวัส  นินทะผล 

2 
 

แจงกําหนดการใหผูประชุมทราบ ทุกเดือนกอนประชุม ๗ วัน  
 

จิราวสั  นินทะผล 

3 
 

ประสานเรื่องสถานท่ีประชุมอาหารวาง
และเครื่องดื่ม 

กอนประชุม ๕ วัน 
 

จิราวัส  นินทะผล 

4 
 

จัดเตรยีมเอกสารประกอบการประชุม กอนประชุม ๕ วัน จิราวัส  นินทะผล 

5 
 

ดําเนินการประชุม (ตามปฏิทิน) มกราคม – กันยายน ๒๕๖3 จิราวัส  นินทะผล 

6 
 

รายงานการประชุม หลังจากการประชุมเสร็จทุกครั้ง จิราวัส  นินทะผล 

5. รายละเอียดการใชงบประมาณ  

        แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน จํานวน 183,480 บาท  

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ รวม 
ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม 

1 
 
 
 

ประชุมผูบริหารการศึกษา ผูบริหาร
สถานศึกษาในสังกัด ผูอํานวยการกลุม/
หนวย 
- คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม 
(120 คน x 12 มื้อ x 35 บาท  ) 
- คาอาหารกลางวัน 
(120 คน x 6 มื้อ x 90 บาท) 

 
 
 
 

 
 
 

50,400 
 

64,800 

  
 
 

50,400 
 

64,800 

  
 
 

50,400 
 

64,800 

2 
 
 
 

 
 
 
 

ประชุมผูอํานวยการ                      
รองผูอํานวยการ สพม.12 และ
ผูอํานวยการกลุมทุกกลุม  
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
(12 คน x 18 มื้อ x 35 บาท) 
- คาอาหารกลางวัน 
(12 คน x 9 มื้อ x 90 บาท) 
 

  
 
 

7,560 
 

9,720 

 
 

 
 
 

7,560 
 

9,720 

  
 
 

7,560 
 

9,720 
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ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ รวม 
ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม 

3 
 
 
 

ประชุมผอ.สพม.12 รองผอ.สพม.12 
และบุคลากรในสพม.12 ทุกคน 
- คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม 
(67 คน x 6 มื้อ x 35 บาท  ) 
- คาอาหารกลางวัน 
(67 คน x 3 มื้อx 90 บาท) 
- คาวัสด ุ

 
 
 
 

 
 

14,070 
 

18,090 
 

 
 
 
 
 
 

3,480 

 
 

14,070 
 

18,090 
 

3,480 

  
 

14,070 
 

18,090 
 

3,480 
4 
 
 
 

 
 

ประชุมประธานคณะกรรมการ 
กลุมสหวิทยาเขต 
- คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม 
(32 คน x 6 มื้อ x 35 บาท  ) 
- คาอาหารกลางวัน 
(32 คน x 3 มื้อ x 90 บาท) 

  
 

6,720 
 

8,640 

 
 
 
 

 
 

6,720 
 

8,640 

 

  
 

6,720 
 

8,640 

 
 รวมท้ังสิ้น  180,000 3,480 183,480  183,480 

หมายเหตุ   ขอถัวจายทุกรายการ   

 6. การวัดและประเมินผล 

ท่ี ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
1 
2 
 

สามารถจัดการประชุมไดรอยละ 70 
สามารถลดปญหาและข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

-บัญชีลงเวลา 
-รายงานการประชุม 
-การสังเกต 

-บัญชีลงเวลา 
-รายงานการ
ประชุม 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
  7.1 ผูบริหารสถานศึกษามีความรู ความเขาใจในนโยบายการจัดการศึกษาและสามารถนํา
ความรูไปปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  7.2 ผูบริหารสถานศึกษาสามารถนํานโยบาย จุดเนนไปพัฒนาผูเรียนอยางเปนรูปธรรม 
 
            
                                   

         ผูเสนอโครงการ 
        (นางสาวจิราวัส   นินทะผล) 
               นักจัดการงานท่ัวไป ปฏิบัติการ  
 
                                       
         ผูเห็นชอบโครงการ  

       (นางนิชนันท  พงษเกษมพรกุล) 
                  ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ  
      

         ผูอนุมัติโครงการ  
         (นายสมบูรณ   เรืองแกว) 
                       ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
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สวนที่ 5 

การบริหารแผนสูการปฏิบัต ิ
 
 
 
 
แผนปฏิบัติการประจําป  เปนเครื่องมือสําคัญในการปฏิบัติงานเพ่ือสงมอบผลผลิต     การ

ใหบริการการศึกษาท่ีเชื่อมโยงสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ        ยุทธศาตร
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12  จึงกําหนดกระบวนการนําแผนสูการปฏิบัติและปจจัยแหงความสําเร็จ ดังนี้ 
 

กระบวนการนําแผนสูการปฏิบัติ 
  1. สื่อสารทิศทางองคกรท้ังวิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาประสงค  กลยุทธ  จุดเนน        การ
ดําเนินงานและเปาหมายการใหบริการแกบุคลากรทุกระดับ รับรูและเขาใจตรงกันอยางท่ัวถึง 
  2. จัดโครงสราง กระบวนการทํางาน และมอบหมายผูรับผิดชอบปฏิบัติงาน            ท้ัง
เจาภาพหลักเจาภาพรอง และผูสนับสนุน พรอมกําหนดบทบาทความรับผิดชอบอยางชัดเจน 
  3. วิเคราะหเปรียบเทียบสภาพปจจุบัน และเปาหมายตามนโนบายเพ่ือกําหนดกลยุทธและ
จัดทําแผนปฏิบัติการใหบรรลุตามเปาหมายวัตถุประสงค 

4. ดําเนินงาน กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการท่ีกําหนด 
5. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือใหการนํากลยุทธสูการปฏิบัติอยางเปน 

รูปธรรม โดยติดตามความกาวหนาและผลการดําเนินงานรอบระยะเวลา 6 เดือน  9 เดือน และเม่ือสิ้นสุด
ปงบประมาณ 

6. สรางกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบ โดยรายงานผลการปฏิบัตงิานประจาํป 
สูสาธารณชน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 

ปจจัยแหงความสําเร็จ 
  1. ผูบริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับใหความสําคัญและมีสวนรวม 
ในการบริหารจัดการโดยมุงผลสัมฤทธิ์ ปฏิบัติงานไดบรรลุตามวัตถุประสงค เปาหมาย เกิดประโยชน     กับ
ผูเรียนเปนสําคัญ  

 2. สงเสริมการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตรมาใชในการพัฒนาปฏิบัติงาน             อยาง
เปนระบบและใชวงจรการพัฒนา PDCA ตอเนื่อง 

 3. เชื่อมโยงความสําเร็จของการปฏิบัติงานกับการบริหารงานบุคคลอยางชัดเจน 
4. บริหารจัดการโดยเปดโอกาสใหทุกภาคสวนมีสวนรวมและยึดหลักธรรมาภิบาล 

   

            
136        แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3     สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๑๒                    
 



 
 
 
 

ภาคผนวก 
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แผนการกํากับ ติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติการประจาป นโยบายและกลยุทธ 
หรือกิจกรรมจากหนวยงานอ่ืน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

 

หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  

มาตรา 6 (7)กําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสมํ่าเสมอ มาตรา 9 (3)สวนราชการตองจัด

ใหมี การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสวนรวม

ราชการกําหนดข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับมาตรฐานท่ี ก.พ.ร. กําหนด มาตรา 20 เพ่ือใหการปฏิบัติราชการภายใน

สวนราชการเปนไป อยางมีประสิทธิภาพ ใหสวนราชการกําหนดเปาหมายแผนการทํางาน ระยะเวลาแลวเสร็จ

ของงานหรือโครงการ และงบประมาณท่ีจะตองใชในแตละงานหรือโครงการ และตองเผยแพรใหขาราชการ

และประชาชนทราบท่ัวกัน 

 แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

เปนแผนท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือใหหนวยงาน สถานศึกษา และบุคลากรท่ีมีสวนเ ก่ียวของใช เปนเครื่องมือ  

ในการขับเคลื่อนภารกิจ ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ดังนั้นเพ่ือให 

การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป  ตลอดจนการดําเนินการตามนโยบายและกลยุทธของหนวยงาน

ทุกระดับ หรือกิจกรรมจากหนวยงานอ่ืนบรรลุผลสําเร็จ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  

จึงจัดทํา แผนกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 ตามนโยบายและกลยุทธของหนวยงานทุกระดับ หรือกิจกรรมจากหนวยงานอ่ืน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือใหกลุมและผูรับผิดชอบโครงการ สามารถดําเนินการไดอยางเปนระบบ 

และมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือกํากับ ติดตาม ประเมินและรวบรวมผลการปฏิบัติงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 /ตามนโยบายและกลยุทธของหนวยงานทุกระดับ/กิจกรรมจากหนวยงานอ่ืน

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 2. เพ่ือใหทราบผล ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามโครงการ/งาน/กิจกรรมตาง ๆ ซ่ึงจะนา

ไปใชประโยชนในการจัดทําแผนปฏิบัติการในระยะตอไป 

 3. เพ่ือนาขอมูลไปพัฒนางาน/โครงการการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 

 4. เพ่ือใหงาน/โครงการ และกิจกรรมท่ีระบุไวในแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตลอดจนการดําเนินการตามนโยบายและกลยุทธของหนวยงานทุกระดับ หรือกิจกรรมจากหนวยงานอ่ืน 

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 บรรลุผลอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

แผนปฏบิตักิารประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3   สํานกังานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต  ๑๒        151 
 



 

เปาหมาย 

 1. ดําเนินการติดตามการดําเนินงานตามกิจกรรม/งาน/โครงการ ท่ีระบุไวในแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 /ตามนโยบายและกลยุทธของหนวยงานทุกระดับ/กิจกรรมจากหนวยงานอ่ืน 

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 2. ดําเนินการรายงานผลการดําเนินงานตามกิจกรรม/งาน/โครงการ ท่ีระบุไวในแผนปฏิบัติการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 /ตามนโยบายและกลยุทธของหนวยงานทุกระดับ/กิจกรรมจากหนวยงานอ่ืน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

วิธีดําเนินการ 

 1. พิจารณางาน / โครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563/ตามนโยบายและ

กลยุทธของหนวยงานทุกระดับ/กิจกรรมจากหนวยงานอ่ืน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือจัดทําแผน

ติดตามการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 2. จัดทําปฏิทินกําหนดภารกิจติดตาม ประเมินผล และรายงาน 

 3. แจงทุกกลุม และผูรับผิดชอบโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563/ตาม

นโยบายและกลยุทธของหนวยงานทุกระดับ/กิจกรรมจากหนวยงานอ่ืน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  ทราบและใหรายงานผลการดําเนินงานตามแบบท่ีกําหนด 

 4. ดําเนินการติดตามและประเมินผลตามปฏิทินท่ีกําหนด 

 5. สรุปผลและจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2563) 

ผูรับผิดชอบ 

 กลุมงานติดตาม ประเมินผล และรายงานผล กลุมนโยบายและแผน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 12 
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ท่ี กิจกรรมดําเนินการ ระยะเวลา ผูใหขอมูล/ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 ติดตามเปาหมายการใชจาย

งบประมาณ 
ไตรมาส 2, 3, 4 กลุมบริหารงานการเงิน

และสินทรัพย 
 

2 กํากับติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติ
การประจําป/ตามนโยบายและกล
ยุทธ/กิจกรรมจากหนวยงานอ่ืน 
   - แบบติดตามท่ีกําหนด 
   - ผูรับผิดชอบกรอกขอมูล 
   - สงแบบรายงาน 

ไตรมาส 3, 4 
(ภายใน 5 วันทําการ 
หลังสิ้นสุด 
แตละไตรมาส) 

ผูท่ีไดรับการแตงตั้ง  

3 รวบรวมขอมูล 
   -ผูรวบรวมแบบรายงาน 

ไตรมาส 3, 4 กลุมนโยบายและแผน  

4 สรุปผล/รายงานผล 
   - รายงานสรุปกิจกรรมของ
โครงการ/งาน/กิจกรรม 
   - รายงานผลตอ กศจ./สพฐ./ผูท่ี
เก่ียวของ 

ภายในเดือนกันยายน 
2562 

กลุมนโยบายและแผน  
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ปฏิทินติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงาน 

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ติดตามเปาหมายการใชจายงบประมาณ             

2. ติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติการประจา
ป/ตามนโยบายและกลยุทธ/กิจกรรมจาก
หนวยงานอ่ืน 
   - แบบติดตามท่ีกําหนด 
   - ผูรับผิดชอบกรอกขอมูล 
   - สงแบบรายงาน 

            

3. รวบรวมขอมูล 
   - ผูรวบรวมแบบรายงาน 

            

4. สรปุผล/รายงานผล 
   - รายงานสรุปกิจกรรมของโครงการ/งาน/
กิจกรรม 
   - รายงานผลตอ กศจ./สพฐ./ผูท่ีเก่ียวของ 
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มาตรการประหยัดและแนวปฏ ิบ ัต ิการบร ิหารงบประมาณ ประจ ําป ีงบประมาณ พ.ศ 2562  

ส ําน ักงานเขตพ ื้นท ี่การศ ึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

******************** 

                 เพ ื่อให การบร ิหารจ ัดการส ําน ักงานและการพ ัฒนาค ุณภาพการศ ึกษา ของเขตพ ื้นท ี่การศ ึกษา

มัธยมศึกษา เขต 12  เป ็นไปอย างต อเน ื่อง ม ีประส ิทธ ิภาพและเก ิดประโยชน ส ูงส ุดต อราชการ  ส ําน ักงานเขต

พ ื้นท ี่การศ ึกษามัธยมศึกษาเขต 12       จ ึงก ําหนดมาตรการประหยัด และแนวปฏ ิบ ัต ิในการบร ิหารงบประมาณ  

ประจ ําป ีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 ด ังน ี้ 

  1. ก ําหนดอัตราการเบิกจ ายค าอาหาร อาหารวางและเคร ื่องด ื่ม ในการจัดประชุมอบรมและ

สัมมนา 

      1.1 อต ัตราการเบิกคาอาหาร อาหารว างและเคร ื่องด ื่มในการจัดอบรมสัมมนาทุกประเภท 

รายการ 

 

 

จํานวน/มื้อ 

 

 

 จัดอบรมในสถานท่ี

ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

จัดอบรมในสถานท่ี

ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

 

จัดอบรมในสถานท่ี

เอกชน 

 

 

จัดอบรมใน

สถานท่ีเอกชน 

 

ในจังหวัด 

(อัตรา/คน/มื้อ) 

ตางจังหวัด 

(อัตรา/คน/มื้อ) 

ในจังหวัด 

(อัตรา/คน) 

ตางจังหวัด 

(อัตรา/คน) 

คาอาหาร  

1 มื้อ 

2 มื้อ 

3 มื้อ 

ไมเกิน 120 บาท 

 

 

ไมเกิน 120 บาท  

ไมเกิน 250 บาท 

ไมเกิน 500 บาท 

ไมเกิน 650 บาท 

 

ไมเกิน 250 บาท 

ไมเกิน 500 บาท 

ไมเกิน 650 บาท 

คาอาหารวาง 

และเครื่องดื่ม 
 

ไมเกิน 

35 บาท 

ไมเกิน 

50 บาท 

ไมเกิน 

50 บาท 

ไมเกิน 

50 บาท 

 

หมายเหตุ 1. กรณีจัดท่ีพักคางคืนใหเบิกคาอาหารไดไมเกินวันละ 2 ม้ือ คือม้ือเท่ียงและเย็น สวนม้ือเชา 

 ใหรวมกับคาท่ีพัก 

             2. กรณีมีความจําเปนตองเบิกจายเกินอัตราท่ีกําหนด ใหขออนุมัติตอ ผอ.สพม.เขต 12 หรือ 

 ผูอํานวยการสถานศึกษา แลวแตกรณี  ท้ังนี้ ไมเกินอัตราท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 
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               1.2 อัตราการเบิกคาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม ในการประชุมงานราชการ 

รายการ 
ในสถานท ี่ราชการ(อ ัตรา/ม ื้อ/

คน) 
ในสถานท ี่เอกชน(อ ัตรา/ม ื้อ/คน) 

ค าอาหาร ไม เก ิน 90 บาท ไม เก ิน 120 บาท 

ค าอาหารว างและเคร ื่องด ื่ม ไม เก ิน 35 บาท ไม เก ิน 50 บาท 

หมายเหตุ  อัตรานี้ใหเบิกจายสําหรับการจัดประชุมราชการท้ังในสถานท่ีราชการและสถานท่ีเอกชน  

แตขอใหพิจารณาจัดประชุมราชการภายในสถานท่ีราชการเปนลําดับแรก หากมีความจําเปนตองจัด

ประชุมในสถานท่ีเอกชนให ผอ.สพม.เขต 12 หรือ ผูอํานวยการสถานศึกษา พิจารณาตามความจําเปน

และเหมาะสม 

  2. การเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (คาเบ้ียเล่ียงท่ีพักและพาหนะ) 

 

ท่ี รายการ แนวปฏิบัต ิ

2.1 คาเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไป

ราชการ 

- เกิน 6 ชั่วโมง  เบิกได 120 บาท 

 -  เกิน 12 ชั่วโมง เบิกได 240 บาท 

การเบิกเบี้ยเลี้ยงขาราชการ, ลูกจางประจํา, ลูกจางชั่วคราว 

และพนักงานขับรถ เบิกไดกรณีปฏิบัติหนาท่ีนอกเขตพ้ืนท่ี และ

มีระยะเวลาครบ 6  หรือ 12 ชั่วโมง  สวนการปฏิบัติงานในเขต

พ้ืนท่ีใหถือเปนการทํางานปกติ 

ยกเวน มีงบประมาณจัดสรรใหเฉพาะ หรือจากหนวยงานอ่ืน 

2.2 คาท่ีพักในการเดินทางไปราชการ 1) การเบิกอัตราเหมาจาย (ไมตองใชใบเสร็จคาท่ีพัก)                    

เบิกไดในอัตรา 800 บาท/คืน  ระดับเชี่ยวชาญเบิกไดในอัตรา      

1,200 บาท/คืน 

2) กรณีมีใบเสร็จรับเงิน (Folio) ใหเบิกไดตามท่ีจายจริง                  

ไมเกินอัตราท่ี สพฐ. กําหนด คือ พักเดี่ยวคืนละ 1,000 บาท             

พักคูไมเกินคนละ 600 บาทตอคืน  โดยคํานึงถึงความจําเปน 

คุมคา ประหยัด  

3) กรณีไปราชการ 1 คน ใหเบิกอัตราเหมาจายหรือ Folio 

อยางใด  อยางหนึ่ง                                                                          

4) กรณีไปราชการ 2 คนข้ึนไปในโครงการเดียวกัน ใหใช Folio       

(ไมใหใชอัตราเหมาจาย)   

ยกเวน ไป 2 คน ชาย – หญิง ใหเลือกเบิกได 
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ท่ี รายการ แนวปฏิบัต ิ

2.3 คาพาหนะในการเดินทาง        

ไปราชการ 

กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน 

  1) ระดับเชี่ยวชาญ ไมจํากัดสายการบิน แตกรณีสายการบินไทยให

เดินทางชั้นประหยัด 

  2) ระดับชํานาญงาน/อาวุโส/ชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ ให

เดินทาง โดยเครื่องบินสายการบินตนทุนต่ํา(Low Cost)  หรือ สาย

การบินไทย   ชั้นประหยัดอัตรา Fix Flight  Fix Cost   (ตองไมเกิน

ราคาสิทธิ์ของขาราชการ) 

  3) ระดับต่ํากวาชํานาญงาน/ชํานาญการ ใหเดินทางโดยภาคพ้ืนดิน    

ยกเวน   กรณีจําเปนเรงดวน ใหขออนุมัติเปนรายกรณี และเม่ือ

ไดรับอนุมัติแลว ใหจองหรือซ้ือตั๋วเครื่องบินไมเกินวันถัดจากวันท่ี

ไดรับอนุมัติ หากจองหรือซ้ือตั๋วไมทัน ใหชี้แจงเหตุผลประกอบ 

กรณีเดินทางรถยนตโดยสาร รถรับจาง และรถจักรยานยนตรบัจาง 

  1) ใหพิจารณาเบิกคารถโดยสารประจําทางเปนลําดับแรกกอน 

  2) ไมเบิกคาพาหนะแบบเหมาจาย                                          

  3) การเดินทางโดยรถจักรยานยนตรับจาง ใหเบิกไดระยะทาง

ระหวางท่ีพักถึงถนนสายหลักเทานั้น 

  4) การเดินทางโดยรถยนตรับจาง(แท็กซ่ี)                                                            

     - ระหวางท่ีพักถึงสนามบินภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช เบิก

ไดตามจายจริงไมเกินเท่ียวละ 250 บาท                                                         

     - ระหวางสนามบินดอนเมืองถึงท่ีพัก/สถานท่ีปฏิบัติราชการ            

ในเขต กทม. เบิกไดตามจายจริง ไมเกินเท่ียวละ 300 บาท                                                          

     - ระหวางสนามบินดอนเมืองถึงท่ีพัก/สถานท่ีปฏิบัติราชการ         

นอกเขต กทม. (ปริมณฑล) เบิกได ตามจายจรงิไมเกินเท่ียวละ 500 บาท 

กรณีใชรถยนตสวนตัว 

1) กรณีใชงบประมาณจาก สพม.เขต 12 ไมอนุญาตใหเบิกคาชดเชย

น้ํามัน      

2) กรณีมีความจําเปน เนื่องจากรถยนตสวนกลางมีไมเพียงพอ             

ใหใชรถยนตสวนตัวได เชน การไปราชการเปนหมูคณะ หรือ 2 คน

ข้ึนไป/การไปนเิทศโรงเรียน/ ตรวจเยี่ยม/ ตรวจราชการ/ 

ตรวจสอบ/ สอบสวน  ฯลฯ   โดยคํานึงถึงการไปสถานท่ีเดียวกัน ให

ใชรถคันเดียวกัน   
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        3. หลักฐานประกอบการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

            3.1  กรณีเดินทางไปราชการสถานศึกษาในสังกัด  ใหผูไปราชการลงบันทึกในสมุดเยี่ยมของ

โรงเรียน และ ถายสําเนาบันทึกการเยี่ยมโรงเรียน/ นิเทศโรงเรียน/ การตรวจราชการ ฯลฯ  แนบใน

หลักฐานประกอบการขอเบิกดวยทุกครั้ง 

            3.2  กรณีเดินทางไปราชการโดยใชพาหนะสวนตัว ใหแนบหลักฐานแสดงระยะทางจากเว็บไซด 

Google Map       หรอืหลักฐานแสดงระยะทางจากกรมขนสงทางบก หรือกรมทางหลวง ประกอบการ

ขอเบิกดวยทุกครั้ง 

 

 

 

------------------------------------------------------ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
๑๕๘      แผนปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3     สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๑๒                    
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คณะผูจัดทํา 

 
 
1. ที่ปรึกษา 

นายสมบูรณ  เรืองแกว           ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12 
นายภานุวัชร  แกวลําหัด         รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12 

2. ผูสนับสนุนขอมูล  
  ผูอํานวยการกลุมทุกกลุม/หนวยตรวจสอบภายใน และบุคลากรสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
 มัธยมศึกษา  เขต 12 

3. คณะผูตรวจสอบคุณภาพแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 
 คณะทํางานตามคําสั่งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12 ท่ี 204/2562 
 ลงวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2562 

4. คณะผูจัดทําเอกสาร 
1. นางมันทนา  รัตนะรัต  ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน 
2. นางสุฑามาศ  อินทรปาน นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ  
3. นางสาววาริพินทุ  จิตตารมย นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ 
4. นางสาวอนงคนาฎ  หนวยแกว นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติการ 
5. นางสาวอลิวรรณ  สวางวงศ ลูกจางชั่วคราว 

5. บรรณาธิการกิจ นางมันทนา  รตันะรัต ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน 

6. รวบรวม/เรียบเรียง/ออกแบบปก 
1. นางสาววาริพินทุ  จิตตารมย นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ 
2.นางสาวอนงคนาฎ  หนวยแกว นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติการ 
3. นางสาวอลิวรรณ  สวางวงศ ลูกจางชั่วคราว 
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