แผนปฏิบัติการ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2555
สานักงานเขตพื้นที่การศึ กษามัธยมศึกษา เขต 12

เอกสารลาดับที่ 3/2555
กลุ่มนโยบายและแผน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
โทร. 0-7534-5050 โทรสาร. 0-7534-3575
http://www.sea12.go.th e-mail : sea0612@gmail.com

คานา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ได้จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
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ประโยชน์ต่อการดาเนินงานขอผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องอันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป
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ส่วนที่ 1
สภาพทั่วไป
1. หลักการและเหตุผล
ตามทีไ่ ด๎มกี ารแก๎ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 กาหนดให๎มีเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ ก ษาและเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา กระทรวงศึ กษาธิ ก าร ได๎ ป ระกาศก าหนดเขตพื้ นที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษา และที่ตั้งของส านักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธ ยมศึกษาเพื่อบริห ารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ
มัธยมศึกษา จานวน 42 เขต ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2553
โดยในสํ ว น
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ประกอบด๎วยพื้นทีจ่ ังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง

2. สภาพทางภูมิศาสตร์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ตั้งอยูํที่อาคาร OTOP ชั้น 2 สวนสมเด็จ
พระศรีธรรมโศกราช ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80000 ซึ่งตั้งอยูํทาง
ตอนกลางของภาคใต๎ หํางจากกรุงเทพมหานคร 780 กิโลเมตร รับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ
มัธยมศึกษาในเขตบริการประกอบด๎วยโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาใน มีอาณาเขตติดตํอกับจังหวัดตําง ๆ
ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตํอกับ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทิศใต๎
ติดตํอกับ
อาเภอควนเนียง อาเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลาและอาเภอ
ควนกาหลง จังหวัดสตูล
ทิศตะวันออก ติดตํอกับ
อําวไทย อาเภอสิงหนคร อาเภอสทิงพระ อาเภอกระแสสินธุ์
และอาเภอระโนด จังหวัดสงขลา
ทิศตะวันตก ติดตํอกับ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี กระบี่ สตูล และตรัง
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3. ข้อมูลพื้นฐานการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 เป็นหนํวยงานภาครัฐ สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหน๎าที่บริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา
ให๎มีคุณภาพและได๎มาตรฐาน โดยมีปริมาณงาน ดังนี้
ตารางที่ 1 จานวนบุคลากรในสังกัด ปีการศึกษา 2554
ที่
1
2

รายการ
โรงเรียนทั้งหมด
 โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช 71 โรงเรียน
 โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพัทลุง
28 โรงเรียน
บุคลากร **
5,133
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
99
ผู๎อานวยการสถานศึกษา
150
รองผู๎อานวยการสถานศึกษา
4,387
ครูผู๎สอน
132
ครูจ๎าง/พนักงานราชการ
365
ลูกจ๎างประจา
59
 บุคลากรสานักงาน
1
ผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3
รองผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
16
ศึกษานิเทศก์
27
บุคลากรทางการศึกษา มาตรา 38 ค (2)
3
ลูกจ๎างประจา
3
ครูชวํ ยราชการ
6
ลูกจ๎างรายเดือน

หมายเหตุ ** ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 จากกลุ่มบริหารงานบุคคล

จานวน
99 โรงเรียน
5,192 คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
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ตารางที่ 2 จานวนโรงเรียนในสังกัด จาแนกตามประเภท ขนาดโรงเรียน ปีการศึกษา 2554
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2554)
ประเภท
จานวนโรงเรียนทั้งสิ้น
จาแนกตามระดับที่เปิดสอน
- มัธยมศึกษาตอนต๎น
- มัธยมศึกษาตอนปลาย
- มัธยมศึกษาตอนต๎น – มัธยมศึกษาตอนปลาย
- มัธยมศึกษาตอนต๎น – มัธยมศึกษาตอนปลาย - ปวช. 1 - 3
จาแนกตามขนาดจานวนนักเรียน
- โรงเรียนขนาดเล็ก
(นักเรียน ตั้งแตํ 1 – 499 คน)
- โรงเรียนขนาดกลาง
(นักเรียน ตั้งแตํ 500 – 1,499 คน)
- โรงเรียนขนาดใหญํ
(นักเรียน ตั้งแตํ 1,500 – 2,499 คน)
- โรงเรียนขนาดใหญํพิเศษ (นักเรียน ตั้งแตํ 2,500 คนขึ้นไป)

จานวนโรงเรียน
99

ร๎อยละ

3
1
93
2

3.03
1.01
93.94
2.02

50
30
12
7

50.51
30.30
12.12
7.07

ตารางที่ 3 จานวนนักเรียน จาแนกรายชั้น เพศ ห้องเรียน และสัดส่วนนักเรียนต่อห้อง ปีการศึกษา 2554
( ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2554)
ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปี 1
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปี 2
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปี 3
รวมสายอาชีพ
รวมทั้งสิน้
ร้อยละ

นักเรียนชาย

8,326
8,317
8,542
25,185
4,223
3,643
3,121
10,987
4
20
24
36,196
43.44

นักเรียนหญิง

8,621
9,283
9,470
27,374
7,074
6,543
6,109
19,726
8
5
7
20
47,120
56.56

รวม
ร้อยละ ห้องเรียน
16,947
20.34
478
17,600
21.12
501
18,012
21.62
506
52,559 63.08
1,485
11,297
13.56
330
10,186
12.23
313
9,230
11.08
304
30,713 36.86
947
8
0.01
1
9
0.01
1
27
0.03
2
44
0.05
4
83,316 100.00
2,436

ห้อง : นักเรียน

1 : 35
1 : 35
1 : 36
1 : 35
1 : 34
1 : 33
1 : 30
1 : 32
1:8
1:9
1 : 14
1 : 11
1 : 34
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ตารางที่ 4 จานวนเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา (สหวิทยาเขต) 17 สหวิทยาเขต
สหวิทยาเขต
จานวน
ชื
อ
่
ชื่อโรงเรียน
ที่
โรงเรียน
1
เบญจมราชูทิศ
6
1. เบญจมราชูทิศ
2. เมืองนครศรีธรรมราช
3. พรหมคีรีพิทยาคม
4. บ๎านเกาะวิทยา
5. สวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราช
6. ขุนทะเลวิทยาคม
2
กัลยาณี
6
1. กัลยาณีศรีธรรมราช
2. โยธินบารุง
3. จุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช
4. ทํานครญาณวโรภาสอุทิศ 5. ปากพูน
6. ตรีนิมิตวิทยา
3
พระพรหม
5
1. พระพรหมพิทยานุสรณ์ 2. เตรียมอุดมศึกษาภาคใต๎
3. เฉลิมราชประชาอุทิศ
4. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นครศรีธรรมราช
5. ทางพูนวิทยาคาร
4
ทุ่งสง
5
1. ทุ่งสง
2. บางขันวิทยา
3. วังหินวิทยาคม
4. ราชประชานุเคราะห์ 19
5. ก้างปลาวิทยาคม
5
สตรีทุ่งสง
7
1. สตรีทุํงสง
2. ทุํงสงสหประชาสรรค์
3. ทุํงสงวิทยา
4. ช๎างกลางประชานุกูล
5. นาบอน
6 โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
7. นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล
6
ร่อนพิบูลย์ –
6
1. ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 2. เสาธงวิทยา
จุฬาภรณ์
3. คีรีราษฎร์พัฒนา
4. ควนเกยสุทธิวิทยา
5. ตระพังพิทยาคม
6. มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์
7
ต้นน้าตาปี
5
1. ฉวางรัชดาภิเษก
2. ละอายพิทยานุสรณ์
3. นางเอื้อยวิทยา
4. พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
5. ประสาธน์ราษฎร์บารุง
8
ทุ่งใหญ่
5
1. ทุ่งใหญ่วิทยาคม
2. ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์รัชมังคลาภิเษก
3. กรุงหยันวิทยาคาร
4. เสม็ดจวนวิทยาคม
5. ทุ่งสังพิทยาคม
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สหวิทยาเขต
ที่
9

10
11
12
13
14

15
16

17

จานวน
ชื่อโรงเรียน
โรงเรียน
ปากพนัง
7
1. ปากพนัง
2. อินทร์ธานีวิทยาคม
3. หัวไทรบารุงราษฎร์
4. ทรายขาววิทยา
5. แหลมราษฎร์บารุง
6. นพคุณประชาสรรค์
7. เขาพังไกร
สตรีปากพนัง6
1. สตรีปากพนัง
2. โศภนคณาภรณ์
เชียรใหญ่
3. เชียรใหญ่
4. วิเชียรประชาสรรค์
5. เชียรใหญ่สามัคคีวิทยา
6. ธัญญาวดีศึกษา
ชะอวด
5
1. ชะอวดวิทยาคาร
2. ชะอวด
3. ชะอวดเคร่งธรรมวิทยา
4. ขอนหาดประชาสรรค์
5. เกาะขันธ์ประชาภิบาล
สิชล – ขนอม
6
1. สิชลคุณาธารวิทยา
2. สิชลประชาสรรค์
3. ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ
4. เทพราชพิทยาสรรค์
5. ขนอมพิทยา
6. ท้องเนียนคณาภิบาล
ท่าศาลา –
5
1. ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
2. สระแก้วรัตนวิทย์
นบพิตา
3. โมคลานประชาสรรค์
4. นบพิตาวิทยา
5. คงคาประชารักษ์
เพชรพัทลุง
7
1. พัทลุง
2. ประภัสสรรังสิต
3. พรหมพินิตชัยบุรี
4. กงหราพิชากร
5. ชะรัดชนูปถัมภ์
6. นาขนาดวิทยาคาร
7. ปัญญาวุธ
สตรีพัทลุง
6
1. สตรีพัทลุง
2. พัทลุงพิทยาคม
3. เขาชัยสน
4. วชิรธรรมสถิต
5. หานโพธิ์พิทยาคม
6. พนางตุง
ควนขนุน
7
1. ควนขนุน
2. ป่าพะยอมพิทยาคม
3. นิคมควนขนุนวิทยา
4. ศรีบรรพตพิทยาคม
5. ตะแพนพิทยา
6. อุดมวิทยายน
7. ดอนศาลานาวิทยา
จตุรพัฒน์
8
1. ตะโหมด
2. หารเทารังสีประชาสรรค์
3. ประชาบารุง
4. ป่าบอนพิทยาคม
5. บางแก้วพิทยาคม
6. ปากพะยูนพิทยาคาร
7. มัธยมเกาะหมาก
8. ควนพระสาครินทร์
ชื่อ

5

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ตารางที่ 5 จานวนศูนย์พัฒนาวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา 32 ศูนย์
ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ
ลาดับที่
จังหวัดนครศรีธรรมราช (23 ศูนย์)
1
ภาษาไทย
2
คอมพิวเตอร์
3
ฝรั่งเศส
4
ภาษาจีน
5
ภาษาอังกฤษ
6
นาฎศิลป์
7
ภาษาญี่ปุ่น
8
คณิตศาสตร์
9
สุขศึกษาและพลศึกษา
10
ดนตรีสากล
11
วิทยาศาสตร์
12
สังคม
13
ธุรกิจ
14
ดนตรีไทย
15
ลูกเสือ เนตรนารี
16
เกษตร
17
คหกรรม
18
ศิลปะ
19
กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน
20
ชํางอุตสาหกรรม
21
ภาษาเกาหลี
22
ศิลปพื้นบ๎าน
23
หุํนยนต์
จังหวัดพัทลุง 9 ศูนย์
1
ภาษไทย
2
ภาษาอังกฤษ
3
คณิตศาสตร์
4
สังคม
5
วิทยาศาสตร์
6
สุขศึกษาและพลศึกษา
7
การงาน
8
ศิลปะ
9
กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน

ที่ตั้ง (โรงเรียน)
เบญจมราชูทิศ
เบญจมราชูทิศ
เบญจมราชูทิศ
เบญจมราชูทิศ
กัลยาณีศรีธรรมราช
กัลยาณีศรีธรรมราช
เตรียมอุดมศึกษาภาคใต๎
เตรียมอุดมศึกษาภาคใต๎
เมืองนครศรีธรรมราช
โยธินบารุง
จุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช
สตรีปากพนัง
ปากพนัง
คีรีราษฎร์พัฒนา
ฉวางรัชดาภิเษก
สตรีทุํงสง
พรหมคีรีพิทยาคม
ทําศาลาประสิทธิ์ศึกษา
ทุํงสง
จุฬาภรณราชวิทยาลัย
เชียรใหญํ
สิชลคุณาธารวิทยา
พัทลุง
สตรีพัทลุง
พัทลุง
หารเทารังสีประชาสรรค์
ป่าพะยอมพิทยาคม
ตะโหมด
พัทลุงพิทยาคม
ประภัสสรรังสิต
ควนขนุน
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ตารางที่ 6 เปรียบทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2553 และปีการศึกษา 2554
กลุ่มสาระวิชา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
เฉลี่ย 5 กลุ่มสาระวิชา

คะแนนเฉลี่ย
ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 ผลต่าง +/42.56
49.67
7.11
22.12
31.69
9.57
28.06
32.32
4.26
40.04
42.91
2.87
13.57
28.90
15.33
29.27
37.098
7.828

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

กลุ่มสาระวิชา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
เฉลี่ย 5 กลุ่มสาระวิชา

คะแนนเฉลี่ย
ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 ผลต่าง +/39.43
43.4
3.97
11.27
21.98
10.71
28.48
27.88
-0.6
45.01
34.7
-10.31
14.78
20.66
5.88
27.794
29.724
1.93
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ส่วนที่ 2
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา

ทิศทางการจัดการศึกษา ปี 2555 ของกระทรวงศึกษาธิการ
วิสัยทัศน์

ภายใน ปี 2555 กระทรวงศึกษาธิการ จะเป็นองค์กรหลักที่ทรงประสิทธิภาพในการผลิตและพัฒนา
ทรัพยากรบุคลากรของชาติ เพื่อสร๎างความเป็นอยูํที่ดี สร๎างความมั่งคั่งทางด๎านเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม
ให๎กับประเทศ ด๎วยฐานความรู๎ ความคิดสร๎างสรรค์ และศักยภาพของประเทศ

พันธกิจ

พัฒนา ยกระดับ และจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถให๎ประชาชนได๎มีอาชีพที่
สามารถสร๎างรายได๎ที่มั่งคั่งและมั่นคง เพื่อเป็นบุคลากรที่มีวินัย เปี่ยมไปด๎วยคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึก มีความ
รับผิดชอบตํอตนเอง ผู๎อื่น และสังคม

จุดเน้นนโยบายการพัฒนาการศึกษา
 จัดการศึกษาที่มีคุณภาพสาหรับเยาวชนทุกคน ซึ่งเยาวชนหมายถึง เด็กตั้งแตํระดับอนุบาล
จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะต๎องได๎รับโอกาสทางการศึกษาเทําเทียมกันทุกแหํง ไมํวําจะเป็นในเมืองหรือชนบท จัดโดยรัฐ
หรือเอกชน การศึกษาในระดับโรงเรียนควรจะมีความรู๎ในหลายๆ ด๎าน เพื่อให๎เด็กมีกรอบคิด มีวิธีคิดที่กว๎างขวาง
จินตนาการ พร๎อมที่จะเผชิญกับโลกสมัยใหมํ และเตรียมเข๎าสูํประชาคมอาเซียนในปี 2015 โดยเมื่อจบมัธยมศึกษาปีที่ 6
จะต๎องเป็นแรงงานที่มีคุณภาพ ซึ่งรัฐบาลจะประกันรายได๎ 300 บาทตํอคนตํอวัน
 ปั้นนักศึกษาไทยให้เป็นมืออาชีพ ซึ่งนักศึกษาหมายถึง ผู๎ที่เรียนในระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา
หรือสูงกวําระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป เมื่อเรียนจบนักศึกษาจะต๎องมีความเป็นมืออาชีพ เติบโตเป็นพลเมืองโลกที่
ทันสมัย มีทักษะหลากหลาย มีความสามารถในการแขํงขันในตลาดโลก และอยูํรํวมกันเป็นสังคมฐานความรู๎ ซึ่งรัฐบาล
จะประกันรายได๎ผู๎จบปริญญาตรี 15,000 บาทตํอเดือน
 เน้นขยายโอกาสทางการศึกษา 4 ด้าน ดังนี้
1. โอกาสเข๎าถึงทรัพยากร สิ่งอานวยความสะดวก
2. โอกาสเข๎าถึงแหลํงทุน
3. โอกาสในการเพิ่มพูนและฝึกฝนทักษะ
4. โอกาสในการเรียนรู๎ตลอดชีวิต
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นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิสัยทัศน์

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นองค์กรหลักขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ประเทศไทยให๎ได๎มาตรฐานสากล และสูงเทียบเทําคําเฉลี่ยของโลก ภายในปี 2563
พันธกิจ

พัฒนาสํงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให๎ประชากรวัยเรียนทุกคนได๎รับการศึกษาอยํางมีคุณภาพโดย
เน๎นการพัฒนาผู๎เรียนเป็นสาคัญ เพื่อให๎ผู๎เรียนมีความรู๎มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสูํคุณภาพระดับสากล
ค่านิยมองค์การ

องค์กรที่มีชีวิต พร๎อมจิตเอื้ออาทร มีอาภรณ์คือความขยัน ใจยึดมั่นหลักยุติธรรม

เป้าประสงค์

1. ผู๎เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสูํความเป็นเลิศ
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได๎รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแตํอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อยํางมีคุณภาพทั่วถึง และเสมอภาค
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษามีความเข๎มแข็งตามหลักธรรมาภิบาลและเป็นกลไก
ขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสูํคุณภาพระดับมาตรฐานสากล
5. การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต๎ได๎รับการพัฒนาคุณภาพครูและ
บุคลากรมีความปลอดภัยและมั่นคง

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและสํงเสริมความสามารถ
ด๎านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎
กลยุทธ์ ที่ 2 ปลู กฝั งคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลั กปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
กลยุ ท ธ์ ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึ ก ษาให๎ ทั่ ว ถึ ง ครอบคลุ ม ผู๎ เ รี ย นได๎ รั บ โอกาสในการพั ฒ นา
เต็มตามศักยภาพ
กลยุ ท ธ์ ที่ 4 พั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาทั้ ง ระบบ ให๎ ส ามารถจั ด การเรี ย นการสอน
ได๎อยํางมีคุณภาพ
กลยุ ท ธ์ ที่ 5 พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษา ตามแนวทางการกระจายอ านาจ
ทางการศึกษา หลักธรรมาภิบาล เน๎นการมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวนและความรํวมมือกับองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
เพื่อสํงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต๎
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จุดเน้น

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุํมสาระวิชาหลักเพิ่มขึ้นอยํางน๎อยร๎อยละ 5
2. การเตรียมความพร๎อมด๎านรํางกาย อารมณ์ สังคม และสติปญ
ั ญา ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยอยํางมีคุณภาพ
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนอํานออก เขียนได๎ คิดเลขเป็น และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน
อํานคลํอง เขียนคลํอง คิดเลขคลํอง และมีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน
4. นักเรียนทุกคนมีความสานึกในความรักชาติไทย
5. เพิ่มศักยภาพนักเรียนด๎านคณิตศาสตร์ ด๎านวิทยาศาสตร์ และด๎านเทคโนโลยี
6. สร๎างทางเลือกในการเรียนรู๎ที่เน๎นให๎ประชากรวัยเรียนทุกคนเข๎าถึงโอกาสทางการศึกษาอยํางทั่วถึง ลดอัตรา
การออกกลางคัน ศึกษาตํอและประกอบอาชีพ
7. สํงเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
8. นักเรียน ครู และสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต๎ ได๎รับการพัฒนา
อยํางทั่วถึงและมีคุณภาพ
9. นักเรียน ครู ผู๎บริหารและบุคลากรทางการศึกษาได๎รบั การพัฒนาเตรียมความพร๎อมสูํประชาคมอาเซียน
มีภูมิคุ๎มกันตํอการเปลี่ยนแปลงและสังคมพหุวัฒนธรรม
10. สถานศึกษาทุกแหํงมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข๎มแข็งและได๎รับการรับรองจากการประเมินคุณภาพ
ภายนอก ตลอดจนการพัฒนาสถานศึกษาในพื้นที่ชนบท โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา และโรงเรียนสูํมาตรฐานสากล
11. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาผํานการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
12. นักเรียนมีทักษะชีวิตในการรับมือกับสถานการณ์และภัยพิบัติตํางๆ
แผนงาน
1. แผนงานแก๎ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต๎
2. แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา
3. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
ผลผลิตที่ 1 : ผู๎จบการศึกษากํอนประถมศึกษา
ผลผลิตที่ 2 : ผู๎จบการศึกษาภาคบังคับ
ผลผลิตที่ 3 : ผู๎จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
ผลผลิตที่ 4 : เด็กพิการได๎รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการพัฒนาสมรรถภาพ
ผลผลิตที่ 5 : เด็กด๎อยโอกาสได๎รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลผลิตที่ 6 : เด็กผู๎มีความสามารพิเศษได๎รับการพัฒนาศักยภาพ
โครงการ
1. โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต๎
2. โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช๎คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต
3. โครงการสนับสนุนคําใช๎จาํ ยการจัดการศึกษาตัง้ แตํแรกเกิดจนจบการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
4. โครงการคืนครูให๎นักเรียน
5. โครงการพัฒนาครูทั้งระบบเต็มตามศักยภาพ
6. โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
7. โครงการมัธยมศึกษาเชิงปฏิบัติการ
8. โครงการเตรียมความพร๎อมสูํประชาคมโลก
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การขับเคลื่อนนโยบาย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
วิสัยทัศน์ (Vision)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ และจัดการศึกษาสูํมาตรฐานสากล
ภายในปี 2556

พันธกิจ (Mission)
พัฒนาและสํงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให๎ผู๎ เรียนระดับมัธยมศึกษาได๎รับการศึกษาอยํางมี
คุณภาพ โดยพัฒนาผู๎เรียนให๎เป็นบุคคลที่มีความรู๎คูํคุณธรรม ตามแนวทางระบอบประชาธิปไตย มีความสามารถตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากล

เป้าประสงค์ (Goal)
1. ผู๎เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากล
2. ประชากรในวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาได๎รับโอกาสในการศึกษาอยํางทั่วถึงและมีคุณภาพ
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎รับการพัฒนาสูํมืออาชีพ และได๎รับสํงเสริมเข๎าสูํวิทยฐานะที่สูงขึ้น
4. สถานศึกษาจัดการศึกษาได๎คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
โรงเรียนมัธยมศึกษา
5. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและ
เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ โดยการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน

กลยุทธ์ (Strategies)
กลยุทธ์ 1 พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและตามมาตรฐานสากล เพื่อสูํความเป็นเลิศ
กลยุทธ์ 2 ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ ความสานึกในความเป็นชาติไทย รักชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ ตามแนวทางระบอบประชาธิปไตย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ 3 สร๎างโอกาสให๎ผู๎เรียนได๎รับการศึกษาอยํางทั่วถึง ครอบคลุม อยํางมีคุณภาพและได๎รับการพัฒนา
อยํางเต็มศักยภาพ
กลยุทธ์ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให๎สามารถจัดการเรียนการสอนได๎อยํางมีคุณภาพ
และสนับสนุนสํงเสริมด๎านวิทยฐานะให๎สูงขึ้น
กลยุทธ์ 5 พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให๎มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา
กลยุทธ์ 6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาให๎เป็นองค์กรคุณภาพ
โดยการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน

ปรัชญา

ร่วมคิด ร่วมทา มุ่งมั่นพัฒนา
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ส่วนที่ 3
กรอบแผนงาน/งบประมาณ
และโครงการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
กรอบแผนงาน/งบประมาณ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ได๎รับจัดสรรงบประมาณ ประจาปี พ.ศ. 2555
จากแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา งบดาเนินงาน งบประมาณ 7,00,000 บาท (เจ็ดล๎านบาทถ๎วน) โดยจัดสรร
งบประมาณเพื่อใช๎ในการบริหารจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
2555 ซึ่งงบประมาณแยกออกเป็น 2 สํวน ดังนี้
1. งบบริหารจัดการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จานวน 4,000,000 บาท
2. งบเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์ (งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน) จานวน 3,000,000 บาท
สาหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษมัธยมศึกษา เขต 12 จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็น
คําใช๎จํายในการบริหารจัดการในรูปแบบโครงการ/กิจกรรมตําง ๆ ให๎สอดคล๎องกับกลยุทธ์ของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน รายละเอียดดังนี้
1. งบบริหารจัดการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.1 .งบตามความจาเป็นพื้นฐาน
1) คําตอบแทน
จานวน
580,000 บาท
2) คําใช๎สอย
จานวน
400,000 บาท
3) คําวัสดุ
จานวน
420,000 บาท
4) คําสาธารณูปโภค
จานวน
750,000 บาท
รวมงบประมาณ 2,150,000 บาท
1.2 งบตามภาระงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา
จานวน
950,000 บาท
- โครงการรองรับงานนโยบายทุกระดับ
จานวน
900,000 บาท
รวมงบประมาณ 1,850,000 บาท
2. งบเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์ (งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
- โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 3,000,000 บาท
รวมงบประมาณ 3,000,000 บาท
3. งบสนับสนุนจากสพฐ. /หน่วยงานอื่น
- งบสนับสนุนจากสพฐ.
จานวน
24,000 บาท
- องค์การบริหารสํวนจังหวัดนครศรีธรรมราช จานวน 1,075,000 บาท
- การระดมทรัพยากรของโรงเรียน
จานวน
950,000 บาท
- อื่นๆ
จานวน 200,000 บาท
รวมงบประมาณ 2,249,000 บาท

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

9,249,000 บาท
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
จาแนกตามกลยุทธ์
 งบบริหารจัดการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
งบประมาณ(บาท) ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
กลยุทธ์ สพฐ./สพม.
โครงการ
1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
1. นิเทศ ติดตามคุณภาพ
138,739 กลุํมนิเทศฯ
การศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและ การจัดการศึกษาโรงเรียน
สํงเสริมความสามารถด๎านเทคโนโลยี มัธยมศึกษา
เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎ /
2. มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา
142,000 กลุมํ นิเทศฯ - งบอบจ.นศ.
1,075,000.1. พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนตามหลักสูตร ครั้งที่ 22
- จากรร.
การศึกษาขั้นพื้นฐานและตาม
900,000.มาตรฐานสากล เพื่อสูํความเป็นเลิศ
รวม
2 โครงการ
280,739
1,975,000
2. ปลูกฝังคุณธรรม ความสานึกใน
1. การมอบ
20,836 กลุํมบริหารงาน
ความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก เครื่องราชอิสริยาภรณ์และ
บุคคล
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /
เหรียญจักรพรรดิมาลา
2. ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมจิตสาธารณะ
ความสานึกในความเป็นชาติไทยรักชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแนวทาง
ระบอบประชาธิปไตย และวิถีชวี ิตตาม
หลักหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
รวม
1 โครงการ
20,836
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาให๎
1. คัดเลือกนักเรียนโควตาเข๎า
22,600 กลุํมสํงเสริมฯ
ทั่วถึงครอบคลุมผู๎เรียนได๎รับโอกาส ศึกษาตํอชั้นม.4 โรงเรียน
ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ/
เตรียมอุดมศึกษา (กทม.)
3. สร๎างโอกาสให๎ผู๎เรียนได๎รับการศึกษา
อยํางทั่วถึง ครอบคลุม อยํางมีคุณภาพ
และได๎รับการพัฒนาอยํางเต็มศักยภาพ
รวม
1 โครงการ
22,600
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
30,000 กลุํมบริหารงาน
ศึกษาทั้งระบบให๎สามารถจัดการเรียน เจ๎าหน๎าที่รับผิดชอบงาน
บุคคล
การสอนได๎อยํางมีคุณภาพ/
บุคลากรในโรงเรียน
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
2. มุทิตาจิตแกํผู๎เกษียณอายุ
100,000 กลุํมบริหารงาน
ศึกษาทั้งระบบ ให๎สามารถจัดการเรียน ราชการ ปีงบประมาณ 2555
บุคคล
การสอนได๎อยํางมีคุณภาพและ
สนับสนุนสํงเสริมด๎านวิทยฐานะให๎สูงขึ้น
รวม
2 โครงการ
130,000
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กลยุทธ์ สพฐ./สพม.
5. พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษา ตามแนว
ทางการกระจายอานาจ
ทางการศึกษา หลักธรรมาภิบาล
เน๎นการมีสํวนรํวมจากทุก
ภาคสํวนและความรํวมมือกับ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
เพื่อสํงเสริมและสนับสนุนการ
จัดการศึกษา/
5. พัฒนาระบบการบริหาร
สถานศึกษาให๎มีคุณภาพ ตาม
มาตรฐานการศึกษา
6. พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารงานสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาให๎เป็น
องค์กรคุณภาพโดยการมีสํวนรํวม
ของทุกภาคสํวน

รวม
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ(บาท) ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
โครงการ
1. ประชุมผู๎บริหารสถานศึกษาและ
45,050 กลุํมอานวยการ
ผู๎อานวยการกลุํมสพม.12
2. จัดกิจกรรมวันสาคัญ
39,000 กลุมํ อานวยการ
3. การเลือกตั้งกรรมการผู๎แทน
7,735 กลุมํ อานวยการ
ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในก.ค.ศ.สพม.12
4. การแขํงขันกีฬาสัมพันธ์ 5 สพท.
45,750 กลุมํ อานวยการ
5. งานประชาสัมพันธ์
10,000 กลุมํ อานวยการ
6. อบรมการจัดทาประกาศจัดซื้อ
24,214 กลุมํ บริหาร
จัดจ๎างในระบบ e-GP
การเงินฯ
7. การปรับแผนกลยุทธ์และจัดทา
11,081 กลุํมนโยบายฯ
แผนปฏิบัติการ
8. ติดตาม ประเมินผลและรายงาน
44,500 กลุํมนโยบายฯ
การจัดการศึกษา สพม.12
9. พัฒนาข๎อมูลสารสนเทศ สพม.12
39,150 กลุํมนโยบายฯ
10. พัฒนาระบบการวางแผนและ
122,474 กลุํมนโยบายฯ
บริหารงบประมาณ
11. ประชุมสัมมนาผู๎บริหารและครู
27,430 กลุํมสํงเสริมฯ
เพื่อสร๎างความเข๎าใจในการดาเนินงาน
คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อ
รับรางวัลพระราชทาน
12. การพัฒนากระบวนการย๎าย
24,000 กลุํมบริหารงาน
และแตํงตั้งข๎าราชการครูและ
บุคคล
บุคลากรทางการศึกษา
13.ประชุมสัมมนาเจ๎าหน๎าที่
40,000 กลุํมบริหารงาน
เลื่อนขั้นเงินเดือน
บุคคล
14. พัฒนางานสนับสนุนระบบ
15,441 กลุํม ICT
นิเทศออนไลน์
14 โครงการ
495,825
20 โครงการ
950,000
1,975,000
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 งบเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์
กลยุทธ์ สพฐ./สพม.
1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและ
สํงเสริมความสามารถด๎านเทคโนโลยี
เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎ /
1. พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานและตาม
มาตรฐานสากล เพื่อสูํความเป็นเลิศ

งบประมาณ(บาท) ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
1. พลังขับเคลื่อนจุดเน๎นการ
480,000 กลุํมนิเทศฯ
พัฒนาสูํคุณภาพผู๎เรียน

2. พลังเครือขํายศูนย์พัฒนา
วิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู๎เรียน
3. พัฒนาศักยภาพ
สถานศึกษาขนาดเล็กสูํ
ประชาคมอาเซียน
4. สหวิทยาเขตเข๎มแข็ง :
โรงเรียนระบบดีมีคุณภาพ

รวม
4 โครงการ
2. ปลูกฝังคุณธรรม ความสานึกใน
1. จัดทาข๎อมูลแหลํงเรียนรู๎
ความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก และภูมิปัญญาท๎องถิ่น
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /
2. ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมจิตสาธารณะ
ความสานึกในความเป็นชาติไทยรักชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแนวทาง
ระบอบประชาธิปไตย และวิถีชวี ิตตาม
หลักหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
รวม
1 โครงการ
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาให๎
ทั่วถึงครอบคลุมผู๎เรียนได๎รับโอกาส
ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ/
3. สร๎างโอกาสให๎ผู๎เรียนได๎รับการศึกษา
อยํางทั่วถึง ครอบคลุม อยํางมีคุณภาพ
และได๎รับการพัฒนาอยํางเต็มศักยภาพ
รวม
โครงการ

หมายเหตุ
งบประมาณ
จากการระดม
ทรัพยากร
50,000 บาท

1,057,000 กลุํมนิเทศฯ
150,000 กลุํมนิเทศฯ
1,043,000 กลุํมนิเทศฯ

งบประมาณอื่น
200,000 บาท

2,730,000
250,000
55,250 กลุํมสํงเสริมฯ

55,250
-

-
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กลยุทธ์ สพฐ./สพม.
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทั้งระบบให๎สามารถจัดการ
เรียนการสอนได๎อยํางมีคุณภาพ/
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทั้งระบบ ให๎สามารถจัดการ
เรียนการสอนได๎อยํางมีคุณภาพ
และสนับสนุนสํงเสริมด๎านวิทย
ฐานะให๎สูงขึ้น
รวม
5. พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษา ตามแนว
ทางการกระจายอานาจ
ทางการศึกษา หลักธรรมาภิบาล
เน๎นการมีสํวนรํวมจากทุก
ภาคสํวนและความรํวมมือกับ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
เพื่อสํงเสริมและสนับสนุนการ
จัดการศึกษา/
5. พัฒนาระบบการบริหาร
สถานศึกษาให๎มีคุณภาพ ตาม
มาตรฐานการศึกษา
6. พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารงานสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาให๎เป็น
องค์กรคุณภาพโดยการมีสํวนรํวม
ของทุกภาคสํวน
รวม
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ(บาท) ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
1. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
170,000
และประเมินข๎าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ที่ขอรับการ
ประเมินวิทยฐานะชานาญการ
พิเศษ

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

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

2 โครงการ
8 โครงการ

170,000
61,000 กลุํมอานวยการ

งบสนับสนุน
จาก สพฐ.
24,000 บาท

65,800 กลุํมอานวยการ

126,800
3,082,050

24,000
274,000
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ส่วนที่ 4
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ 2555

โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ทีส่ นอง
กลยุทธ์สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้ง 5 กลยุทธ์ จานวน 28 โครงการ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ 2
กลยุทธ์ที่ 3
กลยุทธ์ที่ 4
กลยุทธ์ที่ 5

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้าน
เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
จานวน
6
โครงการ
ปลูกฝังคุณ ธรรม ความสานึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรั ชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
จานวน
2
โครงการ
ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
จานวน
1
โครงการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
จานวน
3
โครงการ
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอานาจทางการศึกษา
หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
จานวน
16
โครงการ
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 งบบริหารจัดการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กลยุทธ์ที่ 2
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โครงการ
แผนงบประมาณ
สนองกลยุทธ์สพฐ.

นิเทศ ติดตามคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและสํงเสริมความสามารถ
ด๎านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎
สนองกลยุทธ์ สพม.12 1. พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนตาม หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และตามมาตรฐานสากล เพื่อสูํ
ความเป็นเลิศ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุํมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางละอองทิพย์ บุณยเกียรติ และศึกษานิเทศก์ทุกคน
ลักษณะโครงการ
ใหมํ
ระยะเวลาดาเนินการ พฤศจิกายน 2554 – สิงหาคม 2555
1. หลักการและเหตุผล
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได๎กาหนดให๎มีการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ภายใต๎ยุทธศาสตร์
การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได๎กาหนดทิศทางการ
พัฒนาคุณภาพมัธยมศึกษายุคใหมํ (พ.ศ.2552-2561) เพื่อให๎โรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงได๎ยกระดับคุณภาพการศึกษา
มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของสังคมและก๎าวสูํมาตรฐานสากล พร๎อมรับประชาคมอาเซียน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 ต๎องเรํงรัดการนิเทศ ติดตาม การดาเนินงาน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรง ทั้งทางด๎านการบริหารจัดการศึกษา และการจัดการเรียนการสอน
การพัฒนาหลักสูตรเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให๎เป็นไปตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน แสวงหาจุดรํวมในการนิเทศติดตาม แสวงหาจุดเดํนเพื่อสร๎างเครือขํายการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาให๎ก๎าวหน๎ายิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
2.2 เพื่อแสวงหาจุดเดํน/จุดพัฒนา ของการบริหารจัดการศึกษา และการจัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา
2.3 เพื่อพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ทุกคน
2.4 เพื่อสร๎างเครือขํายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจาตาบล สถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนคุณธรรมชั้นนาฯของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 12
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3 เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 ทุกโรง
3.2 ด้านคุณภาพ
3.2.1 โรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงได๎รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษา ด๎วยกระบวนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
3.2.2 ศึกษานิเทศก์ทุกคนได๎พัฒนาศักยภาพการนิเทศด๎วยรูปแบบที่หลากหลาย
3.2.3 พัฒนาเครือขํายการนิเทศทางไกล รองรับระบบเชื่อมโยงเครือขํายโรงเรียนมาตรฐานสากล
โรงเรียนในฝัน โรงเรียนดีประจาตาบล สถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนคุณธรรมชั้นนา ได๎แลกเปลี่ยนเรียนรู๎การบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนการสอนอยํางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4. การดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
1 ประชุมหารือแนวทางการนิเทศเต็มพิกัด
พฤศจิกายน-ธันวาคม ละอองทิพย์ บุณยเกียรติ
กลุํมนิเทศฯ
2554
2 จัดทากรอบแนวทาง /แผนนิเทศ
ธันวาคม 2554
ละอองทิพย์ บุณยเกียรติ
3 สร๎างความเข๎าใจ/เครื่องมือนิเทศ ติดตาม
ธันวาคม 2554
ศึกษานิเทศก์ทุกคน
โรงเรียนในแตํละกลุํมเป้าหมาย ในสหวิทยาเขต
4 นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
มกราคม-กุมภาพันธ์ 2555 ศึกษานิทศก์ทุกคน
มิถุนายน-สิงหาคม 2555
5 พัฒนาการสร๎างเครือขํายการประชุมนิเทศผําน มกราคม-สิงหาคม 2555 ไตรรงค์ สาดแว/
ระบบ VDO Conference
ละอองทิพย์ บุณยเกียรติ
6 สรุปผลการนิเทศ/นาผลการนิเทศ มาใช๎ในการ
มีนาคม 2555 ,
ศึกษานิเทศก์ทุกคน
พัฒนาการนิเทศ ในสหวิทยาเขตและสพม.12
สิงหาคม 2555
7 รายงานผลการนิเทศของแตํละสหวิทยาเขต
มีนาคม 2555 ,
ศึกษานิเทศก์ทุกคน
สิงหาคม 2555
8 สรุปภาพรวมของโรงเรียนมัธยมศึกษา สพม.12
มีนาคม 2555 ,
ศึกษานิเทศก์ทุกคน
สิงหาคม 2555
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5. งบประมาณ
ใช๎งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ผลผลิตผู๎จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสาหรับโรงเรียนปกติ งบดาเนินงาน จานวน 138,739 บาท
ที่
รายละเอียดการใช้งบประมาณ
งบประมาณ
หมายเหตุ
1 คําวัสดุ/คําจัดทาเอกสารประกอบการประชุม
18,739
2 คําวัสดุใช๎สอย/ ครุภัณฑ์ ICT
50,000
3 คําพาหนะเดินทางนิเทศ ติดตาม /คําชดเชยน้ามันเชื้อเพลิง
60,000
4 รายงานผลการนิเทศของสหวิทยาเขต/สพม.12
10,000
รวม
138,739
หมายเหตุ ขอถัวจํายทุกรายการ
6. การวัดและประเมินผล
ที่
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการวัด
1 ร๎อยละของศึกษานิเทศก์ จัดทากรอบแนวทางการนิเทศ - สังเกตรํองรอยการ
แผนการนิเทศตามภาระหน๎าที่ความรับผิดชอบ
ทางาน
(กลุํมงาน / กลุํมสาระการเรียนรู๎ / สหวิทยาเขต และ
งานที่ได๎รับมอบหมาย)
2 จานวนครั้งของการนิเทศโรงเรียน/ภาคเรียน
- สังเกตรํองรอยการ
ทางาน
3 การติดตั้งระบบ VDO Conference สาหรับการนิเทศ - สังเกต
ประชุมทางไกล
4
5

รายงานผลการนิเทศของกลุํมนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.12
ร๎อยละของศึกษานิเทศก์ ที่ได๎รับการพัฒนาศักยภาพ
ในการนิเทศ

- สังเกตรํองรอยการ
ทางาน
- สังเกต
- ประเมินความพึง
พอใจ

เครื่องมือ
- เอกสารแผนการ
นิเทศ
- แผนการนิเทศ
- รายงานผลการ
ดาเนินงานติดตั้ง
ระบบ
- รายงานผลการ
นิเทศ
- บันทึกข๎อความ
ขอไปราชการ
- แบบประเมิน
ความพึงพอใจ

21

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 โรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ได๎รับการนิเทศ
ติดตามการดาเนินงานด๎านการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนให๎มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
7.2 ศึกษานิเทศก์สามารถนิเทศ ติดตาม เพื่อแสวงหาจุดเดํน/จุดพัฒนา ของการบริหารจัดการศึกษา และ
การจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนมัธยมศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 เพื่อตํอยอดและพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา
7.3 ได๎พัฒนาระบบเครือขํายการประชุมนิเทศทางไกลผํานระบบ VDO conference เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนในฝัน โรงเรียนดีประจาตาบล สถานศึกษาพอเพียง โรงเรียน
คุณธรรมชั้นนาฯ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
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โครงการ
แผนงบประมาณ
สนองกลยุทธ์สพฐ.

มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 22
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและสํงเสริมความสามารถ
ด๎านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎
สนองกลยุทธ์ สพม.12 1 พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและตามมาตรฐานสากล เพื่อสูํความ
เป็นเลิศ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุํมเครือขํายสํงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
จังหวัดนครศรีธรรมราช และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. ประธานคณะกรรมการกลุํมเครือขํายสํงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. ผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
3. ผู๎อานวยการกลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา
4. ผู๎อานวยการกลุํมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ลักษณะโครงการ
ตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ มิถุนายน - กันยายน 2555
1. หลักการและเหตุผล
ด๎ว ยส านั กงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายปฏิรูปการเรียนรู๎ โดยสํ งเสริมให๎
โรงเรียนได๎พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู๎เรียนเป็นสาคัญ เน๎นการนาความรู๎ไปสูํการปฏิบัติอยํางมี
คุณธรรม ก๎าวทันเทคโนโลยี มีความสามารถในการแสวงหาวิธีการเรียนรู๎ รู๎จักวิธีการทางานรํวมกับผู๎ อื่น และอยูํใน
สังคมได๎อยํางมีความสุข
เพื่อให๎สถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
และสังกัดอื่นในจังหวัดนครศรีธรรมราช ได๎มีการแสดงออกทางด๎านวิชาการของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได๎นาเสนอความสามารถทางวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู๎วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ซึ่งเป็นวิธีการสํงเสริมให๎นักเรียน
ครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎พัฒนาความรู๎ ความสามารถอยํางเต็มศักยภาพ ตามเจตนารมณ์แหํงพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 กลุํมสํงเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงได๎จัด
งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาขึ้นเพื่อเป็นเวทีทางวิชาการให๎นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได๎แสดง
ความสามารถอยํางเต็มศักยภาพ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษา
2.2 เพื่อนาเสนอผลงาน ความสามารถของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 และสังกัดอื่นในจังหวัดนครศรีธรรมราช
2.3 เพื่อจัดประกวด แขํงขันทักษะวิชาการ และความสามารถนักเรียน
2.4 เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพรํผลงานทางวิชาการนักเรียน นวัตกรรมทางการศึกษาของครูและ
สถานศึกษา ให๎เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
2.5 เพื่อเชิดชูเกียรติสถานศึกษา บุคลากรสายบริหาร ครู ในสาขาวิชาตําง ๆ
2.6 เพื่อสํงเสริมให๎หนํวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน ท๎องถิ่นมีสํวนรํวมในการสํงเสริม สนับสนุน
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช
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3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
3.1.1 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
จานวน 99 โรงเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 นครศรีธรรมราช และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในสังกัดอื่น ๆ
เข๎ารํวมกิจกรรม
3.1.2 ครู ผู๎บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา เข๎ารํวมกิจกรรมและชมงาน ประมาณ
10,000 คน
3.1.3 ผู๎ปกครองนักเรียนและประชาชนทั่วไป หนํวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เข๎ารํวม
กิจกรรมและชมงาน ประมาณ 10,000 คน
3.2 ด้านคุณภาพ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สามารถยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาสูํความเป็นเลิศ โดยการดาเนินกิจกรรมมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครูทุก
กลุํมสาระการเรียนรู๎นาความรู๎ที่ได๎รับไปใช๎ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎อยํางหลากหลาย และมีคุณภาพ
4. การดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม/ขั้นตอน
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
1 ประชุมผู๎บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สพม.121และ มิถุนายน 2555
สพม.12
สังกัดอื่นในจังหวัดนครศรีธรรมราช ทุกโรง
2 ประชุมคณะกรรมการสอบวัดความรู๎ นักเรียนระดับชํวง กรกฎาคม 2555
กลุํมสํงเสริมการจัด
ชั้น 2 และ ชํวงชั้นที่ 3
การศึกษา
3 ประชุมเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุํมสาระการเรียนรู๎
กรกฎาคม 2555
กลุํมนิเทศ ติดตามฯ
- กาหนดกิจกรรมการแขํงขันทักษะ
- กิจกรรมนิทรรศการและผลผลิต
- การคัดเลือกบุคลากรดีเดํน
- การจัดสํงรายชื่อนักเรียนที่เข๎าแขํงขัน
- การจัดทาสูจิบัตร
- งบประมาณของแตํละศูนย์ฯ
- การรายงานผลการแขํงขัน
4 ประชุมประธาน/เลขานุการคณะกรรมการดาเนินงาน
กรกฎาคม 2555 สมป.จังหวัด / สพม.12
แตํละคณะ/ฝ่าย
5 จัดงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา
4-6 สิงหาคม 2555 คณะกรรมการดาเนินงาน/
อบจ.นศ.
6 ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น ข อ ง ส ห วิ ท ย า เ ข ต /
กรกฏาคม คณะกรรมการประเมินผล
ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุํมสาระการเรียนรู๎ 23 ศูนย์
สิงหาคม 2555
7 สรุปและรายงานการดาเนินงาน
กันยายน 2555 คณะกรรมการประเมินผล
8 จัดสํงนักเรียนตัวแทนเข๎าแขํงขันทักษะทางวิชาการและ ธันวาคม 2555
สพม.12
จัดนิทรรศการระดับภาคใต๎ครั้งที่ 61 ณ จังหวัดภูเก็ต
9 จัดสํงนักเรียนตัวแทนเข๎าแขํงขันทักษะทางวิชาการ ระดับชาติ มกราคม 2555
สพม.12
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5. งบประมาณ
5.1 ใช๎งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ผลผลิตผูจ๎ บการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสาหรับโรงเรียนปกติ งบดาเนินงาน จานวน 142,000 บาท
5.2 งบประมาณที่ได๎รับจากการระดมทรัพยากรของโรงเรียนจานวน 99 โรงเรียน จานวนนักเรียน
60,000 รายหัว นักเรียนคนละ 15 บาท จานวน 900,000 บาท
5.3 งบสนับสนุนจากองค์การบริหารสํวนจังหวัดนครศรีธรรมราช จานวน 1,075,000 บาท
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,117,000 บาท
ที่
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
1 ประชุมผู๎บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
- คําอาหารกลางวัน อาหารวํางและเครื่องดื่ม
2 ประชุมคณะกรรมการสอบวัดความรู๎ นักเรียนระดับชํวงชั้น 2 และ
ชํวงชั้นที่ 3
- คําอาหารกลางวัน อาหารวํางและเครื่องดื่ม
3 คําใช๎จํายในการดาเนินการประชุมของศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุํมสาระ
การเรียนรู๎ ศูนย์ละ 5,000 บาท (35 ศูนย์ x 5,000 บาท)
4 คําใช๎จํายในการดาเนินการประชุมประธาน/เลขานุการคณะกรรมการ
ดาเนินงานแตํละคณะ/ฝ่าย
5 คําใช๎จํายในการจัดงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา
6 คํา จั ดท าประเมิ น ผลการด าเนิ น งานของสหวิ ท ยาเขต/ ศู น ย์พั ฒ นา
วิชาการกลุํมสาระการเรียนรู๎ 23 ศูนย์
7 คําใช๎จํายในการจัดทาสรุปและรายงานการดาเนินงาน
8 คําใช๎จํายในการจัดสํงนักเรี ยนตัว แทนเข๎าแขํงขันทักษะทางวิช าการ
และจัดนิทรรศการระดับภาคใต๎ครั้งที่ 61 ณ จังหวัดภูเก็ต
9 คําใช๎จํายในการจัดสํงนักเรี ยนตัว แทนเข๎าแขํงขันทักษะทางวิช าการ
ระดับชาติ
รวม

งบประมาณ หมายเหตุ
7,000
5,000
175,000
5,000
1,400,000
5,000
10,000
300,000
300,000
2,117,000

หมายเหตุ ขอถัวจํายทุกรายการ
6. การวัดและประเมินผล
ที่
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการวัด
1 นักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมการแขํงขันทักษะ รายงานผลการแขํงขัน
ทางวิชาการได๎แสดงศักยภาพได๎เต็ม
ความสามารถ
2 นักเรียนและครูได๎นาประสบการณ์ความรู๎ สอบถาม
จากการเข๎ารํวกิจกรรมไปสร๎างองค์ความรู๎
ด๎วยตนเอง

เครื่องมือ
แบบรายงาน
แบบสอบถาม
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ได๎นาเสนอ
ผลงาน ความสามารถเต็มตามศักยภาพของตนเอง
7.2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ได๎เข๎ารํวม
การแขํงขันทักษะวิชาการ และความสามารถนักเรียน
7.3 ประชาสัมพันธ์เผยแพรํผลงานทางวิชาการนักเรียน นวัตกรรมทางการศึกษาของครู และสถานศึกษา
ให๎เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
7.4 เชิดชูเกียรติสถานศึกษา บุคลากรสายบริหาร ครู ในสาขาวิชาตําง ๆ
7.5 สํงเสริมให๎หนํวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน ท๎องถิ่นมีสํวนรํวมในการสํงเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช
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กลยุทธ์ที่ 2
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โครงการ
แผนงาน
สนองกลยุทธ์ สพฐ.
สนองกลยุทธ์ สพม.12
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
ลักษณะของโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

การมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสานึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
2 ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ ความสานึกในความเป็นชาติไทย รักชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแนวทางระบอบประชาธิปไตย และวิถีชีวิตตามหลัก
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลุํมบริหารงานบุคคล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
1. นายสุรศักดิ์ ชํวยเกิด 2. นางวันเพ็ญ ดาแก๎ว
ใหมํ
1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555

1. หลักการและเหตุผล
การเสริมสร๎างขวัญและกาลังใจแกํบุคลากรทางการศึกษาเป็นสิ่งที่ต๎องให๎ความสาคัญเป็นอยํางยิ่ง
เพราะเป็นเครื่องมือสาคัญในการพัฒนาคนให๎มีคุณภาพ พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 ได๎บัญญัติให๎
กระทรวงจั ดให๎ มีการเสริ มสร๎ างขวัญและกาลังใจแกํข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นบุคคลที่มี
ความสาคัญในด๎านการศึกษาเป็นอยํางมาก การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให๎แกํข๎าราชการในสังกัด
เป็นสํวนหนึ่งของการเสริมสร๎างขวัญและกาลังใจแกํข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อให๎เหมาะสมแกํเกียรติยศ สร๎างความ รู๎สึกภาคภูมิใจให๎แกํผู๎ที่ได๎รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
อันเป็นเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศอยํางสูง และเพื่อเป็นขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานแกํข๎าราชการครูแ ละ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู๎เรียนตํอไป สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12 จึงจัดทาโครงการนี้ขึ้น
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให๎ข๎าราชการในสังกัด ที่ได๎รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มีความสานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว มีความรู๎สึกภาคภูมิใจ ปิติยินดี และเป็นเกียรติในการรับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา
2.2 เพื่อพัฒนาข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให๎ปฏิบัติงานและปฏิบัติตนเป็นตัวอยํางที่ดี
มีความเหมาะสมที่จะได๎รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และสามารถรักษาคุณงามความดีนี้ไว๎อยํางตํอเนื่อง
และยั่งยืน
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
3.1.1 ผู๎ได๎รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจาปี 2552 จานวน 300 คน ได๎เข๎ารํวม
พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์
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3.2 ด้านคุณภาพ
3.2.1 ข๎าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได๎รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มี
ความสานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว มีความรู๎สึกเป็นเกียรติ และภาคภูมิใจในการรับ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา
3.2.2 ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได๎รับการเสริมแรงจูงใจให๎ปฏิบัติงาน
และปฏิบัติตนเป็นตัวอยํางที่ดี อยํางตํอเนื่องและยั่งยืน
4. การดาเนินการ
ที่
1
2
3
4
6
7

กิจกรรม
เสนอขออนุมัติโครงการ
แตํงตั้งคณะทางาน
แจ๎งสถานศึกษา
ประชุมคณะทางาน
ดาเนินการมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 300 คน
ประเมินผลและสรุปผล

วัน เดือน ปี
กรกฎาคม 2555
สิงหาคม 2555
สิงหาคม 2555
กันยายน 2555
พฤศจิกายน 2555
พฤศจิกายน 2555

ผู้รับผิดชอบ
วันเพ็ญ ดาแก๎ว
วันเพ็ญ ดาแก๎ว
วันเพ็ญ ดาแก๎ว
ผอ.สพม.12
คณะทางาน
คณะทางาน

5.

งบประมาณ
ใช๎งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ผลผลิตผู๎จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสาหรับโรงเรียนปกติ งบดาเนินงาน จานวน 20,836 บาท
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
งบประมาณ
หมายเหตุ
ที่
1 ประชุมคณะทางาน
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่มสาหรับผู๎เข๎ารํวมประชุม
7,500
(300 คน x 25 บาท x 1 มื้อ)
- คําจัด/ตกแตํงสถานที่
13,336
รวม
หมายเหตุ ขอถัวจํายทุกรายการ
6. การประเมินผล
ที่
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการวัด
1 จานวนผู๎เข๎ารํวมพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์
- ตรวจนับรายชื่อ
2 ผู๎ได๎รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มีความ - การสังเกต
ภาคภูมิใจ มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและปฏิบัติ - การสอบถาม
ตนเป็นตัวอยํางที่ดี อยํางตํอเนื่องและยั่งยืน

20,836

เครื่องมือ
- บัญชีรายชื่อ
- แบบบันทึกการสังเกต
- แบบสอบถาม
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 ข๎าราชการที่เข๎ารํวมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มีความภาคภูมิใจ และสานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว
7.2 ข๎าราชการที่เข๎ารํวมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มีแรงจูงใจที่จะอุทิศตนเพื่อประโยชน์
สํวนรวมและประเทศชาติ และมีกาลังใจในการปฏิบัติหน๎าที่ให๎เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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กลยุทธ์ที่ 3

31

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

โครงการ

คัดเลือกนักเรียนโควตาเข๎าศึกษาตํอชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
(กรุงเทพมหานคร)
แผนงานงบประมาณ ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
สนองกลยุทธ์ สพฐ.
3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให๎ทั่วถึง ครอบคลุม ผู๎เรียนได๎รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ
สนองกลยุทธ์ สพม.12 3 สร๎างโอกาสให๎ผู๎เรียนได๎รับการศึกษาอยํางทั่วถึง ครอบคลุมอยํางมีคุณภาพและได๎รับการ
พัฒนาอยํางเต็มศักยภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1.นางสาวพรทิพย์ เกิดสม 2.นางกันยา อักษรทอง
ลักษณะโครงการ
ใหมํ
ระยะเวลาดาเนินงาน พฤศจิกายน 2554 - กันยายน 2555
1. หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายและแนวปฏิบั ติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ให๎โรงเรียนที่เปิดสอนเฉพาะชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รับนักเรียนเข๎าเรียนตํอชั้นมัธยมศึ กษาปีที่ 4 โดยการ
สอบคัดเลือกรับนักเรียนโควตา และความสามารถพิเศษ
ดังนั้น เพื่อให๎การดาเนินงานการรับนักเรียนโควตา และความสามารถพิเศษเข๎าเรียนตํอชั้นมัธยมศึกษาปีที่4
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โดยการสอบคัดเลือก ให๎มีประสิทธิภาพ จึงสมควรจัดให๎มีโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให๎การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนโควตาและความสามารถพิเศษ เข๎าเรียนตํอ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เป็นไปด๎วยความถูกต๎อง และมีประสิทธิภาพ
2.2 เพื่อให๎การดาเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนโควตาและความสามารถพิเศษ เข๎าเรียนตํอ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว๎
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
นักเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช และพัทลุง ทุกสังกัด สามารถสมัครสอบคัดเลือกโควตา และ
ความสามารถพิเศษ เข๎าเรียนตํอชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จานวน 100 คน
3.2 ด้านคุณภาพ
การดาเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนโควตา และความสามารถพิเศษ เข๎าเรียนตํอชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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4. การดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม/ขั้นตอน
1
เสนอขออนุมัติโครงการ
2
แตํงตั้งคณะทางาน
3
แจ๎งสถานศึกษา
4
ประชุมคณะทางาน
5
ดาเนินการรับสมัครสอบ
6
ดาเนินการสอบคัดเลือก
7
สรุปและรายงานผล

ระยะเวลา
พฤศจิกายน 2554
ธันวาคม 2554
ธันวาคม 2554
มกราคม- 2555
มกราคม 2555
มกราคม- มีนาคม 2555
มกราคม- กันยายน 2555

ผู้รับผิดชอบ
กันยา อักษรทอง
กันยา อักษรทอง
กันยา อักษรทอง
กันยา อักษรทอง
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน

5. งบประมาณ
ใช๎งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ผลผลิตผู๎จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสาหรับโรงเรียนปกติ งบดาเนินงาน จานวน 22,600 บาท
ที่
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
งบประมาณ หมายเหตุ
1 คําใช๎จํายคณะกรรมการในการดาเนินการสอบคัดเลือก
- คําวัสดุอุปกรณ์ในการดาเนินการสอบฯ
2,800
- กรรมการออกข๎อสอบ (5 วิชา X 1,000 บาท)
5,000
- กรรมการจัดทาข๎อสอบ (5 คน X 400 บาท X 1 วัน)
2,000
- กรรมการอานวยการสนามสอบ ( 3 คน X 400 บาท X 1 วัน)
1,200
- กรรมการกลาง (3 คน X 400 บาท X 1 วัน)
1,200
- กรรมการคุมสอบ (3 ห๎อง X 6 คน X 400 บาท X 1 วัน)
7,200
- กรรมการจัดสนามสอบ รักษาข๎อสอบ ( 3 คน X 400 บาท X 1 วัน)
1,200
- กรรมการตรวจกระดาษคาตอบและประมวลผล (5 วิชา X 100 คน X 4บาท)
2,000
รวม
22,600
หมายเหตุ ขอถัวจํายทุกรายการ
6. การวัดและประเมินผล
ที่
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการวัด
1 จานวนนักเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช และพัทลุง สมัครสอบ
คัดเลือกโควตา และความสามารถพิเศษ เข๎าเรียนตํอชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - แบทดสอบ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
2 การดาเนินการสอบคัดเลือกโควตา และวามสามารถพิเศษ เข๎าเรียนตํอ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

เครื่องมือ
- แบบประเมินผล

33

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 มีนักเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช และพัทลุง ทุกสังกัด สมัครสอบคัดเลือกโควตา และ
ความสามารถพิเศษ เข๎าเรียนตํอชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ประมาณ 100 คน
7.2 การดาเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนโควตาและความสามารถพิเศษ เข๎าเรียนตํอในโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา ได๎อยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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กลยุทธ์ที่ 4
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โครงการ
แผนงบประมาณ
สนองกลยุทธ์ สพฐ.
สนองกลยุทธ์ สพม.12
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ๎าหน๎าที่รับผิดชอบงานบุคลากรในโรงเรียน
แผนงานโอกาสและพัฒนาการศึกษา
4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให๎สามารถจัดการเรียนการสอน
ได๎อยํางมีคุณภาพ
4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให๎สามารถจัดการเรียนการสอน
ได๎อยํางมีคุณภาพและสนับสนุนสํงเสริมด๎านวิทยฐานะให๎สูงขึ้น
กลุํมบริหารงานบุคคล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
ใหมํ
1. นายสุรศักดิ์ ชํวยเกิด 2. นางสาวสาคร สุภัทรประทีป
ตุลาคม 2554 - กันยายน 2555

1. หลักการและเหตุผล
คนเป็นสินทรัพย์ที่มีคํายิ่งขององค์กรและมีความจาเป็นต๎องบารุงรักษาให๎อยูํกับองค์กรอยํางมีความสุข
และปฏิ บั ติ ง านในหน๎ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบให๎ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด พร๎ อ มทั้ ง ได๎ รั บ การพั ฒ นาให๎ เ ป็ น ผู๎ มี คุ ณ ภาพและ
เจริญก๎าวหน๎าในหน๎าที่ราชการ การพัฒนาทรัพ ยากรบุคคลให๎ความรู๎ความสามารถในด๎านเทคนิควิธีปฏิบัติตําง ๆ มี
วิสัยทัศน์ มีทัศนคติและพฤติกรรมในการทางานที่ดี การทางานที่โปรํงใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม มีความรู๎ด๎านระเบียบ
กฎหมาย นโยบาย ซึ่งเป็นความรู๎อีกสํวนหนึ่งที่จะต๎องเติมเต็มและเตรียมพร๎อมที่จะให๎ ทรัพยากรบุคคลเหลํานี้ได๎
ปฏิ บั ติ ห น๎ า ที่ อ ยํ า งถู ก ต๎ อ ง ประกอบกั บ ระเบี ย บปฏิ บั ติ ร าชการและประสิ ท ธิ ภ าพของบุ ค ลากร ชํ ว ยยกระดั บ
ความสามารถในการปฏิบัติงานให๎เป็นไปตามทิศทาง และเป้าหมายที่องค์กรต๎องการ จึงได๎จัดให๎มีโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เจ๎าหน๎าที่ที่ปฏิบัติงานบุคลากรในโรงเรียน จานวน 99 คน ได๎พัฒนาโดยประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจ เกิดทักษะในการปฏิบัติงานของสถานศึกษาเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานบริหารงานบุคคล
งานข๎อมูลและสารสนเทศ และความรู๎พื้นฐานในภารกิจของสถานศึกษา
2.2 ได๎มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวํางเจ๎าหน๎าที่ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนและเจ๎าหน๎าที่ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ทาให๎การปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกันทาให๎งานมีประสิทธิภาพ
2.3 สํงเสริมให๎รู๎จักหาเทคนิควิธีการ นวัตกรรม รวมถึงเทคโนโลยีมาปรับใช๎ในการปฏิบัติงานเพื่อ
กระตุ๎นให๎สถานศึกษาได๎มีการพัฒนางานเป็นการบารุงขวัญและกาลังใจแกํข๎าราชการ
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ๎าหน๎าที่ที่รับผิดชอบงานบุคคลในโรงเรียน จานวน 99 คน และ
เจ๎าหน๎าที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
จานวน 20 คน
3.2 ด้านคุณภาพ
เจ๎าหน๎าที่ที่รับผิดชอบงานบุคคลในโรงเรียน มีความรู๎ ความเข๎าใจในงานสารบรรณ งาน
บริหารบุคคล งานข๎อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา ทาให๎การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
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4. การดาเนินการ
ที่
กิจกรรม
1 เสนอขออนุมัติโครงการ
2 แตํงตั้งคณะทางาน
3 แจ๎งสถานศึกษา
4 จัดทาเอกสาร
5 ประชุมคณะทางาน
6 จัดอบรมพัฒนาบุคลากร จานวน 99 คน
7 ประเมินผลและสรุปผล

วัน เดือน ปี

ผู้รับผิดชอบ

มกราคม 2555
มิถุนายน 2555
มิถุนายน 2555
กรกฎาคม 2555
กรกฎาคม 2555
สิงหาคม 2555
กันยายน 2555

สาคร สุภัทรประทีป
สาคร สุภัทรประทีป
สาคร สุภัทรประทีป
คณะทางาน
ผอ.สพม.12
คณะทางาน
คณะทางาน

5. งบประมาณ
ใช๎งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ผลผลิตผู๎จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสาหรับโรงเรียนปกติ งบดาเนินงาน จานวน 30,000 บาท
ที่
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
งบประมาณ
หมายเหตุ
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ๎าหน๎าที่ที่รับผิดชอบงานบุคคลใน
โรงเรียน จานวน 99 คน จานวน 1 วัน
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม (99 คน X 25 บาท X 2 มื้อ)
4,950
- คําอาหารกลางวัน (99 คน X 150 บาท X 1 มื้อ)
14,850
- คําวัสดุ / คําจัดทาเอกสาร
5,000
- คําวิทยากร
5,200
รวม
30,000
หมายเหตุ ขอถัวจํายทุกรายการ
6. การวัดและประเมินผล
ที่
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1 บุคลากรในสังกัด มีความรู๎ ความเข๎าใจในการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ที่ได๎รับมอบหมายอยํางมีประสิทธิภาพ
2 บุคลากรในสังกัดที่ผํานการพัฒนา ปฏิบัติหน๎าที่ด๎วยจิตสานึกที่ดีงาม
มีความรับผิดชอบ มุํงถึงประโยชน์สํวนรวมเป็นที่ตั้ง

วิธีการวัด
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน

เครื่องมือที่ใช้
แบบประเมิน
แบบประเมิน
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7. ผลที่คาดวําจะได๎รับ
7.1 เจ๎าหน๎าที่ธุรการของโรงเรียน มีความรู๎ความเข๎าใจในการปฏิบัติงาน
7.2 โรงเรียนมีแนวทางในการปฏิบัติงานที่ตรงกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ทาให๎งาน
มีประสิทธิภาพ
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โครงการ
แผนงาน
สนองกลยุทธ์ สพฐ.
สนองกลยุทธ์ สพม.12
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

มุทิตาจิตแกํผู๎เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2555
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให๎สามารถจัดการเรียนการสอน
ได๎อยํางมีคุณภาพ
4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให๎สามารถจัดการเรียนการสอน
ได๎อยํางมีคุณภาพและสนับสนุนสํงเสริมด๎านวิทยฐานะให๎สูงขึ้น
กลุํมบริหารงานบุคคล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
1. นายสุรศักดิ์ ชํวยเกิด 2.นางสาวสาคร สุภัทรประทีป
ใหมํ
กรกฎคม - 30 กันยายน 2555

1. หลักการและเหตุผล
ด๎วยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ได๎ตระหนักถึงความสาคัญของข๎าราชการและ
ลูกจ๎ างประจ า ที่ มีอายุครบหกสิบ ปีบริ บูรณ์ และจะต๎องพ๎นจากราชการ เนื่องจากเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้ น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ซึ่งบุคคลเหลํานี้เป็นผู๎ที่ได๎ปฏิบัติหน๎าที่ราชการมาด๎วยความมั่นคง วิริยะ อุตสาหะ และ
อุทิศตนเพื่อประโยชน์สํวนรวมให๎แกํวงการศึกษาด๎วยดีมาโดยตลอด เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและแสดงมุทิตาจิตระลึก
ถึงคุณงามความดีของผู๎ที่เกษียณอายุราชการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จึงจัดทาโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อแสดงความขอบคุณ ความรัก และความผูกพันตํอผู๎เกษียณอายุราชการ
2.2 เพือ่ เป็นการเพิ่มพูนขวัญ กาลังใจ แกํผู๎เกษียณอายุราชการ
2.3 เพือ่ แสดงออกถึงวัฒนธรรมตํอผู๎ที่เสียสละและอุทิศตนตํอทางราชการ
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
ข๎าราชการที่เกษียณอายุราชการ จานวน 100 คน และลูกจ๎างประจาที่เกษียณอายุราชการ
จานวน 8 คน เข๎ารํวมประชุม และได๎รับการเชิดชูเกียรติ
3.2 ด้านคุณภาพ
3.2.1 ข๎าราชการและลูกจ๎างประจาที่เกษียณอายุราชการ ยินดีและภาคภูมิใจที่ได๎รับราชการ
เพื่อประเทศชาติมานาน จนเป็นเกียรติประวัติของตนเองและครอบครัว
3.2.2 ข๎าราชการและลูกจ๎างประจาที่เกษียณอายุราชการ เป็นแบบอยํางที่ดใี ห๎แกํข๎าราชการ
และลูกจ๎างประจาในสังกัดตํอไป
3.2.3 ข๎าราชการและลูกจ๎างประจาที่เกษียณอายุราชการ เกิดจิตสานึกและมีความตระหนัก
ในการปฏิบัติหน๎าที่ของตนตลอดทั้งมีความรัก สามัคคีในหมูํคณะ
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4. การดาเนินการ
ที่
กิจกรรม
1 เสนอขออนุมัติโครงการ
2 แตํงตั้งคณะทางาน
3 แจ๎งสถานศึกษา
4 ประชุมคณะทางาน
6 จัดพิธีมอบเกียรติคุณบัตรและแสดงมุทิตาจิต
7 ประเมินผลและสรุปผล

วัน เดือน ปี
กรกฎาคม 2555
สิงหาคม 2555
สิงหาคม 2555
กันยายน 2555
กันยายน 2555
ตุลาคม 2555

ผู้รับผิดชอบ
สาคร สุภัทรประทีป
สาคร สุภัทรประทีป
สาคร สุภัทรประทีป
ผอ.สพม.12
คณะทางาน
คณะทางาน

5. งบประมาณ
ใช๎งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ผลผลิตผู๎จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสาหรับโรงเรียนปกติ งบดาเนินงาน จานวน 100,000 บาท
ที่

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ขั้นเตรียมการ
1 ประชุมคณะทางาน จานวน 20 คน เวลา 1 วัน
- คําอาหารกลางวัน อาหารวํางและเครื่องดื่ม
(20 คน x 150 บาท x 1 วัน)
ขั้นดาเนินการ
1 ประชุมจัดงานแสดงมุทิตาจิตและประกาศเกียรติ
คุณบัตร จานวน 100 คน เวลา 1 วัน
- คําอาหารกลางวัน อาหารวํางและเครื่องดื่ม
(100 คน x 150 บาท x 1 วัน)
- คําหนังสือที่ระลึก (100 เลํม x 300 บาท)
- คําจัดทาเกียรติบัตร
- คําวัสดุ/ของที่ระลึก
- คําสถานที่

รวม
หมายเหตุ ขอถัวจํายทุกรายการ

งบประมาณ
3,000

15,000
30,000
20,000
20,000
12,000
100,000

หมายเหตุ
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6. การประเมินผล
ที่
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการวัด
เครื่องมือ
1 ผู๎เกษียณอายุราชการ ยินดีและภาคภูมิใจที่ได๎รับราชการ - ตรวจนับรายชื่อ - บัญชีรายชื่อ
เพื่อประเทศชาติมานาน จนเป็นเกียรติประวัติของตนเอง
และครอบครัว
2 ผู๎เกษียณอายุราชการเป็นแบบอยํางทีด่ ีให๎เยาวชนคนรุํน - การสังเกต
- แบบบันทึกการสังเกต
หลังในการปฏิบัติหน๎าที่ด๎วยความวิริยะ อุตสาหะ และ
และอุทิศตนเพื่อประโยชน์สํวนรวมให๎แกํวงการศึกษา
3 ผู๎เกษียณอายุราชการและผู๎เข๎ารํวมพิธีมีความรัก สามัคคี - การสอบถาม
- แบบสอบถาม
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 ข๎าราชการและลูกจ๎างประจาที่เกษียณอายุ รู๎สึกภาคภูมิใจในเกียรติประวัติ คุณความดีที่ได๎ทาคุณประโยชน์
ให๎แกํวงการศึกษา และให๎ความรํวมมือในการพัฒนาการศึกษาตํอไป
7.2 ข๎าราชการและลูกจ๎างประจาที่เกษียณอายุ มีขวัญและกาลังใจ ในการดาเนินชีวิตภายหลังเกษียณอายุ
ราชการ
7.3 ผู๎เกษียณอายุราชการ และผู๎รํวมงานมีความพึงพอใจและประทับใจที่ได๎มีโอกาสรํวมแสดงมุทิตาจิตทาให๎
เกิดความรัก สามัคคีในหมูํคณะ
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กลยุทธ์ที่ 5
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โครงการ
แผนงบประมาณ
สนองกลยุทธ์ สพฐ.

ประชุมผู๎บริหารสถานศึกษาและผู๎อานวยการกลุํม สพม.12
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอานาจทางการศึกษา
หลักธรรมาภิบาล เน๎นการมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวนและความรํวมมือกับองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น เพื่อสํงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
สนองกลยุทธ์ สพม.12 5 พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให๎มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา
6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาให๎เป็นองค์กร
คุณภาพโดยการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุํมอานวยการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางศรีสมร ชัยมุสิก
4. นางฉวีวรรณ เรืองเกิด
2. นางเพ็ญศรี ศิริวรรณ
5. นางสาวอภิญญา ไชยรรงค์
3. นางสุจารี สินภิบาล
6. นายธรรมรัตน์ นวลเขียว
ลักษณะโครงการ
ตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 2554 - กันยายน 2555
1. หลักการและเหตุผล
รองผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู๎บริหารสถานศึกษา ประธานคณะกรรมการกลุํม
เครือขํายสถานศึกษา ผู๎อานวยการกลุํม เจ๎าหน๎าที่ ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 นับเป็นหัวใจ
สาคัญของการนานโยบายสาคัญ ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการศึกษาไปสูํการปฏิบัติ ซึ่งบุคลากรเหลํานี้จะต๎องมีความรู๎
ความเข๎าใจในเรื่องนโยบายและแนวทางในการดาเนินกิจกรรมทางการศึกษา ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อน
ตลอดเวลา เพื่อจะได๎นาไปขยายผลในโรงเรียนและกลุํมงาน จึงเป็นเรื่องสาคัญที่จะต๎องมีการประชุม พบปะชี้แจง
รับทราบนโยบาย ประเด็นปัญหา รับฟังความคิดเห็น ข๎อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนทัศนะซึ่งกันและกัน เพื่อให๎สามารถ
ดาเนินกิจกรรมตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการศึกษา ของสานักงานเขตพื้นที่การศึก ษามัธยมศึกษา เขต 12 ให๎ไปสูํ
เป้าหมายที่วางไว๎โดยรวมและด๎วยความรํวมมือกันของทุก ๆ ฝ่าย จึงเป็นการสมควรอยํางยิ่งที่จะต๎องจัดโครงการ
ประชุมรองผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู๎บริหารสถานศึกษา ประธานคณะกรรมการ กลุํมเครือขําย
สถานศึกษา ผู๎อานวยการกลุํมและเจ๎าหน๎าที่ ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ขึ้น
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให๎บุคลากรในสังกัดรับทราบนโยบายและแนวทางในการดาเนินกิจกรรมทางการศึกษา
นานโยบายจุดเน๎นการบริหารและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข๎องไปใช๎ในการปฏิบัติงานอยํางถูกต๎องเป็นแนวเดียวกัน
2.2 เพื่อให๎สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 เป็นองค์กรที่มีระบบการทางาน ที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความคลํองตัว ยืดหยุํน ผู๎เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปได๎รับ
บริการที่ดีและมีคุณภาพ
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
3.1.1. ประชุมผู๎บริหารสถานศึกษาและผู๎อานวยการกลุํม จานวน 120 คนจานวน 9 ครั้ง
3.1.2 ประชุมประธานสหวิทยาเขต และผู๎อานวยการกลุํม จานวน 25 คน จานวน 25 คน 9 ครั้ง
3.1.3 ประชุมรองผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู๎อานวยการกลุํม จานวน 15 คน
จานวน 9 ครั้ง
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3.1.4 ประชุมเจ๎าหน๎าที่สานักงาน จานวน 60 คน จานวน 3 ครั้ง เพื่อมอบนโยบาย
และแนวทางในการปฏิบัติงาน
3.2 ด้านคุณภาพ
3.2.1 รองผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู๎บริหารสถานศึกษา ประธาน
คณะกรรมการกลุํมเครือขํายสถานศึกษา ผู๎อานวยการกลุํม และเจ๎าหน๎าที่ นานโยบายจุดเน๎นการบริหารและแนว
ปฏิบัติที่เกี่ยวข๎องไปใช๎ในการปฏิบัติงานอยํางถูกต๎องเป็นแนวเดียวกัน และสามารถนาไปปฏิบัติได๎ทันตามกาหนดและ
เป็นสื่อกลางในการพบปะปรึกษาหารือ โดยระดมความคิดในการแก๎ปัญหารํวมกัน และเพื่อเสริมสร๎างความเข๎าใจอันดี
ระหวํ างบุ คลากรในสั งกั ดเดีย วกัน อั น ที่จ ะกํอให๎ เกิ ดศักยภาพที่ดีใ นการพัฒ นาคุณ ภาพ การจั ดการศึกษาให๎ มี
ประสิทธิภาพ
3.2.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 เป็นองค์กรที่มีระบบการทางานที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความคลํองตัว ยืดหยุํน ผู๎เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปได๎รับ
บริการที่ดีและมีคุณภาพ
4. การดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม/ขั้นตอน
1 จัดทาโครงการปฏิทินกาหนดวันประชุม
2
3
4
5
6

แจ๎งกาหนดการให๎ผู๎เข๎าประชุมทราบ
ประชุมคณะทางานเพื่อกาหนดเนื้อหาสาระ
ในการประชุม
ประสานในเรื่องสถานที่ อาหารวํางเครื่องดื่ม
จัดทาเอกสารประกอบการประชุม
ดาเนินการประชุม (ตามปฏิทิน)
- ประชุมผู๎บริหารสถานศึกษาและ
ผู๎อานวยการกลุํม จานวน 120 คน

ระยะเวลา
ตุลาคม 2554
ทุกเดือนกํอนการประชุม 7 วัน
กํอนจัดทาระเบียบวาระ
การประชุม
กํอนการประชุม 5 วัน
กํอนการประชุม 5 วัน

13 ม.ค.,20 ก.พ., 23 มี.ค., 27 เม.ย.,
18 พ.ค., 22 มิ.ย.,20 ก.ค. , 24 ส.ค.,
14 ก.ย. 55
- ประชุมประธานคณะกรรมการสหวิทยาเขต
9 ม.ค.,16 ก.พ.,16 มี.ค.,
16 สหวิทยาเขต และผู๎อานวยการกลุํม
23 เม.ย.,11 พ.ค.,18 มิ.ย.,
จานวน 25 คน
13 ก.ค.,17 ส.ค.,7 ก.ย. 55
- ประชุมรองผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่ 5 ม.ค.,11 ก.พ.,9 มี.ค.,19เม.ย.,
การศึกษาและผู๎อานวยการกลุํม จานวน 15 คน 4 พ.ค.,14 มิ.ย.,6 ก.ค.,13ส.ค.,
3 ก.ย. 55
- ประชุมเจ๎าหน๎าที่สานักงานจานวน 60 คน 5 มี.ค.,10 พ.ค.,9 ก.ค.,17 ก.ย.55
7

รายงานการประชุม

ทุกครั้งทีป่ ระชุม

ผู๎รับผิดชอบ
สุจารี สินภิบาล/
เพ็ญศรี ศิริวรรณ
เพ็ญศรี ศิริวรรณ
ผอ.สพม.เขต 12
คณะทางาน
คณะทางาน
ผอ.สพม.เขต 12
และคณะ

สุจารี สินภิบาล
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5. งบประมาณ
ใช๎งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ผลผลิตผู๎จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรม
การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสาหรับโรงเรียนปกติ งบดาเนินงาน จานวน 45,050 บาท
ที่
รายการ/กิจกรรม/การใช๎งบประมาณ
งบประมาณ หมายเหตุ
1 ประชุมผู๎บริหารสถานศึกษาและผอ.กลุํม จานวน 120 คน 9 ครั้ง
- คําอาหารกลางวัน อาหารวํางและเครื่องดื่ม (120 คน x 100 บาท x 12 ครั้ง)
2 ประชุมประธานคณะกรรมการกลุํมเครือขํายสหวิทยาเขต ผู๎อานวยการกลุํม
จานวน 25 คน 9 ครั้ง
- คําอาหารกลางวัน อาหารวํางและเครื่องดื่ม (25 คน x 60 บาท x 9 ครั้ง)
13,500
3 ประชุมรองผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู๎อานวยการกลุํม
จานวน 15 คน 9 ครั้ง
- คําอาหารกลางวัน อาหารวํางและเครื่องดื่ม( 15 คน x 25 บาท x 9 ครั้ง)
3,375
4 ประชุมเจ๎าหน๎าที่สานักงาน จานวน 60 คน 3 ครั้ง
- คําอาหารกลางวัน อาหารวํางและเครื่องดื่ม (60 คน x 80 บาท x 3 ครั้ง)
14,400
5 คําวัสดุประกอบการประชุมผู๎บริหาร
13,775
รวม
45,050
หมายเหตุ
ขอถัวจํายทุกรายการ
6. การวัดและประเมินผล
ที่
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการวัด
1 รองผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- ตรวจสอบบัญชีลงเวลา
ผู๎บริหารสถานศึกษา ประธานคณะกรรมการ
- การสัมภาษณ์
กลุํมเครือขํายสถานศึกษา ผู๎อานวยการกลุํม
เจ๎าหน๎าที่ในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12มีความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับ
ระบบบริหารจัดการศึกษาและสามารถปฏิบัติงาน
ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
เป็นองค์กรที่มีระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล มีความคลํองตัว ยืดหยุํนทาให๎
ผู๎เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชน
ทั่วไปได๎รับบริการที่ดีและมีคุณภาพ

เครื่องมือ
- บัญชีลงเวลา
- แบบสัมภาษณ์
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 บุคลากรในสังกัดรับทราบนโยบายและแนวทางในการดาเนินกิจกรรมทางการศึกษา
นานโยบายจุดเน๎นการบริหารและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข๎องไปใช๎ในการปฏิบัติงานอยํางถูกต๎องเป็นแนวเดียวกัน
7.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 เป็นองค์กรที่มีระบบการทางานที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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โครงการ
แผนงบประมาณ
สนองกลยุทธ์ สพฐ.

จัดกิจกรรมวันสาคัญ
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอานาจทางการศึกษา
หลักธรรมาภิบาล เน๎นการมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวนและความรํวมมือกับองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น เพื่อสํงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
สนองกลยุทธ์ สพม.12 5 พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให๎มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา
6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาให๎เป็นองค์กร
คุณภาพโดยการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุํมอานวยการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางศรีสมร ชัยมุสิก
4. นางฉวีวรรณ เรืองเกิด
2. นางเพ็ญศรี ศิริวรรณ
5. นางสาวอภิญญา ไชยรรงค์
3. นางสุจารี สินภิบาล
6. นายธรรมรัตน์ นวลเขียว
ลักษณะโครงการ
ตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 2554 - กันยายน 2555
1. หลักการและเหตุผล
ตามที่รัฐบาลได๎กาหนดวันสาคัญเกี่ย วกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อให๎ข๎าราชการ นักเรียน
นักศึกษา และประชาชนชาวไทยได๎น๎อมราลึกถึงความสาคัญของวันดังกลําว ในสํวนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12 ได๎รํวมกิจกรรมวันสาคัญตํางๆ กับจังหวัดนครศรีธรรมราชและหนํวยงานอื่นที่เกี่ยวข๎ อง รวมถึง
การรํวมงานประเพณีของจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีสืบสานวัฒนธรรมท๎องถิ่น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ได๎ตระหนักถึงความสาคัญของเรื่องดังกลําวจึงได๎
จัดทาโครงการนี้ขึ้น เพื่อให๎ข๎าราชการและลูกจ๎างในสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ได๎รํวมกิจกรรม
วันสาคัญและงานประเพณีจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นไปอยํางสมเกียรติและเป็นที่ยอมรับของหนํวยงานอื่น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสร๎างจิตสานึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
2.2 เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล และจังหวัด ที่กาหนดให๎มีกิจกรรมวันสาคัญ ตําง ๆ ขึ้น
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
ข๎าราชการ ลูกจ๎างในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได๎รํวมกิจกรรมวันสาคัญตําง ๆ แตํละครั้งไมํน๎อย
กวํา 15 คน คนละไมํน๎อยกวํา 3 กิจกรรม
3.2 ด้านคุณภาพ
3.2.1 ข๎าราชการ ลูกจ๎างในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีปฏิสัมพันธ์เพิ่มขึ้น
3.2.2 สร๎างภาพลักษณ์ที่ดีของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
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4. การดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม/ขั้นตอน
1 เชิญชวนให๎บุคลากรในสานักงานเข๎ารํวมกิจกรรม
วันสาคัญตามแนวปฏิบัติที่กาหนดไว๎แล๎ว จานวน 8 ครั้ง
2 จัดทาพวงมาลา จานวน 2 พวง
3

จัดทาพานพุํมดอกไม๎สด จานวน 8 พาน

4

จัดซื้อจัดจ๎างซื้อป้ายสดุดีฯ จานวน 2 ครั้ง

5
6

จัดเลี้ยงอาหารพระสงฆ์ จานวน 9 รูป
จัดประดับตกแตํงธงชาติ และตราสัญลักษณ์ จานวน
2 ครั้ง
จัดซื้ออาหารแห๎งสารับ ผอ.สพม. และเจ๎าหน๎าที่รํวม
ตักบาตรพระสงฆ์ ตอนเช๎า จานวน 4 ครั้ง

7
8

จัดซื้อผ๎าเนื้อดิบสีแดง สีขาว และสีเหลือง เพื่อใช๎ใน
วันประเพณีแหํผ๎าขึ้นธาตุในวันมาฆบูชา จานวน 3
ผืนๆละ 20 หลา

ระยะเวลา

ผู๎รับผิดชอบ
ศรีสมร ชัยมุสิก/
ธรรมรัตน์ นวลเขียว

21 – 22 ตุลาคม 2554
3 - 4 ธันวาคม 2554
3 – 4 ธันวาคม 2554
29 – 30 มีนาคม 2555
4 – 5 เมษายน 2555
10 – 11 สิงหาคม 2555
5 ธันวาคม 2555 และ
12 สิงหาคม 2555
13 – 14 พฤษภาคม 2555
5 ธันวาคม 2554 และ
12 สิงหาคม 2555
5 ธันวาคม 2554 ,
1มกราคม, 19 กรกฎาคม
และ 12 สิงหาคม 2555
กุมภาพันธ์ – มีนาคม
2555
(วันมาฆบูชา)

5. งบประมาณ
ใช๎งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ผลผลิตผู๎จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมการ
จัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสาหรับโรงเรียนปกติ งบดาเนินงาน จานวน 39,000 บาท
ที่
รายการ/กิจกรรม/การใช๎งบประมาณ
งบประมาณ หมายเหตุ
1 จัดทาพวงมาลา
- วันปิยะมหาราช (23 ตุลาคม 2554), วันวีรไทย (8 ธันวาคม 2554)
4,000
2 จัดทาพานพุํมดอกไม๎สด จานวน 8 พาน ๆละ 700 บาท
5,600
3 จัดจ๎างทาป้ายผ๎าเดินเทิดพระเกียรติ จานวน 2 ผืน ๆละ 700 บาท
1,400
4 จัดซื้อธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ ตราสัญลักษณ์และอุปกรณ์ตกแตํง
3,000
การประดับธงในสานักงานตลอดปี
5 จัดซื้ออาหารแห๎ง สาหรับผอ.สพม.และเจ๎าหน๎าที่รํวมตักบาตรตอนเช๎า
3,000
6 จัดซื้อผ๎าเนื้อดิบสีแดง สีขาว สีเหลือง จานวน 3 ผืน ๆละ 20 หลา
2,000
7 คําพิธีการทางศาสนาทาบุญเลี้ยงพระครบรอบปี สพม.12
20,000
รวม
39,000
หมายเหตุ
ขอถัวจํายทุกรายการ

48

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

6. การวัดและประเมินผล
ที่
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการวัด
1 ข๎าราชการ ลูกจ๎างในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา - ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมลง
เข๎ารํวมกิจกรรมและมีปฏิสัมพันธ์เพิ่มขึ้น
ลายมือชื่อเป็นหลักฐาน
2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 - การสัมภาษณ์
มีภาพลักษณ์ที่ดี

เครื่องมือ
- บัญชีลงนามรํวม
กิจกรรม
- แบบสัมภาษณ์

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีปฏิสัมพันธ์เพิ่มขึ้น
7.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีภาพลักษณ์ที่ดี
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โครงการ

การเลือกตั้งกรรมการผู๎แทนข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ.สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
แผนงบประมาณ
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
สนองกลยุทธ์ สพฐ.
5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอานาจทางการศึกษา
หลักธรรมาภิบาล เน๎นการมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวนและความรํวมมือกับองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น เพื่อสํงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
สนองกลยุทธ์ สพม.12 5 พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให๎มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา
6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาให๎เป็นองค์กร
คุณภาพโดยการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุํมอานวยการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางศรีสมร ชัยมุสิก
4. นางฉวีวรรณ เรืองเกิด
2. นางสุจารี สินภิบาล
5. นางสาวอภิญญา ไชยณรงค์
3. นางเพ็ญศรี ศิริวรรณ
6. นายธรรมรัตน์ นวลเขียว
ลักษณะโครงการ
โครงการใหมํ
ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม – พฤศจิกายน 2554
1. หลักการและเหตุผล
ตามมาตรา 13 แหํงพระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ต๎องดาเนินการเลือกตั้งกรรมการผู๎แทนข๎าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ใน ก.ค.ศ. แทนตาแหนํงที่วํางลง เนื่องจากผู๎ดารงตาแหนํงอยูํเดิมพ๎นจากตาแหนํงด๎วยเหตุเกษียณอายุราชการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จึงได๎ดาเนินการเลือกตั้งกรรมการผู๎แทนข๎าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. แทนตาแหนํงที่วํางลงในเดือน พฤศจิกายน 2554
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเลือกตั้งกรรมการผู๎แทนข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ.
2.2 เพื่อให๎การดาเนินการเป็นไปด๎วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปรํงใส ตรวจสอบได๎ ไมํขัดแย๎งตํอ
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด
2.3 เพื่อให๎ได๎กรรมการผู๎แทนผู๎บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
ผู๎บริหารสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จานวน 250 คน
ใช๎สิทธิในการเลือกตั้งคณะกรรมการใน ก.ค.ศ.
3.2 ด้านคุณภาพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีคณะกรรมการผู๎แทนข๎าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใน ก.ค.ศ.แทนตาแหนํงที่วํางลง
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4.การดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม/ขั้นตอน
1 รวบรวมเอกสาร กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และ
วิธีการเกี่ยวกับการเลือกตั้งอนุกรรมการผู๎แทน
ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน
ก.ค.ศ. แทนตาแหนํงที่วํางลง
2 วางแผนและกาหนดปฏิทินการดาเนินการประชุม
3 จัดทาประกาศกาหนดรายละเอียดและวิธีการเลือกตั้ง
กรรมการผู๎แทนข๎าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ.
4 แตํงตั้งคณะกรรมการประจาเขต/หนํวยเลือกตั้ง
5 จัดประชุมคณะกรรมการประจาเขต/หนํวยเลือกตั้ง
6 การรายงานผลการเลือกตั้ง

ระยะเวลา
ตุลาคม 2554

ผู๎รับผิดชอบ
กลุํมอานวยการ

15 - 20 พฤศจิกายน 2554
ตุลาคม 2554

กลุํมอานวยการ
กลุํมอานวยการ

พฤศจิกายน 2554
9 – 10 พฤศซจิกายน 2554
14 – 15 พฤศจิกายน 2554

กลุํมอานวยการ
กลุํมอานวยการ
กลุํมอานวยการ

5 งบประมาณ
ใช๎งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ผลผลิตผู๎จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรม
การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสาหรับโรงเรียนปกติ งบดาเนินงาน จานวน 7,735 บาท
ที่
รายการ/กิจกรรม/การใช๎งบประมาณ
งบประมาณ หมายเหตุ
1 คําอาหารกลางวัน คําอาหารวํางและเครื่องดื่มสาหรับคณะกรรมการประจา
3,000
หนํวยเลือกตั้ง จานวน 25 คน (25 คน × 120 บาท x 1 วัน)
2 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม สาหรับประชุมคณะกรรมการประจาหนํวย
1,875
เลือกตั้ง จานวน 25 คน จานวน 3 ครั้ง ( 25 คน x 25 บาท x 3 มื้อ)
3 คําเชําเต็นท์พร๎อมอุปกรณ์จานวน 1 หลัง ๆละ 500 บาท
500
4 คําจัดทาบัตร
360
5 คําวัสดุ
2,000
รวม
7,735
หมายเหตุ
ขอถัวจํายทุกรายการ
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6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผู๎มาใช๎สิทธิร๎อยละ 79.9

วิธีการประเมิน
- บัตรเลือกตั้ง

เครื่องมือที่ใช๎
บัญชีรายชื่อผู๎ใช๎สิทธิ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
การได๎มาของกรรมการข๎าราชครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. แทนตาแหนํงที่วํางลง
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โครงการ
แผนงบประมาณ
สนองกลยุทธ์ สพฐ.

การแขํงขันกีฬาสัมพันธ์ 5 สพท.จังหวัดนครศรีธรรมราช
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอานาจทางการศึกษา
หลักธรรมาภิบาล เน๎นการมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวนและความรํวมมือกับองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น เพื่อสํงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
สนองกลยุทธ์ สพม.12 6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาให๎เป็น
องค์กรคุณภาพโดยการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุํมอานวยการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางสุจารี สินภิบาล 2. นางฉวีวรรณ เรืองเกิด
ลักษณะโครงการ
ตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ พฤศจิกายน 2554 - กันยายน 2555
1. หลักการและเหตุผล
ด๎วยกระทรวงศึกษาธิการ ได๎ประกาศกาหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและที่ตั้งของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา จานวน 42 เขต ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2553 โดยกาหนดให๎
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ตั้งอยูํที่อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช รับผิดชอบการบริหารจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง ซึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช จะ
ประกอบด๎วยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1-4 มีสานักงานตั้งอยูํที่อาเภอเมือง
นครศรีธรรมราช อาเภอทุํงสง อาเภอเชียรใหญํ และอาเภอทําศาลา ตามลาดับ ซึ่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12 ต๎องประสานการจัดการศึกษารํวมกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช
ทั้ง 4 เขต เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให๎แกํเด็กและเยาวชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 รํวมกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 1 – 4 ได๎มีมติเห็นชอบรํวมกันจัดให๎มีการแขํงขันกีฬาสัมพันธ์ เพื่อเป็นการสนับสนุนสํงเสริมให๎
ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้ง 5 เขต ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ได๎มีความสัมพันธ์อันดีระหวํางกัน มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์เสริมสร๎างความรักความสามัคคี โดยใช๎
โครงการแขํงขันกีฬาสัมพันธ์เป็นตัวเชื่อมระหวํางกัน มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์เสริมสร๎างความรักสามัคคี
โดยใช๎โครงการแขํงขันกีฬาสัมพันธ์เป็นตัวเชื่อมระหวํางกัน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จึงได๎จัดทาโครงการแขํงขันกีฬาสัมพันธ์ 5 สพท.จังหวัด
นครศรีธรรมราชขึ้น เพื่อรองรับมติดังกลําวให๎ขับเคลื่อนไปได๎อยํางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสํงเสริมให๎ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎เลํนกีฬาและออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
2.2 เพื่อเสริมสร๎างสุขภาพกาย และจิตใจให๎มีความแข็งแรงสมบูรณ์
2.3 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู๎ ประสบการณ์ ในการพัฒนาการศึกษา และเสริมสร๎างความสัมพันธ์อันดี
ระหวํางกัน
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
3.1.1 รํวมการแขํงขันกีฬาสากล 4 ประเภท และกีฬาพื้นบ๎าน 5 ประเภท
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3.1.2 จานวนข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12 เข๎ารํวมกิจกรรมไมํน๎อยกวําร๎อยละ 95
3.2 ด้านคุณภาพ
3.2.1 ข๎าราชกาครูและบุคลากรทางการศึกษาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มี
สุขภาพกาย จิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง และมีความรักสามัคคีภายในหนํวยงาน
3.2.2 ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
และประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 – 4 มีความรักสามัคคีและสัมพันธภาพที่ดีระหวํางกัน
4. ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม/ขั้นตอน
1 ขออนุมัติโครงการ
2 ประชุมคณะทางาน/วางแผนการจัดการ
แขํงขัน
3 ดาเนินการแขํงขันกีฬาสัมพันธ์
4 ติดตามผลการดาเนินงาน
5 สรุปผลการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
พฤศจิกายน 2554
ฉวีวรรณ เรืองเกิด
มิถุนายน – กรกฎาคม 2555 ผอ.สพม.12
สิงหาคม 2555
สิงหาคม 2555
กันยายน 2555

ผู๎รํวมกิจกรรม
ฉวีวรรณ เรืองเกิด
ฉวีวรรณ เรืองเกิด

5. งบประมาณ
ใช๎งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ผลผลิตผู๎จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรม
การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสาหรับโรงเรียนปกติ งบดาเนินงาน จานวน 45,750 บาท
ที่
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
1 ประชุมคณะทางาน/วางแผนการจัดการแขํงขัน 3 ครั้ง จานวน 25 คน
- คําอาหารกลางวัน (25 คน x 100 บาท x 3 ครั้ง)
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม (25 คน x 25 บาท x 3 ครั้ง)
2 ประชุมคณะทางาน/วางแผนการจัดการแขํงขัน 3 ครั้ง (5 เขต)
- คําอาหารกลางวัน (25 คน x 100 บาท x 3 ครั้ง)
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม (25 คน x 25 บาท x 3 ครั้ง)
3 ดาเนินการกิจกรรมแขํงขันกีฬาสัมพันธ์ จานวน 60 คน เวลา 1 วัน
- คําอาหาร อาหารกลางวัน อาหารเย็น (60 คน x 400บาท x 1 วัน)
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม (60 คน x 25 บาท x 2 มื้อ)
4 คําวัสดุอุปกรณ์การแขํงขัน
- อุปกรณ์กีฬา
- เสื้อกีฬา
- ขบวนพาเหรด การแสดงบนเวที
รวม
หมายเหตุ ขอถัวจํายทุกรายการ

งบประมาณ หมายเหตุ
7,500
1,875
7,500
1,875
24,000
3,000
45,750
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6. การวัดและประเมินผล
ที่
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1 ร๎อยละ 95 ของข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
ได๎เข๎ารํวมกิจกรรม
2 ร๎อยละ 95 ของผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมมีสุขภาพกายและ
จิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรกและปฏิบัติหน๎าที่ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ
3 ร๎อยละ 99 ของผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม มีน้าใจเป็นนักกีฬามี
ความรักสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีตํอกัน

วิธีการวัด
ตรวจสอบ

เครื่องมือ
บัญชีรายชื่อ

การสังเกต

แบบประเมิน

การสังเกต

แบบประเมิน

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ได๎
เลํนกีฬาและออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ และนาไปปฏิบัติเป็นกิจวัตรประจาวัน
7.2 ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมทุกคนมีสุขภาพกาย และจิตใจที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีความตื่นตัวและปฏิบัติหน๎าที่ที่
รับผิดชอบได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
7.3 ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมได๎แลกเปลี่ยนความรู๎ ประสบการณ์ในการพัฒนาการศึกษา และเสริมสร๎าง
ความสัมพันธ์อันดีระหวํางกัน
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โครงการ
แผนงบประมาณ
สนองกลยุทธ์ สพฐ.

งานประชาสัมพันธ์
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอานาจทางการศึกษา
หลักธรรมาภิบาล เน๎นการมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวนและความรํวมมือกับองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น เพื่อสํงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
สนองกลยุทธ์ สพม.12 6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาให๎เป็น
องค์กรคุณภาพโดยการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุํมอานวยการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางศรีสมร ชัยมุสิก
3. นางเพ็ญศรี ศิริวรรณ
2. นางฉวีวรรณ เรืองเกิด
4. นางสุจารี สินภิบาล
ลักษณะโครงการ
ใหมํ
ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 2554 - กันยายน 2555
1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติข๎อมูลขําวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ระเบียงสานักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการให๎ขํา ว
และบริการขําวสารของทางราชการ พ.ศ. 2529 และที่แก๎ไขเพิ่ม ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวําด๎วยการประชาสัมพันธ์
และการให๎ขําวราชการ พ.ศ. 2525 และที่แก๎ไขเพิ่มเติม เพื่อบริหารการประชาสัมพันธ์ วิเคราะห์ข๎อมูล ผลิตและพัฒนา
เทคโนโลยีการประชาสัมพันธ์ เผยแพรํข๎อมูลขําวสารและเสริมสร๎างความเข๎าใจเกี่ยวกับกิจการผลการดาเนินงานของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาให๎หนํวยงาน บุคลากร ชุมชนและประชาชนทั่วไปได๎รับทราบถั่วถึงกัน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีความจาเป็นต๎องดาเนินงานเผยแพรํข๎อมูลขําวสาร ผลงาน
จัดระบบรูปแบบการติดตํอประสานงานกับเครือขํายฯบุคคลหนํวยงานและสาธารณชน จัดทาแผนการประชาสัมพันธ์
ข๎อมูลขําวสาร บทความ วารสาร รายการวิทยุ โทรทัศน์ สื่ออิเลคทรอนิกส์ และสื่อในรูปแบบอื่น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให๎บริการและเผยแพรํข๎อมูลขําวสาร และผลงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12
2.2 เพื่อสร๎างเครือขํายประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรและภายนอกองค์กร
2.3 เพื่อพัฒนาการสื่อสารและประชาสัมพันของหนํวยงาน
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
ร๎อยละของครู / บุคลากรทางการศึกษาและผู๎มาติดตํอราชการที่มีความรู๎ ความเข๎าใจในการบริหาร
จัดการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
3.2 ด๎านคุณภาพ
3.2.1 การสร๎างเครือขํายการประชาสัมพันธ์ ครู/บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา
3.2.2 เผยแพรํข๎อมูลขําวสารและผลงาน ครู/บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา เอกชน องค์กร ชุมชน
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4. ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม/ขั้นตอน
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
1 แตํงตั้งคณะทางานเพื่อศึกษา วิเคราะห์ระเบียบ
มกราคม 2555 กลุํมอานวยการ
กฎหมายฯกาหนดเครือขํายประชาสัมพันธ์
2 ประสานของความรํวมมือ
3 ประชุมเพื่อสร๎างความเข๎าใจ
5. งบประมาณ
ใช๎งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ผลผลิตผู๎จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรม
การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสาหรับโรงเรียนปกติ งบดาเนินงาน จานวน 10,000 บาท
ที่
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
งบประมาณ หมายเหตุ
1 คําจัดทาเอกสาร
10,000
รวม
10,000
หมายเหตุ ขอถัวจํายทุกรายการ
6. การวัดและประเมินผล
ที่
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1 ร๎อยละของครู/บุคลากรทางการศึกษาและผู๎มา
ติดตํอราชการมีความรู๎เข๎าใจในการบริหารงาน
การจัดการศึกษา

วิธีการวัด
สังเกต

เครื่องมือ
แบบประเมิน

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 เพื่อบริการและเผยแพรํข๎อมูลขําวสาร และผลงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12 ให๎สาธารณชนทราบ
7.2 มีเครือขํายประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรและภายนอกองค์กร
7.3 พัฒนาการสื่อสารและประชาสัมพันของหนํวยงาน
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โครงการ
แผนงบประมาณ
สนองกลยุทธ์ สพฐ.

อบรมการจัดทาประกาศจัดซื้อจัดจ๎างในระบบ e-GOVERNMENT POCUREMENT (e-GP)
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอานาจทางการศึกษา
หลักธรรมาภิบาล เน๎นการมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวนและความรํวมมือกับองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น เพื่อสํงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
สนองกลยุทธ์ สพม.12 5 พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให๎มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุํมบริหารการเงินและสินทรัพย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
ผู้รับชอบโครงการ
1. นางชุติมา พยุหกฤษ 2. นางเนตรชนก ศรีรัตน์
ลักษณะโครงการ
ใหมํ
ระยะเวลาดาเนินการ พฤศจิกายน 2554 – กุมภาพันธ์ 2555
1. หลักการและเหตุผล
ด๎วยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง มีความมุํงหวังให๎หนํวยงานภาครัฐมีการจัดซื้อจัดจ๎างด๎วยความ
โปรํงใส คุ๎มคํา และเกิดประโยชน์ตํอประเทศชาติโดยรวม จึงได๎กาหนดให๎มีการจัดทาประกาศจัดซื้อจัดจ๎างในระบบ
e-GP ( e-GOVERNMENT POCUREMENT)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีโรงเรียนในสังกัด จานวน 99 โรง ซึ่งโรงเรียนใน
สังกัดจะต๎องดาเนินการจัดซื้อจัดจ๎างตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วําด๎วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก๎ไขเพิ่มเติม
เพื่อให๎โรงเรียนดาเนินการจัดซื้อจัดจ๎างได๎ถูกต๎องตามระเบียบและสามารถประกาศจัดซื้อจัดจ๎างในระบบ e-GP
(e-GOVERNMENT POCUREMENT) ได๎ถูกต๎อง ทุกขั้นตอน ตามที่กรมบัญชีกลางกาหนด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12 จึงได๎จัดทาโครงการอบรมเพื่อให๎ความรู๎แกํบุคลากรในสังกัด เพื่อให๎การจัดซื้อจัดจ๎าง มีความโปรํงใส
และเกิดประโยชน์สูงสุด
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให๎ความรู๎แกํบุคลากรซึ่งปฏิบัติงานในตาแหนํงหัวหน๎าเจ๎าหน๎าที่พัสดุโรงเรียนในสังกัด
2.2 เพื่อให๎ความรู๎แกํบุคลากรซึ่งปฏิบัติงานในตาแหนํงเจ๎าหน๎าที่พัสดุโรงเรียนในสังกัด
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
หัวหน๎าเจ๎าหน๎าที่พัสดุโรงเรียน และเจ๎าหน๎าที่พัสดุโรงเรียนในสังกัด จานวน 99 โรง มีความรู๎
เรื่องการจัดซื้อจัดจ๎าง
3.2 ด้านคุณภาพ
หัวหน๎าเจ๎าหน๎าที่พัสดุโรงเรียน และเจ๎าหน๎าที่พัสดุโรงเรียนในสังกัด สามารถดาเนินการจัดซื้อ
จัดจ๎างได๎ถูกต๎องตามระเบียบ และสามารถประกาศจัดซื้อจัดจ๎างในระบบ e-GP ได๎ถูกต๎อง ทุกขั้นตอน
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4. การดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม/ขั้นตอน
1 ขออนุมัติโครงการ
2 ประชุม/วางแผน
3 ประสานวิทยากร
4 ดาเนินการอบรม
5 สรุป/รายงานผล

ระยะเวลา
พฤศจิกายน 2554
ธันวาคม 2554
ธันวาคม 2554
กุมภาพันธ์ 2555
กุมภาพันธ์ 2555

ผู้รับผิดชอบ
เนตรชนก ศรีรัตน์
กลุํมบริหารการเงินฯ
เนตรชนก ศรีรัตน์
กลุํมบริหารการเงินฯ
กลุํมบริหารการเงินฯ

5. งบประมาณ
ใช๎งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ผลผลิตผู๎จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสาหรับโรงเรียนปกติ งบดาเนินงาน จานวน 24,214 บาท
ที่
1
2

3

รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ประชุมคณะทางานและวิทยากร จานวน 8 คน เวลา 1 วัน
- คําอาหารกลางวัน อาหารวํางและเครื่องดื่ม
( 8 คน x 100 บาท x 1 วัน)
อบรมหัวหน๎าเจ๎าหน๎าที่พัสดุโรงเรียน,เจ๎าหน๎าที่พัสดุโรงเรียน 4 วัน
วันละ 52 คน
- คําอาหารกลางวัน อาหารวํางและเครื่องดื่มสาหรับผู๎เข๎ารับการ
อบรมและคณะทางาน ( 52 คน x 4 วัน x 100 บาท )
คําวัสดุ
รวม

งบประมาณ

หมายเหตุ

800

20,800
2,614
24,214

หมายเหตุ ขอถัวจํายทุกรายการ
6. การวัดผลและประเมินผล
ที่
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1 ร๎อยละ 100 ของหัวหน๎าเจ๎าหน๎าที่
พัสดุโรงเรียนสามารถดาเนินการ
ประกาศการจัดซื้อจัดจ๎างในระบบ EGP ได๎ถูกต๎องทุกขั้นตอน
2 ร๎อยละ 100 ของเจ๎าหน๎าที่พัสดุ
โรงเรียนสามารถดาเนินการประกาศ
การจัดซื้อจัดจ๎างในระบบ e-GP ได๎
ถูกต๎องทุกขั้นตอน

วิธีการวัดและประเมินผล
ตรวจสอบประกาศในระบบ
จัดซื้อจัดจ๎างของ
กรมบัญชีกลาง

เครื่องมือ
ประกาศการจัดซื้อ
จัดจ๎างในระบบ
e-GP

ตรวจสอบประกาศในระบบ ประกาศการจัดซื้อ
จัดซื้อจัดจ๎างของ
จัดจ๎างในระบบ
กรมบัญชีกลาง
e-GP
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 โรงเรียนสามารถดาเนินการจัดซื้อจัดจ๎างถูกต๎อง ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวํา
ด๎วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก๎ไขเพิ่มเติม
7.2 การดาเนินการจัดซื้อจัดจ๎างมีความโปรํงใส คุ๎มคํา เกิดประโยชน์ตํอประเทศโดยรวม

รัต
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โครงการ
แผนงบประมาณ
สนองกลยุทธ์ สพฐ.

การปรับแผนกลยุทธ์และจัดทาแผนปฏิบัติการ
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอานาจทางการศึกษา
หลักธรรมาภิบาล เน๎นการมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวนและความรํวมมือกับองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น เพื่อสํงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
สนองกลยุทธ์ สพม.12 6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาให๎เป็นองค์กร
คุณภาพโดยการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุํมนโยบายและแผน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
ผู้รับชอบโครงการ
1.นางมันทนา รัตนะรัต 2. นางสุฑามาศ อินทร์ปาน
ลักษณะโครงการ
ตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ พฤศจิกายน 2554 – ตุลาคม 2555
1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2542 แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และแก๎ไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553ได๎เน๎นให๎หนํวยงานภาครัฐมีการใช๎แผนกลยุทธ์ของสํวนราชการและการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์
ของงาน เพื่อให๎ทุกหนํวยงานมีแนวทางและทิศทางที่ชัดเจนสามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงานได๎ ซึ่งแผนกลยุทธ์
ดังกลําวสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได๎ตลอดเวลา เพื่อให๎สอดคล๎องกับนโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรมและจังหวัด
เป็นการกาหนดทิศทางหรือแนวทางการดาเนินงานในอนาคตขององค์กร เป็นเครื่องมือที่จะชํวยให๎การบริหารและการ
จัดการขององค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จึงได๎จัดทาโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับแผน
กลยุ ทธ์และจัดทาแผนปฏิบั ติการ เพื่อตอบสนองนโยบายการศึกษาของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต๎องการของผู๎รับบริการในพื้นที่ ให๎การจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12 เป็นไปอยํางมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน นโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต๎องการของผู๎รับบริการ และนามาปรับให๎สอดคล๎องกับสภาพปัจจุบัน
2.2 เพื่อกาหนดรายละเอียดและจัดทากิจกรรม/โครงการในการจัดทาแผนปฏิบัติการ
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีแผนปฏิบัติการประจาปี แผนสี่ปี
3.2 ด้านคุณภาพ
3.2.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีกรอบทิศทางและแนวทางในการพัฒนา
การศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ที่ทันสมัยและสอดคล๎องกับสภาพปัจจุบัน
3.2.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สามารถใช๎แผนปฏิบัติการประจาปี
และแผนสี่ปี ในการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ได๎อยํางมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ

61

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

4. การดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม/ขั้นตอน
1 ขั้นเตรียมการดาเนินงาน
- ขออนุมัติโครงการ
- แตํงตั้งคณะทางาน
- ประชุมคณะทางาน
2 ขั้นดาเนินการ
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับแผนกลยุทธ์
และจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
- สรุป ตรวจสอบและจัดทาเอกสารแผนปฏิบัติ
การประจาปีและแผนสี่ปี

ระยะเวลา
พฤศจิกายน 2554
พฤศจิกายน 2554
พฤศจิกายน 2554

ผู้รับผิดชอบ
มันทนา รัตนะรัต /
สุฑามาศ อินทร์ปาน

พฤศจิกายน 2554
พฤศจิกายน –
ธันวาคม 2554

5. งบประมาณ
ใช๎งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ผลผลิตผู๎จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรม
การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสาหรับโรงเรียนปกติ งบดาเนินงาน จานวน 11,081 บาท
ที่
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
งบประมาณ หมายเหตุ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับแผนกลยุทธ์และจัดทาแผนปฏิบัติ
การประจาปี ระยะเวลา 2 วัน
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 2 วัน (15 คน X 25 บาท X 4 มื้อ)
1,500
- คําอาหาร 2 วัน 2 มื้อ (15 คน X 100 บาท X 2 วัน)
3,000
- คําจัดทาเอกสาร จานวน 20 เลํม ๆ ละ 200 บาท
4,000
- คําวัสดุ
2,581
รวม
11,081
หมายเหตุ ขอถัวจํายทุกรายการ
6. การวัดและประเมินผล
ที่
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1 จานวนผู๎เข๎ารํวมประชุมเชิงปฏิบัติการ
2

เอกสารแผนปฏิบัติการ ประจาปีและแผนกลยุทธ์
ที่ทันสมัย

วิธีการวัด
-ตรวจสอบบัญชีลงชื่อ
ผู๎เข๎ารํวมประชุม
-ตรวจสอบความถูกต๎อง
สอดคล๎อง ครบถ๎วนและ
คุณภาพของเอกสาร

เครื่องมือ
-บัญชีลงชื่อ
-เอกสาร
แผนปฏิบัติการ
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีกรอบแนวทางและทิศทางในการบริหาร
และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ที่ทันสมัย มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
7.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ในการขับเคลื่อนและการพัฒนาการศึกษา
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โครงการ

การติดตาม ประเมินผลและรายงานการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12
แผนงบประมาณ
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
สนองกลยุทธ์ สพฐ.
5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอานาจทางการศึกษา
หลักธรรมาภิบาล เน๎นการมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวนและความรํวมมือกับองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น เพื่อสํงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
สนองกลยุทธ์ สพม.12 6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาให๎เป็นองค์กร
คุณภาพโดยการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุํมนโยบายและแผน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางมันทนา รัตนะรัต 2. นางสุฑามาศ อินทร์ปาน
ลักษณะโครงการ
ตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ พฤศจิกายน 2554 – กันยายน 2555
1. หลักการและเหตุผล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 บริหารจัดการศึกษาตามภารกิจที่รับผิดชอบในการ
ขับ เคลื่ อนการจั ดการศึกษาขั้น พื้น ฐานตามนโยบายของรัฐ บาล กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง และเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ให๎บรรลุ
ตามเป้าประสงค์ที่วางไว๎
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จึงกาหนดโครงการนี้ขึ้น โดยมีเป้าหมายในการ
กากับ ติดตาม และขับเคลื่อนผลการดาเนิน งานของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 และเพื่อให๎การบริหาร
งบประมาณเป็นไปด๎วยความถูกต๎อง โปรํงใส มีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได๎ เพื่อนาไปปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งเผยแพรํให๎สาธารณชนได๎รับทราบ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อกากับ ติดตามและขับเคลื่อนการดาเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
2.2 เพื่อให๎การบริหารงบประมาณของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีความถูกต๎อง โปรํงใส
มีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได๎
2.3 เพื่อจัดทารายงานผลการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
3.1.2 จัดทาเอกสารรายงานการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
จานวน 120 เลํม
3.2 ด้านคุณภาพ
3.2.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีระบบในการกากับ ติดตาม ประเมินผล
และรายงานการดาเนินงานอยํางมีประสิทธิภาพ
3.2.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีการบริหารจัดการงบประมาณที่ถูกต๎อง
โปรํงใส มีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได๎
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4. การดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม/ขั้นตอน
1
2
3
4
5

เสนอโครงการ
แตํงตั้งและประชุมคณะทางาน
ติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
ประชุมสรุปผลการดาเนิน
จัดทาเอกสาร

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

พฤศจิกายน 2554
มีนาคม 2555
มีนาคม – กันยายน 2555
กันยายน 2555
กันยายน 2555

มันทนา รัตนะรัต/
สุฑามาศ อินทร์ปาน

5. งบประมาณ
ใช๎งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ผลผลิตผู๎จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรม
การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสาหรับโรงเรียนปกติ งบดาเนินงาน จานวน 44,500 บาท
ที่
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
งบประมาณ หมายเหตุ
ประชุมคณะทางาน
1 เตรียมวางแผนการรายงานและรับการติดตาม จานวน 2 ครั้งๆ ละ 2 วัน
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม (30 คน X 25 บาท X 4 มื้อ)
3,000
- คําอาหารกลางวัน (30 คน X100 บาท X 2 มื้อ)
6,000
2 รายงานผลการดาเนินงานตามกลยุทธ์ของ สพฐ.
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม (35 คน X 25 บาท X 4 มื้อ)
3,500
- คําอาหารกลางวัน (35 คน X200 บาท X 2 มื้อ)
14,000
- คําวัสดุ
5,000
3 สรุปผลการดาเนินงาน
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม (20 คน X 25 บาท X 2 มื้อ)
1,000
- คําอาหารกลางวัน (20 คน X 100 บาท X 1 มื้อ)
2,000
- คําจัดทารูปเลํมเอกสาร จานวน 100 เลํม ๆ ละ 100 บาท
10,000
รวม
44,500
หมายเหตุ ขอถัวจํายทุกรายการ
6. การวัดและประเมินผล
ที่
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
มีเอกสารรายงานผลการดาเนินงานที่ครอบคลุม
ทุกภารกิจ ชัดเจนและสามารถนาไปเป็นข๎อมูลใน
การพัฒนาการจัดการศึกษาได๎

วิธีการวัด
ตรวจสอบ

เครื่องมือ
เอกสารรายงานผล
การดาเนินการ
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7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีเอกสารรายงานผลการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
7.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง สามารถนาข๎อมูล
จากรายงานผลการดาเนินงาน ไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
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โครงการ
แผนงบประมาณ
สนองกลยุทธ์ สพฐ.

พัฒนาข๎อมูลสารสนเทศ สพม.12
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอานาจทางการศึกษา
หลักธรรมาภิบาล เน๎นการมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวนและความรํวมมือกับองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น เพื่อสํงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
สนองกลยุทธ์ สพม.12 5 พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให๎มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา
6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาให๎เป็นองค์กร
คุณภาพโดยการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุํมนโยบายและแผน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
ผู้รับชอบโครงการ
1.นางมันทนา รัตนะรัต 2. นางสาวจิตติมา เพชรมูณีย์
ลักษณะโครงการ
ตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ พฤศจิกายน 2554 – ตุลาคม 2555
1. หลักการและเหตุผล
กลุํมนโยบายและแผน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีภารกิจในการรวบรวมข๎อมูลพืน้ ฐาน
ตําง ๆ ของโรงเรียนในสังกัดตามโปรแกรม O-BEC,M-OBEC,B-OBEC และ Data Center เพื่อรายงานสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการใช๎เป็นข๎อมูลบริหารจัดการศึกษาและพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ
รายการตําง ๆ ให๎แกํโรงเรียนในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึ กษามัธยมศึกษา เขต 12 จึงได๎จัดทาโครงการพัฒนาข๎อมูลสารสนเทศของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนให๎มีความรู๎ความชานาญในการ
ใช๎โปรแกรมตําง ๆ และจัดเก็บข๎อมูลของโรงเรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนให๎มีความรู๎ความสามารถ ในการจัดเก็บข๎อมูลสารสนเทศได๎อยําง
ถูกต๎อง ครบถ๎วนและมีประสิทธิภาพ
2.2 เพื่อให๎สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีข๎อมูลสารสนเทศ ใช๎ในการบริหาร
จัดการได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
2.3 เพื่อรายงานข๎อมูลสารสนเทศให๎สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได๎อยํางถูกต๎อง
ครบถ๎วนและทันตามกาหนด
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
บุคลากรในโรงเรียนที่รับผิดชอบงานข๎อมูลสารสนเทศ จานวน 99 คน
3.2 ด้านคุณภาพ
3.2.1 บุคลากรของโรงเรียนในสังกัด มีความรู๎ ความสามารถในการใช๎โปรแกรมตํางๆ จัดทาข๎อมูล
3.2.2 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 12 และโรงเรียน มีข๎อมูลสารสนเทศใช๎ในการบริหารจัดการ
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4. การดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม/ขั้นตอน
1 เสนอโครงการและแตํงตั้งคณะทางาน
2 ประชุมคณะทางาน
3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช๎โปรแกรม
ตํางๆ ให๎แกํบุคลากรโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
4 ตรวจสอบ/รวบรวมฐานข๎อมูล
5 จัดทาเอกสารข๎อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา
2555

ระยะเวลา
พฤศจิกายน 2554
เมษายน 2555
พฤษภาคม 2555

ผู้รับผิดชอบ
มันทนา รัตนะรัต/
จิตติมา เพชรมูณีย์

มิถุนายน 2555
มิถุนายน 2555

5. งบประมาณ
ใช๎งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ผลผลิตผู๎จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรม
การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสาหรับโรงเรียนปกติ งบดาเนินงาน จานวน 39,150 บาท
ที่
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
งบประมาณ หมายเหตุ
1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการใช๎โปรแกรมตําง ๆ จานวน 2 รุํน ๆ ละ 1 วัน
รุํนที่ 1 จานวน 52 โรง
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม (63 คน X 25 บาท X 2 มื้อ)
3,150
- คําอาหารกลางวัน (63 คน X 100 บาท X 1 มื้อ)
6,300
2 รุํนที่ 2 จานวน 47 โรง
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม (58 คน X 25 บาท X 2 มื้อ)
2,900
- คําอาหารกลางวัน (58 คน X 100 บาท X 1 มื้อ)
5,800
3 คําเชําห๎องประชุม
3,000
4 คําจัดทาเอกสารประกอบการประชุม (110 ชุด X 100 บาท)
11,000
5 คําวัสดุ
5,000
6 คําจัดทาเอกสารข๎อมูลสารสนเทศ (20 เลํม X 100 บาท)
2,000
รวม
39,150
หมายเหตุ ขอถัวจํายทุกรายการ
6. การวัดและประเมินผล
ที่
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1 บุคลากรโรงเรียนสังกัดสามารถใช๎โปรแกรม
จัดเก็บข๎อมูลได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
มีข๎อมูลสารสนเทศเพื่อใช๎ในการบริหารจัดการได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ

วิธีการวัด
การรายงานข๎อมูล
ตรวจสอบ

เครื่องมือ
-โปรแกรม
ตรวจสอบข๎อมูล
-เอกสารข๎อมูล
สารสนเทศ
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7. ผลที่คาดวําจะได๎รับ
7.1 บุคลากรของโรงเรียนในสังกัด มีความรู๎ ความสามารถในการใช๎โปรแกรมตําง ๆ และจัดทา
ข๎อมูลได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
7.2 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาธยมศึกษา เขต 12
และโรงเรียน มีข๎อมูลสารสนเทศใช๎ในการบริหารจัดการได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
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โครงการ
แผนงบประมาณ
สนองกลยุทธ์ สพฐ.

พัฒนาระบบการวางแผนและบริหารงบประมาณ
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอานาจทางการศึกษา
หลักธรรมาภิบาล เน๎นการมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวนและความรํวมมือกับองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น เพื่อสํงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
สนองกลยุทธ์ สพม.12 5 พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให๎มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา
6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาให๎เป็นองค์กร
คุณภาพโดยการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุํมนโยบายและแผน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1.นางมันทนา รัตนะรัต 2.นายอนุชา กลิ่นจันทร์ 3. นางสาวจิตติมา เพชรมูณีย์
ลักษณะโครงการ
โครงการใหมํ
ระยะเวลาดาเนินการ พฤศจิกายน 2554 – กันยายน 2555
1.

หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการได๎ประกาศกาหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เมื่อวันที่ 17
สิงหาคม 2553 จานวน 42 เขต โดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ประกอบด๎วยโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราชและพัทลุง ซึ่งการวางแผนและการบริหารจัดทาคาของบประมาณ นโยบายและ
แผนการใช๎จํายตลอกจนความรู๎เกี่ยวกับ ระเบียบบริหารงบประมาณและระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีของบุคลากรใน
โรงเรียนที่ปฏิบัติงานระดับแผนงานและงบประมาณยังไมํเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในทิศทาง
เดียวกัน จึงเห็นควรประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร๎างความเข๎าใจ ซักซ๎อมและพัฒนาทักษะ ตามความรู๎ให๎กับบุคลากรของ
โรงเรียน ซึ่งจะสํงผลตํอการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนในสังกัด และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ตํอไป
อนึ่ง ในการบริหารงานงบประมาณของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ให๎เกิดความ
โปรํงใส และพัฒนา จาเป็นต๎องบริหารงบประมาณในรูปของคณะกรรมการ จาเป็นต๎องประชุมพิจารณางบประมาณ
เพื่อให๎การใช๎จํายงบประมาณเกิดความคุ๎มคํา และมีประสิทธิภาพอีกทางหนึ่งด๎วย
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในสังกัดให๎มีองค์ความรู๎ มีความเข๎าใจเกี่ยวกับการดาเนินงาน ด๎าน
การจัดทาแผนและงบประมาณ
2.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สามารถบริหารงานได๎อยํางโปรํงใส คุ๎มคํา
และมีประสิทธิภาพ
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
3.1.1 บุคลากรโรงเรียนในสังกัดที่ปฏิบัติงานด๎านแผนงาน และงบประมาณ จานวน 198 คน
3.1.2 คณะทางานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จานวน 12 คน
3.1.3 คณะกรรมการบริหารงบประมาณ จานวน 20 คน
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3.2 ด้านคุณภาพ
3.2.1 บุคลากรโรงเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจ และทักษะ ในการวางแผน และบริหารงบประมาณ
3.2.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 บริหารงบประมาณได๎อยํางโปรํงใส
คุ๎มคํา และมีประสิทธิภาพ
4. การดาเนินงาน
ที่
1
2

กิจกรรม / ขั้นตอน
ประชุมเชิงปฏิบัติการการวางแผน และ
บริหารงบประมาณ ให๎แกํบุคลากรโรงเรียน
ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ
จานวน 6 ครั้ง

ระยะเวลา
2 วัน

ผู๎รับผิดชอบ
อนุชา กลิ่นจันทร์/
จิตติมา เพชรมูณีย์

6 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน
(ตลอดปีงบประมาณ)

5.

งบประมาณ
ใช๎งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ผลผลิตผู๎จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรม
การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสาหรับโรงเรียนปกติ งบดาเนินงาน จานวน 122,474 บาท
ที่
1
2

3

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

หมายเหตุ ขอถัวจํายทุกรายการ

งบประมาณ
600
1,200
22,000
39,600
3,000
8,400
13,774
9,900
6,000
12,000
6,000
122,474

หมายเหตุ
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6. การวัดและประเมินผล
ที่
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1 ร๎อยละ 100 ของผู๎เข๎าประชุมเชิงปฏิบัติการ มีความรู๎ ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับการวางแผนและการบริหารงบประมาณ
2 ร๎อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดสามารถ จัดทาคาขอและ
บริหารงบประมาณได๎อยํางถูกต๎อง และมีประสิทธิภาพ
3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีการบริหาร
งบประมาณที่มีประสิทธิภาพ

วิธีการวัด
-ประเมินผล
-ตรวจสอบ
-ตรวจสอบ

เครื่องมือ
-แบบประเมินผล
เอกสารเสนอขอ
งบประมาณ
- รายงานผลการ
พิจารณาจัดสรร
งบประมาณ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 บุคลากรโรงเรียนสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ที่ปฏิบัติงานด๎าน
แผนงานและงบประมาณ มีทักษะ ความรู๎ และสามารถปฏิบัติหน๎าที่ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
7.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีระบบการบริหารงบประมาณที่โปรํงใส
คุ๎มคํา และมีประสิทธิภาพ
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โครงการ

ประชุมสัมมนาผู๎บริหารและครูเพื่อสร๎างความเข๎าใจในการดาเนินงานการคัดเลือก
นักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
แผนงานงบประมาณ ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
สนองกลยุทธ์ สพฐ.
5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอานาจทางการศึกษา
หลักธรรมาภิบาล เน๎นการมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวนและความรํวมมือกับองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น เพื่อสํงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
สนองกลยุทธ์ สพม.12 5 พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให๎มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา
6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาให๎เป็นองค์กร
คุณภาพโดยการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางสาวพรทิพย์ เกิดสม 2. นางกันยา อักษรทอง
ลักษณะโครงการ
ใหมํ
ระยะเวลาดาเนินงาน ธันวาคม 2554 - กันยายน 2555
1. หลักการและเหตุผล
การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจัดขึ้นเป็น
ประจาทุกปี เพื่อสนองพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดช ที่พระราชทาน แกํ
รัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ (ม.ล.ปิ่น มาลากุล) ในปี พ.ศ. ๒๕๐๖ ใจความวํา “มีนักเรียนจานวนมาก ซึ่งมี
ความประพฤติดี และมีความพยายามศึกษาเลําเรียนได๎ผลดี รวมทั้งมีโรงเรียนที่จัดการศึกษาดี นักเรียนได๎รับการ
เรียนดีเป็นสํวนรวม นักเรียนมีคุณสมบัติดั งกลําว สมควรได๎รับรางวัลพระราชทาน และทรงยินดีที่จะพระราชทาน
รางวัลให๎” โดยกระทรวงศึกษาธิการได๎พิจารณาปรับเปลี่ยนวิธีการในการดาเนินงาน ให๎เหมาะกับสภาพปัจจุบัน ทั้งนี้
นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ผํานการตัดสิน ต๎องมีสิ่งแสดงให๎เห็นถึงความยอดเยี่ ยม ดีเดํน ได๎อยํางชัดเจน
และดีจริง ทุกคนต๎องตระหนักเสมอวํา รางวัลพระราชทานเป็นสิ่งที่ทรงคุณคํา และเป็นเกียรติประวัติตํอผู๎รับอยําง
สูงสุด คุณความดีจะถูกประกาศและเผยแพรํไปยังสาธารณชนทั่วไป สมควรที่ผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝ่ายจะต๎องกระทาอยําง
รอบคอบ และผู๎ที่ได๎รับรางวัลจะต๎องรักษาคุณความดีนั้นให๎ยาวนานสืบไป
ดังนั้น เพื่อสร๎างให๎โรงเรียนเข๎าใจในการดาเนินงานการประเมินคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด และระดับกลุํมจังหวัด และเชิญชวนให๎โรงเรียน
สํงนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อเข๎ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวั ลพระราชทานและได๎รับรางวัลพระราชทาน จึงสมควร
จัดให๎มีโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสร๎างความเข๎าใจในการดาเนินงานการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัล
พระราชทาน มีทิศทางการดาเนินงานเป็นไปในแนวเดียวกัน
2.2 เพื่อกาหนดแนวทางการประเมินและการสรุปรวมข๎อมูลหลักฐานเพื่อตัดสินผลการคัดเลือก ให๎
เป็นไปอยํางถูกต๎องตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด

73

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
สถานศึกษาที่ได๎เข๎ารํวมโครงการนี้ มีความรู๎ ความเข๎าใจในหลักการและวิธีการคัดเลือกนักเรียน
และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน คิดเป็นร๎อยละ 90
3.2 ด้านคุณภาพ
สถานศึกษาและนักเรียน ที่ได๎สํงเข๎ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน มีการพัฒนาคุณภาพได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
4. การดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม/ขั้นตอน
1
เสนอขออนุมัติโครงการ
2
แตํงตั้งคณะทางาน
3
แจ๎งสถานศึกษา
4
ประชุมคณะทางาน
5
จัดประชุมสัมมนา
6
สรุปและรายงานผล

ระยะเวลา
ธันวาคม 2554
มกราคม 2555
มกราคม 2555
มกราคม-กุมภาพันธ์ 2555
มีนาคม-กันยายน 2555
มีนาคม-กันยายน 2555

ผู้รับผิดชอบ
กันยา อักษรทอง
กันยา อักษรทอง
กันยา อักษรทอง
กันยา อักษรทอง
คณะทางาน
คณะทางาน

5. งบประมาณ
ใช๎งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ผลผลิตผู๎จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสาหรับโรงเรียนปกติ งบดาเนินงาน จานวน 27,430 บาท
ที่
รายละเอียดการใช้งบประมาณ
รวม
หมายเหตุ
1 ประชุมคณะทางาน จานวน 1 ครั้ง
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม (10 คน X25 บาท X1 มื้อ)
250
2 ประชุมสัมมนา
- - คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม (110 คน X 50 บาท X1 มื้อ)
5,500
- - กระเป๋าเอกสาร
(110 คน X 68 บาท)
7,480
- - คําจัดทาเอกสารในการอบรม (110 เลํม X 80 บาท)
8,800
- คําวิทยากร ( 3 คน X 600 บาท X 3 ชั่วโมง)
5,400
รวม
27,430
หมายเหตุ ขอถัวจํายทุกรายการ
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6. การวัดและประเมินผล
ที่
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1 นักเรียนที่ได๎รับรางวัลพระราชทาน มีขวัญและกาลังใจใน
การศึกษา และสามารถปฏิบัติตนให๎เป็นแบบอยํางที่ดีแกํ
ผู๎อื่นได๎
2 สถานศึกษาที่ได๎รับรางวัลพระราชทาน มีการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทาให๎นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

วิธีการวัด
- สังเกต

เครื่องมือ
- แบบประเมินผล

-แบบสอบถาม

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 สถานศึกษาที่ได๎รับการประชุมสัมมนาตามโครงการนี้ มีความเข๎าใจในหลักการและวิธีการ
ประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน คิดเป็นร๎อยละ 90
7.2 สถานศึกษาและนักเรียน ที่ได๎สํงเข๎ารับการประเมินคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการพัฒนาคุณภาพได๎อยํางมีประสิทธิภาพ

75

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

โครงการ
แผนงบประมาณ
สนองกลยุทธ์ สพฐ.

การพัฒนากระบวนการย๎ายและแตํงตั้งข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอานาจทางการศึกษา
หลักธรรมาภิบาล เน๎นการมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวนและความรํวมมือกับองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น เพื่อสํงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
สนองกลยุทธ์ สพม.12 5 พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให๎มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา
6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาให๎เป็นองค์กร
คุณภาพโดยการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุํมบริหารงานบุคคล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวยุพยงค์ เกตุแก๎ว
ลักษณะของโครงการ ใหมํ
ระยะเวลาดาเนินงาน 1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555
1. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการ ได๎ประกาศกาหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เมื่อวันที่ 17
สิงหาคม 2553 จ านวน 42 เขต โดยส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12ประกอบด๎ว ยโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราชและพัทลุง ซึ่งมีภารกิจงานที่อยูํในความดูแลรับผิดชอบเป็นจานวนมาก ซึ่ง
ภารกิจหนึ่งที่จะต๎องทาทุกปี ๆ ละ 2 ครั้ง คือ การทาข๎อมูลการย๎ายข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สาย
ผู๎ ส อน และสายบริ ห ารสถานศึกษา โดยการจัดทาข๎ อมูล ต๎องให๎ เป็นระบบแตํเนื่องจากการจัดระบบข๎อมูล ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ในปัจจุบันมักเก็บรวบรวมข๎อมูลสํวนใหญํในรูปของเอกสาร บางครั้ง
มีการสูญหาย ไมํสะดวกและรวดเร็วในการสืบค๎นข๎อมูลเพื่อเสนอตํอ อ.ก.ค.ศ.เขตฯ หรือบุคลากรที่ต๎องการทราบข๎อมูล
ดังนั้น จึงควรมีการพัฒนาข๎อมูลระบบฐานข๎อมูลเพื่อวางแผนการจัดข๎อมูลการย๎ายของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12 ที่ต๎องการข๎อมูล ได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว และเป็นระบบ จึงได๎จัดทาโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาการจัดทาข๎อมูลการย๎ายข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปของฐานข๎อมูล
2.2 เพื่อให๎คณะกรรมการหรือโรงเรียนสามารถใช๎ข๎อมูลได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว เป็นระบบ
2.3 เพื่อให๎การย๎ายของข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ถูกต๎อง สมบูรณ์ และทันตามกาหนดเวลา
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
3.1.1 จัดทาระบบฐานข๎อมูลข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นรายโรงเรียน รายบุคคล
ปีละ 2 ครั้ง
3.1.2 จัดทาข๎อมูลความต๎องการและความขาดแคลนวิชาเอกของโรงเรียนทุกโรงให๎เป็นปัจจุบัน ปีละ
2 ครั้ง
3.2 ด้านคุณภาพ
3.2.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มี การจัดเก็บข๎อมูล ที่เป็นระบบ มีคุณภาพ
สะดวกและรวดเร็วในการสืบค๎น
3.2.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ดาเนินการย๎ายได๎อยํางยุติธรรม โปรํงใส
ตรวจสอบได๎
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4. การดาเนินการ
ที่
วิธีการ/ขั้นตอน
1 เสนอขออนุมัติโครงการ
2 แตํงตั้งคณะกรรมการ
3 ดาเนินการประชุมจัดทาข๎อมูล
5 สรุป รายงานผลโครงการ

ระยะเวลา
พฤศจิกายน 2554
กุมภาพันธ์ และสิงหาคม 2555
กุมภาพันธ์ และสิงหาคม 2555
กันยายน 2555

ผู้รับผิดชอบ
ยุพยงค์ เกตุแก๎ว
ยุพยงค์ เกตุแก๎ว
คณะทางาน
คณะทางาน

5. งบประมาณ
ใช๎งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ผลผลิตผู๎จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสาหรับโรงเรียนปกติ งบดาเนินงาน จานวน 24,000 บาท
ที่
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
งบประมาณ หมายเหตุ
กิจกรรมที่ 2 การย้ายข้าราชการครู
1 ประชุมคณะกรรมการจัดทาข๎อมูลการย๎ายนาเสนอกรรมการสถานศึกษา
ปีละ 2 ครั้งๆละ 7 วัน จานวน 5 คน
- คําอาหารกลางวัน อาหารวํางและเครื่องดื่ม
7,000
( 5 คน X 100 บาท X 7 วัน x 2 ครั้ง)
2 ประชุมคณะกรรมการจัดทาคะแนนการย๎าย (ตอน 1)ปีละ 2 ครั้ง
ครั้งละ 2 วัน จานวน 15 คน
- คําอาหารกลางวัน อาหารวํางและเครื่องดื่ม
6,000
( 15 คน X100 บาท X 2 วัน x 2 ครั้ง)
3 ประชุมคณะกรรมการจัดทาคะแนนการย๎าย (ตอน 2)ปีละ 2 ครั้ง
ครั้งละ 3 วัน จานวน 5 คน
- คําอาหารกลางวัน อาหารวํางและเครื่องดื่ม
3,000
( 5 คน X100 บาท X 3 วัน x 2 ครั้ง)
4 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการย๎าย ปีละ 4 ครั้ง จานวน 20 คน
- คําอาหารกลางวัน อาหารวํางและเครื่องดื่ม
2,000
(20 คน X 25 บาท X 4 ครั้ง)
กิจกรรมที่ 2 การย้ายผู้บริหาร
1 ประชุมคณะกรรมการจัดทาข๎อมูลการย๎าย ปีละ 1 ครั้งๆละ 4 วัน จานวน 5 คน
- คําอาหารกลางวัน อาหารวํางและเครื่องดื่ม (5 คน X 100 บาท X 4 วัน)
2,000
2 ประชุมคณะกรรมการจัดทาคะแนนองค์ประกอบ 4- 8 ปีละ1 ครั้งๆละ
2 วัน จานวน 10 คน
- คําอาหารกลางวัน อาหารวํางและเครื่องดื่ม( 10 คน X100 บาท X 2 วัน)
2,000
3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการย๎าย ปีละ 2 ครั้ง จานวน 20 คน
- คําอาหารกลางวัน อาหารวํางและเครื่องดื่ม (10 คนX100 บาท X 2 วัน)
2,000
รวม
24,000
หมายเหตุ ขอถัวจํายทุกรายการ
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6. การวัดและประเมินผล
ที่
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการวัด
1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 - การตรวจสอบข๎อมูล
มีระบบฐานข๎อมูลที่เป็นปัจจุบัน ถูกต๎อง สมบูรณ์ - การสอบถาม
2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
ดาเนินการย๎ายมีความยุตธิ รรม โปรํงใส ตรวจสอบได๎

เครื่องมือ
- แบบจัดเก็บข๎อมูล
- แบบสอบถาม

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีฐานข๎อมูลการย๎ายทีเ่ ป็นระบบ ครบถ๎วน
สมบูรณ์
7.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ดาเนินการย๎ายได๎อยํางยุติธรรม โปรํงใส และ
ทันตามกาหนดเวลา
7.3 โรงเรียนสามารถมีครูผู๎สอนได๎ในวันเปิดภาคเรียน และตรงกับวิชาเอกที่โรงเรียนต๎องการ
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โครงการ
แผนงบประมาณ
สนองกลยุทธ์ สพฐ.

ประชุมสัมมนาเจ๎าหน๎าที่เลื่อนขั้นเงินเดือน
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอานาจทางการศึกษา
หลักธรรมาภิบาล เน๎นการมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวนและความรํวมมือกับองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น เพื่อสํงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
สนองกลยุทธ์ สพม.12 5 พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให๎มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา
6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาให๎เป็นองค์กร
คุณภาพโดยการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุํมบริหารงานบุคคล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวจันทน์ฐปาล มะยะเฉียว
ลักษณะโครงการ
ใหมํ
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555
1. หลักการและเหตุผล
การเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นการบารุงขวัญและกาลังใจข๎าราชการให๎มีแรงจูงใจที่จะปฏิบัติงานในความ
รับผิดชอบให๎สาเร็จลุลํวงเป็นไปตามวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ขององค์กร ดังนั้น หากการดาเนินงานการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ไมํเป็นไปตามกฎระเบียบของทางราชการและไมํเป็นธรรมแกํผู๎ปฏิบัติงาน ยํอมกํอให๎เกิดความขัดแย๎งและผู๎ปฏิบัติงาน
ก็จะมีทัศนคติที่ไมํดีตํอองค์กรอันจะสํงผลให๎เกิดความเสียหายในเรื่องอื่นๆ ตามมาอีกหลายประการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 เป็นองค์กรใหมํที่ผู๎ปฏิบัติงานด๎านการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ควรได๎รับการพัฒนาให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ และทักษะในการปฏิบัติงานด๎านนี้ เพื่อให๎เกิดความถูกต๎อง รวดเร็ว ทันตาม
ระยะเวลาที่กาหนด ประกอบกับผู๎ปฏิบัติงานดังกลําวซึ่งกระจายอยูํในโรงเรียนตําง ๆ 99 โรงเรียน มีความเข๎าใจที่ไมํ
ถูกต๎องตรงกันอีกหลายประการ ดังจะเห็นได๎จากการดาเนินงานที่ผํานมาซึ่งเกิดความลําช๎า และต๎องแก๎ไขข๎อบกพรํอง
บางประการ จึงเห็นวําจาเป็นต๎องพัฒนางานด๎านนี้ให๎มีประสิทธิภาพมากกวําเดิม นอกจากนี้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12 ยังได๎กาหนดวัตถุประสงค์ขององค์กรที่จะสร๎างเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให๎เป็นไปตาม
มาตรฐานภายใต๎การมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวนโดยมีกลยุทธ์สาคัญคือการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานจึงได๎กาหนด
โครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาเจ๎าหน๎าที่เลื่อนขั้นเงินเดือนให๎มีความรู๎ความเข๎าใจและทักษะการดาเนินงาน
2.2 เพื่อให๎การเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นไปอยํางถูกต๎อง เป็นธรรม
2.3 เพื่อให๎สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีประสิทธิภาพในการบริงานบุคคล
และเป็นไปตามมาตรฐานองค์กร
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
จัดประชุมสัมมนาเจ๎าหน๎าที่เลื่อนขั้นเงินเดือนของโรงเรียน จานวน 120 คน ใช๎เวลา 2 วัน
3.2 ด้านคุณภาพ
ผู๎เข๎าประชุมสัมมนามีความรู๎ ความเข๎าใจ ทักษะในการปฏิบัติงานเลื่อนขั้นเงินเดือน และสามารถ
ดาเนินงานได๎โดยไมํผิดพลาดบกพรํอง งานเสร็จทันตามกาหนด และเป็นที่พึงพอใจของผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝ่าย
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4. การดาเนินการ
ที่
วิธีการ/ขั้นตอน
1 เสนอขออนุมัติโครงการ
2 แตํงตั้งคณะทางาน และประชุมเตรียมการ
เกี่ยวกับการกาหนดสถานที่ประชุมฯ การ
ประสานงานกับโรงเรียน การกาหนดวิทยากร
และกิจกรรมการประชุมฯ การเตรียมเอกสาร
ประกอบการประชุมฯ กิจกรรมระหวํางการ
ประชุมฯ การดาเนินการเบื้องต๎นเกี่ยวกับการใช๎
จํายงบประมาณ ฯลน
3 แจ๎งเชิญวิทยากร ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม และบุคคลอื่น
ที่เกี่ยวข๎อง
4 ดาเนินการประชุมสัมมนา
5 สรุป รายงานผลการประชุมสัมมนา

ระยะเวลา
พฤศจิกายน 2554
กุมภาพันธ์ 2555

ผู้รับผิดชอบ
จันทน์ฐปาล มะยะเฉียว
คณะทางาน

กุมภาพันธ์ 2555

จันทน์ฐปาล มะยะเฉียว

เมษายน, ตุลาคม 2555 คณะทางาน
ตุลาคม 2555
คณะทางาน

5. งบประมาณ
ใช๎งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ผลผลิตผู๎จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสาหรับโรงเรียนปกติ งบดาเนินงาน จานวน 40,000 บาท
ที่
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
งบประมาณ
หมายเหตุ
1 คําวัสดุดาเนินการเชํนการประสานงานตําง วัสดุการ
จัดทาเอกสารประกอบการประชุมฯ และการจัด
กิจกรรมระหวํางประชุมฯ
2 คําอาหาร อาหารวํางและเครื่องดื่มของผู๎เข๎าประชุมฯ
36,000
คณะทางาน และวิทยากร
(120 คน x 150 บาท x 2 วัน)
3 คําตอบแทนวิทยากร
4,000
4 คําน้ามันเชื้อเพลิงและหลํอลื่นสาหรับรถยนต์ที่ใช๎ใน
การติดตํอประสานงานระหวํางการประชุมฯ
5 คําวัสดุการสรุป รายงานผลการประชุมสัมมนา
รวม
40,000
หมายเหตุ ขอถัวจํายทุกรายการ
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6. การประเมินผล
ที่
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1 ความสนใจ ความรู๎ ความเข๎าใจ ของผู๎เข๎าประชุมฯ

วิธีการ
สังเกต, ทดสอบ

2 ความพึงพอใจของผู๎เข๎าประชุมฯ

สอบถาม,ประเมิน

3 การปฏิบัติงานที่ถูกต๎องและทันกาหนดเวลา

ตรวจสอบเอกสารที่
ใช๎ในการปฏิบัติงาน
และการสํงงาน
ติดตามผลการ
ดาเนินงานและรับ
ข๎อมูลย๎อนกลับ

4 การเลื่อนขั้นเงินเดือนถูกต๎องเป็นที่พอใจของ
ผู๎เกี่ยวข๎อง

เครื่องมือ
แบบบันทึก, แบบ
Pre-test-Post-test
แบบประเมินการจัด
ประชุมฯ
แบบฟอร์มเอกสาร
การปฏิบัติงานและ
ข๎อมูลในเอกสาร
รายงานการประชุม
อ.ก.ค.ศ., คาสั่ง
เลื่อนขั้นเงินเดือน,
รายงานการ
ดาเนินงาน

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานและมีทัศนคติที่ดีตํอสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ปฏิบัติงานอยํางมีความสุข ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น
7.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ได๎รับการประเมินด๎านการบริหารงานบุคคลในระดับดี
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โครงการ
แผนงบประมาณ
สนองกลยุทธ์ สพฐ.

พัฒนางานสนับสนุนระบบนิเทศออนไลน์
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอานาจทางการศึกษา
หลักธรรมาภิบาล เน๎นการมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวนและความรํวมมือกับองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น เพื่อสํงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
สนองกลยุทธ์ สพม.12 6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาให๎เป็นองค์กร
คุณภาพโดยการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุํมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวพจนพร รุํงทอง และคณะ
ลักษณะโครงการ
ตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ กุมภาพันธ์ – กันยายน 2555
1. หลักการและเหตุผล
ภารกิจสาคัญของศึกษานิเทศก์ คือการชํวยเหลือพัฒนาครูผู๎สอนให๎มีความรู๎ ความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
เพื่อพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานที่พึงประสงค์ตามแนวทาง
การจัดการศึกษาแหํงพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 โดยใช๎กระบวนการและเทคนิคการนิเทศหลากหลาย
รูปแบบ เชํน การสอนแนะ การให๎คาปรึกษาแนะนารายกลุํม รายบุคคล การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ การพาคิดพาทา การฝึกอบรม
โดยใช๎สื่อและเครื่องมือนิเทศตํางๆ เชํน เอกสารคูํมือ ชุดฝึกปฏิบัติ ชุดฝึกอบรมที่ศึกษานิเทศก์พัฒนาขึ้น
ด๎วยพัฒนาการด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคปัจจุบัน กํอให๎เกิดสังคมข๎อมูลสารสนเทศที่เป็นขุมความรู๎
อันมีคุณคํามหาศาลสาหรับการพัฒนาองค์ความรู๎ อีกทั้งเทคโนโลยีการสื่อสารที่ล้าหน๎า เชํน อินเทอร์เน็ต และโปรแกรม
การสื่อสารรูปแบบตํางๆ ชํวยเพิ่มโอกาสในการเข๎าถึงแหลํ งวิทยาการ รวมทั้งชํองทางติดตํอสื่อสารได๎อยํางสะดวก
รวดเร็ว สํงเสริมให๎บุคคลเกิดการเรียนรู๎ตลอดชีวิต อันจะนาไปสูํสังคมแหํงการเรียนรู๎และสังคมแหํงความรู๎ตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ กลุํมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
ซึ่งมีภารกิจหลักในการกากับ ดูแล ชํวยเหลือ แนะนาด๎านวิชาการแกํโรงเรียนในสังกัดในจังหวัดนครศรีธรรมราชและพัทลุง
ตระหนักถึงประโยชน์ในการประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ICT (Information and
Communication Technology) เพื่องานนิเทศการศึกษา สํงเสริมให๎การดาเนินกิจกรรมและการให๎บริการการนิเทศ
ครอบคลุมกลุํมเป้าหมาย สะดวก รวดเร็ว ลดต๎นทุนคําใช๎จําย ตลอดจนชํวยสร๎างเสริมทักษะการใช๎ ICT เพื่อการเรียนรู๎
และพัฒนาตนเองแกํผู๎นิเทศและผู๎รับการนิเทศ จึงได๎จัดทาโครงการพัฒนางานสนับสนุนระบบนิเทศออนไลน์ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนางานสนับสนุนระบบนิเทศออนไลน์ให๎ครอบคลุมตํอความต๎องการของผู๎ใช๎
2.2 เพื่อเสริมประสิทธิภาพการให๎บริการด๎านการนิเทศการศึกษา

82

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
งานสนับสนุนระบบนิเทศออนไลน์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จานวน 1 ระบบ
3.2 ด้านคุณภาพ
3.2.1 ให๎บริการด๎านการนิเทศแกํกลุํมเป้าหมายได๎สะดวก รวดเร็ว ตามความต๎องการ
3.2.2 มีข๎อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ตํอการดาเนินงานด๎านการนิเทศ
4. การดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม/ขั้นตอน
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
1 ขั้นเตรียมการ
มีนาคม 2555 พจนพร รุํงทอง
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ข๎อมูลสภาพปัจจุบัน ปัญหา ความ
และคณะ
ต๎องการของผู๎ใช๎เพิ่มเติมจากระบบเดิม
1.2 วิเคราะห์ วางแผน ออกแบบงานสนับสนุนระบบนิเทศฯ
1.3 รวบรวม จัดเตรียมข๎อมูลที่เกี่ยวข๎อง
2 ขั้นพัฒนา
เมษายน 2555
2.1 พัฒนางานสนับสนุนระบบนิเทศฯ
2.2 ทดสอบ ปรับปรุงระบบ
2.3 จัดทาคูํมือการใช๎งาน
3 ขั้นนาไปใช้
พฤษภาคม –
3.1 ติดตั้งระบบ
กันยายน 2555
3.2 เปิดให๎บริการระบบ / ดูแล บารุงรักษา
4 ขั้นประเมินผล
กันยายน 2555
4.1 สรุป วิเคราะห์ รายงานผลการให๎บริการ
4.2 ประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงาน
5. งบประมาณ
ใช๎งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ผลผลิตผู๎จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสาหรับโรงเรียนปกติ
จานวน 15,441 บาท
ที่
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
งบประมาณ
หมายเหตุ
1 ประชุมปฏิบัติการคณะทางาน : กิจกรรมที่ 1.1 - 1.3
1,800
(6 คน x 2 วัน x 150 บาท)
2 คําจ๎างพัฒนางานสนับสนุนระบบนิเทศออนไลน์ : กิจกรรมที่ 2
13,000
3 คําวัสดุ
641
รวม
15,441
หมายเหตุ ขอถัวจํายทุกรายการ
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6. การวัดและประเมินผล
ที่
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการวัด
1 ร๎อยละของผู๎บริหาร ครู ศึกษานิเทศก์ที่มีความ
สอบถามผู๎รับบริการ
พึงพอใจตํอการให๎บริการผํานระบบนิเทศออนไลน์
2 ร๎อยละของโรงเรียนที่ได๎รับการนิเทศ
บันทึกการนิเทศ

เครื่องมือ
แบบสอบถาม
ออนไลน์
แบบบันทึก/
รายงานการนิเทศ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 บุคลากรของโรงเรียนในสังกัดได๎รับการนิเทศตามความต๎องการอยํางทั่วถึง
7.2 บุคลากรที่เกี่ยวข๎องทุกฝ่ายมีทักษะการใช๎ ICT เพื่อการเรียนรู๎และการพัฒนาตนเอง
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 งบเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 2
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โครงการ
แผนงบประมาณ
สนองกลยุทธ์สพฐ.
สนองกลยุทธ์ สพม.12
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

พลังขับเคลื่อนจุดเน๎นการพัฒนาสูํคุณภาพผู๎เรียน
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
ข๎อ 1 ,4 และข๎อ 5
ข๎อ 1 ,4 และข๎อ 5
กลุํมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
นางละอองทิพย์ บุณยเกียรติ นางวิภาวี อุํนเสียม และศึกษานิเทศก์ทุกคน
ตํอเนื่อง
พฤษภาคม – กันยายน 2555

3. หลักการและเหตุผล
ตามที่กระทรวงศึกษาได๎ กาหนดให๎ มีการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ส อง(พ.ศ. 2552 – 2561)
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได๎ประกาศจุดเน๎นการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน ตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ให๎สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนให๎มีความสามารถและทักษะ จุดเน๎นตามชํวงวัย
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และจากการนิเทศ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 พบวํา มีจุดที่ควรพัฒนาในเรื่องการพัฒนาการใช๎หลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 /การนิเทศภายในของสถานศึกษา และการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O–net
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
เพื่อให๎การพัฒนาการใช๎หลักสูตร การนิเทศภายในสถานศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
O-net ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ให๎สูงขึ้นตามเป้าหมาย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
จึงจัดทาโครงการพลังขับเคลื่อนจุดเน๎นการพัฒนาสูํคุณภาพผู๎เรียน
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพการการจัดการเรียนรู๎ของครู(กลุํมสาระการเรี ยนรู๎ภาษาไทย คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษาฯ) ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
2.2 เพื่ อพัฒ นากระบวนการนิเ ทศภายในของสถานศึก ษาในสั ง กัด ส านั กงานเขตพื้ นที่ก ารศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 12
2.3 เพื่อพัฒ นายกระดับ ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในระดับชั้นมัธ ยมศึกษาปีที่ 3 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 6
2.4 เพื่อนาเสนอ/แลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนรู๎ และ การบริหารจัดการที่ขับเคลื่อน
จุดเน๎นสูํการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน ของสถานศึกษาในสานักงายนเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
3.1.1 ครูตัวแทนกลุํมสาระการเรียนรู๎ 5 กลุํมสาระ ๆ ละ 2 คนจานวน 99 โรงเรียนและ
ราชประชานุเคราะห์ 19 รวม 500 คน
3.1.2 ศึกษานิเทศก์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จานวน 14 คน
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3.2 ด้านคุณภาพ
3.2.1 นักเรียนได๎รับการพัฒนาตามจุดเน๎นการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน
3.2.2 ครูสามารถพัฒนาการจัดการเรียนรู๎โดยนาผลจากการจัดการเรียนรู๎มาใช๎ในการพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู๎ให๎ตรงกับจุดเน๎นการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน
3.2.3 สถานศึกษามีการพัฒนากระบวนการนิเทศภายในเพื่อกากับ ติดตาม และประเมินผลการ
ขับเคลื่อนจุดเน๎นการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนสูํการปฏิบัติ
3.2.4 สถานศึกษาสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
และ 6 ให๎สูงขึ้น
4. การดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1 จัดทารํางกรอบแนวทางการพัฒนา /สาระการ
พัฒนา /เครื่องมือการพัฒนา/การวัดผล
2 ประชุมคณะทางาน
3 พัฒนาครูตัวแทนกลุํมสาระการเรียนรู๎
4 สรุปและรายงานผล

ระยะเวลา
พฤษภาคม 2555

ผู้รับผิดชอบ
ละอองทิพย์ บุณยเกียรติ

พฤษภาคม 2555
กลุํมนิเทศ ติดตามฯ
มิถุนายน-กรกฎาคม 2555 กลุมํ นิเทศ ติดตามฯ
กันยายน 2555
กลุมํ นิเทศ ติดตามฯ

5. งบประมาณ
1. งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ผลผลิตผู๎จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
กิจกรรมหลักการสํงเสริมศักยภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา งบดาเนินงาน จานวน 480,000 บาท
2. การระดมทรัพยากร (ลงทะเบียน)
จานวน 50,000 บาท
ที่
1
2
3

4

รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ประชุ ม คณะกรรมการ(หั ว หน๎ า กลุํ ม สาระการเรี ย นรู๎ )
ดาเนินงานกาหนดแนวทางพัฒนา/สาระการพัฒนา จานวน 1 ครั้ง
ประชุ ม คณะกรรมการด าเนิ น งานรํ ว มสร๎ า งเครื่ อ งมื อ การ
พัฒนา/เครื่องมือการวั ดผลการพัฒนา จานวน 2 วัน คนละ
300 บาทและจัดทาเครื่องมือจานวน 530 ชุดๆ ละ 150 บาท
อบรมครูตั ว แทนกลุํ ม สาระการเรี ย นรู๎ และก าหนดการนิ เ ทศ
ติดตาม ระยะเวลา 3 วัน จานวน 520 คน
- คําอาหารกลางวัน อาหารวํางและเครื่องดื่ม
(520 คน X 280 บาท X 3 วัน)

คําใช๎จํายในการสรุปและรายงานผลการพัฒนา
รวม

หมายเหตุ ขอถัวจํายทุกรายการ

งบประมาณ
4,000
79,500

436,800
9,700
530,000

หมายเหตุ
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6. การวัดและประเมินผล
ที่
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการวัด
1 ร๎ อ ยละ 90 ของครู ส ามารถจั ด การเรี ย นรู๎ โ ดยยึ ด ตาม - การสังเกต
มาตรฐานการเรียนรู๎/ตัวชี้วัด
- นิเทศ ติดตาม
- เก็บรวบรวมข๎อมูล
2 ร๎อยละ 80 ของนักเรียนมีความสามารถและทักษะตาม - การสังเกต
จุดเน๎นการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน
- การสัมภาษณ์
- เก็บรวบรวมข๎อมูล
3 ร๎อยละ 90 ของสถานศึกษามีกระบวนการนิเทศภายใน - การสังเกต
ของกลุํมสาระการเรียนรู๎ที่เข๎มแข็ง
- การสัมภาษณ์
- เก็บรวบรวมข๎อมูล
4 ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น - ข๎อมูลผลสัมฤทธิ์
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 เพิ่มขึ้นร๎อยละ 4
- การสัมภาษณ์
- เก็บรวบรวมข๎อมูล

เครื่องมือ
- แบบนิเทศการ
สังเกตการสอน
- แบบเก็บข๎อมูล
ความสามารถ
นักเรียนตามจุดเน๎น
- แบบนิเทศกลุํม
สาระการเรียนรู๎
- แบบเก็บข๎อมูล
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 ครูตัวแทนกลุํมสาระการเรียนรู๎(กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษาฯ) ได๎แลกเปลี่ยนเรียนรู๎วิธีการจัดการเรียนรู๎/การบริหารจัดการเพื่อขับ เคลื่อนจุดเน๎นการ
พัฒนาสูํคุณภาพผู๎เรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
7.2 สถานศึกษาได๎พัฒนากระบวนการนิเทศภายใน สร๎างเครือขํายการนิเทศรํวมกันในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
7.3 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปีการศึกษา 2555 ให๎สูงขึ้น

……………………………
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โครงการ
แผนงบประมาณ
สนองกลยุทธ์สพฐ.
สนองกลยุทธ์ สพม.12
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

พลังเครือขํายศูนย์พัฒนาวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
ข๎อ 1 ,4 และข๎อ 5
ข๎อ 1 ,4 และข๎อ 5
ศูนย์พัฒนากลุํมสาระการเรียนรู๎ 8 กลุํมสาระ และศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน / กลุํมนิเทศ
ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และ เครือขํายสํงเสริมประสิทธิภาพการจัด
การศึกษามัธยมศึกษาตอนต๎นและตอนปลาย
นางละอองทิพย์ บุณยเกียรติ นางวิภาวี อุํนเสียม และศึกษานิเทศก์ทุกคน
ตํอเนื่อง
พฤษภาคม – กันยายน 2555

1. หลักการและเหตุผล
ตามที่กระทรวงศึกษาได๎กาหนดให๎ มีการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ส อง(พ.ศ. 2552 – 2561)
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได๎ประกาศจุดเน๎นการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน ตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ให๎สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนให๎มีความสามารถและทักษะ จุดเน๎นตามชํวงวัย
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
เพื่อให๎การขับเคลื่อนจุดเน๎นการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนได๎นาสูํการปฏิบัติในระยะที่ 4 และ 5 มีความ
ชัดเจนและสามารถพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนได๎ตามเป้าหมายของหลักสูตร “เกํง ดี และมีความสุข” สถานศึกษาสามารถ
สร๎างเครือขํายการเรียนรู๎ มีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู๎และนวัตกรรมการบริหารจัดการในการขับเคลื่อนคุณภาพ
ผู๎เรียน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จึงรํวมกับเครือขํายสํงเสริมประสิทธิภาพ ศูนย์พัฒนา
วิชาการกลุํมสาระการเรียนรู๎เพื่อพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู๎ของกลุํมสาระทั้งในรูปแบบของเครือขํายศูนย์พัฒนา
วิชากลุํมสาระการเรียนรู๎ และรูปแบบเครือขํายพัฒนาวิชาการของสหวิทยาเขต
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาเครือขํายศูนย์พัฒนากลุํมสาระการเรียนรู๎ 8 กลุํมสาระการเรียนรู๎ และศูนย์พัฒนา
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน
2.2 เพื่อสร๎างเครือขํายการนิเทศรํวมกับศูนย์พัฒนากลุํมสาระการเรียนรู๎
2.3 เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู๎ของกลุํมสาระการเรียนรู๎
2.4 เพื่อสร๎างวัฒนธรรมการเรียนรู๎โดยใช๎กระบวนการวิจัย
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
3.1.1 ศูน ย์กลุํมสาระการเรียนรู๎ 8 กลุํมสาระ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน (จังหวัด
นครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง) 18 ศูนย์ และ ศึกษานิเทศก์ สพม.12 ทุกคน
3.1.2 คณะกรรมการเครือขํายสํงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต๎นและ
ตอนปลาย
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3.2 ด้านคุณภาพ
3.2.1 ศูนย์กลุํมสาระการเรียนรู๎และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนได๎รํวมวางแผนพัฒนาเครือขําย
ทางวิชาการ
3.2.2 ศูนย์กลุํมสาระการเรียนรู๎มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎โดยการนิเทศการจัดการเรียนรู๎กลุํมสาระ
ภายในโรงเรียนและระหวํางโรงเรียนในสหวิทยาเขต
3.2.3 เครือขํายสหวิทยาเขตมีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู๎ของแตํละกลุํมสาระการเรียนรู๎ โดย
คัดเลือกจากสหวิทยาเขต
3.2.4 ครูในสหวิทยาเขตมีเครือขํายพัฒนาวิชาการแตํละกลุํมสาระ
4. การดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม/ขั้นตอน
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
1 ประชุมคณะทางาน
พฤษภาคม 2555
กลุํมนิเทศ ติดตามฯ
2 สร๎างเครื่องมือ/กาหนดแนวทางการคัดเลือก
มิถุนายน 2555
ศูนย์พัฒนาวิชาการ
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู๎ของกลุํมสาระการเรียนรู๎
กลุํมสาระการเรียนรู๎
3 คัดเลือกนวัตกรรม
กรกฎาคม 2555 ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุํมสาระการเรียนรู๎
4 ประกวดนวัตกรรม
สิงหาคม 2555 ศูนย์พัฒนากลุํมสาระการเรียนรู๎/กลุํม
5 สรุปผล รายงานผลการดาเนินงาน
นิเทศ ติดตามฯ/สมป.ม.ต๎น-ปลาย
5. งบประมาณ
ใช๎งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ผลผลิตผู๎จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
กิจกรรมหลักการสํงเสริมศักยภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา งบดาเนินงาน จานวน 1,057,000 บาท
ที่
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
1 ประชุ ม ประธานและเลขานุ ก ารศู น ย์ พั ฒ นากลุํ ม สาระการเรี ย นรู๎
ประธานเครือขํายสํงเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนต๎น
และตอนปลาย(จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช และจั ง หวั ด พั ท ลุ ง )
ศึกษานิเทศก์ จานวน 1 ครั้ง
2 ศูนย์พัฒนากลุํมสาระการเรียนรู๎ ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานรํวม
สร๎างเครื่องมือการพัฒนา/กาหนดแนวทางการคัดเลือกนวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู๎ ของกลุํมสาระการเรียนรู๎ / เครือขํายการนิเทศของกลุํม
สาระการเรียนรู๎ จานวน 19 ศูนย์ ๆ ละ 30,000 บาท
3 คัดเลือกนวัตกรรมการจัดการเรียนรู๎ในแตํละสหวิทยาเขต จานวน 17
สหวิ ท ยาเขต 8 กลุํ ม สาระการเรี ย นรู๎ แ ละกิ จ กรรมพั ฒ นาผู๎ เ รี ย น
สหวิทยาเขตละ 9,000 บาท
4 คําใช๎จํายในการจัดเวทีประกวดและนาเสนอแลกเปลี่ยนประสบการณ์/
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู๎ 153 ชิ้นงาน จานวน 3 วัน
5 คําใช๎จํายในการสรุปและรายงานผลการดาเนินงาน
รวม
หมายเหตุ ขอถัวจํายทุกรายการ

งบประมาณ หมายเหตุ
8,000

570,000

153,000
306,000
20,000
1,057,000

90

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

6. การวัดและประเมินผล
ที่
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการวัด
1 ร๎อยละ 90 ของครูสามารถจัดการเรียนรู๎โดยยึด - การสังเกต
ตามมาตรฐานการเรียนรู๎/ตัวชี้วัด
- การสัมภาษณ์
2

ร๎อยละ 80 ของสหวิทยาเขตมีนวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู๎ทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎

- การสังเกต
- การรายงานผล

3

ร๎อยละ 90 ของกลุํมสาระการเรียนรู๎ มีการนิเทศ
ภายในของกลุํมสาระการเรียนรู๎ที่เข๎มแข็ง

4

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 เพิ่มขึ้นร๎อยละ 4

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

เครื่องมือ
- แบบนิเทศ ติดตาม
- แบบสังเกตการเรียน
การสอน
- แบบรายงานผลการ
พัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการเรียนรู๎
- แบบนิเทศ
- ข๎อมูลผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน O-net

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 ศูนย์พัฒนาวิชากลุํมสาระการเรียนรู๎ ได๎แลกเปลี่ยนเรียนรู๎วิธีการจัดการเรียนรู๎/การบริหารจัดการเพื่อ
ขับเคลื่อนจุดเน๎นการพัฒนาสุํคุณภาพผู๎เรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
7.2 กลุํมสาระการเรียนรู๎ในแตํละสถานศึกษามีระบบการนิเทศภายในที่เข๎มแข็ง
7.3 สหวิทยาเขตมีเครือขํายการนิเทศระหวํางสถานศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาการที่เข๎มแข็ง
7.4 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปีการศึกษา 2555 ให๎สูงขึ้น
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โครงการ
แผนงบประมาณ
สนองกลยุทธ์สพฐ.
สนองกลยุทธ์ สพม.12
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

พัฒนาศักยภาพสถานศึกษาขนาดเล็กสูํประชาคมอาเซียน
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
ข๎อ 1 ,4 และข๎อ 5
ข๎อ 1 ,4 และข๎อ 5
กลุํมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
1.นางละอองทิพย์ บุณยเกียรติ 2. นางสุรัชนี อยูํสบาย 3. นางสายพิน เสถียร
ตํอเนื่อง
มิถุนายน – กันยายน 2555

1. หลักการและเหตุผล
ด๎ว ยส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน มี น โยบายปฏิ รู ป การเรี ย นรู๎ โดยสํ ง เสริ ม ให๎
ศึกษานิเทศก์ได๎พัฒนากระบวนการนิเทศแนวใหมํ สร๎างเครือขํายการนิเทศ ก๎าวทันเทคโนโลยี มีความสามารถในการ
แสวงหานวัตกรรมการนิเทศการศึกษาอยํางหลากหลาย รู๎จักวิธีการทางานรํวมกับผู๎อื่นสร๎างภาคีเครือขําย
เพื่อให๎การพัฒนาเครือขํายการนิเทศการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา มีคุณภาพสูํมาตรฐาน สามารถ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู๎ทั้ งระบบให๎ทันสมัย ศึกษานิเทศก์ทุกคนต๎องได๎รับการพัฒนาให๎สามารถ
พัฒ นาความรู๎ ความสามารถทักษะทางวิช าการตามมาตรฐานวิช าชีพศึกษานิเทศก์อยํางเต็มศักยภาพ สามารถ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา ตามเจตนารมณ์แหํงพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 และพัฒนาคุณภาพ
ผู๎เรียนได๎ตามเป้าหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12 จังหวัดนครศรีธรรมราชและพัทลุง จึงได๎ทาโครงการพัฒนาศักยภาพสถานศึกษาขนาดเล็กสูํ
ประชาคมอาเซียน เพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาและการนิเทศของศึกษานิเทศก์ใ ห๎มีศักยภาพสามารถแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎ และนาองค์ความรู๎ที่ได๎ไปพัฒนาการนิเทศโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อเตรียมควสามพร๎อมสูํประชาคมอาเซียนได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพการนิเทศของศึกษานิเทศก์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
2.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนดีประจาตาบล) สูํประชาคมอาเซียน
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
3.1.1 ศึกษานิเทศก์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จานวน 14 คน
3.1.2 บุคลากรโรงเรียนขนาดเล็ก(โรงเรียนดีประจาตาบล) จานวน 17 โรงเรียนๆละ 5 คน
3.2 ด้านคุณภาพ
ยกระดับ คุ ณภาพสถานศึก ษาและการนิ เทศของศึ กษานิเทศก์ ส านั กงานเขตพื้นที่ การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12 สูํประชาคมอาเซียน
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4. การดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม/ขั้นตอน
ระยะเวลา
1 ประชุมคณะทางานกาหนดแนวทางการนิเทศฯ/ กันยายน 2555
สร๎างคูํมือการจัดการเรียนการสอน
2 ศึกษาดูงาน
กันยายน – ตุลาคม
2555
3 อบรมพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน
กรกฎาคม กันยายน 2555
4 สรุปผล รายงานผลการดาเนินงาน
กันยายน- ตุลาคม
2555

ผู้รับผิดชอบ
กลุํมนิเทศ ติดตามฯพสม.12
และ สพม.11
กลุํมนิเทศ ติดตามฯ
กลุํมนิเทศ ติดตามฯ
กลุํมนิเทศ ติดตามฯ

5. งบประมาณ
ใช๎งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ผลผลิตผู๎จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
กิจกรรมหลักการสํงเสริมศักยภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา งบดาเนินงาน จานวน 150,000 บาท
ที่
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
1 ประชุมเครือขํายการนิเทศรํวมกับ สพม.11กาหนดแนวทางการนิเทศ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพผู๎ เ รี ย น/คูํ มื อ การจั ด การเรี ย นโรงเรี ย นขนาดเล็ ก
จานวน 1 วัน
(คําอาหารสาหรับคณะกรรมการ 28 คน X 350 บาท)
2 ศึกษานิเทศก์ จานวน 14 คน รํวมศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน
ภาษาที่สอง (จีน) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระยะเวลา 4 วัน
(14 คน X 25,000 บาท)
3 ประชุ ม พั ฒ นาศั ก ยภาพในการจั ด การเรี ย นการสอนและการนิ เ ทศ
ภายในเพื่อติดตามคุณภาพการศึกษาเตรียมความพร๎อมสูํประชาคม
อาเซียน จานวน 17 โรงเรียนๆละ คน ระยะเวลา 3 วัน
- คําอาหารสาหรับผู๎เข๎ารํวมประชุม ( 95 คน X 350 บาท X 3 วัน )
- คําตอบแทนวิทยากร
- คําจัดทาเอกสารประกอบการประชุม
- คําวัสดุ
รวม

งบประมาณ หมายเหตุ
9,800

-

99,750
15,000
9,500
15,950
150,000

หมายเหตุ ขอถัวจํายทุกรายการ
6. การวัดและประเมินผล
ที่
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการวัด
ร๎อยละ 100 ของศึกษานิเทศก์ได๎รับการพัฒนา - การสังเกต
ศักยภาพเตรียมความพร๎อมสูํประชาคมอาเซียน - การเก็บรวบรวมข๎อมูล

เครื่องมือ
- แบบเก็บข๎อมูล
- รายงานผล
การศึกษาดูงาน
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 ศึกษานิเทศก์สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ทุกคนได๎รับการพัฒนายกระดับ
คุณภาพการนิเทศสูํประชาคมอาเซียน
7.2 กลุํมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พัฒนาเครือขํายการนิเทศ รํวมกับ สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ด๎านการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
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โครงการ
แผนงบประมาณ
สนองกลยุทธ์สพฐ.
สนองกลยุทธ์ สพม.12
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

สหวิทยาเขตเข๎มแข็ง : โรงเรียนระบบดีมีคุณภาพ
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
ข๎อ 1 ,4 และข๎อ 5
ข๎อ 1 ,4 และข๎อ 5
กลุํมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
นางละอองทิพย์ บุณยเกียรติ และศึกษานิเทศก์ทุกคน,ประธานสหวิทยาเขต
ตํอเนื่อง
พฤษภาคม – กันยายน 2555

1. หลักการและเหตุผล
ตามที่กระทรวงศึกษาได๎กาหนดให๎ มีการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ส อง(พ.ศ. 2552 - 2561)
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได๎ประกาศจุดเน๎นการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน ตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ให๎สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนให๎มีความสามารถและทักษะ จุดเน๎ นตามชํวงวัย
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
เพื่อให๎ระบบการบริหารจัดการโดยการกระจายอานาจในรูปแบบของสหวิทยาเขตเป็นรูปธรรมและ
นาสูํการปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนจุดเน๎นการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนได๎นาสูํการปฏิบัติในระยะที่ 4 และ 5 มีความชัดเจนและ
สามารถพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนได๎ตามเป้าหมายของหลักสูตร “เกํง ดี และมีความสุข ” สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12 จึงรํวมกับสหวิทยาเขตเพื่อมีสํวนรํวมในการสร๎างเครือขํายทางวิชาการพัฒนานวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู๎และการบริหารจัดการระบบการศึกษา
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิชาการ งานบริหารบุคคล งานบริหารทั่วไป และงาน
บริหารงบประมาณ ของสถานศึกษาในสหวิทยาเขต
2.2 เพื่อสร๎างระบบเครือขํายการบริหารจัดการงานวิชาการและการนิเทศภายในของสหวิทยาเขตให๎
มีความเข๎มแข็ง
2.3 เพื่อกระจายอานาจการบริหารจัดการแบบการมีสํว นรํวมของสถานศึกษารํวมกับสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
สหวิ ท ยาเขต จ านวน 17 สหวิ ท ยาเขตและสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 12
3.2 ด้านคุณภาพ
3.2.1 สถานศึกษาในสหวิทยาเขตรวมกลุํมพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิชาการ งานบริหาร
บุคคล งานบริหารทั่วไป และงานบริหารงบประมาณ
3.2.2 ระบบเครือขํายการบริหารจัดการงานวิชาการและการนิเทศภายในของสหวิทยาเขตให๎มี
ความเข๎มแข็ง
3.2.3 สหวิทยาเขตมีการบริหารจัดการแบบการมีสํวนรํวมกับสถานศึกษา และสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
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ที่
1
2
3
4

4. การดาเนินงาน
กิจกรรม/ขั้นตอน
ประชุมคณะทางานกาหนดแนวทางศึกษาดูงาน
ประชุมคณะทางานกาหนดแนวทางการนิเทศฯ/
สร๎างเครื่องมือการนิเทศ
ศึกษาดูงาน
สรุปผล รายงานผลการดาเนินงาน

ระยะเวลา
กรกฎาคม 2555
กรกฎาคม 2555

ผู้รับผิดชอบ
กลุํมนิเทศ ติดตามฯ
กลุํมนิเทศ ติดตามฯ

กันยายน 2555
กันยายน 2555

กลุํมนิเทศ ติดตามฯ
กลุํมนิเทศ ติดตามฯ

5. งบประมาณ
1.งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ผลผลิตผู๎จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
กิจกรรมหลักการสํงเสริมศักยภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา งบดาเนินงาน จานวน 1,043,000 บาท
2. งบประมาณอื่น
จานวน 200,000 บาท
ที่
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
1 ประชุมประธานสหวิทยาเขต / ศึกษานิเทศก์ สพม.12 /คณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษา / คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. จานวน 1 ครั้ง
2 สถานศึกษาในแตํละสหวิทยาเขตดาเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
(ระบบประกันคุณภาพการศึกษา / ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน และ
ระบบงานนิเทศภายในโรงเรียน) และระบบการจัดการเรียนรู๎ภายใน
สถานศึ ก ษา(การพั ฒ นาหลั ก สู ต รขั บ เคลื่ อ นจุ ด เน๎ น พั ฒ นาคุ ณ ภาพ
ผู๎เรียนระยะที่ 4 และระยะที่ 5) จานวน 99 โรงเรียนๆ ละ 7,000 บาท
3 สหวิทยาเขตคัดเลือกสถานศึกษาที่มีระบบบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพ
จานวน 17 สหวิทยาเขต ๆ ละ 10,000 บาท
4 คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลเขตพื้นที่การศึกษา ตรวจเยี่ยม
โรงเรียนทุกโรง หรือ จัดประชุมสัมมนาในรูปของสหวิทยาเขต จานวน
2 วัน โรงเรีย นละ 1,500 บาท จานวน 100 โรงเรียน(รวมโรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์19) พร๎อมบันทึกวีดีทัศน์
5 คําใช๎จํายในการจัดเวทีประกวดและนาเสนอแลกเปลี่ยนประสบการณ์/
นวัตกรรมการบริหารจัดการ จานวน 17 ชิ้นงาน จานวน 2 วัน
6 คําใช๎จํายในการสรุปและรายงานผลการดาเนินงาน
รวม
หมายเหตุ ขอถัวจํายทุกรายการ

งบประมาณ หมายเหตุ
10,000
693,000

170,000
150,000

200,000
20,000
1,243,000
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6. การวัดและประเมินผล
ที่
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1 ร๎อยละ 100 ของสหวิทยาเขตมีนวัตกรรมการบริหาร
จัดการแบบมีสํวนรํวม
2 ร๎อยละ 80 ของสหวิทยาเขตมีนวัตกรรมเครือขํายการ
บริหารงานวิชาการและการนิเทศภายใน
3

วิธีการวัด
- การสังเกต
- การสัมภาษณ์
- การสังเกต
- การรายงานผล

ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น - การสังเกต
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 เพิ่มขึ้นร๎อยละ 4
- การสัมภาษณ์
- เก็บรวบรวมข๎อมูล

เครื่องมือ
- แบบนิเทศ ติดตาม
- รายงานผลการ
พัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการ
- ข๎อมูลผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน O-net

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 สหวิทยาเขตมีนวัตกรรมการบริหารจัดการแบบมีสํวนรํวมที่หลากหลาย
7.2 สหวิทยาเขต และสถานศึกษามีเครือขํายการบริหารงานวิชาการและการนิเทศภายในที่เข๎มแข็ง
7.3 สถานศึกษายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปีการศึกษา 2555 ให๎สูงขึ้น
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กลยุทธ์ที่ 2
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โครงการ
แผนงานงบประมาณ
สนองกลยุทธ์ สพฐ.

จัดทาข๎อมูลแหลํงเรียนรู๎ และภูมิปัญญาท๎องถิ่น
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสานึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
สนองกลยุทธ์ สพม.12 2 ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ ความสานึกในความเป็นชาติไทย รักชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ ตามแนวทางระบอบประชาธิปไตย และวิถีชีวิตตามหลักหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางกันยา อักษรทอง
ลักษณะโครงการ
ใหมํ
ระยะเวลาดาเนินงาน ตุลาคม 2554 - กันยายน 2555
1. หลักการและเหตุผล
การสร๎ างจิตส านึ กความเป็ นไทยให๎ เด็ก และเยาวชน ได๎ตระหนักถึงความเป็นชาติไทย สิ่ งส าคัญ
ประการหนึ่งคือ การได๎เรียนรู๎ในด๎านดนตรี นาฏศิลป์ กีฬาไทยและกีฬาพื้นบ๎าน เพราะดนตรี นาฏศิลป์ กีฬาไทยและ
กีฬาพื้นบ๎าน เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท๎อนวิถีชีวิตความเป็นอยูํของบรรพบุรุษไทย โดยได๎ผสมผสานภูมิปัญญาใน
แตํละเรื่องไว๎อยํางกลมกลืน และชาญฉลาด เมื่อเด็กและเยาวชนได๎เรียนรู๎ถึงความเป็นมา รู๎คุณคํา และเกิดทัก ษะ
ทางด๎านดนตรี นาฏศิลป์ กีฬาไทยและกีฬาพื้นบ๎าน จะทาให๎เกิดความซาบซึ้ง รักและหวงแหน เกิดการอนุรักษ์ สืบทอด
มรดกอันล้าคําทางดนตรี นาฏศิลป์ กีฬาไทย และกีฬาพื้นบ๎าน จากบรรพบุรุษให๎ยั่งยืนสืบไปในสังคมไทยและชาติไทย
การดาเนินการสร๎างจิตสานึกของความเป็นไทยและการพัฒนาคุณธรรมนั้น ทุกภาคสํวนได๎ตระหนักถึงความสาคัญ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จึงได๎กาหนดโครงการจัดทาข๎อมูลภูมิปัญญาท๎องถิ่น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให๎สถานศึกษาทุกแหํงนาภูมิปัญญาท๎องถิ่นในการสํงเสริมสนับสนุนการเรียนรู๎ด๎านดนตรี
นาฏศิลป์ไทยและพื้นบ๎าน กีฬาไทยและกีฬาพื้นบ๎าน วัฒนธรรมอื่นๆ ศิลปะ และพลศึกษา
2.2 เพื่อให๎ครูและนักเรียนได๎รับการสํงเสริมและพัฒนาทักษะทางด๎านดนตรี นาฏศิลป์ไทยและพื้นบ๎าน
กีฬาไทยและกีฬาพื้นบ๎าน
2.3 เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียน และเยาวชนได๎รับการปลูกจิตสานึกความเป็นไทย รู๎และเห็นคุณคําของ
ดนตรีนาฏศิลป์ไทยและพื้นบ๎าน กีฬาไทยและกีฬาพื้นบ๎าน
2.4 เพื่อให๎สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีทะเบียนภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่เป็นปัจจุบัน และสามารถ
นาไปเผยแพรํให๎ผู๎ที่สนใจทราบ
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สามารถนาภูมิปัญญาท๎องถิ่น ไปใช๎
ประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ จานวน 99 โรงเรียน
3.2 เชิงคุณภาพ
ทะเบียนข๎อมูลแหลํงเรียนรู๎ และภูมิปัญญาท๎องถิ่น ที่ได๎จัดทาขึ้นโรงเรียนในสังกัดสามารถนาไปใช๎จัด
กิจกรรมการเรียนการสอน มีผลงานเป็นที่ประจักษ์
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4. การดาเนินการ
ที่
กิจกรรม/ขั้นตอน
1
แตํงตั้งคณะทางาน
2
ประชุมคณะทางาน
3
สารวจข๎อมูลภูมิปัญญาท๎องถิ่น
4
ดาเนินการคัดเลือกภูมิปัญญาท๎องถิ่น
5
จัดทาทะเบียนภูมิปัญญาท๎องถิ่น
6
สรุปและรายงานผล

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

ผู๎รับผิดชอบ
กันยา อักษรทอง
กันยา อักษรทอง
กันยา อักษรทอง
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน

5. งบประมาณ
ใช๎งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ผลผลิตผู๎จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรม
หลักการสํงเสริมศักยภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา งบดาเนินงาน จานวน 55,250 บาท
ที่

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ประชุมคณะทางานเตรียมการ/จัดทาทะเบียนภูมิปัญญาท๎องถิ่น
จานวน 5 วัน
- คําอาหารวําง เครื่องดื่ม (10 คน ×25 บาท ×11 มื้อ )
- จัดทาเอกสารเผยแพรํ จานวน 250 เลํมๆ ละ 210 บาท

งบประมาณ หมายเหตุ

รวม
หมายเหตุ

2,750
52,500
55,250

ขอถัวจํายทุกรายการ

6. การวัดและประเมินผล
ที่
1

2
3
4

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการวัด
สถานศึกษาทุกแหํงมีภูมิปัญญาท๎องถิ่นในการสํงเสริม
- ติดตาม
สนับสนุนการเรียนรู๎ด๎านดนตรี นาฏศิลป์ไทยและพื้นบ๎าน - ประเมินหลักฐาน/
กีฬาไทยและกีฬาพื้นบ๎าน วัฒนธรรมอื่นๆ ศิลปะ และ เอกสาร
พลศึกษา
ครูและนักเรียนได๎รับการสํงเสริมและพัฒนาทักษะ
ทางด๎านดนตรี นาฏศิลป์ไทยและพื้นบ๎าน กีฬาไทยและ
กีฬาพื้นบ๎าน
นักเรียน และเยาวชนได๎รับการปลูกจิตสานึกความเป็นไทย
รู๎และเห็นคุณคําของดนตรีนาฏศิลป์ไทยและพื้นบ๎าน
กีฬาไทยและกีฬาพื้นบ๎าน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีทะเบียนภูมิปัญญาท๎องถิ่น
ที่เป็นปัจจุบัน และนาไปเผยแพรํให๎ผู๎ที่สนใจทราบ

เครื่องมือ
- แบบประเมินผล
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 สถานศึกษาจานวน 99 โรงเรียน สามารถนาข๎อมูลแหลํงเรียนรู๎ และภูมิปัญญาท๎องถิ่นไปใช๎
จัดการเรียนการสอนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
7.2 ครูและนักเรียนได๎รับการสํงเสริมและพัฒนาทักษะทางด๎านดนตรี นาฏศิลป์ไทยและพื้นบ๎าน
กีฬาไทยและกีฬาพื้นบ๎าน
7.3 นักเรียนและเยาวชนได๎รับการปลูกจิตสานึกความเป็นไทย รู๎และเห็นคุณคําของดนตรี นาฏศิลป์ไทย
และพื้นบ๎าน กีฬาไทยและกีฬาพื้นบ๎าน
7.4 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีทะเบียนภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่เป็นปัจจุบัน และนาไปเผยแพรํ
ให๎ผู๎ที่สนใจทราบ
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กลยุทธ์ที่ 4
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โครงการ

ประชุมคณะกรรมการตรวจและประเมินข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ขอรับการประเมินวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
แผนงบประมาณ
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
สนองกลยุทธ์สพฐ.
4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให๎สามารถจัดการเรียนการสอนได๎อยํางมี
คุณภาพ
สนองกลยุทธ์ สพม.12 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให๎สามารถจัดการเรียนการสอนได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพและสนับสนุนสํงเสริมด๎านวิทยฐานะให๎สูงขึ้น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุํมบริหารงานบุคคลสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นายสุรศักดิ์ ชํวยเกิด 2. นางพาตวรรณ ปรุเขตต์
ลักษณะโครงการ
โครงการใหมํ
ระยะเวลาดาเนินการ เมษายน - กันยายน 2555
1. หลักการและเหตุผล
มาตรา 54 แหํงพระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
และที่แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 บัญญัติวําการให๎ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะใด
และการเลื่อนเป็นวิทยฐานะใดต๎องเป็นไปตามมาตรฐานวิทยฐานะ ตามมาตรา 42 ต๎องผํานการประเมินทั้งนี้ให๎คานึงถึง
ความประพฤติด๎านวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ประสบการณ์ คุณภาพการปฏิบัติงาน ความชานาญ
ความเชี่ยวชาญ ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน๎าที่ ในด๎านการเรียนการสอน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด
ดังนั้นเพื่อให๎คณะกรรมการตรวจและประเมินข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการ
ประเมินวิทยฐานะชานาญการพิเศษ ได๎แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ซึ่งกัน และกันและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จึงได๎กาหนดให๎มีการประชุมคณะกรรมการตรวจและประเมิน ข๎าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินวิทยฐานะชานาญการพิเศษ ได๎แลกเปลี่ยนเรียนรู๎และเสนอแนะแนวทางใน
การตรวจและประเมิน เพื่อนาไปสูํการเลื่อนวิทยฐานะแกํข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให๎คณะกรรมการตรวจและประเมินฯ ได๎มีความรู๎ความเข๎าใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ซึ่งกันและกัน
และเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 เพื่อนาไปสูํการเลื่อนวิทยฐานะ
แกํข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
จัดประชุมคณะกรรมการตรวจและประเมินข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการ
ประเมินวิทยฐานะชานาญการพิเศษ จานวน 110 คน ภายในเดือน พฤษภาคม 2555
3.2 เชิงคุณภาพ
ผู๎เข๎ารํวมประชุมมีความรู๎ ความเข๎าใจ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ รํวมกันและเป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน
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4. ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม/ขั้นตอน
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
1 ประชุมวางแผนการดาเนินงาน/แตํงตั้ง
เมษายน– พฤษภาคม 2555 พาตวรรณ ปรุเขตต์
คณะกรรมการดาเนินงาน
2 ประสานงานจัดเตรียมเอกสาร สาหรับการ เมษายน – พฤษภาคม 2555 พาตวรรณ ปรุเขตต์
ประชุม
และคณะกรรมการฯ
3 ประชุมคณะกรรมการประเมินฯ
พฤษภาคม 2555
กลุํมบริหารงานบุคคล
4 สรุปผลและรายงานผลการพัฒนา
เมษายน – กันยายน 2555 กลุํมบริหารงานบุคคล
5. งบประมาณ
ใช๎งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
1. ผลผลิตผู๎จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายกิจกรรมหลักการสํงเสริมศักยภาพในการเรียนระดับ
มัธยมศึกษา งบดาเนินงาน จานวน 87,950 บาท
2. ผลผลิตผู๎จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายกิจกรรมหลักการสํงเสริมศักยภาพในการเรียนระดับ
มัธยมศึกษา งบดาเนินงาน จานวน 82,050 บาท (โครงการรองรับงานนโยบายทุกระดับ)
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 170,000 บาท
ที่
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
งบประมาณ หมายเหตุ
1 ประชุมสัมมนาคณะกรรมการ จานวน 110 คน จานวน 1 วัน
-คําอาหารกลางวัน (110คน x200 บาท )
- คําอาหารวําง (110 คน x 50 บาท x2 มื้อ)

22,000
11,000

2 - คําเบี้ยประชุมประธานกรรมการจานวน 14คนๆ ละ 620 บาท
- คําเบี้ยประชุมผู๎ทรงคุณวุฒินอกสังกัดจานวน 86 คนๆ ละ 500 บาท
- คําที่พักและคําพาหนะ 100 คนๆละ 800 บาท

8,680
43,000
80,000

3 คําจัดทาเอกสารประกอบการประชุมฯ
4 คําใช๎จํายอื่นๆ

320
รวม

หมายเหตุ ขอถัวจํายทุกรายการ

5,000
170,000
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6. การวัดและประเมินผล
ที่
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1 จานวนผู๎เข๎ารํวมประชุมมีความพึงพอใจ
2
3

ร๎อยละของความพึงพอใจของผู๎รับบริการของเขต
พื้นที่การศึกษา
รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

วิธีการวัด
เครื่องมือ
สังเกต /รํองรอยการ บันทึกการประชุม
ปฏิบัติ
แบบประเมิน
ประเมินสังเกตสัมภาษณ์ แบบประเมิน
สังเกต/รํองรอยการ
ปฏิบัติงาน

รายงานผล

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 ผู๎เข๎ารํวมประชุม มีความตระหนักความเข๎าใจในระบบบริหารจัดการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
7.2 ผู๎เข๎ารํวมประชุม มีความรู๎ ความเข๎าใจ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ รํวมกันและเป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน

ผู๎เสนอโครงการ
(นางพาตวรรณ ปรุเขตต์)
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นายสุรศักดิ์ ชํวยเกิด)
ผู๎อานวยการกลุํมบริหารงานบุคคล
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กลยุทธ์ที่ 5
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โครงการ
แผนงบประมาณ
สนองกลยุทธ์สพฐ.

การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร๎างความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอานาจทางการศึกษา
หลักธรรมาภิบาล เน๎นการมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวนและความรํวมมือกับองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น เพื่อสํงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
สนองกลยุทธ์ สพม.12 5 พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให๎มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา
6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาให๎เป็นองค์กร
คุณภาพโดยการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุํมอานวยการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางศรีสมร ชัยมุสิก
4. นางฉวีวรรณ เรืองเกิด
2. นางเพ็ญศรี ศิริวรรณ
5. นางสาวอภิญญา ไชยณรงค์
3. นางสุจารี สินภิบาล
6. นายธรรมรัตน์ นวลเขียว
ลักษณะโครงการ
โครงการใหมํ
ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555
1. หลักการและเหตุผล
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผํนดินวําด๎วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
กาหนดให๎สํวนราชการจัดวางระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานการควบคุมภายในของสานักงานการตรวจเงินแผํนดิน
และให๎ทาการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในพร๎อมรายงานการควบคุมภายในตํอคณะกรรมการตรวจเงินแผํนดิน
ผู๎กากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในอยํางน๎อยปีงบประมาณละหนึ่งครั้ง ในปีงบประมาณ
2553 สานักงานการตรวจเงินแผํนดินได๎กาหนดแนวทาง : การจัดวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผลการ
ควบคุมภายในตามระเบียบสานักงานการตรวจเงินแผํนดินขึ้นใหมํโดยมีการปรับปรุงเนื้อหาการจัดวางระบบควบคุม
ภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในบางสํวนรวมทั้งปรับลดแบบฟอร์มและรูปแบบการจัดทารายงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ได๎เห็นความสาคัญและตระหนักในการวางระบบ
ควบคุมภายในของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ได๎กาหนดให๎มีการติดตามกากับดูแลการดาเนินงานให๎
เป็นไปตามแผนและเป้าหมายอยํางมีประสิทธิภาพ ในระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมกับสภาวะแวดล๎อม พร๎อมทั้งปรับปรุง
ระบบควบคุมภายในให๎เหมาะสมและเพียงพอตํอการดาเนินงานให๎บรรลุวัตถุประสงค์อยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
จึงได๎จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร๎างความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให๎บุคลากรในสังกัดมีความตระหนักในการวางระบบควบคุมภายในของหนํวยงาน
2.2 เพื่อจัดวางระบบควบคุมภายในอยํางมีประสิทธิภาพ
2.3 เพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานในองค์กร
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
เพื่อให๎บุคลากรในสังกัดจานวน 20 คน และเจ๎าหน๎าที่ในสถานศึกษา จานวน 220 คน ได๎รับทราบ
แนวทางการจัดวางระบบควบคุมอยํางมีประสิทธิภาพ
3.2 ด้านคุณภาพ
บุคลากรที่เข๎ารํวมประชุมมีความรู๎ ความเข๎าใจการจัดวางระบบควบคุมภายใน
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4. ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม/ขั้นตอน
1 จัดทารายละเอียดและขออนุมัติโครงการ
2 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดาเนินงาน
3 ดาเนินการตามแนวทางที่คณะกรรมการกาหนด
4 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ เพื่อหาแนวทางแก๎ไข
ปัญหา
5 รายงานผลหลังการดาเนินการ

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

ผู้รับผิดชอบ
เพ็ญศรี ศิริวรรณ
เพ็ญศรี ศิริวรรณ
เพ็ญศรี ศิริวรรณ
คณะทางาน
เพ็ญศรี ศิริวรรณ

5. งบประมาณ
งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
1. ผลผลิตผู๎จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมหลักการสํงเสริมศักยภาพในการเรียนระดับ
มัธยมศึกษา งบดาเนินงาน จานวน 61,000 บาท
2. ผลผลิตผู๎จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสาหรับโรงเรียนปกติ
งบดาเนินงาน จานวน 24,000 บาท (งบสนับสนุนจากสพฐ.)
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 85,000 บาท
ที่
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากร จานวน 220 คน เวลา 1 วัน
- คําอาหารกลางวัน (220 คน x200 บาท x 1 มื้อ)
- คําอาหารวําง (220 คน x 50 บาท x 1 มื้อ)
2 คําวัสดุ
3 คําตอบแทนวิทยากรภายนอก
- คําที่พักวิทยากร /คําพาหนะ/คําตอบแทน
4 คําสถานที่
รวม

งบประมาณ หมายเหตุ
44,000
11,000
22,000
6,000
2,000
85,000

หมายเหตุ ขอถัวจํายทุกรายการ
6. การวัดและประเมินผล
ที่
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
บุคลากรในสังกัด และเจ๎าหน๎าที่ในสถานศึกษา
จานวน 220 คน ได๎รับทราบแนวการวางระบบ
ควบคุมภายในได๎ครบทุกกลุํม และทุกโรงเรียน

วิธีการวัด
- การสังเกต
- ติดตามประเมินผล

เครื่องมือ
แบบสอบถามแสดง
ความคิดเห็น
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
บุคลากรในสังกัดและเจ๎าหน๎าที่ในสถานศึกษาที่เข๎าประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร๎างความรู๎ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน ได๎รับความรู๎เรื่องการแนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายในและสามารถนาความรู๎ที่
ได๎รับไปใช๎ในหนํวยงานตํอไป
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โครงการ
แผนงบประมาณ
สนองกลยุทธ์ สพฐ.

พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสพม. 12
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอานาจทางการศึกษา
หลักธรรมาภิบาล เน๎นการมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวนและความรํวมมือกับองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น เพื่อสํงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
สนองกลยุทธ์ สพม.12 5 พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให๎มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา
6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาให๎เป็นองค์กร
คุณภาพโดยการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุํมอานวยการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นายไกรสิทธิ์ เลิศไกร 2. นางศรีสมร ชัยมุสิก
ลักษณะโครงการ
โครงการใหมํ
ระยะเวลาดาเนินการ พฤศจิกายน 2554 - สิงหาคม 2555
1. หลักการและเหตุผล
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได๎กาหนดให๎มีการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ภายใต๎ยุทธศาสตร์
การยกระดับาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได๎กาหนดทิศทาง
การพัฒนาคุณภาพมัธยมศึกษายุคใหมํ (พ.ศ. 2552- 2561) เพื่อให๎โรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงได๎ยกระดับคุณภาพ
การศึกษามีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของสังคมและก๎าวสูํมาตรฐานสากล พร๎อมรับประชาคมอาเซียน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีความจาเป็นในการพัฒนาศักยภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ให๎กับบุคลากรของเขตพื้นที่การศึกษา ให๎มีความตระหนัก ความเข๎าใจในระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐแนวใหมํที่สามารถตอบสนองตํอการปฏิบัติงานของเขตพื้นที่การศึกษา ให๎สามารถดาเนินงาน สํงเสริม
สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมะยมศึกษาทุกโรง ทั้งทางด๎านการบริหารจัดการศึกษา และการ
จัดการเรียนการสอน
การพัฒนาหลักสูตรเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให๎เป็นไปตามนโยบายของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร๎างเสริมการมีสํวนรํวมในการดาเนินงานรํวมกันระหวํางองค์คณะบุคคลกับ
เขตพื้นที่การศึกษาให๎มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสร๎างความตระหนัก ความเข๎าใจในระบบบริหารจัดการภาครัฐให๎กับบุคลากรของเขตพื้นที่
การศึกษา
2.2 เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ประธานสหวิทยาเขต จานวน 17 คน และเจ๎าหน๎าที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 12 ทุกคน รวมจานวน 65 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 บุคลากรของเขตพื้นที่การศึกษามีความตระหนัก ความเข๎าใจในการดาเนินงานตามระบบ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
3.2.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) ของกลุํมในเขตพื้นที่การศึกษาให๎มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
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4. ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม/ขั้นตอน
1 ประชุมวางแผนการดาเนินงาน/แตํงตั้ง
คณะกรรมการดาเนินงาน
2 ประสานงาน จัดเตรียมเอกสาร สาหรับ
การประชุมพัฒนาบุคลากร
3 ประชุมพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA)ของเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12
4 กากับ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร ปีละ 2 ครั้ง
5 ประชุมสัมมนาบุคลากรของเขตพื้นที่
การศึกษา/ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
งานในเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลงานดีเดํน
6 สรุปและรายงานผลการพัฒนา

ระยะเวลา
พฤศจิกายน – ธันวาคม
2554
ธันวาคม 2554

ผู้รับผิดชอบ
นางศรีสมร ชัยมุสิก

เมษายน 2555

กลุํมอานวยการ/ict

นางศรีสมร ชัยมุสิก

เมษายน – มิถุนายน 2555, กลุํมอานวยการ
กรกฎาคม – กันยายน 2555
เมษายน – สิงหาคม 2555 กลุมํ อานวยการ
เมษายน – สิงหาคม 2555

กลุํมอานวยการ

5. งบประมาณ
ใช๎งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ผลผลิตผู๎จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรม
หลักการสํงเสริมศักยภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา งบดาเนินงาน จานวน 65,800 บาท
ที่
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
งบประมาณ หมายเหตุ
1 ประชุมสัมมนาบุคลากร จานวน 65 คน จานวน 2 วัน
- คําอาหารกลางวัน (65 คน x 200 บาท x 2 มื้อ)
26,000
- คําอาหารวําง (65 คน x 50 บาท x 4 มื้อ)
13,000
2 คําตอบแทนวิทยากร จานวน 2 คน จานวน 14 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท
16,800
3 คําจัดทาเอกสารประกอบการประชุมสัมมนา
5,000
4 คําวัสดุ
3,000
5 คําจัดทาเอกสารรายงานผลการดาเนินงาน
2,000
รวม
65,800
หมายเหตุ ขอถัวจํายทุกรายการ
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6. การวัดและประเมินผล
ที่
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1 จานวนบุคลากรที่เข๎ารํวมประชุม
2
3

ร๎อยละของความพึงพอใจของผู๎รับบริการของเขต
พื้นที่การศึกษา
รายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในเขตพื้นที่
การศึกษา

วิธีการวัด
สังเกต /รํองรอยการ
ปฏิบัติ
ประเมิน สังเกต
สัมภาษณ์
สังเกต/รํองรอยการ
ปฏิบัติงาน

เครื่องมือ
บันทึกการประชุม
แบบประเมิน
แบบประเมิน
รายงานผล

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 บุคลากรของเขตพื้นที่การศึกษามีความตระหนัก ความเข๎าใจในระบบบริหารจัดการภาครัฐ
7.2 ระบบบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) ของกลุํมงานในเขตพื้นที่การศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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ภาคผนวก
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คณะทางาน
ที่ปรึกษา
1.
2.
3.
4.

นายจาเริญ รัตนบุรี
วําที่ ร.ต. ประสิทธิ์ รัตนสุภา
นายไกรสิทธิ์ เลิศไกร
นายมนูญ บุญชูวงศ์

ผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
รองผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
รองผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
รองผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

คณะทางาน
1. นางมันทนา รัตนะรัต
2. นางสุฑามาศ อินทร์ปาน
3. นางสาวจิตติมา เพชรมูณีย์
4. นายอนุชา กลิ่นจันทร์
5. นางสาวจิราพร วิบุลศิลป์

ผู๎อานวยการกลุํมนโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
ครูชํวยราชการ
อัตราจ๎าง

บรรณาธิการกิจ
นางสุฑามาศ อินทร์ปาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
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