คานา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ได้จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 เพื่อใช้เป็นกรอบการบริหารจัดการขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่ความสาเร็จ โดยมีสาระสาคัญประกอบด้วย
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ จุดเน้น ตัวชี้วัด โครงการและกิจกรรมที่ตอบสนองและสอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มุ่งเน้นพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
การดาเนินการตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จะบรรลุตามเป้าหมายและ
ตัวชี้วัดความสาเร็จที่กาหนดไว้ ต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาและการสนับสนุน
จากทุกภาคส่วน โดยมุ่งสู่เป้าหมายสุดท้าย คือ การพัฒนาให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพเต็มตามศักยภาพที่เท่าเทียมกัน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จึงขอขอบคุณผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกท่าน และหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการฉบับ นี้ จะเป็นประโยชน์ต่อ การดาเนินงานของ
ผู้ปฏิบัติงานอันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป

(นายจาเริญ รัตนบุรี)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
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สวนที่ 1
สภาพการจัดการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
1. สภาพทั่วไป
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช และพัทลุง) ตั้งอยู%เลขที่ 12/13
หมู% ที่ 2 ถนนกะโรม อํ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ดนครศรี ธรรมราช รหั สไปรษณี ย2 80000 มี พื้ นที่ เ ขตบริ การครอบคลุ ม
2 จังหวัด คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง อาณาเขตติดต%อกับจังหวัดต%างๆ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต%อกับ จังหวัดสุราษฎร2ธานี
ทิศใต:
ติดต%อกับ อําเภอควนเนียง รัตภูมิ จังหวัดสงขลาและอําเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
ทิศตะวันออก ติดต%อกับ อ%าวไทย อําเภอสิงหนคร สทิงพระ กระแสสินธุ2 และระโนด จังหวัดสงขลา
ทิศตะวันตก ติดต%อกับ จังหวัดสุราษฎร2ธานี กระบี่ สตูล และตรัง

2. อํานาจหนาที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช และพัทลุง) เป;นหน%วยงานภาครัฐ
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับมัธยมศึกษา มีอํานาจหน:าที่ตามกฎหมาย ว%าด:วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดังต%อไปนี้
1.จัดทํานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให:สอดคล:องกับนโยบาย
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต:องการของท:องถิ่น
2. วิเคราะห2การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน%วยงานในเขตพื้นที่การศึกษา
และแจ:งการจัดสรรงบประมาณที่ได:รับให:หน%วยงานข:างต:นรับทราบ รวมทั้งกํากับ ตรวจสอบ ติดตามการใช:จ%ายงบประมาณ
ของหน%วยงานดังกล%าว
3. ประสาน ส%งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร%วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
4. กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา
5. ศึกษา วิเคราะห2 วิจัย และรวบรวมข:อมูลสารสนเทศด:านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
6. ประสานการระดมทรัพยากรด:านต%าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคลเพื่อส%งเสริมสนับสนุนการจัดและ
พัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
8. ประสาน ส%งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค2กรปกครองส%วนท:องถิ่น
รวมทั้งบุคคล องค2กรชุมชน องค2กรวิชาชีพ สถาบันศาสนาสถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษารูปแบบที่
หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
9. ดําเนินการและประสาน ส%งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
10. ประสาน ส%งเสริม การดําเนินการของคณะอนุกรรมการ และคณะทํางานด:านการศึกษา
11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค2กรหรือหน%วยงานต%าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนและองค2กร
ปกครองส%วนท:องถิ่นในฐานะสํานักงานผู:แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา
12. ปฏิบัติหน:าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิได:ระบุให:เป;นหน:าที่ของหน%วยงานใด
โดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นที่ได:รับมอบหมาย

3. โครงสรางการบริหารงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

สํานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 12
หน%วยตรวจสอบภายใน

กลุ%มอํานวยการ

กลุ%มนโยบายและแผน

กลุ%มส%งเสริม
การจัดการศึกษา

กลุ%มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย2

กลุ%มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ%มบริหารงานบุคคล

ศูนย2เฉพาะกิจคุม: ครองและ
ช%วยเหลือเด็กนักเรียน
สถานศึกษา 99 แหง
(นครศรีธรรมราช 71 แหง /
พัทลุง 28 แหง)

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ศูนย2เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

หน)า 2

4. ขอมูลพื้นฐานการศึกษา
4.1 จํานวนบุคลากรในสังกัด
รายการ

จํานวน
4,885 คน

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
ผู:อํานวยการสถานศึกษา
รองผู:อํานวยการสถานศึกษา
ครูผู:สอน
ครูจ:าง/พนักงานราชการ
ลูกจ:างประจํา
บุคลากรสํานักงาน
ผู:อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รองผู:อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ศึกษานิเทศก2
บุคลากรทางการศึกษา มาตรา 38 ค (2)
บุคลากรทางการศึกษา มาตรา 38 ค (2) ช%วยราชการ
ครูช%วยราชการ
ลูกจ:างประจํา
ลูกจ:างรายเดือน

99
138
4,213
174
243

คน
คน
คน
คน
คน

1
5
13
37
2
5
2
10

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

คน

4,960 คน

บุคลากรรวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ ข:อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557

75

จากกลุ%มบริหารงานบุคคล
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4.2 จํานวนโรงเรียนในสังกัด จําแนกตามประเภท ขนาดโรงเรียน ปIการศึกษา 2557 (ข:อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557)
รอยละ
ประเภท
จํานวนโรงเรียน
จํานวนโรงเรียนทั้งสิ้น
99
จําแนกตามจังหวัด
- โรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
71
71.72
- โรงเรียนในจังหวัดพัทลุง
28
28.28
จําแนกตามประเภทระดับที่เป5ดสอน
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต:น
2
2.02
- ระดับมัธยมศึกษา (ตอนต:น - ตอนปลาย)
95
95.96
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1
1.01
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต:น - มัธยมศึกษาตอนปลาย - ปวช.
1
1.01
จําแนกตามขนาดจํานวนนักเรียน
- โรงเรียนขนาดเล็ก (นร. 1 - 499 คน)
54
54.55
- โรงเรียนขนาดกลาง (นร. 500 - 1,499 คน)
29
29.29
- โรงเรียนขนาดใหญ% (นร. 1,500 - 2,499 คน)
10
10.10
- โรงเรียนขนาดใหญ%พิเศษ (นร. 2,500 คน ขึ้นไป)
6
6.06
4.3 จํานวนนักเรียน จําแนกรายชั้น เพศ ห:องเรียน และสัดส%วนนักเรียนต%อห:อง ปIการศึกษา 2557
(ข:อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557)
ชั้น
มัธยมศึกษาปIที่ 1
มัธยมศึกษาปIที่ 2
มัธยมศึกษาปIที่ 3

นักเรียนชาย นักเรียนหญิง
7,186
7,679
7,186
7,964
7,144
7,990
รวมมัธยมศึกษาตอนต8น
21,516
23,633
มัธยมศึกษาปIที่ 4
4,116
6,681
มัธยมศึกษาปIที่ 5
4,177
7,243
มัธยมศึกษาปIที่ 6
3,978
6,716
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 12,271
20,623
ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3
17
รวมสายอาชีพ
17
รวมทั้งสิ้น
33,787
44,290
ร8อยละ
43.27
56.78

รวม
14,865
15,150
15,134
45,149
10,797
11,420
10,694
32,911
17
17
78,077

ร8อยละ ห8องเรียน ห8อง : นักเรียน
19.03
432
1:34
19.40
439
1:34
19.38
447
1:33
57.82 1,318
1:34
13.82
341
1:31
14.62
340
1:33
13.69
330
1:32
42.15 1,011
1:32
0.0
1
1:17
0.0
1
1:17
100.0 2,330
1:33
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4.4 จํานวนเครือข%ายส%งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา (สหวิทยาเขต) 17 สหวิทยาเขต
สหวิทยาเขตที่

ชื่อ

1

เบญจมราชูทิศ

จํานวน
โรงเรียน
6

2

กัลยาณี

6

3

พระพรหม

5

4

ทุ9งสง

5

5

สตรีทุ9งสง

7

6

ร9อนพิบูลย: –
จุฬาภรณ:

6

7

ตนน้ําตาป=

5

8

ทุ9งใหญ9

5

ชื่อโรงเรียน
1. เบญจมราชูทิศ
2. เมืองนครศรีธรรมราช
3. พรหมคีรีพิทยาคม
4. บ:านเกาะวิทยา
5. สวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราช 6. ขุนทะเลวิทยาคม
1. กัลยาณีศรีธรรมราช
2. โยธินบํารุง
3. จุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช
4. ท%านครญาณวโรภาสอุทิศ 5. ปากพูน 6. ตรีนิมิตวิทยา
1. พระพรหมพิทยานุสรณ2 2. เตรียมอุดมศึกษาภาคใต:
3. เฉลิมราชประชาอุทิศ
4. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร2นครศรีธรรมราช
5. ทางพูนวิทยาคาร
1. ทุ%งสง
2. บางขันวิทยา
3. วังหินวิทยาคม
4. ราชประชานุเคราะห2 19
5. ก:างปลาวิทยาคม
1. สตรีทุ%งสง
2. ทุ%งสงสหประชาสรรค2
3. ทุ%งสงวิทยา
4. ช:างกลางประชานุกูล
5. นาบอน
6 โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
7. นครศรีธรรมราชปNญญานุกูล
1. ร%อนพิบูลย2เกียรติวสุนธราภิวัฒก2 2. เสาธงวิทยา
3. คีรีราษฎร2พัฒนา
4. ควนเกยสุทธิวิทยา
5. ตระพังพิทยาคม
6. มัธยมศึกษาจุฬาภรณ2
1. ฉวางรัชดาภิเษก
2. ละอายพิทยานุสรณ2
3. นางเอื้อยวิทยา
4. พิปูนสังฆรักษ2ประชาอุทิศ
5. ประสาธน2ราษฎร2บํารุง
1. ทุ%งใหญ%วิทยาคม
2. ทุ%งใหญ%เฉลิมราชอนุสรณ2รัชมังคลาภิเษก
3. กรุงหยันวิทยาคาร
4. เสม็ดจวนวิทยาคม
5. ทุ%งสังพิทยาคม
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สหวิทยาเขต
ที่
9

ชื่อ
ปากพนัง-หัวไทร

จํานวน
โรงเรียน
7

10

สตรีปากพนังเชียรใหญ9

6

11

ชะอวด

5

12

สิชล – ขนอม

6

13

ท9าศาลา –
นบพิตํา

5

14

เพชรพัทลุง

7

15

สตรีพัทลุง

6

16

ควนขนุน

7

17

จตุรพัฒน:

8

ชื่อโรงเรียน
1. ปากพนัง
2. อินทร2ธานีวิทยาคม
3. หัวไทรบํารุงราษฎร2
4. ทรายขาววิทยา
5. แหลมราษฎร2บํารุง 6. นพคุณประชาสรรค2 7. เขาพังไกร
1. สตรีปากพนัง
2. โศภนคณาภรณ2
3. เชียรใหญ%
4. วิเชียรประชาสรรค2
5. เชียรใหญ%สามัคคีวิทยา
6. ธัญญาวดีศึกษา
1. ชะอวดวิทยาคาร
2. ชะอวด
3. ชะอวดเคร%งธรรมวิทยา
4. ขอนหาดประชาสรรค2
5. เกาะขันธ2ประชาภิบาล
1. สิชลคุณาธารวิทยา
2. สิชลประชาสรรค2
3. ฉลองรัฐราษฎร2อุทิศ
4. เทพราชพิทยาสรรค2
5. ขนอมพิทยา
6. ท:องเนียนคณาภิบาล
1. ท%าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
2. สระแก:วรัตนวิทย2
3. โมคลานประชาสรรค2
4. นบพิตําวิทยา
5. คงคาประชารักษ2
1. พัทลุง
2. ประภัสสรรังสิต
3. พรหมพินิตชัยบุรี
4. กงหราพิชากร
5. ชะรัดชนูปถัมภ2 6. นาขนาดวิทยาคาร 7. ปNญญาวุธ
1. สตรีพัทลุง
2. พัทลุงพิทยาคม
3. เขาชัยสน
4. วชิรธรรมสถิต
5. หานโพธิ์พิทยาคม
6. พนางตุง
1. ควนขนุน
2. ปQาพะยอมพิทยาคม
3. นิคมควนขนุนวิทยา
4. ศรีบรรพตพิทยาคม
5. ตะแพนพิทยา
6. อุดมวิทยายน
7. ดอนศาลานําวิทยา
1. ตะโหมด
2. หารเทารังสีประชาสรรค2
3. ประชาบํารุง
4. ปQาบอนพิทยาคม
5. บางแก:วพิทยาคม
6. ปากพะยูนพิทยาคาร
7. มัธยมเกาะหมาก
8. ควนพระสาครินทร2
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4.5 จํานวนศูนย2พัฒนาวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา 34 ศูนย2
ศูนย@พัฒนาวิชาการกลุมสาระ
ลําดับที่
ที่ตั้ง (โรงเรียน)
จังหวัดนครศรีธรรมราช 25 ศูนย2
1
ภาษาไทย
เบญจมราชูทิศ
2
คอมพิวเตอร2
เบญจมราชูทิศ
3
ฝรั่งเศส
เบญจมราชูทิศ
4
ภาษาจีน
เบญจมราชูทิศ
5
ภาษาอังกฤษ
กัลยาณีศรีธรรมราช
6
นาฎศิลปT
กัลยาณีศรีธรรมราช
7
ภาษาญี่ปุQน
เตรียมอุดมศึกษาภาคใต:
8
คณิตศาสตร2
เตรียมอุดมศึกษาภาคใต:
9
สุขศึกษาและพลศึกษา
เมืองนครศรีธรรมราช
10
ดนตรีสากล
โยธินบํารุง
11
วิทยาศาสตร2
จุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช
12
สังคม
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร2 นครศรีธรรมราช
13
ธุรกิจ
สตรีปากพนัง
14
ดนตรีไทย
ปากพนัง
15
ลูกเสือ เนตรนารี
คีรีราษฎร2พัฒนา
16
เกษตรกรรม
ฉวางรัชดาภิเษก
17
คหกรรม
สตรีทุ%งสง
18
ศิลปะ
พรหมคีรีพิทยาคม
19
กิจกรรมพัฒนาผู:เรียน
ท%าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
20
อุตสาหกรรม
ทุ%งสง
21
ภาษาเกาหลี
จุฬาภรณราชวิทยาลัย
22
ศิลปะพื้นบ:าน
เชียรใหญ%
23
ศูนย2หุ%นยนต2
สิชลคุณาธารวิทยา
24
เศรษฐกิจพอเพียง
สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
25
ศูนย2อาเซียน
เมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดพัทลุง 9 ศูนย2
1
ภาษไทย
พัทลุง
2
ภาษาอังกฤษ
สตรีพัทลุง
3
คณิตศาสตร2
พัทลุง
4
สังคม
หารเทารังสีประชาสรรค2
5
วิทยาศาสตร2
ปQาพะยอมพิทยาคม
6
สุขศึกษาและพลศึกษา
ตะโหมด
7
การงาน
พัทลุงพิทยาคม
8
ศิลปะ
ประภัสสรรังสิต
9
กิจกรรมพัฒนาผู:เรียน
ควนขนุน
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4.6 รูปแบบการจัดการศึกษา
1) โรงเรียนแกนนํายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร2 และคณิตศาสตร2 จํานวน 30 โรงเรียน
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
โรงเรียนหัวไทรบํารุงราษฎร2
โรงเรียนโยธินบํารุง
โรงเรียนร%อนพิบูลย2เกียรติวสุนธราภิวัฒก2
โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ2
โรงเรียนท%านครญาณวโรภาสอุทิศ
โรงเรียนท%าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร2 นครศรีธรรมราช
โรงเรียนคงคาประชารักษ2
โรงเรียนละอายพิทยานุสรณ2
โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา
โรงเรียนสตรีทุ%งสง
โรงเรียนสิชลประชาสรรค2
โรงเรียนทุ%งใหญ%เฉลิมราชอนุสรณ2 รัชมังคลาภิเษก
โรงเรียนขนอมพิทยา
โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม
โรงเรียนพัทลุง
โรงเรียนทุ%งสง
โรงเรียนสตรีพัทลุง
โรงเรียนช:างกลางประชานุกูล
โรงเรียนควนขนุน
โรงเรียนเชียรใหญ%
โรงเรียนปQาพะยอมพิทยาคม
โรงเรียนปากพนัง
โรงเรียนเขาชัยสน
โรงเรียนชะอวด
โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค2
2) โรงเรียนแข%งขันสูง
จํานวน 8 โรงเรียน
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก
โรงเรียนสตรีทุ%งสง
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

โรงเรียนทุ%งสง
โรงเรียนปากพนัง
โรงเรียนพัทลุง
โรงเรียนสตรีพัทลุง

3) โรงเรียนมาตรฐานสากล
จํานวน 12 โรงเรียน
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต:
โรงเรียนพัทลุง
โรงเรียนสตรีพัทลุง
โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค2

โรงเรียนโยธินบํารุง
โรงเรียนสตรีทุ%งสง
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
โรงเรียนทุ%งสง
โรงเรียนเชียรใหญ%
โรงเรียนท%าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
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4) โรงเรียนในฝNน
จํานวน 49 โรงเรียน
(รุ%น)
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร2 นครศรีธรรมราช (1) โรงเรียนขนอมพิทยา
โรงเรียนท%านครญาณวโรภาสอุทิศ
(1) โรงเรียนนบพิตําวิทยา
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
(1) โรงเรียนคงคาประชารักษ2
โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ
(2) โรงเรียนบ:านเกาะวิทยา
โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ2
(3) โรงเรียนสิชลประชาสรรค2
โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก
(1) โรงเรียนควนขนุน
โรงเรียนทุ%งสงวิทยา
(1) โรงเรียนประภัสสรรังสิต
โรงเรียนทุ%งใหญ%วิทยาคม
(1) โรงเรียนปQาพะยอมพิทยาคม
โรงเรียนนาบอน
(1) โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม
โรงเรียนบางขันวิทยา
(1) โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ2ประชาอุทิศ
(1) โรงเรียนอุดมวิทยายน
โรงเรียนทุ%งใหญ%เฉลิมราชอนุสรณ2รัชมังคลาภิเษก
(3) โรงเรียนกงหราพิชากร
โรงเรียนประสาธน2ราษฎร2บํารุง
(3) โรงเรียนเขาชัยสน
โรงเรียนช:างกลางประชานุกูล
(3) โรงเรียนตะโหมด
โรงเรียนละอายพิทยานุสรณ2
(3)
โรงเรียนบางแก:วพิทยาคม
โรงเรียนเกาะขันธ2ประชาภิบาล
(1) โรงเรียนปQาบอนพิทยาคม
โรงเรียนสตรีปากพนัง
(1) โรงเรียนควนพระสาครินทร2
โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ2
(1)
โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร
โรงเรียนหัวไทรบํารุงราษฎร2
(1) โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม
โรงเรียนร%อนพิบูลย2เกียรติวสุนธราภิวัฒก2
(2) โรงเรียนมาตรฐานสากลในฝBน
โรงเรียนเขาพังไกร
(3) โรงเรียนเบญจราชูทิศ
โรงเรียนคีรีราษฎร2พัฒนา
(3) โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
โรงเรียนชะอวดเคร%งธรรมวิทยา
(3) โรงเรียนเชียรใหญ%
โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม
(1) โรงเรียนท%าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา
(1) โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค2
5) โรงเรียนดีประจําตําบล
จํานวน 17 โรงเรียน
โรงเรียนปากพูน
โรงเรียนดอนศาลานําวิทยา
โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค2
โรงเรียนเชียรใหญ%สามัคคีวิทยา
โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร
โรงเรียนสระแก:วรัตนวิทย2
โรงเรียนพนางตุง
โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา
โรงเรียนประชาบํารุง

(2)
(2)
(3)
(3)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(3)
(3)
(2)
(3)
(2)
(1)
(2)

โรงเรียนวังหินวิทยาคม
โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ2
โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา
โรงเรียนเสาธงวิทยา
โรงเรียนท:องเนียนคณาภิบาล
โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร2อุทิศ
โรงเรียนวชิรธรรมสถิต
โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค2
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4.7 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
1) ผลการทดสอบทางการศึกษาแห%งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปIที่ 3
ปIการศึกษา 2555 และปIการศึกษา 2556

กลุมสาระวิชา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร@
วิทยาศาสตร@
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
เฉลี่ย 5 กลุมสาระ

คะแนนเฉลี่ย ปCกศ.
2555
56.48
27.57
37.22
50.53
28.25
40.01

คะแนนเฉลี่ย ปCกศ. ผลตาง +/2556
46.87
26.37
39.72
41.40
30.08
36.89

-9.61
-1.20
2.50
-9.13
1.83
-3.12

ผลการประเมินในปIการศึกษา 2556 ทั้ง 5 กลุ%มสาระการเรียนรู: พบว%าในภาพรวมนักเรียนมี
ค%าคะแนนเฉลี่ยลดลง 3.12 และเมื่อพิจารณารายกลุ%มสาระการเรียนรู: ปรากฎว%ากลุ%มสาระการเรียนรู:ที่มีค%าคะแนน
เฉลี่ยเพิ่มขึ้นกว%าปIการศึกษา 2555 จํานวน 2 กลุ%มสาระการเรียนรู: คือ กลุ%มสาระการเรียนรู:วิทยาศาสตร2 และกลุ%ม
สาระการเรียนรู:ภาษาอังกฤษ เพิ่มขึ้น 2.50 และ 1.83 ตามลําดับ
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2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปIที่ 6
ปIการศึกษา 2555 และปIการศึกษา 2556

กลุมสาระวิชา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร@
วิทยาศาสตร@
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
เฉลี่ย 5 กลุมสาระ

คะแนนเฉลี่ย ปCกศ.
2555
50.26
22.37
33.66
37.15
20.99
32.88

คะแนนเฉลี่ย ปCกศ.
ผลตาง +/2556
52.10
20.10
31.08
34.02
24.76
32.41

1.84
-2.27
-2.58
-3.13
3.77
-0.47
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ผลการประเมินในปIการศึกษา 2556 ทั้ง 5 กลุ%มสาระการเรียนรู: พบว%าในภาพรวมนักเรียนมี
ค%าคะแนนเฉลี่ยลดลง 0.47 และเมื่อพิจารณารายกลุ%มสาระการเรียนรู: ปรากฎว%ากลุ%มสาระการเรียนรู:ที่มีค%าคะแนน
เฉลี่ยเพิ่มขึ้นกว%าปIการศึกษา 2555 จํานวน 2 กลุ%มสาระการเรียนรู: คือ กลุ%มสาระการเรียนรู:ภาษาอังกฤษ
และกลุ%มสาระการเรียนรู:ภาษาไทย เพิ่มขึ้น 3.77 และ 1.84 ตามลําดับ
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4.8 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
โรงเรียนในสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ได:รับการับรองมาตรฐาน สมศ.
จํานวน 82 โรงเรียน คิดเป;นร:อยละ 82.83 สรุปผลการประเมิน ดังนี้
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (ปCงบประมาณ 2554-2557)

หมายเหตุ ข:อมูลจากนายไพบูลย2 พรหมดํา ศึกษานิเทศก2 เชี่ยวชาญ สพม.12
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สวนที่ 2
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นโยบายของรัฐบาล
นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา) แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต"อสภานิติบัญญัติ
แห"งชาติ เมื่อวันศุกรที่ 12 กันยายน 2557 โดยมีนโยบายที่เกี่ยวข1องกับการศึกษา ดังนี้
ขอ 1. การปกป"องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริยสถาบั น พระมหากษั ต ริ ย เป5 น องคประกอบสํ า คั ญ ของการปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตย
ตามประเพณีการปกครองของไทย รัฐบาลจึงถือเป5นหน1าที่สําคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชูสถาบันนี้ไว1ด1วยความจงรักภักดี
และปกป:องรักษาพระบรมเดชานุภาพ โดยจะใช1มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสังคมจิตวิทยาและมาตรการทาง
ระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนินการกับผู1คะนองปาก ย"ามใจหรือประสงคร1าย มุ"งสั่นคลอนสถาบัน
หลักของชาติโดยไม"คํานึงความรู1สํานึกและความผูกพันภักดีของคนอีกเป5นจํานวนมาก ตลอดจนเผยแพร"ความรู1ความ
เข1าใจที่ถูกต1องและเป5นจริงเกี่ยวกับพระมหากษัตริยและพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการ
ทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ส"งเสริมให1เจ1าหน1าที่สถาบันศึกษา ตลอดจนหน"วยงานทั้งหลายของรัฐ เรียนรู1
เข1าใจหลักการทรงงาน สามารถนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช1ในการปฏิบัติราชการและการ
พัฒนา ตลอดจนเร"ง ขยายผลตามโครงการและแบบอย"า งที่ ทรงวางรากฐานไว1 ให1แพร" หลายเป5 นที่ป ระจักษและเกิ ด
ประโยชนในวงกว1างอันจะช"วยสร1างความสมบูรณพูนสุขแก"ประชาชนในที่สุด
ขอ 3. การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ
3.5 เตรียมความพร1อมเข1าสู"สังคมที่มีความหลากหลายเนื่องจากการเข1าสู"ประชาคมอาเซียน
โดยสร1างความเข1มแข็งและความพร1อมแก"แรงงานไทยและร"วมพัฒนาระบบความคุ1มครองทางสังคมของแรงงานอาเซียน
3.6 จั ด ระเบี ย บสั ง คม สร1 า งมาตรฐานด1 า นคุ ณ ธรรม จริ ยธรรม และธรรมาภิ บ าลให1 แ ก"
เจ1าหน1าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป โดยใช1ค"านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห"งชาติที่
ได1ประกาศไว1แล1ว
ขอ 4. การศึกษาและการเรียนรู การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
รัฐบาลจะนําการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร-และความเป7น
ไทยมาใชสรางสังคมใหเขมแข็งอยางมีคุณภาพและคุณธรรมควบคูกัน ดังนี้
4.1 จัดให1มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู1 โดยให1ความสําคัญทั้งการศึกษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือกไปพร1อมกัน เพื่อสร1างคุณภาพของคนไทยให1สามารถเรียนรู1 พัฒนาตนได1เต็มตามศักยภาพ ประกอบ
อาชีพและดํารงชีวิตได1โดยมีความใฝFรู1และทักษะที่เหมาะสม เป5นคนดีมีคุณธรรม สร1างเสริมคุณภาพการเรียนรู1 โดยเน1น
การเรียนรู1เพื่อสร1างสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ํา และพัฒนากําลังคนให1เป5นที่ต1องการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งใน
ด1านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ
4.2 ในระยะเฉพาะหน1 า จะปรั บเปลี่ยนการจั ดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให1
สอดคล1องกับความจําเป5นของผู1เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา และปรับปรุงและบูรณาการระบบการกู1ยืมเงิน
เพื่อ การศึกษาให1 มีป ระสิ ทธิภ าพเพื่อเพิ่มโอกาสแก"ผู1ยากจนหรือด1 อยโอกาส จัดระบบการสนับสนุ นให1เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียนโดยจะพิจารณาจัดให1มีคูปอง
การศึกษาเป5นแนวทางหนึ่ง

4.3 ให1องคกรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องคกรปกครองส"วนท1องถิ่น และประชาชน
ทั่วไปมีโอกาสร"วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร"วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู1กระจายอํานาจ
การบริหารจัดการศึกษาสู"สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองคกรปกครองส"วนท1องถิ่นตามศักยภาพและความ
พร1อม โดยให1สถานศึกษาสามารถเป5นนิติบุคคลและบริหารจัดการได1อย"างอิสระและคล"องตัวขึ้น
4.4 พัฒนาคนทุกช"วงวัยโดยส"งเสริมการเรียนรู1ตลอดชีวิต เพื่อให1สามารถมีความรู1และทักษะ
ใหม"ที่สามารถประกอบอาชีพได1หลากหลายตามแนวโน1มการจ1างงานในอนาคตปรับกระบวนการเรียนรู1และหลักสูตรให1
เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูร ณาการความรู1และคุณธรรมเข1าด1วยกั นเพื่ อให1 เอื้อ ต"อการพั ฒนาผู1เรี ยนในด1า นความรู1
ทักษะ การใฝFเรียนรู1 การแก1ปHญหาการับฟHงความเห็นผู1อื่น การมีคุณธรรม จริยธรรม และความเป5นพลเมืองดี โดยเน1น
ความร"วมมือระหว"างผู1เกี่ยวข1องทั้งในและนอกโรงเรียน
4.5 ส"งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพื่อสร1างแรงงานที่มีทักษะ
โดยเฉพาะในท1องถิ่นที่มีความต1องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให1เชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ
4.6 พั ฒ นาระบบการผลิ ต และพั ฒ นาครู ที่ มี คุ ณ ภาพและจิ ต วิ ญ ญาณของความเป5 น ครู
เน1นครูผู1สอนให1มีวุฒิ ตรงตามวิชาที่สอน นําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่อ งมือที่เหมาะมาใช1ในการเรียนการสอน
เพื่อเป5 นเครื่อ งมือ ช"วยครู หรือ เพื่อ การเรียนรู1ด1วยตั วเอง เช"น การเรี ยนทางไกล การเรี ยนโดยระบบอิเล็ กทรอนิก ส
เป5นต1น รวมทั้ งปรั บระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท1อ นประสิท ธิภ าพการจั ดการเรียนการสอน และการพัฒ นา
คุณภาพผู1เรียนเป5นสําคัญ
4.7 ทะนุบํารุงและอุปถัมภพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ สนับสนุนให1องคกรทางศาสนา
มี บ ทบาทสํ า คัญ ในการปลู ก ฝH ง คุณธรรม จริ ยธรรม ตลอดจนพัฒ นาคุ ณภาพชี วิตสร1 างสั นติ สุข และความปรองดอง
สมานฉันทในสังคมไทยอย"างยั่งยืน และมีส"วนร"วมในการพัฒนาสังคมตามความพร1อม
4.8 อนุ รัก ษ ฟLMนฟู และเผยแพร"ม รดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่ น ภูมิปHญญา
ท1องถิ่น รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการเรียนรู1สร1างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตรและความ
เป5นไทย นําไปสู"การสร1างความสัมพันธอันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ตลอดจน
เพิ่มมูลค"าทางเศรษฐกิจให1แก"ประเทศ
4.9 สนับสนุนการเรียนภาษาต"างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ1านและวัฒนธรรม
สากล และการสร1างสรรคงานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป5นสากล เพื่อเตรียมความพร1อมเข1าสู"เสาหลักวัฒนธรรมของ
ประชาคมอาเซียนและเพื่อการเป5นส"วนหนึ่งของประชาคมโลก
4.10 ปลู กฝH งค" านิยมและจิตสํ านึกที่ดี รวมทั้ งสนั บสนุนการผลิ ตสื่อคุณภาพเพื่ อเปP ดพื้ นที่
สาธารณะให1เยาวชนและประชาชนได1มีโอกาสแสดงออกอย"างสร1างสรรค
ขอ 5. การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
5.5 ส"งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ ใช1กีฬาเป5นสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัยเยาวชนให1มีน้ําใจ
นักกีฬา มีวินัย ปฏิบัติตามกฎกติกามารยาท และมีความสามัคคี อีกทั้งพัฒนานักกีฬาให1มีศักยภาพสามารถแข"งขันใน
ระดับนานาชาติจนสร1างชื่อเสียงแก"ประเทศชาติ
ขอ 6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
6.1 ในระยะเร"งด"วน เร"งจ"ายงบลงทุนของปRงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ยังค1างอยู"ก"อนที่จะพ1น
กําหนดภายในสิ้นปRนี้ และสานต"อนโยบายงบประมาณกระตุ1นเศรษฐกิจตามคณะรักษาความสงบแห"งชาติ ได1จัดทําไว1
โดยติดตามให1มีการเบิกจ"ายอย"างคล"องตัวตั้งแต"ระดับกระทรวงจนถึงระดับท1องถิ่น รวมทั้งจะดูแลไม"ให1มีการใช1จ"ายที่
สูญเปล"า เพื่อช"วยสร1างงานและกระตุ1นการบริโภค
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6.2 สานต" อ นโยบายงบประมาณกระตุ1 นเศรษฐกิ จ ตามที่ ค ณะรั ก ษาความสงบแห" ง ชาติ
ได1จัดทําไว1 โดยนําหลักการสําคัญของการจัดทํางบประมาณรายจ"ายประจําปRงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ให1ความสําคัญ
ในการบรูณาการงบประมาณและความพร1อมในการดําเนินงานรวมทั้งนําแหล"งเงินอื่นมาประกอบการพิจารณาด1วย เพื่อ
ขับเคลื่อนนโยบายให1เกิดผลอย"างเป5นรูปธรรม ประหยัด ไม"ซ้ําซ1อน และมีประสิทธิภาพ ทบทวนภารกิจที่มีลักษณะไม"
ยั่งยืนหรือสร1างภาระหน1าที่สาธารณะของประเทศเกินความจําเป5น และแสดงรายการลงทุนในระดับจังหวัดเพื่อแสดง
ความโปร"งใส เป5นธรรม และไม"เลือกปฏิบัติ ควบคู"ไปกับ การเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ"ายงบประมาณตั้งแต"ระดับ
กระทรวงจนถึงระดับท1องถิ่น เพื่อช"วยสร1างงานและกระตุ1นการบริโภค โดยจะจัดให1มีระบบและกลไกในการติดตาม
ตรวจสอบไม"ให1มีการใช1จ"ายที่สูญเปล"า
ขอ 10. การสงเสริ ม การบริ ห ารราชการแผนดิ น ที่ มีธ รรมาภิ บ าลและการป" อ งกั น ปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
10.1 ปรับปรุงระบบราชการในด1านองคกรหรือหน"วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค
และท1องถิ่น ทบทวนการจัดโครงสร1างหน"วยงานภาครัฐที่มีอํานาจหน1าที่ซ้ําซ1อนหรือลักลั่นกันหรือมีเส1นการปฏิบัติงาน
ที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให1ทันสมัยโดยนําเทคโนโลยีมาใช1 แก1ไขกฎระเบียบให1โปร"งใส ชัดเจน สามารถ
บริการประชาชนได1อย"างมีประสิทธิภ าพ ตลอดจนจัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงค"าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให1
เหมาะสมและเป5นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ1านเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม"การตอบสนองความ
ต1องการของประชาชนในฐานะที่เป5นศูนยกลาง และการอํานวยความสะดวกแก"ผู1ใช1บริการเพื่อสร1างความเชื่อมั่นวางใจ
ในระบบราชการ ลดต1นทุ นดํ าเนิ นการของภาคธุ รกิ จเพิ่ มศั กยภาพในการแข"ง ขั นกั บนานาประเทศ และการรั กษา
บุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว1ในระบบราชการ โดยจะดําเนินการตั้งแต"ระยะเฉพาะหน1าไปตามลําดับความจําเป5น
และตามที่กฎหมายเอื้อให1สามารถดําเนินการได1
10.3 ยกระดับสมรรถนะของหน"วยงานของรัฐให1มีประสิทธิภาพ สามารถให1บริหารเชิงรุกทั้ง
ในรู ป แบบการเพิ่ ม ศู นยรั บ เรื่ อ งราวร1 อ งทุ ก ขจากประชาชนในต" า งจั ง หวั ด โดยไม" ต1 อ งเดิ นทางเข1 า มายั ง ส" ว นกลาง
ศูนยบริ การสาธารณะแบบครบวงจรที่ ครอบคลุ มการให1 บริ การที่ หลากหลายซึ่ งจะจัดตั้ งตามที่ ชุมชนต"า งๆ เพื่อให1
ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต"อขอรับบริการได1โดยสะดวกการให1บริการถึงตัวบุคคลผ"านระบบศูนยบริการร"วม ณ
จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสที่สมบูรณแบบ พัฒนาหน"วยงานของรัฐให1เป5นองคกร
แห"งการเรียนรู1มีการสร1างนวัตกรรมในการทํางานอย"างประหยัด มีประสิทธิภาพ และระบบบูรณาการ
10.4 เสริ มสร1า งระบบคุ ณธรรมในการแต" ง ตั้ ง และโยกย1 ายบุค ลการภาครั ฐวางมาตรการ
ป:องกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และส"งเสริมให1มีการนําระบบพิทักษคุณธรรมมาใช1ในการบริหารงานบุคคลของ
เจ1าหน1าที่ฝFายต"างๆ
10.5 ใช1มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝHงค"านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกในการ
รักษาศักดิ์ศรีของความเป5นข1าราชการและความซื่อสัตยสุจริต ควบคู"กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อ
ป:องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ1าหน1าที่ของรัฐทุกระดับ อย"างเคร"งครัด ยกเลิกหรือแก1ไข
กฎหมาย ระเบียบ ข1อบังคับต"างๆ ที่ไม"จําเป5น สร1างภาระแก"ประชาชนเกินควร หรือเปPดช"องโอกาสการทุจริต เช"น
ระเบียบการจัดซื้อจัดจ1าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการของรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว ใช1เวลานาน ซ้ําซ1อน
และเสียค"าใช1จ"ายทั้งของภาครัฐและประชาชน
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นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ( พลเรือเอก ณรงค- พิพัฒนาศัย )
รัฐมนตรีว"าการกระทรวงศึกษาธิการได1มอบนโยบายประจําปRงบประมาณ พ.ศ. 2558 ให1กับหน"วยงาน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยกําหนดเป5น 5 นโยบายทั่วไป 7 นโยบายเฉพาะ และ 10 นโยบายเร"งด"วน ดังนี้

5 นโยบายทั่วไป
1. การพั ฒ นาและปฏิรู ปการศึกษา จะต1อ งยึดหลั กการมี ส"วนร" วม การกระจายอํานาจ และความ
ต1องการของทุกภาคส"วนในสังคม มีความสอดคล1องกับทิศทางการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข"งขันของประเทศ
รวมทั้งเป5นไปตามกระบวนการของสภาปฏิรูปแห"งชาติและสภานิติบัญญัติแห"งชาติ และแนวนโยบายของคณะรัฐมนตรี
เพื่อให1การดําเนินงานเป5นที่ยอมรับและเกิดความมั่นคงยั่งยืนในระบบการศึกษาของไทย
2. การสร1างโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย จะต1องให1ความสําคัญกับการสร1างความเท"าเทียมและ
เป5นธรรม โดยการน1อมนําแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ1าอยู"หัวและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษาสมัยใหม"เข1ามาประยุกตใช1 เพื่อเป5นการส"งเสริมให1ประชาชนทุกกลุ"มได1มีโอกาสเข1าถึงองค
ความรู1ได1โดยสะดวก และสามารถพัฒนาและประยุกตใช1องคความรู1ในการดําเนินชีวิตได1อย"างต"อเนื่อง รวมทั้งเป5นการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาอย"างเท"าเทียม
3. การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษา จะต1องให1ความสําคัญกับ
การยกระดับความรู1ให1มีคุณภาพและได1มาตรฐานสากล ควบคู"ไปกับการส"งเสริมการเรียนรู1ภูมิปHญญาท1องถิ่น และ
ปลูกฝHงคุณธรรม การสร1างวินัย ปลูกฝHงอุดมการณความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย การมีจิต
สาธารณะ ความตระหนักถึงผลประโยชนของส"วนรวมมากกว"าส"วนตน และเสริมสร1างความรู1 ความเข1าใจที่ถูกต1องใน
หลักการประชาธิปไตย เคารพความคิดเห็นของผู1อื่น ยอมรับความแตกต"างหลากหลายทางความคิด อุดมการณ และ
ความเชื่อ รวมทั้งรู1คุณค"าและสืบสานวัฒนธรรมและขนบประเพณีอันดีงามของไทย
4. การส"งเสริมและยกสถานะของครูซึ่งเป5นบุคลากรหลักในระบบการศึกษา จะต1องให1ความสําคัญกับ
การสร1า งเสริ มให1วิชาชี พครู เป5 นวิชาชีพ ชั้นสู งในสั งคม เป5นบุคลากรที่ได1 รับการยกย" องว" าเป5นแบบอย" างที่ดีในเรื่ อ ง
คุณธรรมและจริยธรรม มีภูมิความรู1และทักษะในการสื่อสารถ"ายทอดความรู1ที่เหมาะสม มีทัศนคติที่ดีต"อวิชาชีพครู
ตลอดจนมีฐานะและคุณภาพชีวิตที่ดีสอดคล1องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมไทยในปHจจุบัน
5. การบริหารและการปฏิบัติราชการกระทรวงในทุกระดับ จะต1องให1ความสําคัญกับการบูรณาการ
การปฏิ บั ติ ข องทุ ก หน" วยงานในสั ง กั ด ให1 เ ป5 นไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั นและประสานสอดคล1 อ งกั บ หน" ว ยงานภาครั ฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่เกี่ยวข1อง รวมทั้งเป5นไปตามหลักธรรมาภิบาล ปราศจากการทุจริตคอรัปชั่น ตลอดจน
ให1ความสําคัญกับการเผยแพร"ข1อมูลข"าวสารเกี่ยวกับงานด1านการศึกษาที่ถูกต1อง รวดเร็ว และตรงกับความต1องการของสังคม

7 นโยบายเฉพาะ (ดําเนินการใหเห็นผลใน 1 ปD)
1. การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตและสนับสนุนการแกไขปEญหาและพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต
เป"าหมายในการดําเนินนโยบาย :
1.1 การพัฒนาการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษามีความเหมาะสมกับพื้นที่
1.2 สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาสมัยใหม"
เข1ามาประยุกตใช1 และแก1ไขปHญหาการอ"านภาษาไทยไม"ออกและเขียนไม"ได1ของนักเรียนในพื้นที่อย"างจริงจัง
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1.3 สามารถพัฒนาระบบการให1ค"าตอบแทน สิ่งจูงใจและสวัสดิการ สําหรับบุคลากรทางการศึกษาใน
พื้นที่เสี่ยงภัยได1อย"างเหมาะสม
1.4 มีมาตรการด1านความปลอดภัยที่ชัดเจนสําหรับนักเรียนนักศึกษา ครูอาจารย และสถานศึกษา
โดยการบูรณาการแผนและการปฏิบัติร"วมกับหน"วยงานความมั่นคงในพื้นที่
1.5 มีกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาและการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนในพื้นที่เสี่ยงภัย
รวมทั้งกิจกรรมส"งเสริมการเรียนรู1 เพิ่มพูนประสบการณ เปPดโลกทัศนและสร1างความหวัง การยึดมั่นในหลักคุณธรรม
และสถาบันหลักของชาติ ให1กับนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต1อย"างต"อเนื่อง
1.6 สามารถเสริ ม สร1 า งความเข1 า ใจที่ ถู ก ต1 อ งให1 กั บ องคการระหว" า งประเทศโดยเฉพาะองคการ
สหประชาชาติและยูเนสโก ประเทศกลุ"มประชาชาติมุสลิม ประเทศเพื่อนบ1าน และสื่อมวลชน อย"างต"อเนื่อง
2. การเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนในปD พ.ศ. 2558 และการดํารงความตอเนื่อง
ภายหลังการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน
เป"าหมายในการดําเนินนโยบาย :
2.1 โครงสร1า งพื้ นฐานทางการศึก ษาของภาครั ฐและเอกชน นั ก เรี ยน นักศึ กษา ครูอาจารย และ
บุคลากรทางการศึกษา มีความพร1อมในการก1าวเข1าสู"ประชาคมอาเซียนในปR พ.ศ.2558
2.2 มี กิ จ กรรมการเรี ย นรู1 ขยายความสั ม พั นธและพั ฒ นาความร" ว มมื อ ทางการศึ ก ษา และการ
แลกเปลี่ยนทางการศึกษา กับประเทศสมาชิกอาเซียนอย"างต"อเนื่อง
2.3 สามารถพัฒนาและเสริมทักษะด1านภาษาอังกฤษและภาษาประเทศสมาชิกอาเซียน สร1างความรู1
ความเข1าใจเกี่ยวกับอาเซียน การยอมรับในความแตกต"างหลากหลายในลักษณะพหุสังคมวัฒนธรรม และให1ความเคารพ
ในอุ ดมการณความเชื่ อบนพื้นฐานของหลักสิ ทธิ มนุษยชนและศักดิ์ศรี ของความเป5 นมนุ ษย ให1 กั บนั กเรี ยน นั กศึ กษา
ครูอาจารย และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ ให1เห็นผลอย"างเป5นรูปธรรม
3. การพัฒนาศักยภาพการแขงขันและสนับสนุนการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน
เป"าหมายในการดําเนินนโยบาย :
3.1 มี แนวทางการส" งเสริมและดํ าเนิ นการเพื่อปรั บสัดส"วนผู1เ รียนอาชีวศึกษาและสามัญศึกษาให1
เหมาะสมกับความต1องการกําลังคนในตลาดแรงงานรองรับการพัฒนาประเทศ
3.2 มีแนวทางการพัฒนาหลักสูตร ระบบการจัดการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา รองรับทิศทาง
การพัฒนาประเทศโดยใช1วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป5นฐานการพัฒนา
3.3 มีกิจกรรมที่เป5นการส"งเสริมการวิจัย พัฒนา และการสร1างนวัตกรรมในสถาบันทางการศึกษาเพื่อ
การนําไปใช1ประโยชนและสร1างมูลค"าสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
3.4 มีแผนงานและโครงการเพื่อส"งเสริมการผลิตกําลังคนด1านการอาชีวศึกษาตอบสนองต"อภาค การ
ผลิตสินค1าและอาหาร ภาคการท"องเที่ยว ภาคการบริการ ภาคการขนส"ง บุคลากรทางการแพทยและพยาบาล และอื่น ๆ
ในสาขาที่มีความขาดแคลน ให1สอดคล1องกับความต1องการของตลาดแรงงานทั้งด1านปริมาณและคุณภาพ โดยให1ความสําคัญ
กับ การส" ง เสริ มการมี ส"ว นร" วมและการจัด ทํ า ความตกลงร" วมระหว" า งภาครั ฐ และเอกชนในการสนั บ สนุน การผลิ ต
การพัฒนาระบบการจัดการ และการพัฒนากําลังคน ทั้งระบบ
3.5 มีกิ จกรรมเพื่อ สนั บสนุนและส" งเสริมการเผยแพร" ความรู1แ ละการพั ฒนาต" อยอดความรู1เพื่อใช1
ประโยชนในเชิงพาณิชย วิสาหกิจ การประกอบอาชีพ และดําเนินธุรกิจ ควบคู"ไปกับการเผยแพร"องคความรู1และแนว
ทางการประยุกตใช1หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช1กับการดําเนินชีวิตประจําวันในการศึกษาทั้งในระบบและ
นอกระบบอย"างเป5นรูปธรรม
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4. การมุงเนนการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพ
เป"าหมายในการดําเนินนโยบาย :
4.1 มีแนวทางการพัฒนาระบบการผลิตครูให1เพียงพอต"อความต1องการและเหมาะสมกับอัตรากําลัง
ข1าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และปรับระบบการรับรองมาตรฐานวิชาชีพครูให1เอื้อต"อการเพิ่มโอกาสให1มี
บุคลากรที่มีความรู1และประสบการณที่เหมาะสมเข1ามาในระบบการศึกษา
4.2 ระบบการบริ ห ารงานบุ ค คล การย1า ยบรรจุ และการประเมิ นวิ ทยฐานะของครู แ ละบุค ลากร
ทางการศึกษา มีมาตรฐานระดับสากล สามารถเพิ่มศักยภาพในการให1การศึกษาและลดภาระงานที่ไม"จําเป5นรวมทั้งไม"
ส"งผลกระทบต"อการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
4.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีจิตวิญญาณของความเป5นครู การเป5นครูมืออาชีพ และยึดมั่นใน
จรรยาบรรณของวิชาชีพ
4.4 สามารถกําหนดแนวทางการพัฒนาตามเส1นทางวิชาชีพและความก1าวหน1าในหน1าที่การงานได1อย"าง
เป5 นระบบ มี ระบบสนั บสนุ นการพัฒนาตนเองและการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู1 อย"างต"อเนื่อง โดยอาศั ยเทคโนโลยี สารสนเทศ
สมัยใหม"เข1ามาประยุกตใช1ในการระบบคลังความรู1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู1 และการประเมินผล อย"างเป5นรูปธรรม
4.5 มีแผนงานและโครงการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาโดยการ
พัฒนาระบบสวัสดิการที่มุ"งการแก1ไขปHญหาและให1การช"วยเหลือที่ยั่งยืน และให1ความสําคัญกับการแก1ไขปHญหาหนี้สิน
อย"างเป5นระบบ
5. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาใหทันสมัย
เป"าหมายในการดําเนินนโยบาย :
5.1 น1 อมนํ าแนวทางการพัฒนาระบบการศึกษาของพระบาทสมเด็ จพระเจ1 าอยู" หัวมาเป5นหลักใน
การดําเนินแผนงานและโครงการในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
5.2 การดําเนินแผนงานและโครงการในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา จะต1อง
พิจารณาถึงความพร1อมและความเหมาะสมกับหลักสูตรและระดับการเรียนการสอน ความคุ1มค"า ความจําเป5นในการลด
อุปสรรคและเป5นการเพิ่มประสิทธิภ าพ การยกระดับคุณภาพการศึกษา รวมทั้งความเท"าเทียมและครอบคลุมพื้นที่
5.3 มีแผนงานและโครงการในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเรียนการสอนอย"าง
เต็ มรู ปแบบ โดยขยายโรงเรี ยนนํ าร" องในการจั ดทํ าห1 องเรี ยน Smart Classroom ออกสู" ส" วนภู มิ ภาคมากขึ้ น
5.4 สามารถใช1ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและบูรณาการเครือข"ายคอมพิวเตอร
เครือข"ายต"าง ๆ เชื่อมโยงกับสถิติข1อมูลทางการศึกษา และประมวลผลข1อมูลที่จําเป5นสําหรับใช1ประกอบการตัดสินใจใน
การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาได1อย"างมีประสิทธิภาพ
6. การเพิ่มประสิ ทธิภ าพการปฏิ บัติราชการตามแผนปฏิ บัติราชการประจําปDงบประมาณ พ.ศ.
2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ
เป"าหมายในการดําเนินนโยบาย :
6.1 สามารถถ" า ยทอดนโยบายพื้ นฐานและนโยบายเร"ง ด" ว นของคณะรั ฐมนตรี ที่เ กี่ ยวข1 อ งกับ ด1 า น
การศึกษาลงสู"แผนปฏิบัติราชการประจําปR เพื่อให1การนําสู"การปฏิบัติสามารถดําเนินการได1อย"างชัดเจนและติดตาม
ความก1าวหน1าในการดําเนินการได1อย"างต"อเนื่อง
6.2 สามารถสื่ อสารถ" า ยทอดให1 ทุ ก หน" วยงานและบุ ค ลากรทุ ก ระดั บมี ความรู1 แ ละความเข1 า ใจใน
สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการประจําปRงบประมาณ พ.ศ. 2558 และพัฒนาตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพื่อประสิทธิภาพ
ในการแปลงแผนไปสู"การปฏิบัติ ภายในช"วงเดือนแรกของปRงบประมาณ เพื่อให1การปฏิบัติราชการในภาพรวมเป5นไป
อย"างมีประสิทธิภาพและเป5นไปในทิศทางเดียวกัน
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6.3 หน"วยงานส"วนกลางสามารถให1การสนับสนุนทรัพยากรอย"างเพียงพอในการปฏิบัติราชการ ตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปRงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของหน"วยปฏิบัติในระดับพื้นที่
6.4 มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการรายงานให1มีประสิทธิภาพ เพื่อให1การได1ข1อมูล
สารสนเทศที่ถูกต1องและรวดเร็ว เพื่อการทบทวนและปรับปรุงการดําเนินงานให1บรรลุเป:าหมายได1ทันต"อเหตุการณ
6.5 สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติราชการและผลการเบิกจ"ายงบประมาณ
เป5นรายไตรมาสได1อย"างต"อเนื่อง และสามารถกําหนดมาตรการเพื่อปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและแก1ไขปHญหา
อย"างทันต"อสถานการณ มีระบบวิเคราะหประสิทธิภาพการใช1จ"ายงบประมาณและจัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพ รวมทั้ง
มีระบบการกํากับดูแลเพื่อให1เกิดความโปร"งใส และเร"งรัดการเบิกจ"ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพเพื่อให1การเบิกจ"าย
งบประมาณเป5นไปตามเป:าหมายที่กําหนด
7. การดําเนินการตามแผนการศึกษาแหงชาติและการปฏิรูปการศึกษา
เป"าหมายในการดําเนินนโยบาย :
7.1 มีความก1าวหน1าในการดําเนินการตามแผนการศึกษาแห"งชาติฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 และเป5นไป
ตามเป:าหมายเมื่อสิ้นสุดแผนฯ ปR พ.ศ. 2559 และสามารถดําเนินการจัดทําร"างแผนการศึกษาแห"งชาติในห1วงระยะเวลาต"อไป
7.2 มีแผนงานและโครงการในการจัดและส"งเสริมการศึกษา โดยเฉพาะการดําเนินการต"อเนื่องของ
การปฏิรูปการเรียนรู1ทั้งระบบให1เชื่อมโยงกันทั้งการปฏิรูปหลักสูตรและการปฏิรูปการเรียนการสอนกับการเรียนรู1ยุค
ใหม" ปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาครู การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับ การปฏิรูปการเรียนรู1
การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู"มาตรฐานสากล และการส"งเสริมให1เอกชนมีส"วนร"วมในการจัดและสนับสนุนการศึกษา
7.3 สามารถติดตามรายละเอียดแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของสภาปฏิรูปแห"งชาติ สภานิติบัญญัติ
แห"งชาติ และแนวนโยบายของคณะรัฐมนตรี ได1อย"างต"อเนื่อง และสามารถรายงานสรุปความก1าวหน1าเป5นรายไตรมาส
รวมทั้งสามารถวางแนวทางรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงโครงสร1าง ระบบงาน กฎหมาย ระบบการบริหารจัดการ
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข1อง ได1อย"างเป5นระบบ

10 นโยบายเรงดวน (ดําเนินการใหเห็นผลใน 3 เดือน)
1. เรงสํารวจและใหความชวยเหลือเยียวยา รวมทั้งฟLMนฟูโรงเรียน สถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา
ครูอาจารย- และบุคลากรทางการศึกษา ที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณ-อุทกภัย โดยเร็ว
เป"าหมายในการดําเนินนโยบาย :
โรงเรียน สถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย และบุคลากรทางการศึกษา ได1รับการช"วยเหลือ
เยียวยาและฟLMนฟู ให1สามารถทําการเรียนการสอนได1ตามปกติอย"างรวดเร็ว
2. เรงแกไขปEญหาความรุนแรงและเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาอาชีวะศึกษาอยางเป7นระบบ
และตอเนื่อง
เป"าหมายในการดําเนินนโยบาย :
2.1 มีการดําเนินการร"วมกับหน"วยงานที่เกี่ยวข1องเพื่อกําหนดมาตรการในการแก1ไขปHญหาที่ชัดเจน
และมีการปฏิบัติอย"างจริงจัง
2.2 ไม" มี เ หตุ ท ะเลาะวิ ว าทของนั ก ศึ ก ษาอาชี วะศึ ก ษาจนส" ง ผลกระทบต" อ ชี วิตและทรั พ ยสิ นของ
ประชาชนทั่วไป/จํานวนเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาอาชีวะศึกษาในช"วง 3 เดือนลดลงอย"างชัดเจน
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3. เรงสรางคานิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ- และกําหนดมาตรการเพื่อจูงใจใหนักเรียน
นักศึกษา พอแมและผูปกครอง มีความยินดีและสงเสริมใหบุตรหลานเขารับการศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษาเพิ่ม
มากขึ้น โดยเฉพาะวิชาชีพที่ขาดแคลนและเป7นความตองการของตลาดแรงงาน
เป"าหมายในการดําเนินนโยบาย :
3.1 มี กิ จ กรรมเสริ ม สร1 า งภาพลั ก ษณที่ ดี ข องการศึ ก ษาในสายอาชี พ อาชี ว ศึ ก ษาอย" า งต" อ เนื่ อ ง
3.2 มี ก ารกํ าหนดแผนงานหรื อ มาตรการเพื่ อจู งใจในการเข1 า รั บ การศึ ก ษาสายอาชี พ อาชี วศึ กษา
โดยเฉพาะวิชาชีพที่ขาดแคลน และมีระบบการติดตาม ควบคุม อย"างเป5นระบบและชัดเจน
4. ทบทวนหลักสูตร การเรียนการสอน เพื่อใหผูเรียนพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห- มีเวลาทํา
กิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ- รวมทั้งปลูกฝEงในเรื่องคานิยมหลักมีคุณธรรม
จริยธรรม สรางวินัย จิตสํานึกความรับผิดชอบตอสังคม การยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย- และ
ความภาคภูมิใจในการเป7นคนไทย
เป"าหมายในการดําเนินนโยบาย :
4.1 มีแนวทางปรับปรุงหลักสูตรให1เด็กและเยาวชนได1พัฒนากระบวนการคิด ทักษะ ความสามารถ
อย"างรอบด1านทั้งร"างกาย อารมณ สังคมสติปHญญา การปลูกฝHงค"านิยม 12 ประการ การเรียนรู1ประสบการณจากการทํา
กิ จ กรรม ฝg ก ปฏิ บั ติ อ ย" า งเหมาะสม แต" ล ะช" ว งวั ย และการวางพื้ น ฐานเพื่ อ การทํ า งาน การศึ ก ษาเพื่ อ อาชี พ
4.2 นําร"องรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ดี และผลักดันกฎหมายที่จะเป5นรากฐานและกลไก
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาระยะยาว
5. เรงพิจารณาทบทวนการอุดหนุนรายหัวแกนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งของภาครัฐ
และเอกชน การชวยเหลือคาอุปกรณ-การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา และการชวยเหลือ เด็กยากจน
พิการ และดอยโอกาส
เป"าหมายในการดําเนินนโยบาย :
5.1 มีกระบวนการพิจารณาอย"างรอบคอบและสามารถเสนอขออนุมัติ/เห็นชอบได1ตามขั้นตอนตาม
กฎหมายและกฎระเบียบที่กําหนด
5.2 สามารถให1การอุดหนุนและการช"วยเหลือมีความเหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมในปHจจุบัน
6. เรงขยายบทบาทของภาคเอกชนในการมีสวนรวมในระบบการศึกษา โดยเฉพาะการจัดทํา
ขอตกลงระหวางผูประกอบการธุรกิจเอกชนในการใหการสนับสนุนและการรับนักเรียนนักศึกษาเขาทํางานหลัง
สําเร็จการศึกษา และการสนับสนุนอื่น ๆ ใหเพิ่มมากขึ้น
เป"าหมายในการดําเนินนโยบาย :
6.1 มีแนวทางและมาตรการจูงใจภาคเอกชนให1เข1ามามีส"วนร"วมในระบบการศึกษา
6.2 มีการจัดทําข1อตกลงกับผู1ประกอบการธุรกิจเอกชนในการให1การสนับสนุนเพิ่มมากขึ้น
7. เรงปรับระบบการบรรจุครูและการรับรองมาตรฐานวิ ชาชีพครู ใหเอื้อตอการเพิ่มโอกาสใหมี
บุคลากรที่มีความรูและประสบการณ-ที่ เหมาะสมเขามาในระบบการศึกษาเพิ่มมากขึ้น เพื่อสนับ สนุ นการแกไข
ปE ญ หาการขาดแคลนครู แ ละบุ ค ลากรอาชี ว ศึ ก ษา และครู ส าขาขาดแคลนในระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
เป"าหมายในการดําเนินนโยบาย :
7.1 มีกระบวนการพิจารณาอย"างรอบคอบและสามารถเสนอขออนุมัติ/เห็นชอบได1ตามขั้นตอนตาม
กฎหมายและกฎระเบียบที่กําหนด รวมถึงปรับแก1กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข1องซึ่งเป5นอุปสรรคต"อการดําเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพ
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7.2 สามารถปรับระบบการบรรจุครูและการรับรองมาตรฐานวิชาชีพครูให1เอื้อต"อการเพิ่มโอกาสให1มี
บุคลากรที่มีความรู1และประสบการณเข1ามาในระบบการศึกษาเพิ่มมากขึ้น
8. เรงทบทวนมาตรการการจัดกิจกรรมรับนองของนักเรียนนักศึกษาในสถาบันการศึกษาตาง ๆ
และมาตรการติดตาม ควบคุ ม การลักลอบการจั ดกิจกรรมรับ นองทั้ งภายในและภายนอกสถาบัน การศึกษา ให
เป7นไปในแนวทางที่สรางสรรค- ปลอดภัย ปราศจากการใชความรุนแรง การละเมิดและคุกคามทางเพศ รวมทั้งไม
ขัดตอหลักศีลธรรมขนบประเพณีอันดีงาม และเป7นไปตามหลักสิท ธิมนุษยชน โดยใหมีผลบังคับใชใหทุกสถาบัน
การศึกษายึดถือเป7นแนวทางปฏิบัติอยางเครงครัด
เป"าหมายในการดําเนินนโยบาย :
8.1 มีกระบวนการพิจารณาอย"างรอบคอบและสามารถเสนอขออนุมัติ/เห็นชอบได1ตามขั้นตอนตาม
กฎหมายและกฎระเบียบที่กําหนด
8.2 มีมาตรการและแนวทางที่ชัดเจนและมีผลบังคับใช1ในทางปฏิบัติอย"างเป5นรูปธรรม
9. เรงทบทวนมาตรการความปลอดภัยสําหรับสถาบันการศึกษาตาง ๆ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
ทัศนศึกษานอกสถานศึกษา และมาตรการความปลอดภัยในการเดินทางและการขนสงเป7น หมูคณะของนักเรียน
นักศึกษา ครูอาจารย- และบุคลากรทางการศึกษา โดยใหมีผลบังคับใชใหทุกสถาบันการศึกษายึดถือเป7นแนวทาง
ปฏิบัติอยางเครงครัด
เป"าหมายในการดําเนินนโยบาย :
9.1 มีกระบวนการพิจารณาอย"างรอบคอบและสามารถเสนอขออนุมัติ/เห็นชอบได1ตามขั้นตอนตาม
กฎหมายและกฎระเบียบที่กําหนด
9.2 มีมาตรการและแนวทางที่ชัดเจนและมีผลบังคับใช1ในทางปฏิบัติอย"างเป5นรูปธรรม
10. เรงดําเนินการตามนโยบายเรงดวนของคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับดานการศึกษาทั้งที่เป7น
หนวยรับผิดชอบหลักและหนวยสนับสนุน ใหเห็นผลในทางปฏิบัติอยางเป7นรูปธรรม และเป7นไปตามเป"าหมายและ
กรอบระยะเวลาที่กําหนด
เป"าหมายในการดําเนินนโยบาย :
10.1 มี ก ารกํ า หนดหน" ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบในการดํ า เนิ น การตามนโยบายเร" ง ด" ว นที่ ชั ด เจน
10.2 มีการกําหนดตัวชี้วัด ค"าเป:าหมาย แผนงาน โครงการ และกิจกรรม รองรับอย"างเป5นรูปธรรม
10.3 มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการรายงานผลที่มีประสิทธิภาพ โดยสามารถ
รายงานความก1าวหน1าในการดําเนินงานได1อย"างต"อเนื่อง
10.4 มีระบบการวิเคราะหและประมวลผล เพื่อกําหนดมาตรการในการแก1ไขปHญหาและลดผลกระทบ
ทางลบได1อย"างรวดเร็ว และสามารถดําเนินการได1ตามเป:าหมายที่กําหนด
10.5 สามารถให1ข1อมูลที่ถูกต1องและทันสมัยต"อคณะรัฐมนตรีและสังคมได1อย"างรวดเร็ว
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นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
เพื่อให1การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากลบนพื้นฐานของความเป5น
ไทย ให1นักเรียนได1รับการพัฒนาศักยภาพสูงสุดในตน มีความรู1และทักษะที่แข็งแกร"งและเหมาะสม เป5นพื้นฐานสําคัญ
ในการเรียนรู1ระดับสูงขึ้นไป และการดํารงชีวิตในอนาคต สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกําหนดนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปRงบประมาณ
พ.ศ. 2558 ดังนี้
1. เร"งรัดปฎิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให1มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบ และกระบวนการการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระบบให1มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณ ทันโลก ให1สําเร็จอย"างเป5นรูปธรรม
2. เร" ง พั ฒ นาความแข็ ง แกร" ง ทางการศึ ก ษา ให1 ผู1 เ รี ย นทุ ก ระดั บ ทุ ก ประเภท รวมถึ ง เด็ ก พิ ก าร
และด1อยโอกาส มีความรู1 และทักษะแห"งโลกยุคใหม"ควบคู"กันไป โดยเฉพาะทักษะการอ"าน เขียน และการคิด เพื่อให1มี
ความพร1อมเข1าสู"การศึกษาระดับสูง และโลกของการทํางาน
3. เร"งปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษา ที่สอดคล1องไปในทิศทางเดียวกันมีการประสานสัมพันธ
กับเนื้อหา ทักษะ และกระบวนการเรียนการสอน ประกอบไปด1วย มาตรฐานและการประเมิน หลักสูตรและการสอน
การพัฒนาทางวิชาชีพ สภาพแวดล1อม การเรียนรู1
4. ยกระดับความแข็งแกร"งมาตรฐานวิชาชีพครูและผู1บริหารสถานศึกษา ให1ครูเป5นผู1ที่มีความสามารถ
และทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู1ของผู1เรียน ผู1บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหารจัดการ
และเป5นผู1นําทางวิชาการ ครูและผู1บริหารสถานศึกษาประพฤติตนเป5นแบบอย"างที่ดีแก"ผู1เรียน สร1างความมั่นใจและ
ไว1วางใจ ส"งเสริมให1รับผิดชอบต"อผลที่เกิดกับนักเรียน ที่สอดคล1องกับวิชาชีพ
5. เร"งสร1างระบบให1สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป5นองคกรคุณภาพที่แข็งแกร"ง และมีประสิทธิภาพ
มีความสามารถรับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ และมาตรฐานได1เป5นอย"างดี
6. เร"งรัดปรับปรุงโรงเรียนให1เป5นองคกรที่มีความเข1มแข็ง มีแรงบันดาลใจ และมีวิสัยทัศนในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ชัดเจน เป5นสถานศึกษาคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ ที่สามารถจัดการเรียนการสอนได1อย"างมี
คุณภาพและมาตรฐานระดับสากล
7. สร1 า งระบบการควบคุ ม การจั ด การการเปลี่ ย นแปลงทางการศึ ก ษา ที่ มี ข1 อ มู ล สารสนเทศ
และข"าวสาร เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนอย"างพร1อมบริบูรณ และมีนโยบายการประเมินผลอย"างเป5นรูปธรรม
8. สร1างวัฒนธรรมใหม"ในการทํางาน เร"งรัดการกระจายอํานาจและความรับผิดชอบ ปรับปรุงระบบ
ของโรงเรียน ให1เป5นแบบร"วมคิดร"วมทํา การมีส"วนร"วม และการประสานงาน สามารถใช1เครือข"ายการพัฒนาการศึกษา
ระหว"างโรงเรียนกับโรงเรียน องคกรปกครองส"วนท1องถิ่น องคกรวิชาชีพ กลุ"มบุคคล องคกรเอกชน องคกรชุมชน และ
องคกรสังคมอื่น
9. เร"งปรับระบบการบริหารงานบุคคลมุ"งเน1นความถูกต1อง เหมาะสม และเป5นธรรมให1เป5นปHจจัยหนุน
ในการเสริมสร1างคุณภาพและประสิทธิภาพ ขวัญและกําลังใจ สร1างภาวะจูงใจ แรงบันดาลใจและความรับผิดชอบใน
ความสําเร็จตามภาระหน1าที่
10. มุ"งสร1างพลเมืองดี ที่ตื่นตั ว และอยู"ร" วมกับ ผู1อื่นในสังคมพหุวัฒ นธรรมได1 และทํา ให1การศึกษา
นําการแก1ปHญหาสําคัญของสังคม
11. ทุ" ม เทมาตรการเพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพสถานศึ ก ษาที่ พั ฒ นาล1 า หลั ง และโรงเรี ย นขนาดเล็ ก
ที่ไม"ได1คุณภาพ เพื่อไม"ให1ผู1เรียนต1องเสียโอกาสได1รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
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วิสัยทัศนการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานความเป5นไทย

พันธกิจ
1. ส"งเสริมและสนับสนุนให1ประชากรวัยเรียนทุกคน ได1รับการศึกษาอย"างทั่วถึง และมีคุณภาพ
2. ส"งเสริมให1ผู1เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน1นการมีส"วนร"วม เพื่อเสริมสร1างความรับผิดชอบต"อคุณภาพการศึกษา

เป"าประสงค1. นักเรียนระดั บก"อ นประถมศึกษามีพั ฒนาการที่เหมาะสมตามช"วงวัย และได1 สมดุ ลและนัก เรียน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามช"วงวัยและมีคุณภาพ
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได1รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย"างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค
3. ครู ผู1บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีทักษะที่เหมาะสม และมีวัฒนธรรมการทํางานที่
มุ"งเน1นผลสัมฤทธิ์
4. สํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาและสถานศึ กษามี ประสิ ทธิ ภาพ และเป5น กลไกขั บเคลื่ อ นการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐานสู"คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
5. สํ านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐานบูรณาการการทํางาน เน1นการบริ หารแบบมีส"วนร" วม
กระจายอํานาจและความรับผิดชอบสู"สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
6. พื้นที่พิเศษ ได1รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป5นพิเศษ

กลยุทธจากวิ สัย ทั ศ น พั น ธกิ จ เป: า ประสงค สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน จึ ง กํ า หนด
กลยุทธ ปRงบประมาณ พ.ศ. 2558 จํานวน 4 กลยุทธ ดังต"อไปนี้
กลยุทธ-ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู1เรียนทุกระดับทุกประเภท
กลยุทธ-ที่ 2 ขยายโอกาสเข1าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให1ทั่วถึงครอบคลุมผู1เรียน ให1ได1รับโอกาส
ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ
กลยุทธ-ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ-ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

จุดเน'นการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สืบเนื่องจาก นายกรัฐมนตรี แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต"อสภานิติบัญญัติ โดยมีนโยบายด1าน
การศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได1กําหนดนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยกําหนด 5 นโยบายทั่วไป 7 นโยบาย
เฉพาะ และ 10 นโยบายเร"งด"วน ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได1ทําความเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาล
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปRงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ
ได1กําหนดจุดเน1นสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปRงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยใช1งบประมาณที่ได1รับตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ"ายประจําปR พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ การดําเนินการตามจุดเน1นจะเป5นการขับเคลื่อนนโยบาย
ตามจุดเน1นของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มี 3 จุดเน1น คือ จุดเน1นด1านการพัฒนาผู1เรียน จุดเน1นด1าน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา และจุดเน1นด1านบริหารจัดการ ซึ่งในแต"ละจุดเน1นได1กําหนดแนวทางการดําเนินงาน และ
ตัวชี้วัดความสําเร็จที่สอดคล1องเชื่อมโยงกัน
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นโยบายการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
วิสัยทัศนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 เป5นองคกรหลักในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา
ให1มีคุณภาพ และมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป5นไทย

พันธกิจ
1. ส"งเสริมให1ผู1เรียนระดับมัธยมศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล เป5นบุคคล
แห"งการเรียนรู1คู"คุณธรรมมีความเป5นไทย
2. ส"งเสริม สนับสนุนให1ผู1เรียนระดับมัธยมศึกษาได1รับการศึกษาอย"างทั่วถึงและเสมอภาค
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให1มีประสิทธิภาพ
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน1นการมีส"วนร"วมเพื่อเสริมสร1างความรับผิดชอบต"อคุณภาพการศึกษา

เป"าประสงค1. ยกระดับคุณภาพผู1เรียนระดับมัธยมศึกษาให1มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล

2. ผู1เรียนระดับมัธยมศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกความเป5นไทยและพลโลก อยู"ในสังคม
อย"างมีความสุข ห"างไกลยาเสพติด
3. ประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาได1รับโอกาสในการศึกษาอย"างทั่วถึงและเสมอภาค
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได1รับการพัฒนาสู"มืออาชีพได1รับการยกย"องเชิดชูเกียรติ
5. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพตามมาตรฐาน เน1นการกระจาย
อํานาจ และการมีส"วนร"วม
จากวิสัยทัศน พันธกิจ เป:าประสงค สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จึงกําหนด
กลยุทธ จุดเน1น และตัวชี้วัด ประจําปRงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังต"อไปนี้

กลยุทธกลยุทธ-ที่ 1
มาตรฐานสากลเพื่อสู"ความเป5นเลิศ
กลยุทธ-ที่ 2
หลักของคนไทย 12 ประการ
กลยุทธ-ที่ 3
กลยุทธ-ที่ 4
มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ-ที่ 5
มีส"วนร"วมของทุกภาคส"วน

พัฒนาคุณภาพผู1เรียนระดับมัธยมศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
ปลูกฝHงและเสริมสร1างผู1เรียนระดับมัธยมศึกษาให1มีคุณธรรม จริยธรรม และค"านิยม
สร1างโอกาสให1ผู1เรียนระดับมัธยมศึกษาได1รับการศึกษาอย"างทั่วถึง และเสมอภาค
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให1สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู1 ได1อย"าง
พัฒนาระบบการบริหารจัดการให1มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและเน1นการ
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จุดเนน 3 ดาน
ดานผูเรียน
1. ผู1เรียนมีความรู1 ทักษะที่จําเป5นตามหลักสูตรมีสมรรถนะสําคัญสู"มาตรฐานสากล
2. นักเรียนมีความรู1และมีภูมิคุ1มกันต"อการเปลี่ยนแปลงในสังคมพหุวัฒนธรรม (ASEAN Community)
3. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักสามัคคีปรองดอง สมานฉันท รักชาติ ศาสน กษัตริย ภูมิใจในความเป5นไทย
4. นักเรียนมีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม ห"างไกลยาเสพติด
5. ประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาได1รับการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสม
6. นักเรียนที่มีความต1องการพิเศษได1รับการส"งเสริม และพัฒนาเต็มศักยภาพ
ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา
การพัฒนาองคความรู1 และสมรรถนะของครูและบุคลากรทางการศึกษาสู"มืออาชีพมีผลงานเชิง
ประจักษ ได1รับการยกย"องเชิดชูเกียรติอย"างเหมาะสม
ดานการบริหารจัดการ
1.สถานศึกษาทุกแห"งมีระบบประกันคุณภาพภายในเข1มแข็ง และได1รับการรับรองจากการประเมิน
คุณภาพภายนอก
2. เครือข"ายการบริหารจัดการศึกษามีความเข1มแข็ง ในการยกระดับคุณภาพสถานศึกษา
3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
มีคุณภาพตามมาตรฐาน เป5นไปตามหลักธรรมาภิบาลเป5นที่ยอมรับและเชื่อมั่นของสังคม
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ในปRงบประมาณ พ.ศ. 2558 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ได1กําหนดตัวชี้วัด
ความสําเร็จซึ่งมีความเชื่อมโยงกับกลยุทธ จุดเน1นทั้ง 3 ด1าน ดังนี้
กลยุทธ-ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานสากลเพื่อ
สูความเป7นเลิศ
จุดเนน
(ดานผูเรียน)
1. ผู1เรียนมีความรู1 ทักษะที่จําเป5นตาม
หลักสูตรมีสมรรถนะสําคัญสู"
มาตรฐานสากล
2. นักเรียนมีความรู1และมีภูมิคุ1มกันต"อ
การเปลี่ยนแปลงในสังคมพหุวัฒนธรรม
(ASEAN Community)

ตัวชี้วัด
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ"มสาระระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากการ
ประเมินระดับชาติเพิ่มขึ้นร1อยละ 3
1.2 นักเรียนมีความสามารถด1านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษา
อาเซียนอย"างน1อย 1 ภาษา
2.1 ร1อยละ 100 ของจํานวนโรงเรียนมาตรฐานสากลได1รับการพัฒนา
สู"มาตรฐาน SCQA (School Quality Awards)
2.2 จํานวนศูนยอาเซียนและศูนยเครือข"ายเพิ่มขึ้น
2.3 ร1อยละ 100 ของจํานวนโรงเรียนจัดการเรียนรู1และกิจกรรมอาเซียน
ศึกษา

กลยุทธ-ที่ 2 ปลูกฝEงและเสริมสรางผูเรียนระดับมัธยมศึกษาใหมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมหลักของคนไทย
12 ประการ
จุดเนน
ตัวชี้วัด
(ดานผูเรียน)
1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักสามัคคี 1.1 ร1อยละ 100 ของนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร
ปรองดอง สมานฉันท รักชาติ ศาสน กษัตริย การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ภูมิใจในความเป5นไทย
1.2 ร1อยละ 100 ของนักเรียนมีความสํานึกในความเป5นไทย
1.3 ร1อยละ 100 ของนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและมีค"านิยมหลัก 12
ประการ
1.4 ร1อยละ 100 ของโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู1และกิจกรรมพัฒนาผู1เรียนที่
ปลูกฝHงค"านิยมคนไทย 12 ประการ
2. นักเรียนมีคุณลักษณะและทักษะทาง
สังคมที่เหมาะสม ห"างไกลยาเสพติด

2.1 ร1อยละ 100 ของโรงเรียนจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
2.2 ร1อยละ 100 ของนักเรียนที่ปลอดยาเสพติด
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กลยุทธ-ที่ 3

สรางโอกาสใหผูเรียนระดับมัธยมศึกษาไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง และเสมอภาค

จุดเนน
ตัวชี้วัด
(ดานผูเรียน)
1. ประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาได1รับ 1.1 ร1อยละ 100 ของประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตบริการได1เข1าเรียน
การศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสม
ในรูปแบบที่เหมาะสม
1.2 อัตราการจบหลักสูตรของประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดเพิ่มขึ้น
2. นักเรียนที่มีความต1องการพิเศษได1รับการ 2.1 ร1อยละ 100 ของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได1รับการส"งเสริมให1มีเป5น
ส"งเสริม และพัฒนาเต็มศักยภาพ
เลิศด1านวิทยาศาสตร เทคโนโลยีพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร คณิตศาสตร ภาษา
กีฬา ดนตรี และศิลปะ
2.2 ร1อยละ 100 ของนักเรียนกลุ"มพิเศษเรียนร"วม ได1รับการพัฒนาศักยภาพ
ด1วยรูปแบบที่หลากหลาย
2.3 ร1อยละ 100 ของเด็กด1อยโอกาสได1รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู1ของหลักสูตร และอัตลักษณแห"งตน

กลยุทธ-ที่ 4

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบใหสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู ไดอยางมีประสิทธิภาพ

จุดเนน
(ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา)
1.การพัฒนาองคความรู1 และสมรรถนะ
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา
สู"มืออาชีพ มีผลงานเชิงประจักษ ได1รับ
การยกย"องเชิดชูเกียรติ อย"างเหมาะสม

ตัวชี้วัด
1.1 ร1อยละ 100 ของครูได1รับการพัฒนาองคความรู1เกี่ยวกับการพัฒนาการคิด
การวัดประเมินผลของครู ให1สามารถพัฒนาและประเมินผลนักเรียนเป5น
รายบุคคล
1.2 ร1อยละ 100 ของครูสามารถจัดการเรียนรู1ในวิชาที่โรงเรียนต1องการได1ด1วย
ตนเองหรือใช1สื่อเทคโนโลยี
1.3 ร1อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถใช1ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารได1
1.4ร1อยละ 80 ของครูสามารถใช1คอมพิวเตอรเพื่อจัดการเรียนรู1ได1ในระดับดี
1.5 ร1อยละ 100 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได1รับการส"งเสริมสนับสนุนให1มี
วิทยฐานะที่สูงขึ้น
1.6 ร1อยละ 100 ของครูได1รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร โดยเขตพื้นที่การศึกษา
และโดยเพื่อนครู ทั้งในโรงเรียนเดียวกัน หรือระหว"างโรงเรียน หรือภาคส"วนอื่นๆ
ตามความพร1อมของโรงเรียน
1.7 ร1อยละ 100 ของผู1บริหารสถานศึกษากลุ"มที่มีความจําเป5นเร"งด"วนต1องได1รับ
การพัฒนา
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กลยุทธ-ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล และเนนการมีสวนรวมของ
ทุกภาคสวน
จุดเนน
(ดานการบริหารจัดการ)
1.สถานศึกษาทุกแห"งมีระบบประกัน
คุณภาพภายในเข1มแข็ง และได1รับการ
รับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก

ตัวชี้วัด

1.1 ร1อยละ 100 ของสถานศึกษาที่ไม"ผ"านการรับรองคุณภาพภายนอกและ
ผลสัมฤทธิ์ต่ําได1รับการช"วยเหลือเพื่อให1ผ"านการประเมินภายนอก
1.2 ร1อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข1มแข็งและได1รับ
การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพโดยเขตพื้นที่การศึกษาและได1รับการรับรองจากการ
ประเมินคุณภาพภายนอก
2.เครือข"ายการบริหารจัดการศึกษามีความ 2.1 กลุ"มเครือข"ายส"งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต1น และ
เข1มแข็ง ในการยกระดับคุณภาพสถานศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลายมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
2.2 ร1อยละ 100 ของศูนยพัฒนาวิชาการจัดกิจกรรมพัฒนาและยกย"อง
เชิดชูเกียรติครู
2.3 ร1อยละ 100 ของศูนยพัฒนาวิชาการจัดกิจกรรมส"งเสริมความรู1ความสามารถ
ของนักเรียน
2.4 ร1อยละ 100 ของสหวิทยาเขตบริหารจัดการศึกษาอย"างมีระบบและมี
ประสิทธิภาพ
2.5 ร1อยละ 100 ของบุคลากรสายงานบริหารในสถานศึกษาได1พัฒนาทักษะด1าน
การบริหารจัดการโดยสหวิทยาเขต
2.6 ร1อยละ 100 ของสถานศึกษามีภาคีเครือข"ายในการส"งเสริม สนับสนุนเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา
3.1 ส"วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกกลุ"ม/หน"วย/ศูนย มี
3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12 มีระบบการบริหาร การบริหารจัดการเป5นไปตามมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา
3.2 ส"วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ทุก
จัดการที่มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน เป5นไปตามหลักธรรมาภิบาลเป5น กลุ"ม/หน"วย/ศูนย มีการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
ที่ยอมรับและเชื่อมั่นของสังคม
3.3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีผลการบริหารจัดการ
เป5นไปตามมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษาอยู"ในระดับดีขึ้นไป
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สวนที่ 3
กรอบแผนงาน/งบประมาณ
และโครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
กรอบแผนงาน/งบประมาณ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ไดรับจัดสรรงบประมาณประจําป#งบประมาณ
จากแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา งบดําเนินงาน ประมาณ 8,000,000 บาท (แปดลานบาทถวน)
โดยจั ดสรรงบประมาณเพื่อใชในการบริ หารจั ดการศึ กษาของสํ านักงานเขตพื้ นที่ การศึกษาตามแผนปฏิ บัติการประจํ าป#
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งงบประมาณแยกออกเป<น 2 ส=วน ดังนี้
1. งบบริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จํานวน 5,000,000 บาท
2. งบเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ> (งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน) จํานวน 3,000,000 บาท
สําหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จัดสรรงบประมาณ
เพื่อเป<นค=าใชจ=ายในการบริหารจัดการในรูปแบบโครงการ/กิจกรรมต=าง ๆ ใหสอดคลองกับกลยุทธ>ของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน รายละเอียดดังนี้
1. งบบริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ งบเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ>
1.1 งบตามความจําเป<นพื้นฐาน
1) ค=าตอบแทน
จํานวน 1,286,600 บาท
2) ค=าใชสอย
จํานวน 1,241,400 บาท
3) ค=าวัสดุ
จํานวน
690,000 บาท
4) ค=าสาธารณูปโภค
จํานวน
882,000 บาท
5) ค=าใชจ=ายตามนโยบาย
จํานวน
900,000 บาท
รวม 5,000,000 บาท
1.2 งบตามภาระงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา (32 โครงการ)
- โครงการรองรับงานนโยบายทุกระดับ

จํานวน 2,823,900 บาท
จํานวน
176,100 บาท
รวม 3,000,000 บาท
รวมงบประมาณ 8,000,000 บาท

2. งบสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและหนวยงานอื่น
- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จํานวน
- องค>การบริหารส=วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
จํานวน
- อื่น ๆ
จํานวน
รวมงบประมาณ

3,518,000
1,000,000
1,830,550
6,348,550

บาท
บาท
บาท
บาท

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 14,348,550 บาท
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สวนที่ 4
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
ป&งบประมาณ พ.ศ. 2558

กลยุทธสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

สนอง
กลยุทธ- สพฐ.
ข5อ

กลยุทธที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู5เรียนระดับมัธยมศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานสากลเพื่อ สูความเป>นเลิศ

1

2,740,000

กลยุทธที่ 2 ปลูกฝ@งและเสริมสร5างผู5เรียนระดับมัธยมศึกษาให5มีคุณธรรม
จริยธรรม และคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

1

200,000

กลยุทธที่ 3 สร5างโอกาสให5ผู5เรียนระดับมัธยมศึกษาได5รับการศึกษาอยาง
ทั่วถึง และเสมอภาค

2

525,000

กลยุทธที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให5สามารถจัด
กิจกรรมการเรียนรู5 ได5อยางมีประสิทธิภาพ

3

4,273,350

กลยุทธที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให5มีประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมาภิบาล และเน5นการมีสวนรวมของทุกภาคสวน

4

1,434,100

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
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ตามโครงการ
(บาท)
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กลยุทธที่ 1

พัฒนาคุณภาพผูเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และมาตรฐานสากลเพื่อสู)ความเป,นเลิศ

โครงการ
แผนงบประมาณ
สนองกลยุทธ สพฐ.
สนองกลยุทธ สพม12.

สนองจุดเนน สพม12.
หน)วยงานที่รับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบโครงการ

ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 25
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ข&อ 1 พัฒนาคุณภาพผู&เรียนทุกระดับทุกประเภท
ข&อ 1 พัฒนาคุณภาพผู&เรียนระดับมัธยมศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
มาตรฐานสากลเพื่อสู0ความเป1นเลิศ
ข&อ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให&สามารถจัดกิจกรรม
การเรียนรู&ได&อย0างมีประสิทธิภาพ
ด&านผู&เรียน ข&อ 1 ผู&เรียนมีความรู& ทักษะที่จําเป1นตามหลักสูตรมีสมรรถนะสําคัญสู0
มาตรฐานสากล
ข&อ 4 ผู&เรียนมีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมที่เหมะสม ห0างไกลยาเสพติด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12, กลุ0มเครือข0ายส0งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดนครศรีธรรมราช
1. ประธานคณะกรรมการกลุ0มเครือข0ายส0งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
มัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
2. ผู&อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
3. ผู&อํานวยการกลุ0มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
4. ผู&อํานวยการกลุ0มส0งเสริมการจัดการศึกษา
ต0อเนื่อง
มิถุนายน –กันยายน 255 8

1. หลักการและเหตุผล
ด&วยสํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ นพื้ นฐาน มี นโยบายปฏิ รูป การเรี ยนรู& โดยส0 ง เสริ มให&
โรงเรียนได&พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู&เรียนเป1นสําคัญ เน&นการนําความรู&ไปสู0การปฏิบัติอย0างมี
คุณธรรม ก&าวทันเทคโนโลยี มีความสามารถในการแสวงหาวิธีการเรียนรู& รู&จักวิธีการทํางานร0วมกับผู&อื่น และอยู0ใน
สังคมได&อย0างมีความสุข
เพื่ อ ให& สถานศึ ก ษาในระดั บ มั ธยมศึ ก ษาในจั ง หวั ดนครศรี ธ รรมราช ได& มี ก ารแสดงออกทางด& า น
วิชาการของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได&นําเสนอความสามารถทางวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู&
วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ที่ เ ป1 น เลิ ศ ซึ่ ง เป1 น วิ ธี ก ารส0 ง เสริ ม ให& นั ก เรี ย น ครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาได& พั ฒ นาความรู&
ความสามารถอย0างเต็มศักยภาพ ตามเจตนารมณAแห0งพระราชบัญญัติการศึกษาแห0งชาติ พ .ศ.2542 กลุ0มส0งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงได&จัดงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาขึ้นเพื่อเป1น
เวทีทางวิชาการให&นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได&แสดงความสามารถอย0างเต็มศักยภาพ
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษา
2.2 เพื่อนําเสนอผลงาน ความสามารถของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของสถานศึกษาในจังหวัด
นครศรีธรรมราช
2.3 เพื่อจัดประกวด แข0งขันทักษะวิชาการ และความสามารถนักเรียน
2.4 เพื่อประชาสัมพันธAเผยแพร0ผลงานทางวิชาการนักเรียน นวัตกรรมทางการศึกษาของครู และ
สถานศึกษา ให&เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู&การปฏิบัติงานที่เป1นเลิศ
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2.5 เพื่อเชิดชูเกียรติสถานศึกษา บุคลากรสายบริหาร ครู ในสาขาวิชาต0าง ๆ
2.6 เพื่ อ ส0 ง เสริ ม ให& ห น0 ว ยงานภาครั ฐ ภาคเอกชน ชุ ม ชน ท& อ งถิ่ นมี ส0 วนร0 วมในการส0 ง เสริ ม
สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช
3. เป7าหมาย
3.1 ดานปริมาณ
3.1.1 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 71 โรงเรียน
โรงเรียนราชประชานุเคราะหA 19 นครศรีธรรมราช และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในสังกัดอื่น ๆ
3.1.2 ครู ผู&บริหารโรงเรียน และบุคลากรทางการศึกษา เข&าร0วมกิจกรรมและชมงาน ประมาณ
10,000 คน
3.1.3 ผู&ปกครองนักเรียนและประชาชนทั่วไป หน0วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เข&าร0วมกิจกรรม
และชมงาน ประมาณ 5,000 คน
3.2 ดานคุณภาพ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สามารถยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาสู0ความเป1นเลิศ โดยการดําเนินกิจกรรมมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครูทุกกลุ0มสาระ
การเรียนรู&นําความรู&ที่ได&รับไปใช&ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู&อย0างหลากหลาย และมีคุณภาพ
4. การดําเนินงาน
ที่
กิจกรรม/ขั้นตอน
ระยะเวลาดําเนินงาน
ผูรับผิดชอบ
1 ประชุมผู&บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สพม12. ใน
มิถุนายน – สิงหาคม นายภักดี เหมทานนทA
จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 3ครั้ง
2558
และคณะกรรมการ
- เตรียมการ
เครือข0าย สมป.
นครศรีธรรมราช
- วางแผนการดําเนินงาน
- ติดตามการดําเนินงาน
2 ประชุมประธานและเลขานุการศูนยAพัฒนาวิชาการ ใน
มิถุนายน-กรกฎาคม นายภักดี เหมทานนทA /
จังหวัดนครศรีธรรมราช สําหรับเตรียมแข0งขันทักษะ
2558
คณะกรรมการเครือข0าย/
วิชาการ
ประธานศูนยAและ
- เตรียมการ
เลขานุการศูนยA/ฝKาย
- วางแผนการดําเนินงาน
ส0งเสริม สพม.12 /ฝKาย
- ติดตามการดําเนินงาน
นิเทศติดตาม สพม. 12
3 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานฝKายต0างๆ
กรกฎาคม255 8
กรรมการ สมป.และ
คณะกรรมการตามประกาศ
4 ดําเนินการจัดงานแถลงข0าวการจัดงานมหกรรมวิชาการ
สิงหาคม 2558
สมป/คณะกรรมการตาม
มัธยมศึกษา ครั้งที่ 24
ประกาศ
5 ดําเนินการจัดงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 25 19-21 สิงหาคม
สมปจังหวัด.
2558
นครศรีธรรมราช /สพม.12
6 ประชุมสรุปและรายงานการดําเนินงาน
1-5 กันยายน 2558 คณะกรรมการประเมินผล
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5. รายละเอียดการใชงบประมาณ
5.1 งบประมาณสนับสนุ นจากสํา นักงานบริห ารมัธยมศึก ษาตอนปลาย หัวละ 20 บาท นัก เรียนจํา นวน
57,000 คน รวม 1,140,000 บาท
5.2 งบสนับสนุนจากองคAการบริหารส0วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 1,000,000 บาท
5.3 งบประมาณจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 แผนงานขยายโอกาสและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา งบดําเนินงาน จํานวน 600,000 บาท
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,740,000.00 บาท
ที่

กิจกรรม/รายการ

1 การประชุมวางแผนการดําเนินงานคณะทํางาน
1) ประชุมผู&บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อ
วางแผนการดําเนินงาน
-ค0าอาหารกลางวัน
(120 คน x 90 บาท X 1 มื้อ)
-ค0าอาหารว0างและเครื่องดื่ม
(120 คน x 30 บาท X 1 มื้อ)
-ค0าจัดทําเอกสารประกอบการประชุมเล0มละ
30 บาท จํานวน 120 เล0ม
2) ประชุมติดตามผลการดําเนินงาน
-ค0าอาหารกลางวัน
(120 คน x 90 บาท X 1 มื้อ)
-ค0าอาหารว0างและเครื่องดื่ม
(120 คน x 30 บาท X 1 มื้อ)
-ค0าจัดทําเอกสารประกอบการประชุมเล0มละ
30 บาท จํานวน 120 เล0ม
3) ประชุมหัวหน&าและเลขาคณะกรรมการ
ดําเนินงาน /สรุป ตรวจสอบความพร&อม
ความก&าวหน&าของงาน
-ค0าอาหารกลางวัน
(80 คน x 90 บาท X 1 มื้อ)
-ค0าอาหารว0างและเครื่องดื่ม
(80 คน x 30 บาท X 1 มื้อ)
-ค0าจัดทําเอกสารประกอบการประชุมเล0มละ
30 บาท จํานวน 80 เล0ม

ตอบแทน

เงินงบประมาณ
ใชสอย
วัสดุ

รวม

เงินนอก
งบประมาณ

รวม

10,800

10,800

10,800

3,600

3,600

3,600

3,600

3,600

10,800

10,800

10,800

3,600

3,600

3,600

3,600

3,600

7,200

7,200

7,200

2,400

2,400

2,400

2,400

2,400

3,600

3,600

2,400
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ที่

กิจกรรมรายการ/

ตอบแทน

เงินงบประมาณ
ใชสอย
วัสดุ

รวม

เงินนอกงบ
ประมาณ

รวม

2 การจัดกิจกรรมงานแถลงข0าว
-ค0าอาหารกลางวัน อาหารว0างและเครื่องดื่ม
27,000
27,000
27,000
(300 คน x 90 บาท x 1 วัน)
- ค0าจัดทําเอกสาร 300 เล0มๆละ 50 บาท
15,000 15,000
15,000
3 จัดงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา
ครั้งที่ 25 เวลา 3 วัน
-ค0าอาหารกลางวัน อาหารว0างและเครื่องดื่ม
324,000
324,000
324,000
(900 คน x 90 บาท x 3 วัน)
(900 คน x 30 บาท x 3 วัน)
- ค0าจัดทําเอกสาร 300 เล0มๆละ 50 บาท
-ค0าตอบแทนกรรมการตัดสิน
45,000
45,000
45,000
คนละ 300 บาท/วัน
(จํานวน 50 คน X 3 วัน)
- ค0าจัดทําสูจิบัตร2,000 เล0ม
40,000 40,000
40,000
(2000 เล0ม x 20 บาท)
- โล0รางวัลเกียรติบัตร
46,600 46,600
46,600
-ทุนการศึกษา 26 ทุนๆละ 2,000 บาท
52,000
52,000
52,000
4 ประชุมประเมินผลการจัดกิจกรรม
2400
2,400
2,400
- ค0าอาหาร อาหารว0างและเครื่องดื่ม )
(20 คน x 30 บาท x 1 วัน)
5 ค0าใช&จ0ายในการดําเนินงาน
2,140,000 2,140,000
รวม
97,000 391,800 111,200 600,000 2,140,000 2,740,000
หมายเหตุ ขอถัวจ0ายทุกรายการ
6. การวัดและประเมินผล
ที่
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1 นักเรียนที่เข&าร0วมกิจกรรมการแข0งขันทักษะ
ทางวิชาการได&แสดงศักยภาพได&เต็ม
ความสามารถ
2 นักเรียนและครูได&นําประสบการณAความรู&จาก
การเข&าร0วมกิจกรรมไปสร&างองคAความรู&ด&วย
ตนเอง
3 ประสบความสําเร็จในการเข&าแข0งขันระดับภาค
และระดับประเทศต0อไป

วิธีการวัดและประเมินผล
รายงานผลการแข0งขัน

เครื่องมือที่ใช
แบบรายงาน

สอบถาม

แบบสอบถาม

ผลระดับประเทศ ระดับ 1 ใน 10
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7. ผลที่คาดว)าจะไดรับ
7.1 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง ได&นําเสนอ
ผลงาน ความสามารถเต็มตามศักยภาพของตนเอง
7.2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง ได&เข&าร0วม
การแข0งขันทักษะวิชาการและความสามารถนักเรียน
7.3 ประชาสัมพันธAเผยแพร0ผลงานทางวิชาการนักเรียน นวัตกรรมทางการศึกษาของครู และ
สถานศึกษา ให&เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู&การปฏิบัติงานที่เป1นเลิศ
7.4 เชิดชูเกียรติสถานศึกษา บุคลากรสายบริหาร ครู ในสาขาวิชาต0าง ๆ ให&รับรางวัลทรงคุณค0า
สพฐ .OBEC AWARDS
7.5 ส0งเสริมให&หน0วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน ท&องถิ่นมีส0วนร0วมในการส0งเสริม สนับสนุน
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง

ผู&เสนอโครงการ
(นายภักดี เหมทานนทA
ผู&อํานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ประธานเครือข0ายส0งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู&เห็นชอบโครงการ
(นายพรศักดิ์ จินา)
รองผู&อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
ผู&อนุมัติโครงการ
(นายจําเริญ รัตนบุรี)
ผู&อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
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กลยุทธที่ 2

ปลูกฝงและเสริมสรางผูเรียนระดับมัธยมศึกษา
ใหมีคุณธรรม จริยธรรม และค'านิยมหลักของคนไทย
12 ประการ

โครงการ
แผนงบประมาณ
สนองกลยุทธ สพฐ.
สนองกลยุทธ สพม.12
สนองจุดเนน สพม.12
หน'วยงานที่รับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

การจัดการศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติใน
สถานศึกษา
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ขอ 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียนทุกระดับทุกประเภท
ขอ 2 ปลูกฝ0งและเสริมสรางผูเรียนระดับมัธยมศึกษาใหมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค2านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
ดานผูเรียน ขอ 3 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักสามัคคีปรองดอง สมานฉันท6 รักชาติ
ศาสน6 กษัตริย6 ภูมิใจในความเป7นไทย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 กลุ2มส2งเสริมการจัดการศึกษา
1. นายมนูญ บุญชูวงศ6 2. นางสาวพรทิพย6 เกิดสม
ต2อเนื่อง
พฤศจิกายน 2557– กันยายน 2558

1. หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายของสํา นั ก งานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน โดยสํา นักวิ ชาการและมาตรฐาน
การศึกษา ในการส2งเสริมใหสถานศึกษาทุกแห2งมีการจัดการเรียนการสอนดานภัยพิบัติอย2างแพร2หลายมีแนวดําเนินการ
จัดการศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมรับมือกับภัยพิบัติ รวมทั้งใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห2งมีแผนปฏิบัติการ
เพื่อการเตรียมความพรอมเผชิญสถานการณ6ภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยมีกิจกรรมสําคัญ ไดแก2 การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน การฝCกซอมอพยพ และการจัดทําแผนที่เสี่ยงภัย ฯลฯ
ดัง นั้ น สํ า นั ก งานเขตพื้ นที่ การศึ ก ษามั ธยมศึ ก ษา เขต 12 ( นครศรีธ รรมราชและพั ท ลุ ง ) ซึ่ ง เป7 น
หน2วยงานภาครัฐ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบการบริหาร
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา เขตบริการประกอบดวยโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัด
นครศรีธรรมราชและพัทลุง มีอํานาจหนาที่ดําเนินการใหเป7นไปตามอํานาจหนาที่ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาม
กฎหมาย ว2าดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ มีหนาที่กํากับส2งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
ใหกับสถานศึกษาในสังกัด และรับผิดชอบดูแลโรงเรียนในสังกัดจํานวน 99 โรงเรียน จึงไดจัดทําโครงการจัดการศึกษา
เพื่อเตรียมความพรอมรับมื อกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในสถานศึกษา ปJงบประมาณ 2558 ขึ้น โดยนําหลักการ
จัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป7นฐาน (Community Based Disaster Risk Management :
CBDRM ) มาเป7นแนวทางดําเนินงานโครงการ เพื่อเตรียมความพรอมใหกับผูบริหารโรงเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา มีความตระหนักถึงศักยภาพและความเสี่ยงของโรงเรียนและชุมชน มีส2วนร2วมคิด ร2วมวางแผน และร2วม
ดําเนินการเพื่อลดความเสี่ยงภัย ปKองกัน และควบคุมความเสียหายจากสาธารณภัย ตลอดจนสามารถฟMNนฟูสภาพ
ความเสียหาย ใหกลับสู2สภาวะปกติไดรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถถ2ายทอดความรู ทักษะ ใหแก2 ครูผูสอน บุคลากร
นักเรียน องค6กรต2างๆและชุมชน เพื่อการสรางเครือข2ายความร2วมมือ การช2วยเหลือสนับสนุน ใหเกิดความต2อเนื่องและ
ยั่งยืนต2อไป
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2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อส2งเสริมใหสถานศึกษาในสังกัด มีการวางแผนการจัดทําแผนปฏิบัติการในการจัดการศึกษา
เพื่อลดความเสี่ยงและมีแผนเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติร2วมกัน
2.2 เพื่อส2งเสริมใหสถานศึกษามีการพัฒนา จัดทําหลักสูตร กิจกรรมการเรียนรู สื่อ อุปกรณ6ต2างๆ ใน
การจัดการเรียนการสอนดานภัยพิบัติในสถานศึกษา
2.3 เพื่อสรางจิตสํานึกใหนักเรียนมีความตระหนักและรูเท2าทันกับภัยพิบัติธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นได
2.4 เพื่อส2งเสริมใหสถานศึกษาสรางเครือข2ายการแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยใชชุมชนเป7นฐาน
2.5 เพื่อส2งเสริมและจัดตั้งศูนย6การเรียนรูดานภัยพิบัติทางธรรมชาติใหเด็กไดเรียนรูร2วมกัน
3. เปLาหมาย
3.1 ดานปริมาณ
สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 และขาราชการในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ที่เกี่ยวของทุกคน
3.2 ดานคุณภาพ
3.2.1 บุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด มีความรู ความเขาใจ ในเรื่องภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติและการเตรียมพรอมรับมือภัยพิบัติอีกทั้งไดแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน และสถานศึกษาในสังกัดมีการจัด
การศึกษาดานภัยพิบัติไดอย2างเป7นรูปธรรม
3.2.2 สถานศึกษา นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวของ ประชาชนในชุมชน/หมู2บานพื้นที่
เสี่ยงภัย จากอัคคีภัย/ไฟปSา อุทกภัย วาตภัย ดินโคลนถล2ม แผ2นดินไหว และ สึนามิ ที่เขารับการอบรม จํานวน 2
รุ2นๆ ละ 100 คน รวมจํานวนทั้งสิ้น 200 คน สามารถวิเคราะห6สาเหตุของภัยในชุมชน/หมู2บาน กําหนดแนวทางแกไข
จัดทําแผนการปKองกันและบรรเทาสาธารณภัยและฝCกซอมแผนอย2างสม่ําเสมอ มีการจัดระบบเฝKาระวังและแจงเตือนภัย
และมีอาสาสมัครปKองกันภัยฝSายพลเรือน( อปพร.) หรืออาสาสมัครกูชีพกูภัย ในพื้นที่ที่สามารถใชความรูตามหลักการ
จัดการภัยพิบัติ ในดานการปKองกัน บรรเทา ฟMNนฟู ไดอย2างมีประสิทธิภาพ
4. การดําเนินการ
ที่
กิจกรรม/ขั้นตอน
1 เตรียมความพรอมและวางแผน ประชุม
คณะทํางาน เป7นระยะก2อนประชุมสัมมนา
2 เสนอโครงการ
3 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการใหความรู
แก2สถานศึกษาในสังกัดและเจาหนาที่
ที่เกี่ยวของ จํานวน 2 รุ2นๆละ100 คน จํานวน
3 วัน/รุ2น รวม 200 คน (โรงเรียนละ 2 คน)
สพม.12 และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
คณะทํางาน วิทยากร

ระยะเวลาดําเนินการ
พฤศจิกายน 2557 พฤษภาคม 2558
ธันวาคม 2557
พฤษภาคม - กรกฎาคม
2558

ผูรับผิดชอบ
นางสาวพรทิพย6 เกิดสม
นางสาวพรทิพย6 เกิดสม
นางสาวพรทิพย6 เกิดสม
กลุ2มส2งเสริมการจัดการศึกษา
สพม.12 และคณะทํางานจาก
ศูนย6 ปภ.เขต11 สุราษฎร6ธานี
สํานักงาน ปภ.จังหวัด
นครศรีธรรมราช
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ที่
4

กิจกรรม/ขั้นตอน
จัดนิทรรศการ การเตรียมความพรอมเผชิญ
สถานการณ6ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ระยะเวลาดําเนินการ
พฤษภาคม - กรกฎาคม
2558

5

การฝCกซอมอพยพ

พฤษภาคม - กรกฎาคม
2558

6

การจัดทําแผนที่เสี่ยงภัย

พฤษภาคม - กรกฎาคม
2558

7

ติดตามผลการดําเนินงานของสถานศึกษา

สิงหาคม - กันยายน
2558

ผูรับผิดชอบ
นางสาวพรทิพย6 เกิดสม
กลุ2มส2งเสริมการจัดการศึกษา
สพม.12 และคณะทํางานจาก
ศูนย6 ปภ.เขต11
สุราษฎร6ธานี สํานักงาน ปภ.
จังหวัดนครศรีฯ
นางสาวพรทิพย6 เกิดสม
กลุ2มส2งเสริมการจัดการศึกษา
สพม.12 และคณะทํางาน จาก
ศูนย6 ปภ.เขต11 สุราษฎร6ธานี
สํานักงาน ปภ.จังหวัด
นครศรีธรรมราช
นางสาวพรทิพย6 เกิดสม
กลุ2มส2งเสริมการจัดการศึกษา
สพม.12 และคณะทํางาน จาก
สํานักงาน ปภ.จังหวัด
นครศรีธรรมราช
สถานศึกษาในสังกัดทุกโรง
รายงานผลการดําเนินงาน

8.

คัดเลือกสถานศึกษานําร2อง/ตนแบบ/ครู
ตนแบบเพื่อเป7นศูนย6การเรียนรูดานภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ

กันยายน 2558

คณะกรรมการ

9.

สรุป รวบรวมขอมูล ประเมิน และรายงาน
ผลการดําเนินงานแก2หน2วยงานที่เกี่ยวของ

กันยายน 2558

นางสาวพรทิพย6 เกิดสม
และคณะทํางาน
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5. รายละเอียดการใชงบประมาณ
ใชงบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา งบดําเนินงาน จํานวน 200,000 บาท
ที่
1
2

3

เงินงบประมาณ
กิจกรรม/รายการ
ค2าตอบแทน ค2าใช
ค2าวัสดุ
สอย
ประชุม เตรียมความพรอมคณะทํางานเพื่ อ
ดําเนินการ 15 คน จํานวน 2 ครั้ง
ครั้งละ 1 วัน
ประชุมสั มมนาเชิ ง ปฏิบัติการใหความรู แก2
ผู บริ ห ารสถานศึ ก ษา ครู และบุ ค ลากร
ทางการศึ ก ษา ในสั ง กั ด เพื่ อ เตรี ย มความ
พรอมเผชิ ญ สถานการณ6 ภั ย พิ บั ติ ทา ง
ธรรมชาติ จํานวน 2 รุ2น ๆ ละ 100 คน
จํานวน 3 วัน/รุ2น รวม 200 คน (โรงเรียน
ละ 2 คน) และ บุ ค ลากรจาก สพม.12
วิทยากร
- ค2าอาหารว2างและเครื่องดื่มมื้อละ 30 บาท
36,000
ต2อคน จํานวน 6 มื้อ/รุ2น/คน จํานวน 2 รุ2น
- ค2าอาหารกลางวัน มื้อละ 90 บาท/คน
54,000
จํานวน 3 มื้อ/รุ2น/คน จํานวน 2 รุ2น
31,800
- ค2าตอบแทนวิทยากรภาคทฤษฎี จํานวน
15,900 บาท/รุ2น จํานวน 2 รุ2น
- ค2าตอบแทนวิทยากรภาคปฏิบัติ จํานวน
48,000
10 คน 4 ชั่วโมง /รุ2น จํานวน 2 รุ2น
รุ2นละ 24,000 บาท
รายละเอียดตามตารางการฝCกอบรมที่แนบ
ค2าวัสดุ
- ค2าจัดทําเอกสารจํานวน 200 ชุดๆละ
20,000
100 บาท
- ค2าวัสดุสํานักงานในการจัดประชุม
9,500
- ค2าทําปKายโครงการ จํานวน 1 แผ2น
700
ยอดยกไป

79,800

90,000

เงินนอก

รวม

งบประมาณ

รวม

-

36,000

36,000

54,000

54,000

31,800

31,800

48,000

48,000

20,000

20,000

9,500
700

9,500
700

30,200 200,000

200,000

หมายเหตุ ขอถัวจ2ายทุกรายการ
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6. การวัดและประเมินผล
ที่

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
จํานวนนักเรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษามีความรู ความเขาใจและสามารถ
ปKองกันการเกิดภัยพิบัติในรูปแบบต2างๆได

วิธีการประเมิน
ตรวจติดตาม สังเกต
และจากการตอบ
แบบสอบถาม

เครื่องมือที่ใช
ใชแบบสอบถามที่กําหนด

7. ผลที่คาดว'าจะไดรับ
7.1 นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน สามารถปKองกันการเกิดภัยพิบัติในรูปแบบ
ต2างๆได
7.2 นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน มีองค6ความรูเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติและ
สามารถแกไขป0ญหาอุปสรรคไดเมื่อมีเหตุการณ6เกิดขึ้น
7.3 นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนมีจิตสํานึกเป7นจิตสาธารณะที่จะช2วยเหลือซึ่ง
กันและกันเมื่อมีเหตุการณ6ภัยพิบัติเกิดขึ้น
7.4 สถานศึ กษาทุ กแห2 งในสั ง กั ดมี แ ผนและแนวปฏิ บัติของตนเองและพรอมที่ จะขยายผลใหกั บ
นักเรียนและชุมชนไดอย2างมีประสิทธิภาพ
7.5 มีการจัดตั้งศูนย6การเรียนรูดานภัยพิบัติทางธรรมชาติ สหวิทยาเขตละ 1 ศูนย6

ผูเสนอโครงการ
(นางสาวพรทิพย6 เกิดสม)
ผูอํานวยการกลุ2มส2งเสริมการจัดการศึกษา
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กลยุทธที่ 3

สรางโอกาสใหผูเรียนระดับมัธยมศึกษา
ไดรับการศึกษาอย"างทั่วถึง และเสมอภาค

โครงการ
แผนงบประมาณ
สนองกลยุทธ สพฐ.
สนองกลยุทธ สพม.12
สนองจุดเนน สพม.12
หน"วยงานที่รับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดําเนิน

ยกระดับคุณภาพผูเรียนสูความเปนเลิศ
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ขอ 2 ขยายโอกาสเขาถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานใหทั่วถึงครอบคลุมผูเรียน
ใหไดรับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ
ขอ 3 สรางโอกาสใหผูเรียนระดับมัธยมศึกษาไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง และเสมอภาค
ดานผูเรียน ขอ 6 นักเรียนที่มีความตองการพิเศษไดรับการสงเสริม และพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ
เครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดพัทลุง
ประธานเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดพัทลุง
ตอเนื่อง
สิงหาคม – กันยายน 2558

1. หลักการและเหตุผล
ป;จจุบันการเจริญเติบโตดานเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี ไดเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว และ
เกี่ยวของกับวิถีชีวิตของประชาชนทั่วไปมากยิ่งขึ้น สงผลใหการดําเนินชีวิตของทุก ๆ คน มีการพัฒนาและปรับตัวให
เหมาะสมกับสภาวการณ@ที่เปลี่ยนไปอยูตลอดเวลา ดังนั้น การจัดการศึกษา จึงจําเปนตองสรางเด็กและเยาวชนใหมี
ความรู ความสามารถ ที่เปลี่ยนแปลงตามสภาวการณ@ในป;จจุบัน การจัดกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเปนเลิศทางวิชาการ วิชาชีพ และมีสุนทรียภาพดานดนตรี กีฬา ศิลปะการแสดง
รวมถึงการประดิษฐ@คิดคนนวัตกรรมใหม ๆ ในการเตรียมพรอมใหเด็กและเยาวชนเปนกําลังสําคัญในการขับเคลื่อน
ประเทศในอนาคต เครื อ ขายสงเสริ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการจั ดการศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา จั ง หวั ดพั ท ลุ ง ในฐานะที่ ไ ดรั บ
มอบหมายจากสํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐานใหมุ งเนนพัฒ นาคุณภาพการศึกษาระดับมัธยมศึ กษา
ตอนตนและตอนปลายเพื่อใหผูเรียนเปนผูพรอมดวยคุณลักษณะที่พึงประสงค@ (ดี เกง มีความสุข) จึงจัดโครงการเพื่อ
สรางโอกาสใหแกเด็กและเยาวชนไดแสดงออกซึ่งศักยภาพ และสุนทรียภาพ กิจกรรมสรางสรรค@ ตลอดจนสนับสนุน
สงเสริ ม ใหครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาไดใชความรู ความสามารถ ในการพั ฒ นาการเรี ยนการสอนอยางเต็ ม
ความสามารถ โดยกําหนดจัดการแขงขันทักษะทางวิชาการ 8 กลุมสาระการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา และคัดเลือกเปนตัวแทนตัวแทนเขารวมการแขงขันระดับภาค และระดับประเทศตอไป
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนไดแสดงความสามารถในทางวิชาการทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรู
และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
2.2 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูใหนักเรียนแสดงความสามารถที่เปนเลิศทางวิชาการ ในระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
3. เป2าหมาย
3.1 ดานปริมาณ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย จังหวัดพัทลุง ทุกคน เขารวมกิจกรรมแขงขัน ทักษะ
ทางวิชาการเพื่อคัดเลือกเปนตัวแทนระดับโรงเรียนและระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สถานที่ โรงเรียนที่เปนศูนย@พัฒนากลุมสาระการเรียนรู กลุมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และนักเรียนเรียนรวม
รวม 10 ศูนย@
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3.2 ดานคุณภาพ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย จังหวัดพัทลุง ที่เขารวมกิจกรรมแขงขัน
ทักษะทางวิชาการไดรับคัดเลือกเปนตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา(เดิม) ไมนอยกวา รอยละ 90
4. การดําเนินงาน
ที่
กิจกรรม/ขั้นตอน
1 ประชุมผูบริหารสถานศึกษา เพื่อพิจารณา
กิจกรรม/โครงการและเสนอแนวคิด
เพิ่มเติมในการดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินงาน
10 มิถุนายน 2558

ผูรับผิดชอบ
ประธานเครือขายฯ

2 แตงตั้งคณะทํางานและผูรับผิดชอบ
3 ประชุมผูเกี่ยวของ
4 จัดกิจกรรมแขงขันทักษะทาง วิชาการ
ตามศูนย@พัฒนากลุมสาระ กลุมกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน และศูนย@นักเรียนเรียนรวม
รวม 10 ศูนย@ โดยมอบหมายใหโรงเรียน
ที่เปนศูนย@ฯรับผิดชอบ
5 สรุปผล/ประเมินผล/รายงานผลการจัด
กิจกรรม

15 กรกฎาคม 2558
10 สิงหาคม 2558
3-4 กันยายน 2558

ประธานเครือขายฯ
ประธานเครือขายฯ
คณะกรรมการศูนย@พัฒนากลุม
สาระการเรียนรู ศูนย@พัฒนา
กลุมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและ
ศูนย@นักเรียนเรียนรวม

30 กันยายน 2558

เลขานุการศูนย@พัฒนากลุมสาระ
ทุกศูนย@

5. รายละเอียดการใชงบประมาณ
5.1 ใชงบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา งบดําเนินงาน จํานวน
100,000 บาท
5.2 ใชงบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัวจากโรงเรียน หัวละ 20 บาท จํานวน 400,000 บาท
ที่

กิจกรรม/รายการ

1 จัดกิจกรรมแขงขันทักษะทาง
วิชาการ ตามศูนย@พัฒนากลุม
สาระ กลุมกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน และศูนย@นักเรียนเรียน
รวม รวม 10 ศูนย@ โดย
มอบหมายใหโรงเรียนที่เปน
ศูนย@ฯรับผิดชอบ

เงินงบประมาณ
ตอบแทน ใชสอย
วัสดุ
50,000 50,000

รวม

50,000

เงินนอก
งบประมาณ

รวม
รวม
100,000 400,000 500,000

50,000 100,000 400,000 500,000

หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ
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6. การวัดและประเมินผล
ที่
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1 รอยละของนักเรียนที่เขารวม
กิจกรรมแขงขันทักษะทางวิชาการ
2 รอยละของนักเรียนที่ไดรับการ
คัดเลือกเปนตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
3 รอยละของผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยู
ในระดับมากถึงมากที่สุด

วิธีการวัดและประเมินผล
สํารวจ

เครื่องมือที่ใช
แบบสํารวจ

สํารวจ

แบบสํารวจ

สอบถาม

แบบสอบถามความพึง
พอใจ

7. ผลที่คาดว"าจะไดรับ
ผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษไดรับการสงเสริมใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล
อยางทั่วถึง

ผูเสนอโครงการ
(นายจําเนียร รักใหม)
ผูอํานวยการโรงเรียนพัทลุง
ประธานเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดพัทลุง

ผูเห็นชอบโครงการ
(นายพรศักดิ์ จินา)
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

ผูอนุมัติโครงการ
(นายจําเริญ รัตนบุรี)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
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โครงการ
แผนงบประมาณ
สนองกลยุทธ สพฐ.
สนองกลยุทธ สพม.12
สนองจุดเนน สพม.12
หน"วยงานที่รับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดําเนินงาน

สงเสริมสนับสนุนผูดอยโอกาสทางการศึกษาใหไดรับโอกาสในการศึกษาตอที่สูงขึ้น
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ขอ 2 ขยายโอกาสเขาถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานใหทั่วถึงครอบคลุมผูเรียน
ใหไดรับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ
ขอ 3 สรางโอกาสใหผูเรียนระดับมัธยมศึกษาไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง และเสมอภาค
ดานผูเรียน ขอ 6 นักเรียนที่มีความตองการพิเศษไดรับการสงเสริม และพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
นางโสพิตตา แกววิชิต
ใหม
มกราคม - กันยายน 2558

1. หลักการและเหตุผล
ดวยพระราชบั ญญั ติก ารศึ กษาแหงชาติ พุ ทธศัก ราช 2542 และที่แ กไขเพิ่ มเติม (ฉบั บที่ 2)
พุทธศักราช 2545 มาตรา 6 การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษย@ที่สมบูรณ@ทั้งรางกาย จิตใจ
สติป;ญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
และมาตรา 7 กระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝ;งจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย@เปนประมุข รูจักรักษาและสงเสริมสิทธิ หนาที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค
และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย@ มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย รูจักรักษาผลประโยชน@สวนรวมและของประเทศชาติ
รวมทั้งสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิป;ญญาทองถิ่น ภูมิป;ญญาไทย และความรูอันเปนสากล
ตลอดจนอนุรักษ@ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รูจักพึ่งตนเอง มีความคิด
ริเริ่ม สรางสรรค@ ใฝQรู และเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง ซึ่งคุณลักษณะดังกลาวจะปลูกฝ;งใหเกิดขึ้นกับนักเรียน
ทุกคนนั้นจําเปนตองอาศัยดูแล ชวยเหลือ แนะนําอยางทั่วถึง ใกลชิดและตอเนื่องอยางเปนระบบ มีฐานขอมูลที่ชัดเจน
ดังนั้น การสงเสริมสนับสนุนใหผูดอยโอกาสทางการศึกษาใหไดรับการศึกษาที่สูงขึ้น เปนสวนหนึ่งที่จะ
ชวยเหลือนักเรียนที่ดอยโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย@ มีความตั้งใจศึกษาเลาเรียน ไดมีโอกาสเขาศึกษาตอในระดับ
ที่สูงขึ้นจนจบการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อนําความรูที่ไดรับมาพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติตอไป ดังนั้น
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จึงไดกําหนดใหมีโครงการสงเสริมสนับสนุนผูดอยโอกาสใหไดรับ
การศึกษาที่สูงขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสงเสริมสนับสนุนผูดอยโอกาสทางการศึกษาใหไดรับทุนการศึกษา และมีโอกาสในการศึกษา
ตอที่สูงขึ้น
2.2 เพื่อติดตามผล และดูแลชวยเหลือนักเรียนผูดอยโอกาสทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 อยางเปนระบบในเรื่องการรับทุนการศึกษา การใชจายเงินทุนการศึกษา ชีวิตความเปนอยู
การศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น ใหมีประสิทธิภาพ
2.3 เพื่อจัดทําทะเบียนขอมูลนักเรียนผูดอยโอกาสทางการศึกษานักเรียนในสังกัด
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3. เป2าหมาย
3.1 ดานปริมาณ
นักเรียนผูดอยโอกาสทางการศึกษาในสังกัดสงใบสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาตามประเภทของทุน
โดยพิจารณาคัดเลือก ถูกตองตามหลักเกณฑ@
3.2 ดานคุณภาพ
นักเรียนผูดอยโอกาสทางการศึกษาไดรับการสนับสนุนเงินทุนการศึกษาและเขาใจการใชจายเงิน
ทุนการศึกษา และไดรับการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
4. การดําเนินงาน
ที่
1
2
3
4
5
6

กิจกรรม/ขั้นตอน
เสนอขออนุมัติโครงการ
แตงตั้งคณะทํางาน
แจงสถานศึกษา
ประชุมคณะทํางาน
ติดตามผล ดูแลชวยเหลือนักเรียนทุน
สรุปและรายงานผล

ระยะเวลาดําเนินการ
มกราคม 2558
กุมภาพันธ@ 2558
กุมภาพันธ@ - กันยายน 2558
กุมภาพันธ@ - กันยายน 2558
กุมภาพันธ@ - กันยายน 2558
กันยายน 2558

ผูรับผิดชอบ
โสพิตตา แกววิชิต
โสพิตตา แกววิชิต
โสพิตตา แกววิชิต
โสพิตตา แกววิชิต
คณะทํางาน
คณะทํางาน

5. รายละเอียดการใชงบประมาณ
ใชงบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา งบดําเนินงาน จํานวน 25,000 บาท
ที่

กิจกรรม/รายการ

ตอบแทน

ประชุมคณะทํางานพิจารณาทุนการศึกษา
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(7 คน x 30บาท x 16 ครั้ง )
- คาเบี้ยเลี้ยงคณะติดตามนักเรียน
ทุนการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
(7 คน x 240 บาท x 5 วัน)
- คาเบี้ยเลี้ยงคณะติดตามนักเรียน
ทุนการศึกษาจังหวัดพัทลุง
(7 คน x 240 บาท x 5 วัน)
- คาน้ํามันเชื้อเพลิง
รวม
หมายเหตุ

รวม

3,360

3,360

3,360

8,400

8,400

8,400

8,400

-

เงินนอก
งบประมาณ

เงินงบประมาณ
ใชสอย วัสดุ

20,160

4,840
4,840

รวม

8,400

8,400

4,840
25,000

4,840
- 25,000

ขอถัวจายทุกรายการ
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6. การวัดและประเมินผล
ที่
1

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
นักเรียนผูดอยโอกาสทางการศึกษา มีขวัญ
กําลังใจ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

วิธีการวัดและประเมินผล
- สังเกต

2

นักเรียนผูดอยโอกาสทางการศึกษาที่ไดรับ
- ติดตามผล
ทุนการศึกษาทุกคน มีความรู ความเขาใจ ใน
การใชจายเงินทุนและไดรับการศึกษาในระดับ
ที่สูงขึ้น

เครื่องมือที่ใช
- แบบประเมินผล

7. ผลที่คาดว"าจะไดรับ
7.1 นักเรียนผูดอยโอกาสทางการศึกษาไดรับการสนับสนุนเงินทุนการศึกษา มีขวัญ กําลังใจ และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
7.2 นักเรียนผูดอยโอกาสทางการศึกษาที่ไดรับการสนับสนุนเงินทุนการศึกษาทุกคน มีความรู
ความเขาใจ ในการใชจายเงินทุนและไดรับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

ผูเสนอโครงการ
(นางโสพิตตา แกววิชิต)
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
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กลยุทธที่ 4

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ
ใหสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูไดอย(างมีประสิทธิภาพ

โครงการ
แผนงบประมาณ
สนองกลยุทธ สพฐ.
สนองกลยุทธ สพม.12
สนองจุดเนน สพม.12
หน(วยงานที่รับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

การประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ขอ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ขอ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบใหสามารถจัดกิจกรรม
การเรียนรูไดอย1างมีประสิทธิภาพ
ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนาองค3ความรู และสมรรถนะของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สู1มืออาชีพมีผลงานเชิงประจักษ3 ไดรับการยกย1องเชิดชูเกียรติ
อย1างเหมาะสม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 กลุ1มบริหารงานบุคคล
1.นายพรศักดิ์ จิดา 2. นายทีปวิทย3 ศรีอินทร3 3. นางดวงขวัญ สุพรรณชนะบุรี
ต1อเนื่อง
ธันวาคม 2557 – กันยายน 2558

1. หลักการและเหตุผล
การประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะเป?นส1วนหนึ่งของ
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีศักยภาพและมีความกาวหนาในวิชาชีพ สํานักงาน ก.ค.ศ. ไดกําหนด
หลักเกณฑ3วิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะประกอบดวย หนังสือ
สํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/0169 ลงวันที่ 23 มกราคม 2552, ที่ ศธ 0206.4/ว17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552,
ที่ ศธ 0206.3/ว13 ลงวั นที่ 1 สิ ง หาคม 2556 และหลัก เกณฑ3 วิธีก ารที่ ก.ค.ศ.กํ าหนดอื่ น เพื่ อใหสอดคลองตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 มาตรา 54 และเป?นอํานาจ อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 เป?นผูดําเนินการตามอํานาจหนาที่กลุ1มบริหารงานบุคคล สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จึงไดจัดทําโครงการนี้
2. วัตถุประสงค
เพื่อใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการส1งเสริม สนับสนุนใหมีและเลื่อนวิทยฐานะ
ที่สูงขึ้นใหสอดคลองกับรายไดและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
3. เป7าหมาย
3.1 ดานปริมาณ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสงค3ขอรับการประเมินเพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ3ที่กําหนดไดรับการประเมินทุกราย จํานวน 1,000 ราย
3.2 ดานคุณภาพ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาองค3ความรู และสมรรถนะสู1มืออาชีพ
มีผลงานเชิงประจักษ3 ไดรับการยกย1องเชิดชูเกียรติอย1างเหมาะสม
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4.การดําเนินงาน
ที่
กิจกรรม/ขั้นตอน
1 รับเอกสารผลงานทางวิชาการ
2 ตรวจสอบคุณสมบัติผูขอรับการประเมิน
3 แต1งตั้งคณะกรรมการประเมิน ดานที่ 1 และ ดานที่ 2
4 ดําเนินการประเมิน ดานที่ 1 และ ดานที่ 2
5 ส1งเอกสารผลงานทางวิชาการใหคณะกรรมการประเมิน
ดานที่ 3
6 ประชุมคณะกรรมการสรุปผลการประเมิน ดานที่ 3
7 ออกคําสั่งแต1งตั้งใหมีและเลื่อนวิทยฐานะ

ระยะเวลาดําเนินงาน
ธันวาคม 2557
ธ.ค.57 – ก.ย.58
ธ.ค.57 – ก.ย.58
ธ.ค.57 – ก.ย.58
ธ.ค.57 – ก.ย.58

ผูรับผิดชอบ
นายทีปวิทย3 ศรีอินทร3 และ
นางดวงขวัญ สุพรรณชนะบุรี

ธ.ค.57 – ก.ย.58
ธ.ค.57 – ก.ย.58

5. รายละเอียดการใชงบประมาณ
ใชงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 3,400,750 บาท
ที่

กิจกรรม/รายการ

ตอบแทน

เงินงบประมาณ
ใชสอย
วัสดุ

1 ส1งเอกสารผลงานทางวิชาการให
คณะกรรมการประเมิน ดานที่ 3
- ค1าส1งพัสดุภัณฑ3ไทย
(1,000 ราย x 3 กล1อง x 70 บาท)
2 ประชุมคณะกรรมการสรุป
ผลการประเมิน
- ค1าเบี้ยประชุม
75,000
(3 ครั้ง x 50 ราย x 500 บาท)
- ค1าอ1านผลงาน
3,000,000
(1,000 ราย x 3,000 บาท)
280,000
- ค1าพาหนะเดินทาง
(ค1าชดเชยน้ํามัน กก.ละ 4 บาท
4 ครั้ง X 70,000 บาท)
- ค1าอาหารว1างและเครื่องดื่ม
15,750
(150 ราย x 35 บาท x 3 ครั้ง)
- ค1าที่พัก
30,000
(3 ครั้ง x 10,000 บาท)
รวม
3,075,000 325,750
หมายเหตุ ขอถัวจ1ายทุกรายการ
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15,750
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3,400,750

3,400,750
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6. การวัดและประเมินผล
ที่
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
รอยละ 100 ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ประสงค3ขอรับการประเมินเพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
ไดรับการประเมินตามหลักเกณฑ3ที่กําหนด

วิธีการวัดและประเมินผล
ตรวจสอบคําสั่ง

เครื่องมือที่ใช
คําสั่งแต1งตั้ง

7. ผลที่คาดว(าจะไดรับ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการส1งเสริม สนับสนุนใหมีและเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น
ใหสอดคลองกับรายไดและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

ผูเสนอโครงการ
(นายทีปวิทย3 ศรีอินทร3)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

ผูเห็นชอบโครงการ
(นายพรศักดิ์ จินา)
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

ผูอนุมัติโครงการ
(นายจําเริญ รัตนบุรี)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
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โครงการ
แผนงบประมาณ
สนองกลยุทธ สพฐ.
สนองกลยุทธ สพม.12
สนองจุดเนน สพม.12
หน(วยงานที่รับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

พัฒนาบุคลากรแบบปฎิบัติการเชิงบูรณาการเพื่อยกระดับองค3กรสู1ความเป?นเลิศ
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ขอ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ขอ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบใหสามารถจัดกิจกรรม
การเรียนรูไดอย1างมีประสิทธิภาพ
ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนาองค3ความรู และสมรรถนะของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สู1มืออาชีพ มีผลงานเชิงประจักษ3 ไดรับการยกย1องเชิดชูเกียรติ
อย1างเหมาะสม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 กลุ1มบริหารงานบุคคล
1. นางธนภรณ3 ใหม1ซอน
2. นางสาวยุพยงค3 เกตุแกว
3. นางสาวสาคร สุภัทรประทีป 4. นายธาวิน สินเย็น
โครงการใหม1
กุมภาพันธ3 – 31 มีนาคม 2558

1. หลักการและเหตุผล
ดวยประกาศพระราชกฤษฎี ก าว1 า ดวยหลั ก เกณฑ3 ก ารบริ ห ารกิ จ การบานเมื อ งที่ ดี พ.ศ. 2546
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2551 เพื่อใหหน1วยงานราชการปฎิบัติงาน
อย1างมีประสิทธิภาพเกิดความคุมค1าในเชิงการบริหารกิจการภาครัฐ ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดขั้นตอนการปฎัติงานที่
เกินความจําเป?น มุ1งเนนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และเกิดประสิทธิผลต1อระบบราชการ โดยใหองค3กรพัฒนา
บุคลากรในสังกัดทุกระดับอย1างทั่วถึง เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการทํางานมุ1งสู1ความเป?นเลิศ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ไดใหความสําคัญต1อการพัฒนา สมรรถนะ บุคลากร
ในสํานักงานเป?นอย1างยิ่ง เพื่อที่จะทําใหองค3กรมุ1งไปสู1ความเป?นเลิศ ตอบสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ไดเนนให
หน1วยงานในสังกัดไดพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ใหมีคุณภาพ มีความรูความเขาใจ และสามารถนําผลการ
พัฒนาตนเองมาใชในการปฎิบัติหนาที่ ไดอย1างมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพกลุ1มบริหารงานบุคคล สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อพัฒนาสมรรถนะ เสริมสรางศักยภาพบุคลากรมุ1งสู1ความเป?นเลิศขององค3กร
2.2 เพื่อยกระดับคุณภาพของบุคลากรในการบริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 12 ใหสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล
2.3 เพื่อเสริมสรางขวัญ กําลังใจ มีทัศนคติที่ดีต1อการปฎิบัติงาน
2.4 เพื่อใหบุคลากรไดรับประสบการณ3ตรง และแลกเปลี่ยนเรียนรูเขาถึงองค3ความรูไดอย1างรวดเร็ว
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3. เป7าหมาย
3.1 ดานปริมาณ
บุคลากรทางการศึกษา ผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จํานวน 44 คน
3.2 ดานคุณภาพ
3.2.1 บุคลากรทางการศึกษา ผูบริหารในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ไดรับ
การพัฒนาสมรรถนะการปฎิบัติตน และเขาใจบทบาท หนาที่สามารถปฎิบัติงานไดอย1างมีประสิทธิภาพ
3.2.2 บุคลากรทางการศึกษา ผูบริหาร สามารถลดปQญหาอุปสรรคในการปฎัติงาน ในสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ส1งผลดีต1อประสิทธิภาพสามารถนําองค3กรสู1ความเป?นเลิศ
4. การดําเนินงาน
กิจกรรม/ขั้นตอน
ที่
1 ประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการแนวทางการพัฒนา
องค3กรสู1ความเป?นเลิศ
2 ศึกษาดูงาน สพม. 16
3 ศึกษาดูงานดานการศึกษาประเทศมาเลเซีย
4 จัดประชุม สรุปผล และจัดทําเอกสารแนวทางการ
พัฒนา องค3กรสู1ความเป?นเลิศ

ระยะเวลาดําเนินงาน
ผูรับผิดชอบ
กุมภาพันธ3 -มีนาคม 2558 กลุ1มบริหารงานบุคคล
มีนาคม 2558
มีนาคม 2558
มีนาคม 2558

กลุ1มบริหารงานบุคคล
กลุ1มบริหารงานบุคคล
กลุ1มบริการงานบุคคล

5. รายละเอียดการใชงบประมาณ
5.1 ใชงบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา จํานวน 236,000 บาท
5.2.ใชงบประมาณอื่น ๆ ( ผูเขาร1วมโครงการ คนละ 3,000 บาท) จํานวน 132,000 บาท
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 368,000 บาท
ที่

กิจกรรม/รายการ

1 ประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการแนว
ทางการพัฒนาองค3กรสู1ความเป?น
เลิศและศึกษาดูงาน สพม. 16
- ค1าอาหารว1างและเครื่องดื่ม
(50 บาท x44 คน x4 มื้อ)
- ค1าอาหาร
(600x44คน x6มื้อ)
- ค1าที่พัก
(600บาท x44คน x2คืน)
- ค1าบริการรถทัวร3ภายในประเทศ
2 วัน
รวม
หมายเหตุ ขอถัวจ1ายทุกรายการ

ตอบแทน

เงินงบประมาณ
ใชสอย
วัสดุ

รวม

เงินนอก
งบประมาณ

รวม

8,800

8,800

8,800

158,400

158,400

158,400

52,800

52,800

52,800

16,000

16,000

16,000

- 236,000

- 236,000

- 236,000
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ที่

กิจกรรม/รายการ

เงินงบประมาณ
ตอบแทน

ใชสอย

วัสดุ

รวม

เงินนอก
งบประมาณ

รวม

2 ศึกษาดูงานดานการศึกษา
ประเทศมาเลเซีย/ประชุม
สรุปผล
-ค1าบริการรถทัวร3ภายนอก
ประเทศ
-ค1าที่พักต1างประเทศ
-ค1าอาหาร
-ค1าภาษี ค1าจัดทําวีซ1า
-ค1าไกค3 และอื่นๆ

132,000

132,000

รวม

- 132,000

- 132,000

-

132,000

รวมทั้งสิ้น

- 368,000

- 368,000

-

368,000

132,000

6. การวัดและประเมินผล
ที่
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1 บุคลากรทางการศึกษา ผูบริหาร สพม. 12 ไดนํา
ความรูประสบการณ3ไปพัฒนาทักษะในการพัฒนางาน
ตนเองสามารถนําองค3กรสู1ความเป?นเลิศ
2 รอยละ 95 ของบุคลากร มีความพึงพอใจ ในการเขา
ร1วมประชุม และศึกษาดูงาน
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7. ผลที่คาดว(าจะไดรับ
7.1 บุคลากร ผูบริหาร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีความรูความเขาใจในภารกิจ
งาน และนําไปพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
7.2 บุคลากร ผูบริหาร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีสมรรถนะสามารถนําองค3กรสู1
ความเป?นเลิศ

ผูเสนอโครงการ
(นายธาวิน สินเย็น)
ครูชํานาญการโรงเรียนทุ1งสงวิทยา ช1วยราชการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

ผูเห็นชอบโครงการ
(นายพรศักดิ์ จินา)
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

ผูอนุมัติโครงการ
( นายจําเริญ รัตนบุรี )
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
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โครงการ
แผนงบประมาณ
สนองกลยุทธ สพฐ.
สนองกลยุทธ สพม.12
สนองจุดเนน สพม.12
หน(วยงานที่รับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ขอ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ขอ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบใหสามารถจัดกิจกรรม
การเรียนรูไดอย1างมีประสิทธิภาพ
ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนาองค3ความรู และสมรรถนะของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สู1มืออาชีพ มีผลงานเชิงประจักษ3 ไดรับการยกย1องเชิดชูเกียรติ
อย1างเหมาะสม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 กลุ1มบริหารงานบุคคล
1.นายจตุรงค3 สุขแกว
2.นางดวงขวัญ สุพรรณชนะบุรี
โครงการใหม1
มกราคม 2558 – กันยายน 2558

1. หลักการและเหตุผล
การบริหารงานบุคคลเป?นภารกิจหนึ่งที่สําคัญต1อการบริหารจัดการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีขอบข1ายภารกิจเกี่ยวกับ การวิเคราะห3และวางแผนอัตรากําลังคน การจัดสรรอัตรากําลัง
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การประเมินขาราชการครูใหมีหรือเลื่อนเป?นวิทยฐานะ การสรรหาและบรรจุ
แต1งตั้ง การเปลี่ยนตําแหน1ง การยาย การออกจากราชการ การเลื่อนขั้นเงินเดือนและค1าจาง การประเมินผลการปฏิบัต
ราชการ การลาทุกประเภท การอนุญาตไปราชการ การจัดทําระบบทะเบียนประวัติ การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ3
การยกย1องเชิดชูเกียรติ และการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การดําเนินงานการบริหารงานบุคคลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 พบปQญหา
และอุ ป สรรคที่ เกิ ดจากการประสานการดํ า เนิ นงาน เช1 น ความไม1 ชัดเจนในระเบี ยบ หลั กเกณฑ3 แนวปฏิ บัติต1า งๆ
ที่เกี่ยวกับสิทธิประโยชน3ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาการส1งเอกสารคําขอเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของสถานศึกษาไม1ครบถวนขาดการควบคุมกํากับติดตามงานที่ชัดเจน เป?นส1วนหนึ่งที่ส1งผลต1อการ
ดําเนินงานบริหารงานบุคคลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จึงใหมีโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อพัฒนาผูปฏิบัติงานบุคคลในสถานศึกษา ใหมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ กฎหมาย หลักเกณฑ3
ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
2.2 เพื่อใหสถานศึกษา สามารถส1งคําขอเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ไดถูกตองทันตามกําหนด
2.3 เพื่อติดตาม ประเมินผลการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาใหเป?นไปตาม ระเบียบ หลักเกณฑ3
และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด
3. เป7าหมาย
3.1 ดานปริมาณ
3.1.1 ฝTกอบรมผูรับผิดชอบการดําเนินงานบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา โรงเรียนละ 1 คน
จํานวน 198 คน ระยะเวลา 2 วัน
3.1.2 สถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียนไดรับการติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานบริหารงาน
บุคคลในสถานศึกษา จํานวน 2 ครั้ง
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

หน)า 60

3.2 ดานคุณภาพ
3.2.1 ผูรับผิดชอบการดําเนินงานบริหารงานบุคคลในสถานศึกษามีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
กฎหมาย หลักเกณฑ3 ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาที่ชัดเจน สามารถนําไปใช
ปฏิบัติงานไดถูกตอง
3.2.2 การดําเนินงานบริหารงานบุคคล ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
ดําเนินไปดวยความรวดเร็วยิ่งขึ้นสอดคลองกับความตองการของสถานศึกษา
4. การดําเนินงาน
ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
ระยะเวลาดําเนินงาน
1 ขั้นศึกษาสภาพปQญหาความตองการ การบริหารงาน
กุมภาพันธ3 2558
บุคคลในสถานศึกษา
-จัดทําแบบสอบถามปQญหา ความตองการฯ
-เก็บรวมรวมขอมูล
-วิเคราะห3ขอมูล
-สรุป/รายงาน
2 ขั้นพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล
มีนาคม 2558
-กําหนดรูปแบบการพัฒนาฯ
-ประชุมคณะกรรมการจัดทําหลักสูตร
-จัดหาวิทยากร กําหนด วัน เวลา และสถานที่
ฝTกอบรม
-จัดทําแบบติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน
-จัดหางบประมาณ
-จัดทํากําหนดการฝTกอบรม
-ดําเนินการฝTกอบรม
-ประเมินความพึงพอใจของการฝTกอบรม
3 ขั้นติดตามประเมินผลการดําเนินงานบริหารงานบุคคล
สิงหาคม 2558
ในสถานศึกษา
-ประชุมคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล
-จัดทําแบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานฯ
-ดําเนินการติดตามและประเมินผล การดําเนินงานฯ
-ประมวลผล /สรุปผลการพัฒนา
4 ขั้นประเมินผลโครงการ
กันยายน 2558
-เก็บรวมรวมขอมูล
-วิเคราะห3ขอมูล
-สรุป/จัดทํารายงานการประเมินโครงการ

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ผูรับผิดชอบ
ดวงขวัญ สุพรรณชนะบุรี

ดวงขวัญ สุพรรณชนะบุรี
นายจตุรงค3 สุขแกว
และคณะกรรมการ

ดวงขวัญ สุพรรณชนะบุรี
นายจตุรงค3 สุขแกว
และคณะกรรมการ

ดวงขวัญ สุพรรณชนะบุรี
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5. รายละเอียดการใชงบประมาณ
5.1 ใชงบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ งบดําเนินงาน จํานวน 100,000 บาท
5.2 ใชงบประมาณจากการลงทะเบียนของผูเขารับการฝTกอบรม
จํานวน 39,600 บาท
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 139,600 บาท
ที่

กิจกรรม/รายการ

ขั้นพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล
1 ประชุมคณะกรรมการ 12 คน 2 วัน
-ค1าอาหารกลางวัน อาหารว1างและเครื่องดื่ม
(12 คน X 150 บาท X 2 วัน)
2 ดําเนินการฝTกอบรม 2 วัน ประกอบดวย
ขาราชการครู 198 คน, คณะกรรมการ 12
คน วิทยากร 2 คน ,ประธานพิธีเปVด 1 คน
รวม 213 คน
-ค1าอาหารกลางวัน
( 213 คน X 90 บาท X 2 มื้อ)
-ค1าอาหารว1างและเครื่องดื่ม
( 213 คน X 30 บาท X 4 มื้อ)
-ค1าตอบแทนวิทยากร 14 ชม.ๆละ1,200 บาท
-ค1าพาหนะเดินทางวิทยากร
(ค1าโดยสารเครื่องบิน,ค1าจางไป-กลับ)
-ค1าชดเชยน้ํามัน รับส1งวิทยากร
( 150 กม.ๆละ 4 บาท ไป-กลับ)
-ค1าชดเชยน้ํามันสําหรับคณะกรรมการ ,
เจาหนาที่ 12 คน
( 600 กม.ๆละ 4 บาท ไป-กลับ)
-ค1าใชจ1ายในการติดต1อสื่อสารงานโครงการ
- ค1าจัดทําเอกสารประกอบการประชุม
( 213 เล1ม X 160 บาท)
-ค1าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ3
- ค1ากระเปWา( 213 ใบ ๆละ 30 บาท)
- ค1าวุฒิบัตร( 198 ใบๆละ 15 บาท)
- ค1าตกแต1งสถานที่
รวมทั้งสิ้น

ตอบแทน

เงินงบประมาณ
ใชสอย วัสดุ

เงินนอก

รวม

งบประมาณ

3,600

3,600

3,600

38,340

38,340

38,340

25,560

25,560

25,560

7,000

8,400
7,000

8,400
7,000

1,200

1,200

1,200

2,400

2,400

2,400

1,000

1,000

1,000
33,210

8,400

33,210
7,530
2,970
8,400

รวม

7,530
2,970

2,000
2,000
81,100 10,500 100,000

7,530
2,970
6,390 6,390
2,000
39,600 139,600

หมายเหตุ ขอถัวจ1ายทุกรายการ
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6. การวัดและประเมินผล
ที่
1
2

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

วิธีการวัดและประเมินผล

เครื่องมือที่ใช

รอยละ 100 ของผูเขาร1วมอบรมมี่ความรู

ติดตามประเมินผลโดยใช แบบสอบถาม

ความเขาใจเกี่ยวกับเนื้อหาที่ฝTกอบรม

แบบประเมิน ,ตรวจสอบ

ระดับความสําเร็จในการประเมินผล

การดําเนินงานจริง

โครงการ
7. ผลที่คาดว(าจะไดรับ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีผลการบริหารจัดการระบบบริหารงานบุคคลใน
สถานศึกษาที่มีคุณภาพและเป?นไปตามมาตรฐานที่กําหนด

ผูเสนอโครงการ
( นางดวงขวัญ สุพรรณชนะบุรี )
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ

ผูเห็นชอบโครงการ
(นายพรศักดิ์ จินา)
รองผูอํานวยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

ผูอนุมัติโครงการ
(นายจําเริญ รัตนบุรี)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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โครงการ
แผนงบประมาณ
สนองกลยุทธ สพฐ.
สนองกลยุทธ สพม.12
สนองจุดเนน สพม.12
หน(วยงานที่รับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

เสริมสรางวินัยในสถานศึกษา
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ขอ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ขอ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบใหสามารถจัดกิจกรรม
การเรียนรูไดอย1างมีประสิทธิภาพ
ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนาองค3ความรู และสมรรถนะของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สู1มืออาชีพ มีผลงานเชิงประจักษ3 ไดรับการยกย1องเชิดชูเกียรติ
อย1างเหมาะสม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 กลุ1มบริหารงานบุคคล
1.นายโสภณ บรรจงเมือง
2.นางดวงขวัญ สุพรรณชนะบุรี
โครงการใหม1
มกราคม – สิงหาคม 2558

1.หลักการและเหตุผล
วินัยขาราชการครู ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
คือ แบบแผนความประพฤติที่กําหนดใหผูประกอบวิชาชีพครูใชในการควบคุมตนเองควบคุมผูใตบังคับบัญชาให
ประพฤติปฏิบัติดีละเวนการประพฤติปฏิบัติในทางที่มิชอบละมีบทกําหนดโทษไวชัดเจนดังนั้นผูประกอบวิชาชีพครูทุก
คนควรไดรั บรู และรั บ ทราบเพื่ อ ถื อเป? นแนวปฏิ บั ติตนปฏิ บั ติง านใหอยู1 ในระเบี ยบวิ นัยที่ กํ า หนดจึ ง ใหมี โ ครงการ
เสริมสรางวินัยในสถานศึกษา
2.วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูเขาร1วมอบรม มีความรูเกี่ยว วินัยและการรักษาวินัยของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
2. เพื่อใหขาราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย3และสุจริต ก1อใหเกิด
ประโยชน3แก1ประเทศชาติเป?นสูงสุด
3.เป7าหมาย
3.1 ดานปริมาณ
ฝTกอบรม เสริมสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ใหแก1ขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนละ 1 คน จํานวน 198 คน เวลา 1 วัน
3.2 ดานคุณภาพ
ผูเขารับการฝTกอบรม ประพฤติปฏิบัติตนอยู1ในระเบียบวินัย และจรรยาบรรณวิชาชีพครู
เป?นตัวอย1างที่ดีแก1นักเรียนและประชาชน

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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4. การดําเนินงาน
ที่

กิจกรรม/ขั้นตอน

ระยะเวลาดําเนินงาน

1
2
3

จัดทําโครงการ
ขออนุมัติโครงการ
ดําเนินงานตามโครงการ
- จัดทําหลักสูตร
- ดําเนินการอบรม
ประเมินผลโครงการ/รายงานโครงการ

ธันวาคม 2557
ธันวาคม 2557
มีนาคม 2558

ดวงขวัญ สุพรรณชนะบุรี
ดวงขวัญ สุพรรณชนะบุรี
ดวงขวัญ สุพรรณชนะบุรี
นายโสภณ บรรจงเมือง

สิงหาคม 2558

ดวงขวัญและคณะทํางาน

4

ผูรับผิดชอบ

5. รายละเอียดการใชงบประมาณ
ใชงบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา งบดําเนินงาน จํานวน 70,000 บาท
ที่

กิจกรรม/รายการ

1 ประชุมคณะกรรมการ 15 คน 1 วัน
-ค1าอาหารกลางวัน อาหารว1างและเครื่องดื่ม
(15 คน X 150 บาท)
2 อบรมขาราชการครูฯ 300 คน 1 วัน
-ค1าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆละ 90 บาท
(300 คน X 90 บาท)
- ค1าอาหารว1างและเครื่องดื่ม 2 มื้อๆ ละ 30 บาท
(300 คน X 30 บาท X 2 มื้อ )
- ค1าเอกสารประกอบการประชุม
-ค1าตอบแทนวิทยากร 7 ชั่ว โมงๆละ1,200 บาท
- ค1าพาหนะวิทยากร(เครื่องบิน ไป-กลับ)
- ค1าที่พักวิทยากร 1 คืน
- ค1าวัสดุ อุปกรณ3/ค1าชดเชยน้ํามัน
- ค1าใชจ1ายในการติดต1อสื่อสารงานโครงการ
รวม

เงินงบประมาณ
ตอบแทน ใชสอย วัสดุ

รวม

เงินนอก
งบประมาณ

2,250

2,250

2,250

27,000

27,000

27,000

18,000

18,000

18,000

1,650

1,000

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

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

8,400 58,100

3,500 70,000

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

-

หมายเหตุ ขอถัวจ1ายทุกรายการ
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70,000

6. การประเมินผล
ที่

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

1

รอยละ 100 ของผูเขาร1วมประชุม

2

ระดับความพึงพอใจต1อการดําเนินงานโครงการ

วิธีการวัดและประเมินผล
ตอบแบบสอบถาม

เครื่องมือที่ใช
แบบลงเวลา
แบบสอบถาม

7. ผลที่คาดว(าจะไดรับ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 มีความรู
เกี่ยว วินัยและการรักษาวินัยของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ส1งผลต1อจิตสํานึกในการปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย3และสุจริต โปร1งใส
เป?นไปตามหลักธรรมาภิบาล ก1อใหเกิดประโยชน3แก1ประเทศชาติ

ผูเสนอโครงการ
( นางดวงขวัญ สุพรรณชนะบุรี )
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ

ผูเห็นชอบโครงการ
(นายพรศักดิ์ จินา)
รองผูอํานวยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

ผูอนุมัติโครงการ
(นายจําเริญ รัตนบุรี)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
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โครงการ
แผนงบประมาณ
สนองกลยุทธ สพฐ.
สนองกลยุทธ สพม.12
สนองจุดเนน สพม.12
หน(วยงานที่รับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการควบคุมภายในของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 12
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ขอ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ขอ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบใหสามารถจัดกิจกรรม
การเรียนรูไดอย1างมีประสิทธิภาพ
ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนาองค3ความรู และสมรรถนะของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สู1มืออาชีพ มีผลงานเชิงประจักษ3 ไดรับการยกย1องเชิดชูเกียรติ
อย1างเหมาะสม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 กลุ1มอํานวยการ
1. นางศรีสมร ชัยมุสิก
2. นางสุจารี สินภิบาล
ต1อเนื่อง
ธันวาคม 2557 – พฤษภาคม 2558

1. หลักการและเหตุผล
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ1นดินว1าดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
2544 กําหนดใหส1วนราชการจัดวางระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานการควบคุมภายในของสํานักงานการตรวจ
เงินแผ1นดิน และใหทําการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในพรอมรายงานการควบคุมภายในต1อคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ1นดิน ผูกํากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในอย1างนอยปXงบประมาณละหนึ่ง
ครั้ง และในปXงบประมาณ 2553 สํานักงานการตรวจเงินแผ1นดินไดกําหนดแนวทาง : การจัดวางระบบควบคุมภายใน
และการประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบสํานักงานการตรวจเงินแผ1นดินขึ้นใหม1โดยมีการปรับปรุงเนื้อหาการ
จัดวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในบางส1วนรวมทั้งปรับลดแบบฟอร3มและรูปแบบการ
จัดทํารายงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ไดเห็นความสําคัญและตระหนักในการวางระบบ
ควบคุมภายในของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ไดกําหนดใหมีการติดตามกํากับดูแลการดําเนินงานให
เป?นไปตามแผนและเป[าหมายอย1างมีประสิทธิภาพ ในระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมกับสภาวะแวดลอม พรอมทั้งปรับปรุง
ระบบควบคุ ม ภายในใหเหมาะสมและเพีย งพอต1 อ การดํ า เนิ นงานใหบรรลุ วัต ถุ ป ระสงค3 อ ย1 า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล จึงไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการควบคุมภายในของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหบุคลากรในสังกัดมีความตระหนักในการวางระบบควบคุมภายในของหน1วยงาน
2.2 เพื่อจัดวางระบบควบคุมภายในอย1างมีประสิทธิภาพ
2.3 เพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานในองค3กร
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3. เป7าหมาย
3.1 ดานปริมาณ
บุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 และเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในสถานศึกษา
จํานวน 120 คน
3.2 ดานคุณภาพ
3.1 เพื่อใหบุคลากรและเจาหนาที่ในสังกัดมีความตระหนักและใหความสําคัญเกี่ยวกับระบบการ
ควบคุมภายในของหน1วยงาน
3.2 เพื่อใหบุคลากรและเจาหนาที่ในสังกัดมีความเขาใจและสามารถจัดวางระบบการควบคุม
ภายในไดอย1างมีประสิทธิภาพ
3.3 เพื่อใหบุคลากรและเจาหนาที่ในสังกัดสามารถนําระบบการควบคุมภายในไปใชเพื่อลดความ
เสี่ยงในการปฏิบัติงานในองค3กร
4. การดําเนินงาน
ที่
กิจกรรม/ขั้นตอน
1 จัดทํารายละเอียดและขออนุมัติโครงการ
2 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดําเนินงาน
3 จัดประชุม
4 รายงานผลหลังการดําเนินการ

ระยะเวลาดําเนินงาน
ธันวาคม 2557
กุมภาพันธ3 2558
มีนาคม – เมษายน 2558
พฤษภาคม 2558

ผูรับผิดชอบ
กลุ1มอํานวยการ

5. รายละเอียดการใชงบประมาณ
ใชงบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา งบดําเนินงาน จํานวน 50,000 บาท
กิจกรรม/รายการ

ตอบแทน

เงินนอก
งบประมาณ

เงินงบประมาณ
ใชสอย
วัสดุ

รวม

21,600

21,600

21,600

14,400

14,400

14,400

14,000

14,000

14,000

14,000

50,000

50,000

รวม

ประชุมระบบการควบคุมภายใน
- ค1าอาหารกลางวัน
(120 คนX90 บาทX1 มื้อX2 วัน)
- ค1าอาหารกลางวัน
(120 คนX30 บาทX2 มื้อX2 วัน)
ค1าวัสดุ
รวม

36,000

หมายเหตุ ขอถัวจ1ายทุกรายการ
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6. การวัดและประเมินผล
ที่

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการวัดและประเมินผล
บุคลากรและเจาหนาที่ในสังกัด จํานวน 120 คน
- แบบสอบถาม
มีความเขาใจและสามารถนําไปใชใหเกิดประสิทธิภาพ
ช1วยลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานในองค3กร

เครื่องมือที่ใช
- แบบสอบถาม

7. ผลที่คาดว(าจะไดรับ
7.1 บุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 และเจาหนาที่ที่รับผิดชอบใน
สถานศึกษา ไดเขาร1วมประชุมรอยละ 90
7.2 บุคลากรและเจาหนาที่ในสังกัดมีความตระหนักและใหความสําคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุม
ภายในของหน1วยงาน
7.3 บุคลากรและเจาหนาที่ในสังกัดมีความเขาใจและสามารถจัดวางระบบการควบคุมภายในได
อย1างมีประสิทธิภาพ
7.4 บุคลากรและเจาหนาที่ในสังกัดสามารถนําระบบการควบคุมภายในไปใชเพื่อลดความเสี่ยงในการ
ปฏิบัติงานในองค3กร

ผูเสนอโครงการ
(นางสุจารี สินภิบาล)
นักจัดการงานทั่วไป ชํานาญการพิเศษ
ผูเห็นชอบโครงการ
(นายสุทัศน3 แกวพูล)
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

ผูอนุมัติโครงการ
(นายจําเริญ รัตนบุรี)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
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โครงการ
แผนงบประมาณ
สนองกลยุทธ สพฐ.
สนองกลยุทธ สพม.12
สนองจุดเนน สพม.12
หน(วยงานที่รับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ขอ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ขอ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบใหสามารถจัดกิจกรรม
การเรียนรูไดอย1างมีประสิทธิภาพ
ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนาองค3ความรู และสมรรถนะของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สู1มืออาชีพ มีผลงานเชิงประจักษ3 ไดรับการยกย1องเชิดชูเกียรติ
อย1างเหมาะสม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 กลุ1มอํานวยการ
1. นางศรีสมร ชัยมุสิก
2. นางฉวีวรรณ เรืองเกิด
โครงการใหม1
ธันวาคม 2557 – มิถุนายน 2558

1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห1งชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ตามหมวด 5
มาตรา 39 ใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการ
บริหารงานบุคคลและดานการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ประกอบ
กับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 15 ใหคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานมีหนาที่เสนอนโยบายแผนพัฒนามาตรฐาน
และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห1งชาติ และแผนการศึกษาแห1งชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเสนอแนะในการออกระเบียบหลักเกณฑ3 และประกาศที่เกี่ยวกับการ
บริหารงานของสํานักงาน
เพื่อใหสอดคลองและเหมาะสมกับสถานการณ3ปQจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงในหลายดาน
ทั้งดานบริบทและปQจจัย
2 วัตถุประสงค
2.1 เพื่อการบริหารจัดการองค3การสู1ความเป?นเลิศ
2.2 เพื่อการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
2.3 เพื่อผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
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3 เป7าหมาย
3.1 ดานปริมาณ
บุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จํานวน 60 คน เขาร1วมประชุม
เชิงปฏิบัติการฯ รอยละ 80
3.2 ดานคุณภาพ
3.2.1 เพื่อใหบุคลากรในสังกัดมีความรูความเขาใจในการบริหารจัดการองค3การสู1ความเป?นเลิศ
3.2.2 เพื่อใหบุคลากรในสังกัดมีความรูความเขาใจในการบริหารและการจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ
3.2.3 เพื่อใหบุคลากรในสังกัดมีความรูความเขาใจสามารถนําผลการบริหารและการจัด
การศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไปปรับปรุง พัฒนาและประยุกต3ใชใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุดแก1องค3การ
4.การดําเนินงาน
ที่
ขั้นตอน/กิจกรรม
1 วางแผนและกําหนดปฏิทินการดําเนินงาน
2 แต1งตั้งคณะกรรมการและประชุมคณะกรรมการ
3 ดําเนินการประชุม
4 การรายงานผลการดําเนินงาน

วันเดือนปX
ธันวาคม 2557
กุมภาพันธ3 2558
มีนาคม 2558
มิถุนายน 2558

ผูรับผิดชอบ
กลุ1มอํานวยการ
กลุ1มอํานวยการ
กลุ1มอํานวยการ
กลุ1มอํานวยการ

5. รายละเอียดการใชงบประมาณ
ใชงบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ งบดําเนินงาน จํานวน 25,000 บาท
เงินนอก
งบประมาณ

เงินงบประมาณ
ใชสอย
วัสดุ

รวม

(60 คนX90 บาทX1 มื้อX2 วัน)

10,800

10,800

10,800

- ค1าอาหารกลางวัน
(60 คนX30 บาทX2 มื้อX2 วัน)

7,200

7,200

7,200

7,000

7,000

7,000

7,000

25,000

25,000

กิจกรรม/รายการ

ตอบแทน

รวม

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
- ค1าอาหารกลางวัน

- ค1าวัสดุ
รวม

18,000

หมายเหตุ ขอถัวจ1ายทุกรายการ
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6. การวัดและประเมินผล
ที่
1
2

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช
บุคลากรในสังกัดเขาร1วมประชุมเชิงปฏิบัติการ รอยละ 80 - บัญชีลงเวลา
- บัญชีลงเวลา
บุคลากรในสังกัดมีความรูความเขาใจในการพัฒนาระบบ - แบบสอบถาม
- แบบสอบถาม
การบริหารจัดการในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12 สามารถนําไปใชใหเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุดแก1องค3การ

7. ผลที่คาดว(าจะไดรับ
7.1 บุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 รอยละ 80 เขาร1วมประชุมเชิงฏิบัติการฯ
7.2 บุคลากรในสังกัดมีความรูความเขาใจในการบริหารจัดการองค3การสู1ความเป?นเลิศ
7.3 บุคลากรในสังกัดมีความรูความเขาใจในการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
7.4 บุคลากรในสังกัดมีความรูความเขาใจสามารถนําผลการบริหารและการจัดการศึกษาของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไปปรับปรุง พัฒนาและประยุกต3ใชใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดแก1องค3การ

ผูเสนอโครงการ
(นางฉวีวรรณ เรืองเกิด)
เจาพนักงาน ชํานาญงาน

ผูเห็นชอบโครงการ
(นายสุทัศน3 แกวพูล)
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

ผูอนุมัติโครงการ
(นายจําเริญ รัตนบุรี)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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โครงการ
แผนงบประมาณ
สนองกลยุทธ สพฐ.
สนองกลยุทธ สพม.12
สนองจุดเนน สพม.12
หน(วยงานที่รับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดําเนินงาน

พัฒนาการจัดทําขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ขอ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ขอ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบใหสามารถจัดกิจกรรม
การเรียนรูไดอย1างมีประสิทธิภาพ
ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนาองค3ความรู และสมรรถนะของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สู1มืออาชีพ มีผลงานเชิงประจักษ3 ไดรับการยกย1องเชิดชูเกียรติ
อย1างเหมาะสม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 กลุ1มนโยบายและแผน
1. นางมันทนา รัตนะรัต 2. นางสาวธิดารัตน3 ทวีทอง
ต1อเนื่อง
เมษายน - กันยายน 2558

1. หลักการและเหตุผล
กลุ1มนโยบายและแผน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 มีภารกิจในการบริหารจัดการ
ขอมูลสารสนเทศ ประสานงาน ติดตามและตรวจสอบการจัดทําขอมูลของสถานศึกษาในสังกัด โดยใชระบบฐานขอมูล
สารสนเทศทางการศึกษา Data Management Center , ระบบฐานขอมูลสิ่งก1อสรางB-obec , ระบบสารสนเทศEMIS
และการศึกษาเพื่อปวงชนEFA ในการจัดเก็บขอมูลผ1านเครือข1ายอินเตอร3เน็ต เพื่อเป?นฐานขอมูลกลางของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึก ษาขั้ นพื้นฐานที่ สามารถนํ า ไปใชในการวางแผนพั ฒ นาการศึกษา การจั ดตั้ง และการจั ดสรร
งบประมาณ
ดัง นั้ น เพื่ อใหการดํ า เนิ นการจั ด เก็ บ ขอมู ล เป?น ไปอย1 า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และเป? นไปตามนโยบาย
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรองรับการดําเนินงานตามตัวชี้วัดดานขอมูล กพร. สํานักงานเขต
พื้นที่ การศึ กษามั ธยมศึ กษา เขต 12 จึ งไดจั ดทํ า โครงการพั ฒนาการจัดทํา ขอมูลสารสนเทศทางการศึก ษาขึ้นและ
สามารถใชโปรแกรมในการจัดเก็บขอมูลไดอย1างถูกตอง มีประสิทธิภาพ และทันกําหนดเวลา
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อพัฒนาบุคลากรระดับสถานศึกษา ใหมีความรูความสามารถในการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศได
อย1างมีประสิทธิภาพ
2.2 เพื่อใหไดมาซึ่ ง ขอมู ลที่ ครบถวน ถู ก ตอง ทั นเวลา เพื่อใชในการวางแผน การบริห ารจั ดการ
การศึกษา การจัดตั้ง และจัดสรรงบประมาณ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 และสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.3 เพื่อการเผยแพร1ประชาสัมพันธ3 และเป?นเครื่องมือสําหรับบุคคลทั่วไป เช1น นักวิจัย นักวิชาการ
หรือนักการศึกษา ใชประโยชน3เกี่ยวกับการทํางานทางวิชาการ ช1วยในการตัดสินใจที่มีเหตุผล เพื่อประโยชน3ต1อการ
พัฒนาศึกษา
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3. เป7าหมาย
3.1 ดานปริมาณ
บุคลากรที่รับผิดชอบงานขอมูลสารสนเทศ ระดับสถานศึกษา จํานวน 99 โรงเรียน (โรงเรียนละ 2 คน)
3.2 ดานคุณภาพ
3.2.1 บุคลากรที่รับผิดชอบงานขอมูลสารสนเทศ ระดับสถานศึกษา มีความรู ความสามารถในการใช
โปรแกรมต1างๆ จัดทําขอมูล
3.2.2 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
และโรงเรียน มีขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ
3.2.3 หน1วยงานอื่น บุคคลทั่วไป สามารถนําขอมูลที่เผยแพร1ไปใชประโยชน3ตามความตองการ
4. การดําเนินการ
ที่
1
2
3
4

กิจกรรม/ขั้นตอน
ระยะเวลาดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ
ประชุมคณะทํางาน
เมษายน 2558
น.ส.ธิดารัตน3 ทวีทอง
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯใหแก1บุคลากร
พฤษภาคม 2558
และคณะทํางาน
ผูรับผิดชอบงานสารสนเทศ ระดับสถานศึกษา
ตรวจสอบ ติดตาม รวบรวมหลักฐาน
มิถุนายน 2558
จัดทําเอกสารขอมูลสารสนเทศ ปXการศึกษา 2558 กรกฎาคม – กันยายน
2558

5. รายละเอียดการใชงบประมาณ
ใชงบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา งบดําเนินงาน จํานวน 50,000 บาท
ที่
1

2

กิจกรรม/รายการ

ตอบแทน

ประชุมคณะทํางานฯ
- ค1าอาหารว1างเครื่องดื่มและ
อาหารกลางวันผูเขาอบรมและ
คณะทํางาน
(25 คน x 150 บาท )
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
โรงเรียนละ 1 คน
- ค1าอาหารว1างเครื่องดื่มและ
อาหารกลางวันผูเขาอบรมและ
คณะทํางาน
(124 คน x 150 บาท)

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

เงินงบประมาณ
ใชสอย วัสดุ

รวม

3,750

3,750

3,750

18,600

18,600

18,600

เงินนอก
งบประมาณ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

รวม

หน)า 74

ที่

กิจกรรม/รายการ

3

ค1าจัดทําเอกสารประกอบการ
ประชุม
(124 เล1ม x 100 บาท)
ค1าวัสดุโครงการ
ประชุมสรุปผลการอบรมฯ
- ค1าอาหารว1างเครื่องดื่มและ
อาหารกลางวันผูเขาอบรมและ
คณะทํางาน
(10 คน x 150 บาท )
ประชุมตรวจสอบขอมูล 10 มิ.ย.
และจัดทําสารสนเทศ จํานวน 3 วัน
- ค1าอาหารว1างเครื่องดื่มและ
อาหารกลางวันผูเขาอบรมและ
คณะทํางาน
(8 คน x 150 บาทx 3 วัน )
ประชุมตรวจสอบขอมูลสิ่งก1อสราง
และจัดทําสารสนเทศ จํานวน 3 วัน
- ค1าอาหารว1างเครื่องดื่มและ
อาหารกลางวันผูเขาอบรมและ
คณะทํางาน
(8 คน x 150 บาท x 3 วัน)
ประชุมตรวจสอบขอมูล EMIS และ
จัดทําสารสนเทศ จํานวน 3 วัน
- ค1าอาหารว1างเครื่องดื่มและ
อาหารกลางวันผูเขาอบรมและ
คณะทํางาน
(8 คน x 150 บาท x 3 วัน)

4
5

6

7

8

ตอบแทน

รวม

เงินงบประมาณ
ใชสอย วัสดุ
12,400
2,950

รวม
12,400

เงินนอก
งบประมาณ

รวม
12,400

2,950

2,950

1,500

1,500

1,500

3,600

3,600

3,600

3,600

3,600

3,600

3,600

3,600

3,600

50,000

50,000

47,050 2,950

หมายเหตุ ขอถัวจ1ายทุกรายการ
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6. การวัดและประเมินผล
ที่
1
2

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือที่ใช
- โปรแกรมตรวจสอบขอมูล
บุคลากรผูรับผิดชอบงานสารสนเทศ ระดั บ การรายงานขอมูล
สถานศึ ก ษา สามารถใชโปรแกรมจั ด เก็ บ
ขอมูลไดอย1างมีประสิทธิภาพ
สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา ตรวจสอบ
- เอกสารขอมูลสารสนเทศ
เขต 12 มี ข อมู ล สารสนเทศเพื่ อ ใชในการ
บริหารจัดการไดอย1างมีประสิทธิภาพ

7. ผลที่คาดว1าจะไดรับ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีขอมูลสารสนเทศใชในการบริหารจัดการอย1างมี
ประสิทธิภาพ

ผูเสนอโครงการ
(นางสาวธิดารัตน3 ทวีทอง)
ลูกจาง ปฏิบัติงานกลุ1มนโยบายและแผน

ผูเห็นชอบโครงการ
(นายไกรสิทธิ์ เลิศไกร)
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

ผูอนุมัติโครงการ
(นายจําเริญ รัตนบุรี)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

หน)า 76

โครงการ
แผนงบประมาณ
สนองกลยุทธ สพฐ.
สนองกลยุทธ สพม.12
สนองจุดเนน สพม.12
หน(วยงานที่รับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

พัฒนาบุคลากรดานการบริหารงานการเงิน บัญชี และการบริหารสินทรัพย3
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการคุณภาพศึกษา
ขอ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ขอ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบใหสามารถจัดกิจกรรม
การเรียนรูไดอย1างมีประสิทธิภาพ
ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนาองค3ความรู และสมรรถนะของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สู1มืออาชีพ มีผลงานเชิงประจักษ3 ไดรับการยกย1องเชิดชูเกียรติ
อย1างเหมาะสม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 กลุ1มบริหารงานการเงินและสินทรัพย3
1. นายจตุรงค3 สุขแกว
2. นางเนตรชนก ศรีรัตน3
ต1อเนื่อง
เมษายน – สิงหาคม 2558

1. หลักการและเหตุผล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 เป?นส1วนราชการที่มีหนาที่กํากับ ดูแล และ
สนับสนุนส1งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อใหสถานศึกษาไดปรับปรุงพัฒนา
การศึกษาไดตามมาตรฐานการศึกษา และสามารถบริหารจัดการภารกิจของสถานศึกษาไดอย1างมีประสิทธิภาพ
เกิดประโยชน3สูงสุด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีโรงเรียนในสังกัด จํานวน 99 โรง มีโรงเรียน
ในสังกัด เป?นหน1วยเบิกจ1าย จํานวน 9 โรง ซึ่งหน1วยเบิกจ1ายดังกล1าวมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรบ1อย เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
ขาดความรู ความเขาใจที่ถูกตอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีหนาที่ตองกํากับ ดูแล และส1งเสริม สนับสนุน ใหโรงเรียน
บริหารภารกิจไดถูกตอง ตามระเบี ยบที่ เกี่ยวของ จึงไดจั ดทําโครงการอบรมเพื่อใหความรูแก1 บุคลากรในสังกัด ในการ
บริหารจัดการทางการเงิน การบัญชี และการบริหารสินทรัพย3 เพื่อใหดําเนินการไดถูกตอง เกิดประโยชน3สูงสุด มีความ
โปร1งใส สามารถตรวจสอบได ตามพระราชกฤษฎีกาว1าดวยหลักเกณฑ3และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อพัฒนา ใหความรูเกี่ยวการดําเนินการเกี่ยวระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติที่ถูกตอง
แก1รองผูอํานวยการโรงเรียนที่รับผิดชอบดานงบประมาณ และเจาหนาที่พัสดุโรงเรียน และบุคลากรกลุ1มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย3
2.2 เพื่อพัฒนา แนวปฏิบัติการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ใหถูกตอง ตามระเบียบและเป?นแนว
ปฏิบัติเดียวกัน
3. เป7าหมาย
3.1 ดานปริมาณ
3.1.1 บุคลากรกลุ1มบริหารงานการเงินและสินทรัพย3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 12 จํานวน 10 คน
3.1.2 เจาหนาที่การเงิน และพัสดุ โรงเรียนในสังกัด โรงเรียนละ 2 คน จํานวน 198 คน
3.1.3 ผูอํานวยการหรือรองผูอํานวยการที่รับผิดชอบดานบริหารงบประมาณโรงเรียนในสังกัด
จํานวน 99 คน
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3.2 ดานคุณภาพ
3.2.1 เจาหนาที่การเงิน และพัสดุ โรงเรียนดําเนินการไดถูกตองตามระเบียบที่เกี่ยวของ
3.2.2 การบริหารงานการเงิน และสินทรัพย3 ของโรงเรียนในสังกัดเป?นไปอย1างถูกตองโปร1งใส
สามารถตรวจสอบได
4. การดําเนินงาน
ที่
1
2
3
4

กิจกรรม/ขั้นตอน
ประชุมคณะทํางาน
ประสานวิทยากร
อบรมระเบียบที่เกี่ยวของ
สรุป/รายงานผล

ระยะเวลาดําเนินการ
พฤษภาคม 2558
พฤษภาคม 2558
มิถุนายน 2558
สิงหาคม 2558

ผูรับผิดชอบ
กลุ1มบริหารการเงินฯ
นางเนตรชนก ศรีรัตน3
กลุ1มบริหารการเงินฯ
กลุ1มบริหารการเงินฯ

5. รายละเอียดการใชงบประมาณ
ใชงบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา งบดําเนินงาน จํานวน 85,000 บาท
ที่
1

2

กิจกรรม/รายการ
ประชุมคณะทํางาน/กําหนดหลักสูตร
-ค1าอาหารว1างและเครื่องดื่ม
(10 คน x30 บาท x 2 มื้อ)
-ค1าอาหารกลางวัน
(10 คน x90 บาท x 1 มื้อ)
ค(าใชจ(ายในการอบรม
-ค1าอาหารว1างและเครื่องดื่ม
(จํานวน 307 คน x 30 บาท x 2 มื้อ)
-ค1าอาหารกลางวัน
(จํานวน 307 คน x 90 บาท x 1 มื้อ)
-ค1าตอบแทนวิทยากร
( 2 คน x 1,200 บาท x 7 ช.ม.)
-ค1าที่พัก จํานวน 2 คืน จํานวน 2 คน
คืนละ 1,400 บาท
- ค1าพาหนะวิทยากร 2 คน
- ค1าถ1ายเอกสาร
รวม

ตอบแทน

เงินงบประมาณ
ใชสอย วัสดุ

เงินนอก
งบประมาณ

รวม

600

600

600

900

900

900

18,420

18,420

18,420

27,630

27,630

27,630

16,800

16,800

5,600

5,600

5,600

10,000

10,000
5,050 5,050

10,000
5,050

63,150

5,050 85,000

16,800

16,800

รวม

-

85,000

หมายเหตุ ขอถัวจ1ายทุกรายการ
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6. การวัดผลและประเมินผล
ที่
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือ
1. รอยละ 90 ของผูเขารับการอบรมมีความรูความ
ตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานการ
เขาใจระเบียบเกี่ยวกับการเงิน และพัสดุสามารถ
เบิกจ1าย
ปฏิบัติไดถูกตองตามระเบียบกําหนด
2. รอยละ 90 ของผูเขารับการอบรม
ตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานการ
สามารถบริหารงบประมาณ และเบิกจ1ายเงินได
เบิกจ1าย
อย1างถูกตองตามระเบียบ กฎหมายที่กําหนด
7. ผลที่คาดว(าจะไดรับ
7.1 เจาหนาที่การเงินและพัสดุโรงเรียนไดรับการพัฒนา และสามารถปฏิบัติงานถูกตองตามระเบียบ
ที่กําหนด มีความคุมค1า เกิดประโยชน3ต1อประเทศโดยรวม
7.2 ผูบริหารโรงเรียนบริหารงบประมาณไดอย1างมีประสิทธิภาพ

ผูเสนอโครงการ
(นางเนตรชนก ศรีรัตน3)
ผูอํานวยการกลุ1มบริหารงานการเงินและสินทรัพย3

ผูเห็นชอบโครงการ
(นายจตุรงค3 สุขแกว)
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ช1วยราชการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

ผูอนุมัติโครงการ
(นายจําเริญ รัตนบุรี)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
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โครงการ
แผนงบประมาณ
สนองกลยุทธ สพฐ.
สนองกลยุทธ สพม.12
สนองจุดเนน สพม.12
หน(วยงานที่รับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

พัฒนาระบบการเบิกจ1ายเงินเดือนขาราชการและบุคลากรในสังกัดโดยใชโปรแกรม
e-money
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ขอ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ขอ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบใหสามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนรูไดอย1างมีประสิทธิภาพ
ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนาองค3ความรู และสมรรถนะของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สู1มืออาชีพ มีผลงานเชิงประจักษ3 ไดรับการยกย1องเชิดชูเกียรติ
อย1างเหมาะสม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
1. กลุ1มบริหารงานการเงินและสินทรัพย3 2. ศูนย3เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1. นายจตุรงค3 สุขแกว 2. นางเนตรชนก ศรีรัตน3 3. นายไตรรงค3 สาดแว
โครงการใหม(
มีนาคม – มิถุนายน 2558

1.หลักการและเหตุผล
ตามพระราชกฤษฎีกา ว1าดวยหลักเกณฑ3และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ไดกําหนด
หลักเกณฑ3และวิธีการบริหารราชการ เพื่อใหเกิดการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เกิดประโยชน3สุขของประชาชน และเกิด
ผลสัมฤทธิ์ต1อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมค1าในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนไดรับการอํานวยความ
สะดวกและไดรับการตอบสนองความการ ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ทําใหผูรับบริการมีความพึงพอใจ สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จึงตองพัฒนาระบบการเบิกจ1ายเงินเดือนขาราชการและบุคลากรในสังกัด โดยใช
โปรแกรม e-money เพื่ อเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพในการเบิ กจ1 ายเงิ นเดื อนและเงินอื่น ๆ ใหสามารถเบิ กจ1 ายเงิ นไดรวดเร็ ว
ถูกตองและลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อลดขั้นตอน เวลาในการดําเนินการเบิกจ1ายเงิน
2.2 เพื่อพัฒนาระบบการเบิกจ1ายเงินเดือนเดิม โดยใชระบบโปรแกรม e-money
2.3 เพื่อใหบุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สามารถไดรับเงินเดือน
และเงินอื่น ๆ ที่จ1ายควบเงินเดือนไดรวดเร็ว และสามารถพิมพ3รายละเอียดการรับ-จ1ายไดดวยตนเอง
2.4 เพื่อจ1ายเงินใหชําระหนี้ใหบุคคลที่สาม สถาบันการเงินต1าง ๆ สามารถจ1ายไดเร็ว
2.5 เพื่อลดภาระในการเขียนเช็คสั่งจ1ายเงินใหเจาหนี้ ผูมีสิทธิ์
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3. เป7าหมาย
3.1 ดานปริมาณ
3.1.1 พัฒนาระบบอินเตอร3เน็ต เพื่อรองรับระบบโปรแกรม e – money
3.1.2 บุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จํานวน 4,000 ราย
สามารถไดรับเงินเดือน และเงินอื่น ๆ ที่จ1ายควบเงินเดือนไดรวดเร็ว และสามารถพิมพ3รายละเอียดการรับ-จ1ายไดดวยตนเอง
3.1.3 เจาหนี้บุคคลที่สาม สถาบันการเงินต1าง ๆ ไดรับเงินไดรวดเร็ว
3.2 ดานคุณภาพ
3.2.1 ระบบอินเตอร3เน็ต สามารถรองรับระบบโปรแกรม e – money ได
3.2.2 ระบบโปรแกรม e – money ทําใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบลดภาระในการปฏิบัติงาน
ลดขอผิดพลาดในการคํานวณเงิน
3.2.3 ระบบโปรแกรม e – money ทําใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการเขียนเช็คสั่งจ1ายเงิน
ลดภาระในการเขียนเช็ค และในออกเช็คไดถูกตอง
4. การดําเนินงาน
ที่
1

รายละเอียดกิจกรรม
ประชุมวางแผนการดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินการ
มีนาคม 2558

2
3

มีนาคม 2558
เมษายน 2558
เมษายน 2558

4

จัดหาโปรแกรม e – money
เตรียมขอมูลเงินเดือน
ศึกษาดูงาน สพม.๑๓ การใชโปรแกรม e –
money
ติดตั้งโปรแกรม e – money

5

ทดลองใชโปรแกรม

เมษายน 2558

6

ประชุมเจาหนาที่การเงินโรงเรียน

มิถุนายน 2558

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

เมษายน 2558

ผูรับผิดชอบ
กลุ1มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย3/ศูนย3 ICT
ศูนย3 ICT
กลุ1มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย3/ศูนย3 ICT
กลุ1มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย3/ศูนย3 ICT
กลุ1มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย3/ศูนย3 ICT
กลุ1มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย3/ศูนย3 ICT
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5. รายละเอียดการใชงบประมาณ
ใชงบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา งบดําเนินงาน จํานวน 35,000 บาท
กิจกรรม/รายการ

ที่
ตอบแทน
1 ค1าอาหารประชุมคณะทํางาน
-ค1าอาหารว1างและเครื่องดื่ม
(จํานวน 15 คน x 30 บาท x 2 มื้อ)
-ค1าอาหารกลางวัน
(จํานวน 15 คน x90 บาท x 1 มื้อ)
2 ค1าใชจ1ายในการประชุม จนท.การเงินโรงเรียน
-ค1าอาหารว1างและเครื่องดื่ม
(จํานวน 120 คน x 30 บาท x 2 มื้อ)
-ค1าอาหารกลางวัน
(จํานวน 120 คนx90บาทx 1 มื้อ)
3 ค1าใชจ1ายในการศึกษาดูงาน จํานวน 15 คน
-ค1าน้ํามันเชื้อเพลิง
-ค1าอาหารว1างและเครื่องดื่ม
(จํานวน 15 คน x 50 บาท x 2 มื้อ)
-อาหารกลางวัน
(จํานวน 15 คน x 350 บาท x 2 มื้อ)
-ค1าของที่ระลึก
รวม
หมายเหตุ ขอถัวจ1ยทุกรายการ

เงินงบประมาณ
ใชสอย วัสดุ

รวม

เงินนอก
งบประมาณ

รวม

900

900

900

1,350

1,350

1,350

7,200

7,200

7,200

10,800

10,800

10,800

1,500

6,500
1,500

6,500
1,500

5,250

5,250

5,250

27,000

1,500 1,500
8,000 35,000

1,500
- 35,000

6,500

6. การวัดและประเมินผล
ที่
1
2

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
รอยละ 100 กลุ1มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย3 ติดตั้ง และใช
โปรแกรมเงินเดือนได
รอยละ 100 ของเจาหนาที่การเงิน
โรงเรียนเขาใจ และสามารถ
ดําเนินการใชโปรแกรมเงินเดือนได

วิธีการวัดและประเมินผล
ติดตั้งโปรแกรมและใช
โปรแกรม

เครื่องมือ
โปรแกรมเงินเดือน

ขาราชการครูในสังกัด
พิมพ3สลิป
เงินเดือนของตนเอง

โปรแกรมเงินเดือน

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

หน)า 82

7. ผลที่คาดว(าจะไดรับ
7.1 เจาหนาที่การเงิน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ลดขั้นตอน เวลาในการ
ดําเนินการเบิกจ1ายเงินเดือนของขาราชการ และเขียนเช็คสั่งจ1ายเจาหนี้
7.2 ขาราชการสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สามารถทราบรายละเอียด
รายการรับเงินเดือน และรายการจ1ายเงินเดือนของตนเอง และสามารถจัดพิมพ3เอกสารเพื่อใชเป?นหลักฐานได

ผูเสนอโครงการ
(นางเนตรชนก ศรีรัตน3)
ผูอํานวยการกลุ1มบริหารงานการเงินและสินทรัพย3

ผูเห็นชอบโครงการ
(นายจตุรงค3 สุขแกว)
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ช1วยราชการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

ผูอนุมัติโครงการ
(นายจําเริญ รัตนบุรี)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
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โครงการ
แผนงบประมาณ
สนองกลยุทธ สพฐ.
สนองกลยุทธ สพม.12
สนองจุดเนน สพม.12
หน(วยงานที่รับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

อบรมการจัดทําประกาศจัดซื้อจัดจางในระบบ e-GOVERNMENT
POCUREMENT (e-GP)
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ขอ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ขอ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบใหสามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนรูไดอย1างมีประสิทธิภาพ
ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนาองค3ความรู และสมรรถนะของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สู1มืออาชีพ มีผลงานเชิงประจักษ3 ไดรับการยกย1องเชิดชูเกียรติ
อย1างเหมาะสม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 กลุ1มบริหารงานการเงินและสินทรัพย3
1. นางเนตรชนก ศรีรัตน3 2.นางสาวดาวรุณี มีแสง
ต1อเนื่อง
กุมภาพันธ3 – สิงหาคม 2558

1. หลักการและเหตุผล
ดวยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง มีความมุ1งหวังใหหน1วยงานภาครัฐมีการจัดซื้อจัดจาง
ดวยความโปร1งใส คุมค1า และเกิดประโยชน3ต1อประเทศชาติโดยรวม จึงไดกําหนดใหมีการจัดทําประกาศจัดซื้อจัดจาง
ในระบบ e-GP ( e-GOVERNMENT POCUREMENT)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีโรงเรียนในสังกัด จํานวน 99 โรง ซึ่งโรงเรียน
ในสังกัดจะตองดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว1าดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไข
เพิ่มเติม เพื่อใหโรงเรียนดําเนินการจัดซื้อจัดจางไดถูกตองตามระเบียบและสามารถประกาศจัดซื้อจัดจางในระบบ
e-GP (e-GOVERNMENT POCUREMENT) ไดถูกตอง ทุกขั้นตอน ตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จึงไดจัดทําโครงการอบรมเพื่อใหความรูแก1บุคลากรในสังกัด เพื่อใหการจัดซื้อจัดจาง
มีความโปร1งใส และเกิดประโยชน3สูงสุด
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหความรูแก1บุคลากรซึ่งปฏิบัติงานในตําแหน1งหัวหนาเจาหนาที่พัสดุโรงเรียนในสังกัด
2.2 เพือ่ ใหความรูแก1บุคลากรซึ่งปฏิบัติงานในตําแหน1งเจาหนาที่พัสดุโรงเรียนในสังกัด
3. เป7าหมาย
3.1 ดานปริมาณ
3.1.1 ผูบริหารโรงเรียนหรือรองผูอํานวยการโรงเรียนหรือหัวหนาเจาหนาที่พัสดุโรงเรียนในสังกัด
จํานวน 99 โรง
3.1.2 เจาหนาที่พัสดุโรงเรียนในสังกัด จํานวน 99 โรง
3.2 ดานคุณภาพ
โรงเรียนสามารถปฏิบัติงานในระบบ e-GP ไดถูกตอง ครบทุกขั้นตอนการประกาศการบริหารพัสดุ
ของโรงเรียนในสังกัดเป?นไปอย1างถูกตองโปร1งใส สามารถตรวจสอบได
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4. การดําเนินงาน
ที่
1
2
3
4
5

กิจกรรม/ขั้นตอน
ขออนุมัติโครงการ
ประชุม/วางแผน
ประสานวิทยากร
ดําเนินการอบรม
สรุป/รายงานผล

ระยะเวลา
กุมภาพันธ3 2558
กุมภาพันธ3 2558
กุมภาพันธ3 2558
กุมภาพันธ3 2558
สิงหาคม 2558

ผูรับผิดชอบ
นางเนตรชนก ศรีรัตน3
กลุ1มบริหารการเงินฯ
นางเนตรชนก ศรีรัตน3
กลุ1มบริหารการเงินฯ
กลุ1มบริหารการเงินฯ

5. รายละเอียดการใชงบประมาณ
ใชงบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา งบดําเนินงาน จํานวน 50,000 บาท
ที่
1

2

3

รายละเอียดการใชงบประมาณ
ค1าอาหารประชุมคณะทํางานและวิทยากร
-ค1าอาหารว1างและเครื่องดื่ม
(จํานวน 10 คนx 30บาทx 2 มื้อ)
-ค1าอาหารกลางวัน
(จํานวน 10 คนx90บาทx 1 มื้อ)
ค1าอาหารผูเขาร1วมประชุมและคณะทํางาน
จํานวน 3 รุ1น ๆ ละ 86 คน
-ค1าอาหารว1างและเครื่องดื่ม
(จํานวน 258คนx 30บาทx 2 มื้อ)
-ค1าอาหารกลางวัน
(จํานวน 258 คนx90บาทx 1 มื้อ)
ค1าจางถ1ายเอกสาร เขาเล1ม จํานวน 120 เล1ม
เล1มละ 86 บาท
รวม

เงินงบประมาณ
ตอบแทน ใชสอย วัสดุ

รวม

เงินนอก
งบประมาณ

รวม

600

600

600

900

900

900

15,480

15,480

15,480

23,220

23,220

23,220

9,800

9,800

9,800 50,000

50,000

9,800
40,200

หมายเหตุ ขอถัวจ1ายทุกรายการ
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6. การวัดและประเมินผล
ที่
1

2

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
รอยละ 90 ของหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
โรงเรียนสามารถดําเนินการประกาศ
การจัดซื้อจัดจางในระบบ E-GP ได
ถูกตองทุกขั้นตอน
รอยละ 90 ของเจาหนาที่พัสดุ
โรงเรียนสามารถดําเนินการประกาศ
การจัดซื้อจัดจางในระบบ e-GP ได
ถูกตองทุกขั้นตอน

วิธีการวัดและประเมินผล
ตรวจสอบประกาศในระบบ
จัดซื้อจัดจางของ
กรมบัญชีกลาง

เครื่องมือ
ประกาศการจัดซื้อ
จัดจางในระบบ
e-GP

ตรวจสอบประกาศในระบบ ประกาศการจัดซื้อ
จัดซื้อจัดจางของ
จัดจางในระบบ
กรมบัญชีกลาง
e-GP

7. ผลที่คาดว(าจะไดรับ
7.1 การบันทึกการจัดซื้อจัดจางในระบบ e-GP ดําเนินการถูกตอง ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว1าดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
7.2 การดําเนินการจัดซื้อจัดจางมีความโปร1งใส คุมค1า เกิดประโยชน3ต1อประเทศโดยรวม

ผูเสนอโครงการ
(นางเนตรชนก ศรีรัตน3)
ผูอํานวยการกลุ1มบริหารงานการเงินและสินทรัพย3

ผูเห็นชอบโครงการ
(นายจตุรงค3 สุขแกว)
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ช1วยราชการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

ผูอนุมัติโครงการ
(นายจําเริญ รัตนบุรี)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
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กลยุทธ์ที่ 5

พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล และเน้นการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน

โครงการ
แผนงบประมาณ
สนองกลยุทธ์ สพฐ.
สนองกลยุทธ์ สพม.12
สนองจุดเน้น สพม.12
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

งานบริหารจัดการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ข้อ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ข้อ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
และเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ด้านการบริหารจัดการ ข้อ 2 เครือข่ายการบริหารจัดการศึกษามีความเข้มแข็งใน
การยกระดับคุณภาพสถานศึกษา
กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนปลาย
จังหวัดนครศรีธรรมราช /ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้
1.นายภักดี เหมทานนท์ ประธานคณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
2. ประธานและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้
โครงการใหม่
ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

1. หลักการและเหตุผล
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีอานาจหน้าที่
ในการส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น การพัฒ นาการบริ ห ารและการจัดการศึ กษาของศูน ย์พัฒ นากลุ่ ม สาระการเรียนรู้ ระดั บ
มัธยมศึกษาของจังหวัด รวมทั้งส่งเสริมให้ศูนย์พัฒนาวิช าการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาครู นักเรียนในเครือข่าย มีการ
กากับติดตามประมวลผลเพื่อการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อให้เกิดการกระตุ้นและพัฒนาให้สอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์และนโยบายที่หน่วยงานรับผิดชอบกาหนด
ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ยังมีอานาจหน้าที่ในการจัดทาข้อมูลสารสนเทศด้านวิชาการ
การสร้างภาคีเครือข่าย การเป็นศูนย์กลางในการให้บริการทางวิชาการ การนิเทศกากับ ติดตามรวมทั้งให้ความร่วมมือ
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพวิชาการของเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ แต่จากการดาเนินงานปัจจุบันยังขาดการ
เชื่อมโยงและเข้าใจในบทบาท การขับเคลื่อนหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพการศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ผ่านการพัฒนาร่วมของศูนย์พัฒนาวิชาการ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการมัธยมศึกษา จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้นเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ศูนย์พัฒนาวิชาการสามารถขับเคลื่อนองค์กร
ของแต่ล ะศูน ย์วิชา สามารถดาเนิน กิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒ นาครู พัฒนานักเรียน ในกลุ่ มสาระการเรียนรู้ที่
รับผิดชอบตามแผนงานโครงการที่ได้รับอนุมัติอันจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและประสิทธิภาพ การจัดการ
เรียนรู้ต่อไป
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการการบริหารและการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
ตามนโยบาย เป้าหมาย และแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จุดเน้นของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และความต้องการของท้องถิ่น
2.2 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้จังหวัด จัดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อ
พัฒนาครู นักเรียน ภายในเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดอื่น
ยกระดับและพัฒนา กากับ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนศูนย์พัฒนา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษา
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
3.1.1 ประชุมประธานศูนย์และเลขานุการ อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
3.1.2 จัดกิจกรรมพัฒนาคณะกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
3.2 ด้านคุณภาพ
3.2.1 ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้มีความตระหนักและเข้าใจบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกับเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา
3.2.2 ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาร่วมกับเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา
4. วิธีดาเนินการ
กิจกรรม
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ
ดาเนินการ
1.2 จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ขั้นดาเนินการ
2.1 จัดประชุมพัฒนาบทบาทการ
จัดทาแผนปฏิบัติการแต่ละศูนย์
พัฒนาวิชาการ
2.2 ดาเนินงานตามแผนงาน
โครงการ
3. ขั้นนิเทศ และประเมินผล
3.1 ปนะเมินผลการดาเนินงาน
3.2 รายงานผลการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินการ
พฤศจิกายน 2557
ธันวาคม 2557

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
ประธานและคณะกรรมการ
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการ
มัธยมศึกษา
ประธานและเลขานุการศูนย์พัฒนากลุ่ม
สาระการเรียนรู้

มีนาคม 2558
พฤษภาคม – กันยายน 2558
กันยายน 2558
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
5.1 ใช้งบประมาณจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 แผนงานขยายโอกาสและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา งบดาเนินงาน จานวน 200,000 บาท
5.2 ใช้งบอื่นๆ
จานวน 118,950 บาท
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 318,950 บาท
ที่

กิจกรรม/รายการ

1 การประชุมวางแผนการดาเนินการ
-ค่าอาหารกลางวัน
(80 คน x 90 บาท x 1มื้อ)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(80 คน x 30 บาท x 1มื้อ)
-เอกสารประกอบการประชุม
( 80 เล่ม x 20 บาท)
2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพกรรมการและเลขานุการ
การบริหารจัดการศูนย์ ๆละ 5 คน 26 ศูนย์
คณะทางาน 20คน
-ค่าอาหารกลางวัน
(150 คน x 80 บาท x 2มื้อ)
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(150 คน x 30 บาท x 2มื้อ)
-ค่าเอกสารการประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
เล่มละ 150 เล่ม x130 บาท
-ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย 2 คน
-ค่าตอบแทนวิทยากรกลุ่ม 12 คน
-ค่าตอบแทนสถานที่
-ค่าตกแต่งพิธีเปิด
-ค่าที่พักและค่าพาหนะวิทยากร
-ค่าป้ายไวนิล
-ค่าเกียรติบัตร
-ค่าวัสดุอื่นๆ
-เอกสารสรุปผลงานกลุ่มสาระการเรียนรู้
150 เล่ม เล่มละ 80 บาท

ตอบแทน

เงินงบประมาณ
ใช้สอย วัสดุ
9,600

1,600

24,000
9,000
19,500
5,000
12,000
4,000
2,000
10,000
1,000
2,250
2,000
12,000

รวม

เงินนอก
งบ
ประมาณ

รวม

9,600

9,600

1,600

1,600

24,000
9,000

24,000
9,000

19,500

19,500

5,000
12,000
4,000
2,000
10,000
1,000
2,250
2,000
12,000

5,000
12,000
4,000
2,000
10,000
1,000
2,250
2,000
12,000
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ที่

กิจกรรม/รายการ

4 ค่าดาเนินงานของศูนย์ ศูนย์ละ 5,000 บาท
จานวน 26 ศูนย์
(ประมาณการเฉลี่ยตามขนาดกลุ่มอีกครั้ง)
5 กิจกรรมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประธาน
และเลขานุการศูนย์ 52 คน 26 ศูนย์ ณ. สมป.
พื้นที่ภาคใต้ 2 วัน
รวม
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
6. การวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ระดับความสาเร็จของศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ที่มีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา

ตอบแทน

เงินงบประมาณ
ใช้สอย วัสดุ
130,000

รวม
130,000

75,000

เงินนอก
งบ
ประมาณ

รวม
130,000

75,000

75,000

21,000 269,600 28,350 318,950

318,950

วิธีการประเมิน
- เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบ
ประเมินการจัดกิจกรรม
- สรุปผลการจัดกิจกรรม

เครื่องมือประเมิน
- แบบประเมินความพึงพอใจ
- แบบรายงานการพัฒนางาน
ศูนย์วิชาการ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอานาจบทบาทหน้าที่ในการบริหาร
ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้
7.2 ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สามารถบริหารงานได้อย่างเข้มแข็งส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น
ผู้เสนอโครงการ
(นายภักดี เหมทานนท์)
ผู้อานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายพรศักดิ์ จินา )
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
ผู้อนุมัติโครงการ
(นายจาเริญ รัตนบุรี)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
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โครงการ
แผนงบประมาณ
สนองกลยุทธ์ สพฐ.
สนองกลยุทธ์ สพม.12
สนองจุดเน้น สพม.12
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

ประชุมรองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ สมป.นครศรีธรรมราช
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ข้อ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ข้อ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
และเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ด้านการบริหารจัดการ ข้อ 2 เครือข่ายการบริหารจัดการศึกษามีความเข้มแข็งใน
การยกระดับคุณภาพสถานศึกษา
กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนปลาย
จังหวัดนครศรีธรรมราช
1. ประธานคณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
มัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
2. รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการทุกโรง
โครงการใหม่
พฤศจิกายน 2557 – 30 กันยายน 2558

1. หลักการและเหตุผล
ระบบการบริหารจัดการศึกษาประเทศไทย ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยอยู่ตลอดเวลา ดังเช่นการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 นี้ การพัฒนา
งานวิชาการให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและมีมาตรฐานคุณภาพทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และให้
เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานในโรงเรียนมัธยมปี 2552 อันจะส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนได้นั้น จะต้องได้รับการ
เอาใจใส่ดูแลและส่งเสริมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในปัจจุบัน โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช มีโรงเรียน
ในสั งกั ดอยู่ ทั้ งหมด 71 โรงเรี ย น ในโอกาสนี้ ทางเครือ ข่า ยส่ งเสริม ประสิ ทธิ ภ าพการจัด การมัธ ยมศึก ษาจัง หวั ด
นครศรีธรรมราช จึงได้มีแนวทางในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหารวิชาการ เพื่อนร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนา สนับสนุนส่งเสริมในหลายรูปแบบ วิธีการ เพื่อให้รองผู้อานวยการโรงเรียนหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่งานวิชาการ ได้รับ
การพัฒนาคุณภาพให้เป็น ไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา ปี
2552 ทางโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงได้จัดทาโครงการประชุมวิชาการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง
วิชาการแก่ฝ่ายบริหารกลุ่มวิชาการทุกโรง เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการบริห ารเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งส่งผลต่อองค์กร ผู้เกี่ยวข้องและสังคมส่วนรวมต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาของกลุ่มบริหารวิชาการตาม
นโยบาย เป้าหมาย และแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จุดเน้นของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และความต้องการของท้องถิ่น
2.2 เพื่อประสานและส่งเสริมการจัดทาแม่บท (Master Plan) แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของ
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัด และกลุ่มบริหารวิชาการระดับมัธยมศึกษา
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2.3 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหารงานกลุ่มวิชาการ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารละพัฒนา
งานวิชาการ และพัฒนางานวิชาการภายในเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา
2.4 กากับ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินการเพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ในกลุ่มบริหารงานวิชาการระดับมัธยมศึกษา
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
ประชุมสัญจรผู้บริหารกลุ่มวิชาการทุกโรงเรียน ภาคเรียนละ 2 ครั้ง จานวน 4 ครั้ง
สถานที่ โรงเรียนมัธยมในจังหวัดนครศรีธรรมราช
3.2 ด้านคุณภาพ
ผู้บริหารกลุ่มบริหารวิชาการมีความตระหนักและเข้าใจบทบาทในการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาร่วมกับเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา
4. วิธีดาเนินการ
กิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินการ
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ
พฤศจิกายน 2557
ดาเนินการ
1.2 จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติ
ธันวาคม 2557
2. ขั้นดาเนินการ
2.1 จัดประชุมรองผู้บริหารกลุ่ม
มีนาคม 2558
บริหารวิชาการทุกโรง จานวน 4 ครั้ง
2.2 ดาเนินงานตามแผนงาน
พฤษภาคม – กันยายน 2558
โครงการ
3. ขั้นนิเทศ และประเมินผล
3.1 ปนะเมินผลการดาเนินงาน
กันยายน 2558
3.2 รายงานผลการดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
ประธานและคณะกรรมการ
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการ
มัธยมศึกษา
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

5.งบประมาณที่ใช้ ไม่ใช้งบประมาณ
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6. การวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
ระดับความสาเร็จของการบริหารงานวิชาการเพื่อ 1.เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบ
ยกระดับคุณภาพผู้เรียน
ประเมินการประชุม
2.สรุปผลการประชุม

เครื่องมือประเมิน
1.แบบประเมินความพึงพอใจ
2.แบบรายงานการพัฒนางาน
วิชาการ

7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 กลุ่มบริหารวิชาการได้รู้ อานาจบทบาทหน้าที่ในการบริหารงานวิชาการโรงเรียน
7.2 กลุ่มบริหารวิชาการ สามารถบริหารงานได้อย่างเข้มแข็งส่งผลให้คุณภาพของสถานศึกษาสูงขึ้น

ผู้เสนอโครงการ
(นายภักดี เหมทานนท์)
ผู้อานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายพรศักดิ์ จินา )
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
ผู้อนุมัติโครงการ
(นายจาเริญ รัตนบุรี)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
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โครงการ
แผนงบประมาณ
สนองกลยุทธ์ สพฐ.
สนองกลยุทธ์ สพม.12
สนองจุดเน้น สพม.12
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

จัดทาและการปรับปรุงทะเบียนประวัติตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียน
ประวัติอิเลคทรอนิกส์ สาหรับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ข้อ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ข้อ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
และเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ด้านการบริหารจัดการ ข้อ 3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพตามมาตรฐาน เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาลเป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นของสังคม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 กลุ่มบริหารงานบุคคล
1. นางวันเพ็ญ ดาแก้ว 2.นางสาวกฤษณา จันทร์ช่วยนา
ต่อเนื่อง
ตุลาคม 2557 – 30 มิถุนายน 2558

1. หลักการและเหตุผล
ตามมาตรา 19(17) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2557
กาหนดให้ ก.ค.ศ. มีอานาจและหน้าที่พิจารณาจัดระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนั้น
เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย สานักงาน ก.ค.ศ. จึงได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อยกระดับสมรรถนะของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลกลางด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ดังนั้น สานักงาน ก.ค.ศ. จึงได้ดาเนินโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยจัดทาระบบฐานข้อมูลทะเบียนประวัติอิเลคทรอนิกส์รายบุคคล
(Data base Management System:DBMS) ซึ่งทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่ อประโยชน์ในการใช้เป็นข้อมูลที่สาคัญ
ของการบริ หารงานบุ คคล เช่น การบรรจุ และแต่งตั้ง การย้าย การเปลี่ ยนตาแหน่ง การโอน การเลื่อนวิทยฐานะ
การเลื่อนตาแหน่ง การเลื่อนเงินเดือนและการพัฒนาข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา
เพื่อสนองนโยบายข้างต้น กลุ่มบริหารงานบุคคลสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จึง
ได้ ท าโครงการการจั ด ท าและการปรั บ ปรุ ง ทะเบี ย นประวั ติ ต ามระเบี ย บ ก.ค.ศ. ว่ า ด้ ว ยระบบทะเบี ย นประวั ติ
อิเลคทรอนิกส์สาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
โดยใช้ ฐานข้อมูล กพ.7 ผ่านเว็บไซด์ www.cmss-otcsc.com ทั้งนี้ เพื่อให้มีฐานข้อมูลบุคลากรที่ถูกต้อง ครบถ้วน
และเป็นปัจจุบัน เป็นผลให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อปรับปรุงข้อมูลปฐมภูมิของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
2.2 เพื่อใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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2.3 เพื่อใช้เป็นข้อมูลสาหรับสนับสนุนการบริหารงานบุคคลให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารงานบุคคล
2.4 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในวิธีการใช้งานทะเบียนประวัติตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยทะเบียน
ประวัติ ก.พ.7 อิเลคทรอนิกส์
2.5 เพื่อให้สามารถควบคุม ดูแล การใช้งานระบบให้กับหน่วยงานสังกัด
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
3.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับธุรการโรงเรียน ดาเนินการปรับปรุงข้อมูลในระบบทะเบียน
ประวัติอิเลคทรอนิกส์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดให้เป็นปัจจุบัน
3.1.2 เพื่อปรับปรุงระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากรทางการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ผ่านระบบ cmss
3.2 ด้านคุณภาพ
3.2.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีฐานข้อมูลทะเบียนประวัติเลคทรอนิกส์
เพื่อใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2.2 สถานศึกษา และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สามารถนาข้อมูลการ
บริหารงานบุคคลไปใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างรวดเร็ว
4. การดาเนินงาน
ที่

กิจกรรม/ขั้นตอน

ระยะเวลาดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

1 จัดทารายละเอียดและขออนุมัติโครงการ

ธันวาคม 2557

นางวันเพ็ญ ดาแก้ว,
น.ส.กฤษณา จันทร์ช่วยนา

2 แต่งตั้งคณะทางานดาเนินการประชุมชี้แจง
เจ้าหน้าที่/ตัวแทนข้าราชการครู
3 ประชุมปฏิบัติการจัดทาทะเบียนประวัติ
อิเลคทรอนิกส์
4 ข้าราชการครูและบุคลากรตรวจสอบความถูกต้อง
และตรวจสอบรับรองข้อมูล

กุมภาพันธ์ 2558

ผอ.สพม.12

พฤษภาคม 2558

คณะกรรมการ

มิถุนายน 2558

นางวันเพ็ญ ดาแก้ว,
น.ส.กฤษณา จันทร์ช่วยนา
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ใช้งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา งบดาเนินงาน จานวน 100,000 บาท
ที่

กิจกรรม/รายการ

เงินงบประมาณ
ตอบแทน

1 ประชุมคณะทางานชี้แจงการจัดทา
ทะเบียนประวัติอิเลคทรอนิกส์
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(15 คน x 30บาท x1มื้อ)
2 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาทะเบียนประวัติ
อิเลคทรอนิกส์ จานวน 2 รุ่นละ 2 วัน
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม วิทยากร/
คณะทางาน/ผู้เข้ารับการอบรม
(118 คน x 30บาท x 8มื้อ)
-ค่าอาหารวิทยากร/คณะทางาน/ผู้เข้ารับ
การอบรม
(118 คน x 90บาท x 4มื้อ)
3 ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก
4 ค่าวัสดุ/อุปกรณ์สาหรับการอบรม
รวม
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
6. การวัดและประเมินผล
ที่
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุกคน
ได้ปรับปรุงทะเบียนประวัติในระบบอิเลคทรอนิกส์ให้เป็น
ปัจจุบัน
2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีฐานข้อมูลข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่เป็นปัจจุบัน และ
สามารถใช้กับข้อมูลในทะเบียนประวัติสนับสนุนการ
บริหารงานบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ใช้สอย

วัสดุ

รวม

เงินนอก
งบประมาณ

รวม

450

450

450

42,480

42,480

42,480

28,320

28,320

28,320

22,750

22,750
6,000 6,000
6,000 100,000

22,750
6,000
100,000

94,000

วิธีการวัดและประเมินผล
- ตรวจสอบการบันทึกข้อมูล
ประวัติในทะเบียนประวัติ
ก.พ.7 อิเลคทรอนิกส์ได้อย่าง
ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
- สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12
(นครศรีธรรมราช-พัทลุง)
สามารถนาข้อมูลในทะเบียน
ประวัติไปใช้ในการบริหารงาน
บุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เครื่องมือที่ใช้
ทะเบียนประวัติ
ก.พ.7
คอมพิวเตอร์
พร้อม
อินเตอเน็ต
สาหรับบันทึก
ประวัติ
อิเลคทรอนิกส์
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 ครูธุรการโรงเรียนที่ได้รับการอบรมและพัฒนา มีความรู้ ความเข้าใจทักษะ ในการปฏิบัติงาน
และสามารถปรับปรุงทะเบียนประวัติในระบบอิเลคทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้อง
7.2 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานทะเบียนประวัติระบบอิเลคทรอนิกส์ สามารถปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันและนาข้อมูลไปใช้สนับสนุนการบริหารงานบุคคลของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้เสนอโครงการ
(นางวันเพ็ญ ดาแก้ว)
เจ้าพนักงานธุรการชานาญการ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายพรศักดิ์ จินา)
รองผู้อานวยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
ผู้อนุมัติโครงการ
(นายจาเริญ รัตนบุรี)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

หน้า 98

โครงการ
แผนงบประมาณ
สนองกลยุทธ์ สพฐ.
สนองกลยุทธ์ สพม.12
สนองจุดเน้น สพม.12
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากร
ทางการศึกษา
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ข้อ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ข้อ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
และเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ด้านการบริหารจัดการ ข้อ 3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพตามมาตรฐาน เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาลเป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นของสังคม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 กลุ่มบริหารงานบุคคล
1. นายพรศักดิ์ จินา
2. นางสาวสาคร สุภัทรประทีป
ต่อเนื่อง
กันยายน 2557 - ตุลาคม 2558

1. หลักการและเหตุผล
คนเป็นสินทรัพย์ที่มีค่ายิ่งขององค์กรและมีความจาเป็นต้องบารุงรักษาให้อยู่กับองค์กรอย่างมีความสุข
และปฏิ บั ติ ง านในหน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด พร้ อ มทั้ ง ได้ รั บ การพั ฒ นาให้ เ ป็ น ผู้ มี คุ ณ ภาพและ
เจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ความสามารถ ในด้านเทคนิควิธีปฏิบัติต่าง ๆ มี
วิสัยทัศน์ มีทัศนคติและพฤติกรรมในการทางานที่ดี การทางานที่โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม มีความรู้ด้านระเบียบ
กฎหมาย นโยบาย ซึ่งเป็นความรู้อีกส่วนหนึ่งที่จะต้อ งเติมเต็มและเตรียมพร้อมที่จะให้ทรัพยากรบุคคลเหล่านี้ได้
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง ประกอบกั บ ระเบี ย บปฏิ บั ติ ร าชการและประสิ ท ธิ ภ าพของบุ ค ลากร ช่ ว ยยกระดั บ
ความสามารถในการปฏิบัติงานให้เป็ นไปตามทิศทาง และเป้าหมายที่องค์กรต้องการ และปัจจุบันนี้ กฎหมาย
ระเบียบ เกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ระบบการจัดการศึกษามีความเคลื่อนไหวอย่าง
รวดเร็ว เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์กรเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส และทันต่อเหตุการณ์
ในทุก ๆ ครั้งที่มีการเลื่อนขั้นเงินเดือน จึงได้จัดให้มีโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปด้วยความ
ถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม คานึงถึงผลประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ
2.2 เพื่อให้การบริหารงานขององค์กร สามารถดาเนินการได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย
ระเบียบต่าง ๆ
3. เป้าหมาย
3.1 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพม.12 สามารถเบิกเงินเดือนได้
รวดเร็ว และถูกต้อง
3.2 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน ทางาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.3 สามารถออกคาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนส่ง ก.ค.ศ.ได้ทันตามกาหนดเวลา
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4. การดาเนินงาน
ที่
1
2
3
4

กิจกรรม/ขั้นตอน
จัดทาเอกสาร
แต่งตั้งคณะกรรมการ จัดประชุม
จัดทาข้อมูล และเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ
ประเมินผลและสรุปผล

ระยะเวลาดาเนินงาน
กุมภาพันธ์ ,สิงหาคม 2558
กุมภาพันธ์ ,สิงหาคม 2558
มีนาคม,กันยายน 2558
เมษายน,ตุลาคม 2558

ผู้รับผิดชอบ
คณะทางาน
ผอ.กลุ่มบริหารบุคคล
คณะทางาน/ผอ.กลุ่ม
คณะทางาน /ผอ.กลุ่ม

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ใช้งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา งบดาเนินงาน จานวน 30,000 บาท
ที่

กิจกรรม/รายการ

ตอบแทน

เงินงบประมาณ
ใช้สอย วัสดุ

รวม

เงินนอก
งบ
ประมาณ

รวม

1 กิจกรรมที่ 1 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูฯ

ปีละ 2 ครั้ง (1 เม.ย.,1ต.ค.)
1) ประชุมคณะทางาน จานวน 10 คน
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม
(10 คน x 120 บาทx 2 ครั้ง)
2) ประชุมคณะกรรมการประเมิน ผอ.ร.ร. จานวน 15 คน
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม
(15 คน x 120 บาท x 2 ครั้ง)
3) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง จานวน 15 คน
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม
(15 คน x 120 บาท x 2 ครั้ง)
4) ตรวจสอบข้อมูลนับมีตัว ณ วันที่ 1 มี.ค. และ 1 ก.ย.
โดยให้เจ้าหน้าที่บุคคลโรงเรียนมาตรวจสอบนับมีตัวและ
เช็คเงินเดือนกับเจ้าหน้าที่
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(71 คน x 30 บาท x 2 ครั้ง)
5) ตรวจสอบบัญชีเสนอขอเลื่อนขั้นเงินเดือน ณ วันที่ 1
เม.ย. และ 1 ต.ค. โดยให้เจ้าหน้าที่บุคคลโรงเรียนมา
ตรวจสอบโควตาและเงินเลื่อนขั้นกับเจ้าหน้าที่
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(71 คน x 30 บาท x 2 ครั้ง)
รวมกิจกรรมที่ 1

2,040

2,040

2,040

3,600

3,600

3,600

3,600

3,600

3,600

4,260

4,260

4,260

4,260

4,260

4,260

- 17,760

- 17,760

- 17,760
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ที่

กิจกรรม/รายการ

ตอบแทน

เงินงบประมาณ
ใช้สอย วัสดุ

เงินนอก
งบ
ประมาณ

รวม

รวม

2 กิจกรรมที่ 2 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ

มาตรา 38 ค.(2) ปีละ 2 ครั้ง
1) ประชุมคณะทางาน จานวน 10 คน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(10 คน x 120 บาท x 2 ครั้ง)
2) ประชุมคณะกรรมการประเมิน จานวน 15 คน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(16 คน x 120 บาท x 2 ครั้ง)
3) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง จานวน 15 คน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(15 คน x 120 บาท x 2 ครั้ง)
4) ประชุมจัดทาเกณฑ์การประเมินและจัดทาประกาศ
สพม.12 ปีละ 1 ครั้ง
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม
(20 คน x 120 บาท)
รวมกิจกรรมที่ 2
รวมทั้งสิ้น

2,400

2,400

2,400

3,840

3,840

3,840

3,600

3,600

3,600

2,400

2,400

2,400

- 12,240
- 30,000

- 12,240
- 30,000

- 12,240
- 30,000

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
6. การวัดและประเมินผล
ที่
1

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการวัดและประเมินผล
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและข้าราชการ ตรวจสอบคาสั่ง
ตามมาตรา 38 ค.(2) เบิกเงินเดือนได้ทันตามกาหนด

2

สามารถส่งคาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ ก.ค.ศ.
ทันตามกาหนดเวลา

เครื่องมือที่ใช้
คาสั่งเลื่อน
เงินเดือน

ตรวจสอบคาสั่ง
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน
7.2 การเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความถูกต้อง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และทันตามกาหนดเวลา

ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวสาคร สุภัทรประทีป)
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายพรศักดิ์ จินา)
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

ผู้อนุมัติโครงการ
(นายจาเริญ รัตนบุรี)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
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โครงการ
แผนงบประมาณ
สนองกลยุทธ์ สพฐ.
สนองกลยุทธ์ สพม.12
สนองจุดเน้น สพม.12
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

จัดทารายงานประจาปีการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และสนับสนุนงานเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ข้อ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ข้อ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
และเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ด้านการบริหารจัดการ ข้อ 3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพตามมาตรฐาน เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาลเป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นของสังคม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสาวสาคร สุภัทรประทีป
ใหม่
กันยายน 2557 - ตุลาคม 2558

1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบั ญญัติร ะเบี ยบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไ ข
เพิ่มเติม (ฉบั บที่ 2) พ.ศ.2551 มาตรา 23 ได้กาหนดอานาจและหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาในการ
บริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต12
โดยพิ จ ารณาก าหนดนโยบายการบริ ห ารงานบุ คคลส าหรับข้า ราชการครูแ ละบุ คลากรทางการศึก ษาในเขตพื้น ที่
การศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา และจัดทารายงานประจาปีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาเพื่อเสนอ ก.ค.ศ. จึงจาเป็นต้องมีระบบการรายงานการบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงานการศึกษา และส่วนราชการต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อจัดระบบการรายงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.2 เพื่อสร้างมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.3 เพื่อสร้างกลไกในการขับเคลื่อนและขยายผลการพัฒนาฐานข้อมูลเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา ส่วนราชการและหน่วยงานการศึกษา
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
3.1.1 มีระบบและมีรายงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.1.2 สามารถจัดประชุม อ.ก.ค.ศ.ได้ตามความจาเป็น
3.2 ด้านคุณภาพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สามารถกากับ ติดตามและตรวจสอบการดาเนินการ
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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4. การดาเนินงาน
ในการดาเนินการจัดทารายงานการบริหารงานบุคคลของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานการศึกษา
ประจาปีงบประมาณ 2558 (1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558) มีวีการดาเนินการดังนี้
ที่
กิจกรรม/ขั้นตอน
ระยะเวลาดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
1 วางแผนจัดทารายงานบริหารงานบุคคล
มกราคม- มีนาคม 2558
คณะทางาน
2 แต่งตั้งคณะทางาน จัดประชุมคณะทางาน
เมษายน 2558
ผอ.กลุ่มบริหารบุคคล
3 จัดทาคู่มือการจัดทารายงานประจาปี
พฤษภาคม – กรกฎาคม 2558
คณะทางาน/ผอ.กลุ่ม
4 จัดทารายงานประจาปี
สิงหาคม – ตุลาคม 2558
คณะทางาน/ผอ.กลุ่ม
5 สรุป รายงานผลเสนอต่อ ก.ค.ศ.
ภายในเดือนพฤศจิกายน 2558 กลุ่มบริหารงานบุคคล
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ใช้งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา งบดาเนินงาน จานวน 60,000 บาท
ที่

กิจกรรม/รายการ

1 กิจกรรมที่ 1 จัดทารายงานประจาปีการบริหารงาน
บุคคลของ สพม.12
1) ประชุมคณะทางานเพื่อวางแผน จานวน 10 คน
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม
(10 คน x 150 บาท )
2) จัดทาคู่มือการทารายงานประจาปี จานวน 10 คน
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม
(10 คน x 150 บาท x 2 วัน)
3) ค่าเอกสาร
- ค่าถ่ายเอกสาร เข้าปก รูปเล่ม จานวน 130 เล่ม
เล่มละ 80 บาท
รวมกิจกรรมที่ 1
2 กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขต
พื้นที่การศึกษา
- ค่าพาหนะ และค่าที่พักในการประชุม อ.ก.ค.ศ.ตลอด
ทั้งปี
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(15 คน x 30 บาท x 12 ครั้ง)
รวมกิจกรรมที่ 2
รวมทั้งสิ้น

ตอบแทน

เงินงบประมาณ
ใช้สอย วัสดุ

รวม

เงินนอก
งบ
ประมาณ

รวม

1,500

1,500

1,500

3,000

3,000

3,000

10,400

10,400

10,400

- 14,900

- 14,900

- 14,900

40,000

40,000

40,000

5,100

5,100

5,100

- 45,100
- 60,000

- 45,100
- 60,000

- 45,100
- 60,000

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 โรงเรียนสามารถนาไปใช้ในการพัฒนาระบบข้อมูล
7.2 เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล การรักษามาตรฐาน และพิทักษ์ระบบคุณธรรมของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวสาคร สุภัทรประทีป)
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายพรศักดิ์ จินา)
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

ผู้อนุมัติโครงการ
(นายจาเริญ รัตนบุรี)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
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โครงการ
แผนงบประมาณ
สนองกลยุทธ์ สพฐ.
สนองกลยุทธ์ สพม.12
สนองจุดเน้น สพม.12
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะของโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน

การพัฒนากระบวนการสรรหา และบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ข้อ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ข้อ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
และเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ด้านการบริหารจัดการ ข้อ 3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพตามมาตรฐาน เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาลเป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นของสังคม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสาวยุพยงค์ เกตุแก้ว
ต่อเนื่อง
1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558

1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม หมวด 4 การบรรจุและแต่งตั้ง ก.ค.ศ.เป็นผู้กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีดาเนินการ ซึ่งในการดาเนินการ
ทุกเรื่องมีเป้าหมายเดียวกัน คือการดาเนินการให้ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ ให้ยึดถือปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล
งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้งเป็นงานที่มีกระบวนการและขั้นตอนมาก ทุกขั้นตอนมีความละเอียดอ่อน สลับซับซ้อน
ยุ่งยาก ข้อมูลถูกต้อง ชัดเจน และต้องดาเนินการตามระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด ซึ่งแต่ละเรื่อง
จะต้องนาเข้าองค์คณะบุคคลพิจารณา ฉะนั้นจะต้องกาหนดแนวทาง องค์ประกอบ เกณฑ์การประเมิน จึงทาให้ภารกิจ
หลักของงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้งที่จะต้องดาเนินการจัดทา คือฐานข้อมูลจะต้องถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส เป็นไป
ตามหลั กเกณฑ์และวิธีการที่กาหนด เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณาขององค์คณะบุคคล ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ประกอบด้วยโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราชและพัทลุง ซึ่งมีภารกิจ
งานที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบเป็นจานวนมาก ภารกิจหนึ่งที่จะต้องทาทุกปี ๆ ละ 2 ครั้ง คือ การส่งคาร้องขอย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน และปีละ 1 ครั้ง การส่งคาร้องขอย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งจะต้องจัดทาฐานข้อมูลเป็นรายบุคคล มีองค์ประกอบเกณฑ์การ
การประเมินอีกมาก เพื่อประกอบการพิจารณากลั่นกรองการย้ายขององค์คณะบุคคลในการดาเนินการทุกเรื่องการ
จัดทาข้อมูลต้องเป็นปัจจุบันมีระบบ สามารถสืบค้นได้สะดวก รวดเร็ว ทันภายในกาหนดเวลา เพื่อเสนอต่อ อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษาฯ หน่วยงานหรือบุคลากรที่ต้องการทราบข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล จึงต้องพัฒนากระบวนการจัดทา
ข้อมูล ระบบฐานข้อมูล และขั้นตอนการดาเนินการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งต้องบริสุทฺธิ์ ยุติธรรม ดังนั้น เพื่อให้การสรร
หาและบรรจุแต่งตั้งดาเนินการได้ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ รวดเร็ว ทั นภายในกาหนดเวลา ตามระเบียบและ
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนด ทีจ่ าเป็นต้องจัดทาโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้
2.2 โรงเรียนมีข้าราชการครูปฏิบัติการสอนครบทุกกลุ่มสาระวิชา
2.3 แก้ปัญหาการขาดแคลนครู
2.4 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน
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3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
3.1.1 จัดทาฐานข้อมูลรายบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งสายงาน
การสอน ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละประมาณ 600 คน ตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด ที่กาหนด
3.1.2 จัดทาฐานข้อมูลรายบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา ปีละ 1 ครั้ง ประมาณ 80 คน ตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด ที่กาหนด
3.13 จัดทาฐานข้อมูลรายบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา เพิ่มเติม ปีละ 5 ครั้ง ประมาณ 60 คน ตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด ที่กาหนด
3.2 ด้านคุณภาพ
3.2.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ สะดวก
รวดเร็วในการสืบค้น
3.2.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ดาเนินการย้าย บรรจุ และแต่งตั้งได้อย่าง
ยุติธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้
3.2.3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ดาเนินการคัดเลือกบุคคลได้ถูกต้อง
ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กาหนด
4. การดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม/ขั้นตอน
1 แต่งตั้งคณะกรรมการ
2 ดาเนินการประชุม/ปฏิบัติงาน
3 สรุปผลการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน
ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558
ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558
ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

ผู้รับผิดชอบ
ยุพยงค์ เกตุแก้ว
คณะกรรมการ
ยุพยงค์ เกตุแก้ว

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ใช้งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา งบดาเนินงาน จานวน 40,000 บาท
กิจกรรม/รายการ
กิจกรรมที่ 1 การย้ายข้าราชการครู
1) ประชุมคณะกรรมกาหนดแนวทางการย้าย
โดยการตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือน
จานวน 9 คน
- ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่ม
(9 คน X 150 บาท X 1 วัน)

เงินงบประมาณ
ตอบแทน
ใช้สอย วัสดุ

1,300

รวม

เงินนอก
งบ
ประมาณ

1,300
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กิจกรรม/รายการ
2) ประชุมคณะกรรมการจัดทาข้อมูลการย้าย
ข้าราชการครูก่อนนาเสนอกรรมการสถานศึกษา
ปีละ 2 ครั้ง จานวน 5 คน
-ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่ม
(5 คน X 150 บาท X 8 วัน X 2 ครั้ง)
3) ประชุมคณะกรรมการจัดทาคะแนนการย้าย
ตอนที่ 1 ปีละ 2 ครั้ง จานวน 5 คน 2 วัน
-ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่ม
(5 คน X 150 บาท X 2 วัน X 2 ครั้ง)
4)ประชุมคณะกรรมการจัดทาคะแนนการย้าย
ตอนที่ 2 ปีละ 2 ครั้ง จานวน 15 คน 2 วัน
-ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่ม
(15 คน X 150 บาท X 2 วัน X 2 ครั้ง)
5)ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย
ปีละ 4 ครั้ง จานวน 15 คน 4 ครั้ง
-อาหารว่างและเครื่องดื่ม
(15 คน X 30 บาท X 4 ครั้ง)
รวมกิจกรรมที่ 1
กิจกรรมที่ 2 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
1)ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาข้อมูล
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษาก่อนนาเสนอ
กรรมการสถานศึกษา ปีละ 1 ครั้ง จานวน 5
คน 4 วัน
-ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่ม
(5 คน X 150 บาท X 4 วัน)

เงินงบประมาณ
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ

-

รวม

เงินนอก
งบ
ประมาณ

รวม

12,000

12,000

12,000

3,000

3,000

3,000

9,000

9,000

9,000

1,800

1,800

1,800

27,100

3,000

-

27,100

3,000
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กิจกรรม/รายการ

เงินงบประมาณ
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ

2) คณะกรรมการจัดทาคะแนนการย้าย
ปีละ 1 ครั้ง ตามองค์ประกอบข้อ 1-3
จานวน 5 คน 2 วัน
-ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่ม
(5 คน X 150 บาท X 2 วัน )
3)คณะกรรมการจัดทาคะแนนการย้าย
ปีละ 1 ครั้ง ตามองค์ประกอบข้อ 4-8
จานวน 10 คน 2 วัน
-ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่ม
( 10 คน X 150 บาท X 2 วัน )
4)คณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายปีละ 3 ครั้ง
จานวน 12 คน
-ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม
(12 คน X 150 บาท X 3 ครั้ง)

รวม

เงินนอก
งบ
ประมาณ

รวม

1,500

1,500

1,500

3,000

3,000

3,000

5,400

5,400

5,400

รวมกิจกรรมที่ 2

- 12,900

-

12,900

-

12,900

รวมทั้งสิ้น

- 40,000

-

40,000

-

40,000

6.การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
สามารถดาเนินการได้ทันภายในตามกาหนดเวลา
โรงเรียนสามารถมีครูสอนได้ทันในวันเปิดภาคเรียน
โรงเรียนมีครูสอนทุกกลุ่มสาระ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น

วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือที่ใช้
-ตรวจสอบข้อมูล
แบบประเมิน
-สังเกต สัมภาษณ์
-สอบถาม
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 ข้อมูลการย้ายเป็นระบบ ถูกต้อง สะดวก รวดเร็วต่อการค้นหา
7.2 มีข้อมูลความต้องการและความขาดแคลนวิชาเอกของโรงเรียน
7.3 โรงเรียนสามารถมีครูผู้สอนได้ในวันเปิดภาคเรียน และตรงกับวิชาเอกที่โรงเรียนต้องการ
7.4 ดาเนินการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งได้อย่างยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล

ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวยุพยงค์ เกตุแก้ว)
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายพรศักดิ์ จินา)
รองผู้อานวยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

ผู้อนุมัติโครงการ
(นายจาเริญ รัตนบุรี)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
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โครงการ
แผนงบประมาณ
สนองกลยุทธ์ สพฐ.
สนองกลยุทธ์ สพม.12
สนองจุดเน้น สพม.12
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ข้อ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ข้อ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
และเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ด้านการบริหารจัดการ ข้อ 3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพตามมาตรฐาน เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาลเป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นของสังคม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสาวยุพยงค์ เกตุแก้ว
ต่อเนื่อง
กันยายน 2557 – ตุลาคม 2558

1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 2547 แก้ไขเพิ่มเติม หมวด 4
การบรรจุ และแต่งตั้ง กคศ. เป็นหน่วยงานที่กาหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการดาเนินเพื่อให้การดาเนินการบรรจุ และ
แต่งตั้งเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทุกขั้นตอนเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ งานสรรหา บรรจุ
และแต่งตั้ง จะต้องดาเนินการตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการที่ กคศ. กาหนด อย่างเคร่งครัด เพื่อให้สามารถที่จะบรรจุ
และแต่งตั้งได้ทันเวลาเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12จึงได้จัดทาโครงการสอบ
คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้การคัดเลือก บรรจุ และแต่งตั้ง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ กคศ. กาหนด ดาเนิน
ไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
2.2 เพื่อสนองตอบนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
2.3 เพื่อเสริมสร้างขวัญ กาลังใจ มีโอกาสก้าวหน้าในชีวิตรับราชการ เกิดขวัญกาลังใจในการปฎิบัติงาน
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สายงานสอน และสายบริหาร ที่สมัครสอบคัดเลือกตาม
ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.2 ด้านคุณภาพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ดาเนินการสอบคัดเลือก บรรจุ และแต่งตั้งบุคคล
เป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่
กคศ. กาหนด
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4. การดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม/ขั้นตอน
ระยะเวลาดาเนินงาน
1 จัดทารายละเอียด และขออนุมัติโครงการ ก.ย 2557- ม.ค.2558
2 ดาเนินการสอบคัดเลือก ตามประกาศ สพฐ. กุมภาพันธ์ -มีนาคม 2558
3 สรุป และรายงาน
กพ. - มี.ค. 2558

ผู้รับผิดชอบ
กลุมบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานบุคคล

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
5.1 ใช้งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา งบดาเนินงาน จานวน
120,000 บาท
5.2.ใช้งบประมาณจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 117,250 บาท
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 237,250 บาท
ที่

กิจกรรม/รายการ

1 กิจกรรมที่ 1 สอบคัดเลือก รอง
ผู้อานวยการ และผู้อานวยการโรงเรียน
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการรับ สมัคร
(10คน x7วัน x300 บาท)
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมิน
ประวัติประผลงาน
(20คน x3วัน x300 บาท)
-ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติ
(12คน x5วัน x300 บาท)
-ค่าตอบแทนคณะกรรมการกากับห้องสอบ
(80คน x1วัน x300 บาท)
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบ
สัมภาษณ์
(20คนx1วันx400 บาท)
-ค่าตอบแทนคณะกรรมการประมวลผล
คะแนน
(15คนx1วัน X300 บาท)
รวมกิจกรรมที่ 1

เงินงบประมาณ
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ

รวม

เงินนอก
งบประมาณ

รวม

10,500

10,500

10,500 21,000

9,000

9,000

9,000 18,000

9,000

9,000

9,000 18,000

12,000

12,000

12,000 24,000

4,000

4,000

4,000

8,000

2,250

2,250

2,250

4,500

46,750

-

-

46,750

46,750 93,500
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ที่

กิจกรรม/รายการ

2 กิจกรรมที่ 2 สอบคัดเลือกครูผู้ช่วย
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการรับสมัคร
(10คน x7วัน x300 บาท)
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัติ
(15คน x5วัน x300 บาท)
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการออก
ข้อสอบ
(40คน x2วัน x300 บาท)
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
กากับห้องสอบ
(150 คน x1วัน x 300 บาท)
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจ
ข้อสอบ
(40คน xวัน x300 บาท)
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
สอบสัมภาษณ์
(30คน x1วัน X400 บาท)
-ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ประมวลค่าคะแนน
(15คน x1วัน X300 บาท)
-จัดทารายงานผล

เงินงบประมาณ
ตอบแทน

ใช้สอย

วัสดุ

รวม

เงินนอก
งบประมาณ

รวม

10,500

10,500

10,500

21,000

11,250

11,250

11,250

22,500

12,000

12,000

12,000

24,000

22,500

22,500

22,500

45,000

6,000

6,000

6,000

12,000

6,000

6,000

6,000

12,000

2,250

2,250

2,250

4,500

2,750

2,750

รวมกิจกรรมที่ 2

70,500

2,750

รวมทั้งสิ้น

117,250

2,750

-

73,250

70,500 143,750

120,000 120,000 237,250

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
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6. การวัดและประเมินผล
ที่
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
สอบคัดเลือกบรรจุ และแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่
กคศ. กาหนด

วิธีการประเมิน
-ข้อสอบ
-สอบสัมภาษณ์
-ประเมินผลงาน

เครื่องมือที่ใช้
-ข้อสอบ
-สอบสัมภาษณ์

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับคัดเลือกบรรจุ แต่งตั้ง ตามหลักเกณฑ์ วิธีการของ
กคศ. กาหนด ได้อย่างถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้
7.2 ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการบรรจุ และแต่งตั้ง มีความก้าวหน้าในชีวิตรับ
ราชการ มีขวัญ กาลังใจในการปฎิบัติหน้าที่

ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวยุพยงค์ เกตุแก้ว)
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายพรศักดิ์ จินา)
รองผู้อานวยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

ผู้อนุมัติโครงการ
(นายจาเริญ รัตนบุรี)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
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โครงการ
แผนงบประมาณ
สนองกลยุทธ์ สพฐ.
สนองกลยุทธ์ สพม.12
สนองจุดเน้น สพม.12

การบริหารอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ข้อ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ข้อ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
และเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ด้านการบริหารจัดการ ข้อ 3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพตามมาตรฐาน เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาลเป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นของสังคม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 กลุ่มบริหารงานบุคคล
1. นายพรศักดิ์ จินา 2. นางสาววิภาวรรณ เสมอภพ
โครงการใหม่
กันยายน 2557 - ตุลาคม 2558

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะของโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ
1. หลักการและเหตุผล
การบริหารอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จะต้องดาเนินการตามระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด ซึ่งแต่ละเรื่องจะต้องนาเข้าองค์คณะบุคคล
พิจารณา ฉะนั้นในการดาเนินการเกี่ยวกับอัตรากาลังจึงต้องมีการจัดประชุมคณะกรรมการตามที่กฎหมายกาหนด ให้
เป็นมาตรฐาน ชัดเจน ไม่เกิดปั ญหาในการตีความและการนาไปปฏิบัติ การบริหารอัตรากาลังจึงควรพิจารณาโดย
คานึงถึงคุณวุฒิ สาขาวิชาเอกที่ตรงตามความจาเป็นและต้องการของสถานศึกษา และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้การบริหารอัตรากาลังในสถานศึกษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กาหนด
2.2 โรงเรียนมีข้าราชการครูปฏิบัติการสอนครบทุกกลุ่มสาระวิชา และตรงตามสาขาวิชาเอก
2.3 แก้ปัญหาการขาดแคลนครู
2.4 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
3.1.1 มีฐานข้อมูลข้าราชการครูรายบุคคล
3.1.2 จัดทาข้อมูลความต้องการวิชาเอก และข้อมูลเกณฑ์อัตรากาลังครูที่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
3.2 ด้านคุณภาพ
3.2.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ
และเป็นปัจจุบัน สะดวก รวดเร็วในการสืบค้น
3.2.2 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ดาเนินการเกลี่ ยอัตรากาลังครูได้
เหมาะสม ตรงตามความจาเป็นของสถานศึกษา
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4. การดาเนินงาน
ที่
1
2
3

กิจกรรม/ขั้นตอน
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินการประชุม/ปฏิบัติงาน
สรุปผลการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน
ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558
ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558
ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

ผู้รับผิดชอบ
วิภาวรรณ
คณะกรรมการ
วิภาวรรณ

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ใช้งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา งบดาเนินงาน จานวน 10,000 บาท
ที่

กิจกรรม

1 กิจกรรมที่ 1 การเกลี่ยอัตรากาลังครู/จัดสรร
ปีละ 4 ครั้ง
1) ประชุมคณะกรรมการเกลี่ยอัตรากาลัง
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(10 คน X 30 บาท X 4 ครั้ง)
2) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง
(10 คน x 30 บาท x 4 ครั้ง)
2 กิจกรรมที่ 2 จัดทาข้อมูล 10 มิถุนายน และ
ความต้องการวิชาเอกของโรงเรียน
1) ประชุมคณะกรรมการและตรวจสอบข้อมูล
โรงเรียนคิดอัตรากาลังครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.
กาหนด
-ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่ม
(5 คน X 150 บาท X 5 วัน)
2) จัดทาข้อมูลความต้องการวิชาเอกของ
โรงเรียนโดยการนาข้อมูลมาผนวกกับข้อมูล 10
มิถุนายน
-ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่ม
(5 คน X 150 บาท X 5 วัน)
รวม

เงินงบประมาณ
ตอบแทน ใช้สอย ค่าวัสดุ

-

รวม

เงินนอก
งบ
ประมาณ

รวม

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

3,750

3,750

3,750

3,750

3,750

3,750

9,900

- 9,900

-

9,900

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
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6.การวัดและประเมินผล
ที่

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
ดาเนินการเกลี่ยอัตรากาลังตรงกับความต้องการของ
โรงเรียน

วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือที่ใช้
-ตรวจสอบข้อมูล
แบบสอบถาม
- สอบถาม

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 ข้อมูลในการบริหารอัตรากาลังของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
สามารถดาเนินการได้อย่างยุติธรรม ตรงกับความต้องการของโรงเรียน
7.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน

ผู้เสนอโครงการ
(นางสาววิภาวรรณ เสมอภพ)
พนักงานราชการ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายพรศักดิ์ จินา)
รองผู้อานวยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

ผู้อนุมัติโครงการ
(นายจาเริญ รัตนบุรี)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
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โครงการ
แผนงบประมาณ
สนองกลยุทธ์ สพฐ.
สนองกลยุทธ์ สพม.12
สนองจุดเน้น สพม.12
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อานวยการกลุ่ม/หน่วย/ศูนย์และเจ้าหน้าที่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ข้อ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ข้อ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
และเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ด้านการบริหารจัดการ ข้อ 3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพตามมาตรฐาน เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาลเป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นของสังคม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 กลุ่มอานวยการ
1. นางศรีสมร ชัยมุสิก
2. นางพาตวรรณ ปรุเขตต์
ต่อเนื่อง
ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

1. หลักการและเหตุผล
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานคณะกรรมการกลุ่มสหวิทยาเขต ผู้อานวยการกลุ่ม/
หน่วย/ศูนย์และเจ้าหน้าที่ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 นับเป็นหัวใจสาคัญ ในการนานโยบาย
สาคัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งบุคลากรเหล่านี้จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนโยบาย
และแนวทางในการดาเนินกิจกรรมทางการศึกษา ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนตลอดเวลา เพื่อจะได้นาไปขยาย
ผลในโรงเรียนและกลุ่มงาน จึงเป็นเรื่องที่สาคัญจะต้องมีการประชุม พบปะ ชี้แจงถึงนโยบาย ประเด็นปัญหา รับฟัง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนทัศนะซึ่งกันและกัน เพื่อให้สามารถดาเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ให้ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้โดยรวมและด้วยความ
ร่วมมือกันของทุก ๆ ฝ่าย จึงเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องจัดโครงการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้อานวยการ
สถานศึกษา ประธานคณะกรรมการกลุ่มสหวิทยาเขต ผู้อานวยการกลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ และเจ้าหน้าที่ในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
2.2 เพื่อชี้แจงและรายงานผลการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
2.3 เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

หน้า 118

3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
3.1.1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงและผู้อานวยการกลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ จานวน 5
ครั้ง ต่อปี
3.1.2 ประชุมผู้อานวยการ รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จานวน 9 ครั้ง ต่อปี
3.1.3 ประชุมผู้อานวยการ รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อานวยการกลุ่ม/
หน่วย/ศูนย์ จานวน 9 ครั้ง ต่อปี
3.1.4 ประชุมเจ้าหน้าที่และบุคลากรในสังกัด จานวน 2 ครั้ง ๆ ต่อปี
3.2 ด้านคุณภาพ
3.2.1 ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจในนโยบายและแนวทางการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
3.2.2 ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบผลการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 12
3.2.3 ผู้ เข้าร่ว มประชุม ได้ รับฟังความคิดเห็ น ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ ยนและหาแนวทางแก้ ไข
ร่วมกัน
4. การดาเนินงาน
ที่
1
2
3
4
5
6

7

กิจกรรม/ขั้นตอน
จัดทาโครงการปฏิทินกาหนดวันประชุม
แจ้งกาหนดการให้ผู้เข้าประชุมทราบ
ประชุมคณะทางานเพื่อกาหนดเนื้อหาสาระในการ
ประชุม
ประสานเรื่องสถานที่ประชุมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
จัดทาเอกสารประกอบการประชุม
ดาเนินการประชุม (ตามปฎิทิน)
-ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา รอง ผอ.สพม.12
และผู้อานวยการกลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ จานวน 120 คน
-ประชุม ผอ.สพม.12 และรอง ผอ.สพม.12
จานวน 10 คน
-ประชุม ผอ.สพม.12 รอง ผอ.สพม.12
และผู้อานวยการกลุ่ม/หน่วย จานวน 17 คน
-ประชุมเจ้าหน้าที่สานักงาน จานวน 67 คน
รายงานการประชุม

ระยะเวลาดาเนินงาน
ตุลาคม 2557
ทุกเดือนก่อนการประชุม 7 วัน
ก่อนจัดทาระเบียบวาระการ
ประชุม
ก่อนการประชุม 5 วัน
ก่อนการประชุม 5 วัน

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มอานวยการ
กลุ่มอานวยการ
ผอ.สพม.12,
กลุ่มอานวยการ
กลุ่มอานวยการ
กลุ่มอานวยการ
ผอ.สพม.12
และคณะ

ประชุมทุกสองเดือน
ประชุมทุกสัปดาห์ในวันอังคาร
ประชุมทุกสองสัปดาห์
ในวันศุกร์ ไตรมาส ละ 1ครั้ง
ทุกครั้งที่มีการประชุม
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ใช้งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา งบดาเนินงาน จานวน 100,000 บาท
ที่

กิจกรรม/รายการ

1 ผอ.รร. รอง ผอ.สพม.12
และผอ.กลุ่ม/หน่วย/ศูนย์
-ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม
(120 คน x 30 บาท x 6 ครั้ง)
- ค่าอาหารกลางวัน
(120 คน x 90 บาท x 2 ครั้ง)
2 ประชุม ผอ.สพม.12 และรองผอ.สพม.12
-ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม
(10 คน x 30 บาท x 6 ครั้ง)
- ค่าอาหารกลางวัน
(10 คน x 90 บาท x 6 ครั้ง)
3 ประชุม ผอ.สพม.12 รอง ผอ.สพม.12
และผอ.กลุ่ม/หน่วย/ศูนย์
-ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม
(17 คน x 30 บาท x 9 ครั้ง)
- ค่าอาหารกลางวัน
(17 คน x 90 บาท x 8 ครั้ง)
4 ประชุมเจ้าหน้าที่และบุคลากรในสังกัด
-ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม
(67 คน x 30 บาท x 3 ครั้ง)
- ค่าอาหารกลางวัน
(67 คน x 90 บาท x 3 ครั้ง)
- ค่าวัสดุ
รวม
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ

ตอบแทน

เงินนอก
งบประมาณ

เงินงบประมาณ
ใช้สอย วัสดุ

รวม

21,600

21,600

21,600

21,600

21,600

21,600

1,800

1,800

1,800

5,400

5,400

5,400

4,590

4,590

4,590

12,240

12,240

12,240

6,030

6,030

6,030

18,090

18,090

18,090

8,650
100,000

8,650
100,000

8,650
91,350 8,650
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6. การวัดและประเมินผล
ที่
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1 สามารถจัดการประชุมได้ร้อยละ 70
2 สามารถลดปัญหาและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือที่ใช้
- บัญชีลงเวลา
- บัญชีลงเวลา
- รายงานการประชุม
- รายงานการประชุม
- การสังเกต

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 ผู้ เข้าร่ ว มประชุมมีความเข้าใจในนโยบายและแนวทางการดาเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
7.2 ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบผลการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
7.3 ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน

ผู้เสนอโครงการ
(นางพาตวรรณ ปรุเขตต์)
นักจัดการงานทั่วไป ชานาญการ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสุทัศน์ แก้วพูล)
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

ผู้อนุมัติโครงการ
(นายจาเริญ รัตนบุรี)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
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โครงการ
แผนงบประมาณ
สนองกลยุทธ์ สพฐ.
สนองกลยุทธ์ สพม.12
สนองจุดเน้น สพม.12
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

ประชาสัมพันธ์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ข้อ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ข้อ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
และเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ด้านการบริหารจัดการ ข้อ 3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพตามมาตรฐาน เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาลเป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นของสังคม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 กลุ่มอานวยการ
1. นางศรีสมร ชัยมุสิก
2. นางพาตวรรณ ปรุเขตต์
ต่อเนื่อง
ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

1. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบัน การประชาสัมพันธ์มีความสาคัญ และมีความจาเป็นอย่างยิ่งสาหรับ หน่วยงาน องค์กร และ
สถาบันในสังคม เพราะการประชาสัมพันธ์เป็นงานเชิงสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ด้วยการ
สร้างสัมพันธภาพอันดี และการพัฒนาส่งเสริมความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกัน เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดี การประชาสัมพันธ์
เป็นกระบวนการสื่อสารที่ทาให้ประชาชนเข้าใจยอมรับและสนับสนุน ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน ขจัด
ปัญหาข่าวลือ และความเข้าใจผิดโดยการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลที่เป็นจริง เชื่อถือได้ และมีแหล่งอ้างอิงรับรอง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จัดการเรียนการสอน สนับสนุน ส่งเสริม การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ
มัธยมศึกษา ดูแลรับผิดชอบสถานศึกษา จานวน 99 โรงเรียน ในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง ดาเนินกิจกรรม
เพื่อตอบสนองนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อที่
หลากหลาย เพื่อเผยแพร่กิจกรรม ที่พัฒนาการศึกษาและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงและ
ภาพลักษณ์ที่ดีของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 เพื่อให้เกิดความศรัทธา ความเชื่อมั่น เป็นที่
ยอมรับของสังคมโดยรวม ดังนั้น สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จึงจัดทาโครงการประชาสัมพันธ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ขึ้น เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างสถานศึกษา
และหน่วยงานเภายนอกสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อประชาสัมพันธ์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
2.2 เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 12 กับสถานศึกษาในสังกัดและหน่วยงานภายนอก
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
จัดทาเอกสารเพื่อประชาสัมพันธ์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จานวน 2 ครั้ง
ต่อปี
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3.2 ด้านคุณภาพ
3.2.1 เพื่อประชาสั มพันธ์ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 12 ให้ เป็นที่รู้จัก
แก่สาธารณชนและหน่วยงานภายนอก
3.2.2 เพื่ อสร้ างความสั มพั นธ์แ ละความเข้า ใจอั นดีร ะหว่ างส านัก งานเขตพื้นที่ การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12 กับสถานศึกษาในสังกัดและหน่วยงานภายนอก
4. การดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม/ขั้นตอน
1 จัดทารายละเอียดและขออนุมัติโครงการ
2 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดาเนินงาน
3 ดาเนินการตามแนวทางที่คณะกรรมการกาหนด
4 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อหาแนวทางแก้ไข
5 รายงานผลหลังการดาเนินการ
6 จัดทาวารสารประชาสัมพันธ์ สพม.12 6 เดือน/
1 ฉบับ รวม 2 ฉบับ

ระยะเวลาดาเนินงาน
เดือนตุลาคม 2557
เดือนพฤศจิกายน 2557
เดือนธันวาคม 2557
เดือนธันวาคม 2557
เดือนกันยายน 2558
เดือนตุลาคม – กันยายน
2558

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มอานวยการ
กลุ่มอานวยการ
กลุ่มอานวยการ
กลุ่มอานวยการ
กลุ่มอานวยการ
กลุ่มอานวยการ

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ใช้งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา งบดาเนินงาน จานวน 100,000 บาท
กิจกรรม/รายการ
1.ค่าจ้างล้างอัดภาพถ่าย
2.ประชุมคณะกรรมการการดาเนินงาน
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(13 คน x 30 บาท x 2 มื้อ)
-ค่าอาหารกลางวัน
(13 คน x 90 บาท x 2 มื้อ)
3.ค่าจัดทาเอกสารประชาสัมพันธ์
-สมุดโทรศัพท์ (600 เล่ม ๆ ละ 40 บาท)
-วารสาร (600 เล่ม ๆ ละ 50 บาท)
จานวน 1 ฉบับ )
- ทาเนียบ สพม.12
(300 เล่ม ๆ ละ 100 บาท)
- ป้ายไวนิล
รวม
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ

เงินงบประมาณ
ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ
2,000

รวม
2,000

เงินนอก
งบประมาณ

รวม
2,000

780

780

780

2,340

2,340

2,340

24,000

24,000

24,000

30,000

30,000

30,000

30,000
10,880

30,000
10,880

30,000
10,880

100,000

100,000

100,000
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6. การวัดและประเมินผล
ที่
1
2

ตัวชี่วัดความสาเร็จ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
จัดทาเอกสารเพื่อประชาสัมพันธ์ ได้ร้อยละ 90
ของกิจกรรม
หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ได้รับข่าวสารข้อมูล
การศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12 อย่างทั่วถึง

วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือที่ใช้
- เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง
- เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง
- ภาพถ่าย
- ภาพถ่าย
- แบบตอบรับ

-แบบตอบรับ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สามารถจัดทาเอกสารเพื่อประชาสัมพันธ์
ได้ร้อยละ 90 ของกิจกรรม
7.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สามารถประชาสัมพันธ์หน่วยงานให้เป็นที่รู้จัก
แก่สาธารณชนและหน่วยงานภายนอก
7.3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สามารถสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจ
อันดีระหว่างหน่วยงานกับสถานศึกษาในสังกัดและหน่วยงานภายนอก

ผู้เสนอโครงการ
(นางพาตวรรณ ปรุเขตต์)
นักจัดการงานทั่วไป ชานาญการ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสุทัศน์ แก้วพูล)
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

ผู้อนุมตั ิโครงการ
(นายจาเริญ รัตนบุรี)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
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โครงการ
แผนงบประมาณ
สนองกลยุทธ์ สพฐ.
สนองกลยุทธ์ สพม.12
สนองจุดเน้น สพม.12
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

จัดกิจกรรมวันสาคัญ
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ข้อ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ข้อ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
และเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ด้านการบริหารจัดการ ข้อ 3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพตามมาตรฐาน เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาลเป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นของสังคม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 กลุ่มอานวยการ
1. นางศรีสมร ชัยมุสิก
2. นายธรรมรัตน์ นวลเขียว
ต่อเนื่อง
ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

1. หลักการและเหตุผล
ตามที่รัฐบาลได้กาหนดวันสาคัญเกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อให้ข้าราชการ นักเรียน
นักศึกษา และประชาชนชาวไทยได้น้อมราลึกถึงความสาคัญของวันดังกล่าว ในส่วนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12 ได้ร่วมกิจกรรมวันสาคัญต่างๆ กับจังหวัดนครศรีธรรมราชและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
การร่วมงานประเพณีของจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ได้ตระหนักถึงความสาคัญของเรื่องดังกล่าวจึงได้
จัดทาโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้างในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ได้ร่วมกิจกรรม
วันสาคัญและงานประเพณีจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นไปอย่างสมเกียรติและเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานอื่น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสร้างจิตสานึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
2.2 เพือ่ สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมประจาชาติและท้องถิ่น
2.3 เพือ่ ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและจังหวัด
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสาคัญ ร้อยละ 90 ของ
กิจกรรมทั้งปี
3.2 ด้านคุณภาพ
3.2.1 ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดมีจิตสานึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
3.2.2 ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดมีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมประจาชาติ
และท้องถิ่น
3.2.3 ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดมีส่วนร่วมในการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและจังหวัด
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4. การดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม/ขั้นตอน
1 เชิญชวนให้บุคลากรในสานักงานเข้าร่วม
กิจกรรมวันสาคัญตามแนวปฏิบัติที่กาหนดไว้แล้ว
จานวน 8 ครั้ง

ระยะเวลาดาเนินงาน
1 ตุลาคม 2557 30 กันยายน 2558

2 จัดทาพวงมาลา จานวน 2 พวง

21 - 22 ตุลาคม 2557
7 – 8 ธันวาคม 2557

3 จัดทาพานพุ่มดอกไม้สด จานวน 8 พาน

3 - 4 ธันวาคม 2557
29-30 มีนาคม 2558
4 - 5 เมษายน 2558
10 - 11 สิงหาคม 2558

4 จัดซื้อจัดจ้างทาป้ายกิจกรรมวันสาคัญต่าง ๆ

ธันวาคม 2557 ถึง
กันยายน 2558

5 จัดประดับตกแต่งธงชาติ และธงตราสัญลักษณ์
วันสาคัญต่าง ๆ

ธันวาคม 2557 ถึง
กันยายน 2558

6 จัดซื้ออาหารแห้งในพิธีทาบุญตักบาตรวันสาคัญต่าง ๆ
ร่วมกับจังหวัด

ตุลาคม 2557 ถึง
กันยายน 2558

ผู้รับผิดชอบ
นางศรีสมร ชัยมุสิก
นางสุจารี สินภิบาล
นางพาตวรรณ ปรุเขตต์
นางฉวีวรรณ เรืองเกิด
นายธณัช ธนนนท์กุณ
และ
นายธรรมรัตน์ นวลเขียว

7 จัดซื้อผ้าเนื้อดิบสีแดง สีขาว และสีเหลือง เพื่อใช้ใน กุมภาพันธ์ – มีนาคม
วันประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุในวันมาฆบูชา จานวน 3 2558
ผืน ผืนละ 50 เมตร
(วันมาฆบูชา)
8 งานทาบุญประจาปี สพม.12

7 พฤษภาคม 2558
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ใช้งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา งบดาเนินงาน จานวน 111,000 บาท
ที่

กิจกรรม/รายการ

1 จัดทาพวงมาลา
- วันปิยะมหาราช
(23 ตุลาคม 2557)
- วันวีรไทย (8 ธันวาคม 2557)
2 จัดทาพานพุ่มดอกไม้สด
จานวน 8 พาน ๆ ละ 1,000 บาท
3 จัดจ้างทาป้ายผ้าเดินเทิดพระเกียรติ
และป้ายวันสาคัญ
4 จัดซื้อธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์
ตราสัญลักษณ์และอุปกรณ์ตกแต่ง
การประดับธงในสานักงานตลอดปี
5 จัดซื้ออาหารแห้งในพิธีทาบุญตักบาตร
วันสาคัญต่าง ๆ ร่วมกับจังหวัด
6 จัดซื้อผ้าเนื้อดิบสีแดง สีขาว สีเหลือง
จานวน 3 ผืน ๆ ละ 50 เมตร
7 กิจกรรมงานวันครู
8 งานทาบุญประจาปี สพม.12
รวม
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ

ตอบแทน

เงินงบประมาณ
ใช้สอย วัสดุ
2,000

รวม
2,000

เงินนอก
งบประมาณ

รวม
2,000

2,000
8,000

2,000
8,000

2,000
8,000

5,000

5,000

5,000

2,000

2,000

2,000

10,000

10,000

10,000

2,000

2,000

2,000

35,000 15,000
30,000

50,000
30,000

50,000
30,000

82,000 29,000 111,000

111,000

6. การวัดและประเมินผล
ที่

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการวัดและประเมินผล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- แบบตอบรับ
มัธยมศึกษา เขต 12 เข้าร่วมกิจกรรมวัน - แบบสารวจ
สาคัญ ร้อยละ 90 ของกิจกรรมทั้งปี
- บัญชีลงเวลา
- ภาพถ่ายกิจกรรม

เครื่องมือที่ใช้
- แบบตอบรับ
- แบบสารวจ
- บัญชีลงเวลา
- ภาพถ่ายกิจกรรม
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสาคัญ ร้อยละ 90 ของ
กิจกรรมทั้งปี
7.2 ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดมีจิตสานึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
7.3 ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดมีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมประจาชาติและ
ท้องถิ่น

ผู้เสนอโครงการ
(นายธรรมรัตน์ นวลเขียว)
พนักงานธุรการ ส.4

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสุทัศน์ แก้วพูล)
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

ผู้อนุมัติโครงการ
(นายจาเริญ รัตนบุรี)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
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โครงการ
แผนงบประมาณ
สนองกลยุทธ์ สพฐ.
สนองกลยุทธ์ สพม.12
สนองจุดเน้น สพม.12
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2559-2562)
และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ข้อ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ข้อ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
และเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ด้านการบริหารจัดการ ข้อ 3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพตามมาตรฐาน เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาลเป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นของสังคม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 กลุ่มนโยบายและแผน
1.นางมันทนา รัตนะรัต 2. นางสุฑามาศ อินทร์ปาน
ต่อเนื่อง
พฤศจิกายน 2557 – กรกฎาคม 2558

1. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 กาหนดให้
ส่วนราชการดาเนินการตามหมวด 3 มาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ โดยจัดทา
แผนสี่ปี ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินตามมาตรา 13 ในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่วน
ราชการจัดทาแผนการปฏิบัติราชการประจาปี เพื่อให้การปฏิบัติราชการภายในส่วนราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ให้ส่วนราชการกาหนดเป้าหมายแผนการทางาน ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานหรือโครงการ และงบประมาณที่จะต้องใช้
ในแต่ละงานหรือโครงการ และต้องเผยแพร่ให้ข้าราชการและประชาชนทราบทั่วกัน
อนึ่ง แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจาปีเป็นแผนที่เกิดจากการ
นานโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาแปลงเป็นโครงการ
เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากที่สุด และเพื่อให้เห็นถึงกรอบทิศทาง การทางานเชิงยุทธศาสตร์ของ
สานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษา ว่าสามารถขับเคลื่ อนไปสู่ สิ่ งที่ต้องการได้มากน้อยเพียงใด โดยได้กาหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ์หลักและเจ้าภาพไว้อย่างชัดเจน
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ กษามั ธ ยมศึก ษา เขต 12 ซึ่ง เป็ นหน่ ว ยงานภายใต้ ก ารกากับ ดูแ ลของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐาน จึงได้จัดทาโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2559-2562) และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ขึ้น ตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 เพื่อตอบสนองนโยบายการศึกษาของรัฐบาล
กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของผู้รับบริการในพื้นที่ ให้การ
จัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 เป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อกาหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันและนโยบายของรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้รับบริการในพื้นที่
2.2 เพื่อจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2559 - 2562) เป็นเครื่องมือในการ
วางแผนพัฒนาการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
2.3 เพื่อกาหนดรายละเอียดกิจกรรม/โครงการในการจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ .2558
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
3.1.1 ประชุมจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
3.1.2 ประชุมจัดทามีแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2559-2562)
3.2 ด้านคุณภาพ
3.2.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีกรอบและแนวทางในการบริหาร
จัดการศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
3.2.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สามารถใช้แผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ในการขับเคลื่อนการบริหารและการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
3.2.3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สามารถใช้แผนพัฒนาการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2559-2562) เป็นทิศทางในการบริหารและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาได้อย่าง
มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
4. การดาเนินงาน
ระยะเวลาการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม/ขั้นตอน
1 แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2558
1) ประชุมทบทวนทิศทางการจัดการศึกษาและ
28 ตุลาคม 2557
กาหนดจุดเน้นการพัฒนาด้านการศึกษา
2) เสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาให้ความเห็นชอบ 26 พฤศจิกายน 2557
3) ประชุมพิจารณาโครงการ/กิจกรรม
ธันวาคม 2557ตามแผนปฏิบัติการประจาปี
มกราคม 2558
4) จัดทาร่างแผนปฏิบัติการประจาปี
กุมภาพันธ์ 2558
5) เสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาให้ความเห็นชอบ
กุมภาพันธ์ 2558
6) จัดทาเอกสารแผนปฏิบัติการประจาปี/เผยแพร่
กุมภาพันธ์ 2558
2 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ปี
1) ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้น
พฤษภาคม- มิถุนายน
พื้นฐาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2558-2561)
2558
2) จัดทาร่างแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มิถุนายน 2558
3) เสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาให้ความ
มิถุนายน 2558
เห็นชอบ
4) จัดทาเอกสารแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน/เผยแพร่
กรกฎาคม 2558

ผู้รับผิดชอบ
มันทนา รัตนะรัต และ
สุฑามาศ อินทร์ปาน

มันทนา รัตนะรัต และ
สุฑามาศ อินทร์ปาน
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ใช้งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา งบดาเนินงาน จานวน 50,000 บาท
ที่

กิจกรรม/รายการ

ตอบแทน

เงินงบประมาณ
ใช้สอย วัสดุ

รวม

เงินนอก
งบประมาณ

รวม

1 แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
1) ประชุมคณะทางานทบทวนทิศทาง
การจัดการศึกษาและกาหนดจุดเน้น
การพัฒนาด้านการศึกษา
2) ประชุมพิจารณาโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติการประจาปี
3) จัดทาเอกสารแผนปฏิบัติการประจาปี
จานวน 60 เล่ม
2 แผนพัฒนาฯระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2559-2562)
1) ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนพัฒนาฯ
ระยะ 4 ปี จานวน 40 คน เวลา 2 วัน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(40 คน x 30 บาท x 4 มื้อ)
- ค่าอาหาร
(40 คน x 90 บาท x 2 มื้อ)
- ค่าตอบแทนวิทยากร
- ค่าที่พัก/ค่าพาหนะ
2) เอกสารแผนพัฒนาฯ ระยะ 4 ปี
- ค่าจัดทาเอกสารแผนฯ จานวน 70 เล่ม
( 70 เล่ม x 200 บาท )
- ค่าจัดทาเอกสารประกอบการประชุมฯ
- ค่าวัสดุโครงการ
รวม

4,800

4,800

4,800

7,200

7,200

7,200

6,000

8,400
6,000

8,400
6,000

14,000
5,000
4,600
50,000

14,000
5,000
4,600
50,000

8,400

14,000
5,000
8,400

37,000

4,600
4,600

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
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6. การวัดและประเมินผล
ที่
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1 จานวนผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
2 เอกสารแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ปี
(พ.ศ. 2559-2562) และแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2558

วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือที่ใช้
-ตรวจสอบบัญชีลงชื่อ
-บัญชีลงชื่อ
-ตรวจสอบความถูกต้อง และ -เอกสาร
คุณภาพของเอกสาร
แผนปฏิบัติราชการ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 ในการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาและสามารถดาเนินงานได้ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
7.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ปี
เป็นทิศทางในการบริหารและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

รัต
นะรัต
(นางสุฑามาศ อินทร์ปาน)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ

ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายไกรสิทธิ์ เลิศไกร)
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

ผู้อนุมัติโครงการ
(นายจาเริญ รัตนบุรี)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
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โครงการ
แผนงบประมาณ
สนองกลยุทธ์ สพฐ.
สนองกลยุทธ์ สพม.12
สนองจุดเน้น สพม.12
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยการมีส่วนร่วม
ขององค์คณะบุคคล
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ข้อ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ข้อ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
และเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ด้านการบริหารจัดการ ข้อ 3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพตามมาตรฐาน เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาลเป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นของสังคม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 กลุ่มนโยบายและแผน
1. นางมันทนา รัตนะรัต 2. นางสาวธิดารัตน์ ทวีทอง
ต่อเนื่อง
เมษายน – กรกฎาคม 2558

1. หลักการและเหตุผล
การขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาในปัจจุบันของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีองค์คณะบุคคล
อยู่ 3 องค์คณะ คือ คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา (กพท.) คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) และคณะกรรมการนิเทศติ ดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา(ก.ต.ป.น.) ซึ่งในการบริหารจัด
การศึกษาที่ผ่านมา องค์คณะบุคคลทั้ง3 คณะดังกล่าว ปฏิบัติภารกิจแบบแยกส่วนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัด
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อบูรณาการการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา คณะอนุกรรมการข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และนิเทศการศึกษา
2.2 เพื่อสร้างวัฒนธรรมการทางานแบบมีส่วนร่วมขององค์คณะบุคคลทั้งการรับรู้และการเข้ามามีส่วนร่วม
2.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารระหว่างองค์คณะบุคคล
2.4 เพื่อให้การจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ คุ้มทุน และเน้นคุณภาพของการบริหารจัดการศึกษา
2.5 เพื่อสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการศึกษาโดยยึดผลประโยชน์ของส่วนรวม
2.6 เพื่อประสาน ส่งเสริม สนับสนุน องค์คณะบุคคลในการบริหารจัดการศึกษา
3. เป้าหมาย
3.1. ด้านปริมาณ
3.1.1 คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา (กพท.) จานวน 16 คน
3.1.2 คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) จานวน 10 คน
3.1.3 คณะกรรมการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (ก.ต.ป.น.) จานวน 9 คน
3.2. ด้านคุณภาพ
3.2.1 องค์คณะบุคคลเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ได้ร่วมกันระดมความคิดในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
3.2.2 เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
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4. การดาเนินงาน
ที่
1
2
3

กิจกรรม/ขั้นตอน
ประชุมคณะทางาน/วางแผนการดาเนินงาน
ประชุมองค์คณะบุคคล
ประเมินผลการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน
เมษายน 2558
พฤษภาคม 2558
มิถุนายน – กรกฎาคม 2558

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวธิดารัตน์ ทวีทอง
คณะทางาน
คณะทางาน

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ใช้งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา งบดาเนินงาน จานวน 27,000 บาท
เงินนอก
เงินงบประมาณ
ที่
กิจกรรม/รายการ
รวม งบประมาณ รวม
ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ
1 ประชุมคณะทางาน วางแผนเตรียมการ
ดาเนินงาน จานวน 1 วัน
- ค่าอาหารกลางวัน
2,070
2,070
2,070
(23 คน X 90บาท X 1 มื้อ)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
1,380
1,380
1,380
(23 คน X 30บาท X 2 มื้อ)
2 กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระดมความคิด
หาแนวทางแก้ปัญหา/พัฒนาการศึกษา
องค์คณะบุคคลและคณะทางาน 1 วัน
- ค่าอาหารว่างเครื่องดื่มและอาหาร
8,700
8,700
8,700
กลางวันผู้เข้าอบรมและคณะทางาน
(58 คน x 150 บาท)
3 ค่าจัดทาเอกสารประกอบการประชุม
5,800
5,800
5,800
(58 เล่ม x 100 บาท)
4 ค่าวัสดุโครงการ
2,150 2,150
2,150
5 ประชุมประเมินผลและจัดทารายงานผล
การดาเนินงาน 2 วัน
- ค่าอาหารกลางวัน
4,140
4,140
4,140
(23 คน X 90บาท X 2 มื้อ)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
2,760
2,760
2,760
(23 คน X 30บาท X 4 มื้อ)
รวม
24,850 2,150 27,000
27,000
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
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6. การวัดและประเมินผล
ที่

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1

จานวนองค์คณะบุคคลที่เข้าร่วมโครงการ

2

การมีส่วนร่วมขององค์คณะบุคคลในการระดม
ความคิดเห็นประเด็นปัญหา/ข้อเสนอแนะใน
การแก้ปัญหา

วิธีการวัดและประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้

ตรวจสอบ

บัญชีลงเวลา

สารวจ

แบบสารวจ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 คณะกรรมการในองค์ ค ณะบุ ค คล ทั้ ง 3 คณะได้ ร่ ว มประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ และหาแนวทางแก้ไขปัญหา/พัฒนาการศึกษาร่วมกัน
7.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ได้รับแนวทางการแก้ไขปัญหา/พัฒนาและ
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา

ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวธิดารัตน์ ทวีทอง)
ลูกจ้าง ปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายไกรสิทธิ์ เลิศไกร)
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

ผู้อนุมัติโครงการ
(นายจาเริญ รัตนบุรี)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
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โครงการ
แผนงบประมาณ
สนองกลยุทธ์ สพฐ.
สนองกลยุทธ์ สพม.12
สนองจุดเน้น สพม.12
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

พัฒนาประสิทธิภาพการสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานสถานศึกษา
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ข้อ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ข้อ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
และเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ด้านการบริหารจัดการ ข้อ 3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพตามมาตรฐาน เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาลเป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นของสังคม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 กลุ่มนโยบายและแผน
1. นายไกรสิทธิ์ เลิศไกร 2. นางมันทนา รัตนะรัต
3. นางสาวพัทธมน บัวจีน 4. นายอนุชา กลิ่นจันทร์
โครงการใหม่
มีนาคม – มิถุนายน 2558

1. หลักการและเหตุผล
ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 ลักษณะที่ 1 บททั่วไป ข้อ 6 ให้หัวหน้าส่วนราชการ
และหัวหน้ารัฐวิสาหกิจรับผิดชอบในการจัดเตรียมความพร้อมของกิจกรรมต่าง ๆ ที่จาเป็นต่อการดาเนินการตามแผนงาน
ในเชิงบูรณาการ ผลผลิต โครงการ หรือรายการตามความที่กาหนดไว้ในข้อ 17 เพื่อให้สามารถดาเนินการจัดทาผลผลิต
โครงการหรือรายการตามความที่กาหนดไว้ในข้อ 17 เพื่อให้สามารถดาเนินการจัดทาผลผลิต โครงการหรือรายการได้
ทันทีที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ทั้งนี้ กลุ่มนโยบายและแผน มีภารกิจหน้าที่ในการจัดสรรงบประมาณให้แก่สถานศึกษา
โดยเฉพาะงบลงทุนด้านโครงการพื้นฐานอาคารเรียนและอาคารประกอบอื่น ๆ ซึ่งเป็นงบประมาณในการลงทุนที่สูง
จาเป็นต้องวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและการวางแผนดาเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณ
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อการพัฒนาการศึกษา โดยมุ่งสู่เป้าหมายสุดท้ายคือ การพัฒนาให้นักเรียนได้รับ
โอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามศักยภาพเท่าเทียมกัน
กลุ่มนโยบายและแผน สานักงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
2. วัตถุประสงค์
2.1 ติดตามผลการดาเนินงานของสถานศึกษาที่ได้รับจัดสรรงบประมาณด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.2 ติดตามการรายงานข้อมูลสารสนเทศสิ่งก่อสร้าง (B-obec) ของสถานศึกษา
2.3 ติดตามการวางแผนดาเนินงานด้านโครงการพื้นฐานของสถานศึกษา
2.4 ติดตามแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
สถานศึกษาในสังกัดจานวน 99 โรง
3.2 ด้านคุณภาพ
การจัดสรรงบประมาณมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อการพัฒนาการศึกษา
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4. การดาเนินงาน
ที่
1
2
3
5.

กิจกรรม / ขั้นตอน
ประชุมคณะทางานออกแบบเครื่องมือการ
ติดตามฯ
ติดตามเชิงประจักษ์สถานศึกษาทุกโรงโดย
แบ่งกลุ่มแยกตามสหวิทยาเขต
ประชุมสรุปผลและจัดทาข้อมูลจากการ
ดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน
มีนาคม 2558
เมษายน- พฤษภาคม 2558

ผู้รับผิดชอบ
นางมันทนา รัตนะรัต
และคณะทางาน

พฤษภาคม 2558

รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ใช้งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา งบดาเนินงาน จานวน 20,000 บาท

ที่

กิจกรรม/รายการ

เงินงบประมาณ
ค่าตอบแทน

1 ประชุมออกแบบเครื่องมือฯ 2 วัน
2 ติดตามเชิงประจักษ์ (ค่าพาหนะ)
3 ประชุมสรุปผลและจัดทาข้อมูลจากการ
ดาเนินงาน
รวม

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

รวม

เงินนอก
งบประมาณ

รวม

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
6.

การวัดและประเมินผล

ที่
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มี
ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่มีคุณภาพทุกโรงเรียน
2

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มี
สารสนเทศเพื่อใช้ในการจัดสรรงบประมาณที่
ประสิทธิภาพ

วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือ
ติดตามฯ
แบบติดตามฯ
การรายงาน

แบบสรุปรายงาน
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7.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สามารถส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือ
โรงเรียนด้านโครงสร้างพื้นฐานได้อย่างทั่วถึงตามความจาเป็นและขาดแคลน
7.2 สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอันส่งผลต่อการพัฒนาให้
นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามศักยภาพเท่าเทียมกัน

ผู้เสนอโครงการ
(นายอนุชา กลิ่นจันทร์)
ครู ช่วยราชการกลุ่มนโยบายและแผน

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายไกรสิทธิ์ เลิศไกร)
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

ผู้อนุมัติโครงการ
(นายจาเริญ รัตนบุรี)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
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โครงการ
แผนงบประมาณ
สนองกลยุทธ์ สพฐ.
สนองกลยุทธ์ สพม.12
สนองจุดเน้น สพม.12
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

การติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ข้อ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ข้อ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
และเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ด้านการบริหารจัดการ ข้อ 3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพตามมาตรฐาน เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาลเป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นของสังคม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 กลุ่มนโยบายและแผน
1. นางมันทนา รัตนะรัต
2. นางสาววาริพินทุ์ จิตตารมย์
ต่อเนื่อง
กรกฎาคม 2557 – กุมภาพันธ์ 2558

1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี พ.ศ. 2546
มาตรา 6 (7)กาหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่าเสมอ มาตรา 9 (3)ส่วนราชการต้องจัดให้มีการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนรวมราชการกาหนดขึ้น ซึ่ง
สอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร.กาหนด มาตรา 20 เพื่อให้การปฏิบัติราชการภายในส่วนราชการเป็นไปอย่างมี
ประสิ ทธิภ าพ ให้ ส่ ว นราชการกาหนดเป้ า หมายแผนการทางาน ระยะเวลาแล้ ว เสร็จของงานหรือโครงการ และ
งบประมาณที่จะต้องใช้ในแต่ละงานหรือโครงการ และต้องเผยแพร่ให้ข้าราชการและประชาชนทราบทั่วกันด้วย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 เป็นองค์กรทางการศึกษา ที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยอาศัยอานาจตามความในมาตรา 5 และ 37 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และ มาตรา 8 และมาตรา
33 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
โดยคาแนะนาของสภาการศึกษา เมื่อคราวประชุม ครั้งที่ 2/2553 วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553 มีภารกิจหลักในการ
บริหารการจัดการศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ
มัธ ยมศึกษาอย่ างทั่ว ถึง โดยยึ ดนโยบายและยุทธศาสตร์ การดาเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ และกลยุท ธ์
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการดาเนินงานให้บรรลุ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าประสงค์ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จึงกาหนดโครงการนี้ขึ้น โดยมีเป้าหมายในการ
กากับ ติดตาม และขับเคลื่อนผลการดาเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 และเพื่อให้การบริหาร
งบประมาณเป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส มีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้ เพื่อนาไปปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบ
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อกากับ ติดตามและขับเคลื่อนการดาเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
2.2 เพื่อให้การบริหารงบประมาณของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีความถูกต้อง
โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได้
2.3 เพื่อจัดทารายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
การจัดทาเอกสารรายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จานวน 100 เล่ม
3.2 ด้านคุณภาพ
3.2.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีการกากับ ติดตาม ประเมินผลและ
รายงานการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
3.2.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีการบริหารจัดการงบประมาณที่ถูกต้อง
โปร่งใส มีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้
4. การดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม/ขั้นตอน
1 ประชุมคณะทางาน
2 ติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
3 ประชุมคณะทางานตรวจสอบและรายงานผล

ระยะเวลา
กันยายน – ตุลาคม 2557
กรกฎาคม – ตุลาคม 2557
พฤศจิกายน 2557- กุมภาพันธ์
2558

ผู้รับผิดชอบ
วาริพินทุ์ จิตตารมย์
และคณะ

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ใช้งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา งบดาเนินงาน จานวน 20,000 บาท
เงินนอก
เงินงบประมาณ
งบประมาณ
ที่
กิจกรรม/รายการ
รวม
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ
รวม
1 ประชุมคณะทางาน 19 คน จานวน 2 ครั้ง
2 ประชุมคณะทางานตรวจสอบและ
รายงานผล 12 คน จานวน 2 ครั้ง
3 จัดทาเอกสาร จานวน 100 เล่ม
20,000
20,000
20,000
( 100 เล่ม x 200 บาท )
รวม
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ

20,000

20,000
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6. การวัดและประเมินผล
ที่
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือ
1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 - ตรวจสอบ
- เอกสารรายงาน
มีเอกสารรายงานผลการดาเนินงานที่ครอบคลุม
ผลการดาเนินงาน
ทุกภารกิจ ชัดเจน
2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
สามารถนาไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีเอกสารรายงานผลการดาเนินงานประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557
7.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถนาข้อมูล
จากรายงานผลการดาเนินงาน ไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้เสนอโครงการ
(นางสาววาริพินทุ์ จิตตารมย์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายไกรสิทธิ์ เลิศไกร)
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

ผู้อนุมัติโครงการ
(นายจาเริญ รัตนบุรี)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
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โครงการ
สนองกลยุทธ์ สพฐ.
สนองกลยุทธ์ สพม.12
สนองจุดเน้น สพม.12
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

เสริมประสิทธิภาพการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหาร
และการจัดการเรียนรู้
ข้อ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ข้อ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
และเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ด้านการบริหารจัดการ ข้อ 3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพตามมาตรฐาน เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาลเป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นของสังคม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นายไตรรงค์ สาดแว และคณะ
โครงการต่อเนื่อง
มกราคม – กันยายน 2558

1. หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายส่งเสริมให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัด นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการและยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน โดยได้จัดสรรวัสดุ ครุภัณฑ์ด้านคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย ระบบ
สื่อสารโทรคมนาคม รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับสานักงานสถานศึกษาในสังกัดมาอย่าง
ต่อเนื่องและสอดคล้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ซึ่งมี
ภารกิจหลักในการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน
และการเรียนรู้ ของสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาและโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ตระหนักใน
ความส าคัญของการดูแลรั กษามาตรฐาน การพัฒนาสมรรถนะของระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสนับสนุ น รวมทั้ง
บุคลากรของศูนย์บริการ ICT ให้พร้อมต่อการให้บริการ จึงได้จัดทา “โครงการเสริมประสิทธิภาพการให้บริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้ ” ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ขึ้น
เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการประยุกต์ใช้ ICT ในการปฏิบัติงานตามภารกิจและนโยบายได้อย่างครอบคลุม เกิดประสิทธิผล
และประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้การบริหารจัดการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาหรับสนับสนุนงาน
ด้านการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ ของสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต
12 และโรงเรียนในสังกัด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2.2 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สานักงานและโรงเรียนสามารถประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อการบริหาร การจัดการเรียนการสอน การเรียนรู้ และการปฏิบัติงานได้ตามศักยภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุด
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3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
3.1.1 ดาเนินงานกิจกรรมการจัดหาคอมพิวเตอร์และระบบสนับสนุนเพื่อการเรียนการสอน และ
งานอื่นๆ ตามนโยบาย สพฐ.
3.1.2 เสริมสมรรถนะ และซ่อมบารุงระบบโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์บริการ ICT
3.1.3 นิเทศ ติดตามด้าน ICT เพื่อการบริหารและการเรียนการสอนของโรงเรียน โดยเฉพาะ
โรงเรียนในกลุ่มที่ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม โรงเรียนที่ขอความช่วยเหลือในการปรับปรุง พัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน และโรงเรียนในโครงการพิเศษตามนโยบาย สพฐ.
3.1.4 ปรับปรุง พัฒนาเว็บไซต์ระบบบริหารจัดการการประชุม อบรมฯ
3.1.5 พัฒนาสมรรถนะด้าน ICT ของบุคลากรศูนย์ ICT สพม.12
3.2 ด้านคุณภาพ
3.2.1 สานักงานและโรงเรียนสามารถดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามนโยบายต้นสังกัดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.2.2 ศูนย์บริการ ICT สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และระบบสนับสนุนต่างๆ ที่มีมาตรฐานการให้บริการ สอดคล้องกับความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยี และรองรับกระบวนงานตามภารกิจ
3.2.3 ระบบโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนมีมาตรฐานในการให้บริการเพื่อการบริหารและการเรียน
การสอน ตามศักยภาพและบริบท
3.2.4 บุคลากรศูนย์ ICT มีสมรรถนะด้าน ICT ในการปฏิบัติงานพื้นฐานและภาระงานเฉพาะด้าน
ในระดับดีขึ้นไป
4. การดาเนินงาน
ที่
1

กิจกรรม/ขัน้ ตอน
กิจกรรมการจัดหาคอมพิวเตอร์และระบบสนับสนุน
การเรียนการสอน และงานอื่นๆ ตามนโยบาย สพฐ.
1.1 ประชุมผู้เชี่ยวชาญ ICT
1.2 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรคอมพิวเตอร์ฯ
1.3 ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติแก่ผบู้ ริหาร, เจ้าหน้าที่พัสดุ,
ผู้ดูแลระบบ ของโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร
1.4 ประชุมเปิดซองและตรวจสอบของตัวอย่าง
1.5 นิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือด้านการตรวจรับ และอื่นๆ

2

กิจกรรมเสริมสมรรถนะ ซ่อมบารุงระบบโครงสร้างพื้นฐาน
2.1 จัดซื้อระบบบริการซ่อมบารุง
2.2 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อการซ่อมบารุง ตามสภาพปัญหา

เพื่อ

ระยะเวลาการดาเนินงาน
กุมภาพันธ์ – กันยายน 2558

ผู้รับผิดชอบ
ไตรรงค์ สาดแว
และคณะ

มกราคม – กันยายน 2558

ไตรรงค์ สาดแว
และคณะ
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4. การดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม/ขั้นตอน
3 กิจกรรมนิเทศด้าน ICT เพื่อการบริหาร/การเรียนการสอน
3.1 ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเพื่อการนิเทศ
3.2 จัดทาปฏิทินนิเทศ เครื่องมือนิเทศ
3.3 ประสานโรงเรียน ผู้เกี่ยวข้อง
3.4 ออกภาคสนามเพื่อนิเทศ กากับติดตาม ตามปฏิทินนิเทศ
3.5 สรุปรายงานผลการนิเทศ กากับติดตาม
4

กิจกรรมปรับปรุง พัฒนาเว็บไซต์ระบบบริหารจัดการ
การประชุม อบรมฯ สพม.12
4.1 ตรวจสอบ วิเคราะห์สภาพปัญหาระบบเดิม และความ
ต้องการจาเป็นในการปรับปรุง พัฒนา
4.2 วางแผน ออกแบบปรับปรุง พัฒนา กาหนดขอบเขตงาน
4.3 เสนอผู้รับจ้างประมาณราคาจ้าง
4.4 ประสานกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการจ้างปรับปรุง พัฒนา
ตามระเบียบพัสดุฯ
4.5 ผู้รับจ้างดาเนินการปรับปรุง พัฒนา
4.6 ทดลองใช้และปรับแก้ไข
4.7 ประเมินผลการใช้งาน และความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ระยะเวลา
กุมภาพันธ์ –
กันยายน 2558

ผู้รับผิดชอบ
ไตรรงค์ สาดแว
และคณะ

มีนาคม –
สิงหาคม 2558

พจนพร รุ่งทอง
และคณะ

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ใช้งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา งบดาเนินงาน จานวน 160,000 บาท
กิจกรรม/รายการ
กิจกรรมที่ 1 : การจัดหาคอมพิวเตอร์และ
ระบบสนับสนุน เพื่อการเรียนการสอนและ
งานอื่นๆ ตามนโยบาย สพฐ.
1.1 ประชุมผู้เชี่ยวชาญ ICT
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(16 คน x 30 บาท x 2 มื้อ)
- ค่าอาหารกลางวัน
(16 คน x 90 บาท x 1 มื้อ)
1.2 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรร
คอมพิวเตอร์ฯ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(13 คน x 30 บาท x 1 มื้อ)

ตอบแทน

เงินงบประมาณ
ใช้สอย วัสดุ

รวม

เงินนอก
งบประมาณ

รวม

960

960

960

1,440

1,440

1,440

390

390

390
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กิจกรรม/รายการ
1.3 ประชุมผู้บริหาร/ เจ้าหน้าที่พัสดุ /ผู้ดูแลระบบ
ของโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร และคณะทางาน สพม.12
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(109 คน x 30 บาท x 2 มื้อ)
- ค่าอาหารกลางวัน
(109 คน x 90 บาท x 1 มื้อ)
1.4 ประชุมเปิดซอง และตรวจสอบของตัวอย่าง
จานวน 2 วัน (นครศรีฯ 1 วัน, พัทลุง 1 วัน)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(109 คน x 30 บาท x 2 มื้อ)
- ค่าอาหารกลางวัน
(109 คน x 90 บาท x 1 มื้อ)
1.5 นิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือด้านการตรวจรับ
และอื่นๆ
- ค่าชดเชยน้ามัน โรงเรียนละ
500 บาท จานวน 30 โรงเรียน
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1
กิจกรรมที่ 2: เสริมสมรรถนะ ซ่อมบารุงระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน
2.1 จัดซื้อระบบบริการซ่อมบารุง
2.2 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อการซ่อมบารุง ตาม
สภาพปัญหา
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2
กิจกรรมที่ 3 : นิเทศ ติดตามด้าน ICT เพื่อการ
บริหารและการเรียนการสอน
- ค่าชดเชยน้ามัน โรงเรียนละ
500 บาท จานวน 50 โรงเรียน
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 3
กิจกรรมที่ 4 : ปรับปรุง พัฒนาเว็บไซต์ระบบ
บริหารจัดการ การประชุม อบรมฯ
- ค่าจ้างปรับปรุง พัฒนาระบบ
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 4
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ตอบแทน

เงินงบประมาณ
ใช้สอย วัสดุ

รวม

เงินนอก
งบประมาณ

รวม

6,540

6,540

6,540

9,810

9,810

9,810

6,540

6,540

6,540

9,810

9,810

9,810

15,000

15,000

15,000

50,490

50,490

50,490

15,000

15,000

15,000

49,510
64,510

49,510
64,510

49,510
64,510

25,000

25,000

25,000

25,000

25,000

25,000

20,000
20,000

20,000
20,000

20,000
20,000

95,490

64,510 160,000

160,000

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
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6. การวัดและประเมินผล
ที่
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1 โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรตามโครงการ/กิจกรรม
สพฐ. ได้ใช้คอมพิวเตอร์/ระบบสนับสนุนเพื่อการ
เรียนการสอน
2 โรงเรียนสามารถให้บริการ ICT เพื่อการบริหาร
การเรียนการสอน
3 ความพึงพอใจของผู้รับการนิเทศด้าน ICT
4 สมรรถนะการให้บริการของศูนย์บริการ ICT

วิธีการวัดและประเมินผล
ตรวจสอบ /ประเมินสภาพจริง

เครื่องมือที่ใช้
แบบบันทึก / รายงาน

ตรวจสอบ /ประเมินสภาพจริง

5 ความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อการให้บริการด้าน ICT
ของศูนย์บริการ ICT

สอบถามผู้รับบริการ

แบบบันทึก / รายงาน
การซ่อมบารุงระบบ
แบบสอบถาม
แบบบันทึก / รายงาน
การซ่อมบารุงระบบ
แบบสอบถาม

สอบถามผู้รับบริการ
ตรวจสอบ /ประเมินสภาพจริง

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจและมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้ ICT เพื่อการบริหารและการเรียนรู้
7.2 สานักงานและโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สามารถประยุกต์ใช้ ICT เพื่อการ
บริหาร การจัดการเรียนการสอน การแสวงหาความรู้ ได้ตามศักยภาพ และก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลง
ผู้เสนอโครงการ
(นายไตรรงค์ สาดแว)

ศึกษานิเทศก์ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายพรศักดิ์ จินา)
รองผู้อานวยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

ผู้อนุมัติโครงการ
(นายจาเริญ รัตนบุรี)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
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โครงการ
แผนงบประมาณ
สนองกลยุทธ์ สพฐ.
สนองกลยุทธ์ สพม.12
สนองจุดเน้น สพม.12

การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ 5 สพท.จังหวัดนครศรีธรรมราช
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ข้อ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ข้อ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
และเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ด้านการบริหารจัดการ ข้อ 3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพตามมาตรฐาน เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาลเป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นของสังคม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางโสพิตตา แก้ววิชิต
ต่อเนื่อง
มกราคม 2558 – กันยายน 2558

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ
1. หลักการและเหตุผล
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศกาหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและที่ตั้งของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จานวน 42 เขต ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2553 โดย
กาหนดให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ตั้งอยู่ที่อาเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช รับผิดชอบ
การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง ซึ่งในจังหวัด
นครศรีธรรมราช จะประกอบด้วยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1-4 มีสานักงาน
ตั้งอยู่ที่อาเภอเมืองนครศรีธรรมราช อาเภอทุ่งสง อาเภอเชียรใหญ่และอาเภอท่าศาลา ตามลาดับ ซึ่งสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ต้องประสานการจัดการศึกษาร่วมกับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช ทั้ง 4 เขต เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ร่วมกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 1-4 ได้มีมติเห็นชอบร่วมกันจัดให้มีการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้
ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ที่ ป ฏิ บั ติ ง านในส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ทั้ ง 5 เขต ในจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช ได้มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เสริมสร้างความรัก
ความสามัคคี โดยใช้โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์เป็นตัวเชื่อมระหว่างกัน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จึงได้จัดทาโครงการการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ 5
สพท.จังหวัดนครศรีธรรมราช ขึ้น เพื่อรองรับมติดังกล่าวให้ขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เล่นกีฬาและออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
2.2 เพื่อเสริมสร้างสุขภาพกาย และจิตใจให้มีความแข็งแรงสมบูรณ์
2.3 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
3.1.1 ร่วมการแข่งขันกีฬาสากล และกีฬาพื้นบ้าน ตามที่กาหนดในแต่ละปี
3.1.2 จานวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12 เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
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3.2 ด้านคุณภาพ
3.2.1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
มีสุขภาพกาย จิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง และมีความรักสามัคคีภายในหน่วยงาน
3.2.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
และประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1-4 มีความรักสามัคคีและสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน
4. การดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม/ขั้นตอน
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ขออนุมัติโครงการ
มกราคม 2558
2 ประชุมคณะทางาน/วางแผนการจัดการแข่งขัน มิถุนายน-สิงหาคม 2558
3 ดาเนินการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์
สิงหาคม - กันยายน 2558
4 สรุปผลการดาเนินงาน
กันยายน 2558

ผู้รับผิดชอบ
นางโสพิตตา แก้ววิชิต
รองผอ.เขตฯที่รับผิดชอบงาน
กีฬา/เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ
ทุกคน

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ใช้งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา งบดาเนินงาน จานวน 70,000 บาท
ที่

กิจกรรม/รายการ

1 ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่มผู้เข้าร่วมประชุม
เตรียมงาน
(40 คน x 30 บาท x 2 ครั้ง)
2 ค่าอาหาร 3 มื้อ ของนักกีฬาและผู้ร่วมงาน
ในวันจัดแข่งขันกีฬาฯ
(100 คน x 270 บาท)
3 ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม นักกีฬาและ
ผู้เข้าร่วมการจัดการแข่งขัน ในวันจัดแข่งขันฯ
(100 คน x 30 บาท x 2 มื้อ)
4 ค่าเสื้อกีฬา(นักกีฬา/โค้ช/ผู้เข้าร่วมขบวน
พาเหรด ฯลฯ)
5 อื่นๆ (น้าดื่ม/ค่าชุดการแสดง/แต่งริ้วขบวน)
รวม

เงินงบประมาณ
ตอบแทน ใช้สอย

วัสดุ

เงินนอก
งบประมาณ

รวม

2,400

รวม
2,400

27,000

27,000

27,000

6,000

6,000

6,000

25,000 25,000

25,000

9,600 9,600
- 35,400 34,600 70,000

9,600
- 70,000

2,400

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

หน้า 148

6. การวัดและประเมินผล
ที่
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1
ร้อยละ 95 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 12 ได้เข้าร่วมกิจกรรม
2 ร้อยละ 95 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีสุขภาพกายและ
จิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรงและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3 ร้อยละ 99 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีน้าใจเป็นนักกีฬา
มีความรักสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

วิธีการวัดและประเมินผล
ตรวจสอบ

เครื่องมือที่ใช้
บัญชีลงชื่อร่วม
กิจกรรม

การสังเกต

แบบประเมิน

การสังเกต

แบบประเมิน

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
ได้เล่นกีฬาและออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ และนาไปปฏิบัติเป็นกิจวัตรประจาวัน
7.2 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนมีสุขภาพกาย และจิตใจที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีความตื่นตัวและปฏิบัติหน้าที่
ที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7.3 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการพัฒนาการศึกษา และเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน
ผู้เสนอโครงการ
(นางโสพิตตา แก้ววิชิต)
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
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โครงการ
แผนงบประมาณ
สนองกลยุทธ์ สพฐ.
สนองกลยุทธ์ สพม.12
สนองจุดเน้น สพม.12
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

ประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุราชการ
ประจาปี 2558
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ข้อ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ข้อ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
และเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ด้านการบริหารจัดการ ข้อ 3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพตามมาตรฐาน เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาลเป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นของสังคม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 กลุ่มบริหารงานบุคคล
1. นายพรศักดิ์ จินา
2. นางธนภรณ์ ใหม่ซ้อน
ต่อเนื่อง
กรกฏาคม – 30 กันยายน 2558

1. หลักการและเหตุผล
ด้วยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ได้ตระหนักถึงความสาคัญของข้าราชการครู
และลูกจ้างประจา ที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ และจะต้องพ้นจากราชการ เนื่องจากเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ซึ่งบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ที่ได้ปฏิ บัติหน้าที่ราชการมาด้วยความมั่นคง วิริยะ อุตสาหะ และอุทิศ
ตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมให้แก่วงการศึกษาด้วยดีมาโดยตลอด เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและแสดงมุทิตาจิตระลึกถึงคุณ
งามความดีของผู้ที่เกษียณอายุราชการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จึงจัดทาโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อแสดงความขอบคุณ ความรัก และความผูกพันต่อผู้เกษียณอายุราชการ
2.2 เพื่อเป็นการเพิ่มพูนขวัญ กาลังใจ แก่ผู้เกษียณอายุราชการ
2.3 .เพื่อแสดงออกถึงวัฒนธรรมต่อผู้ที่เสียสละและอุทิศตนต่อทางราชการ
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
3.1.1 ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ จานวน 240 คน และลูกจ้างประจาที่เกษียณอายุราชการ
จานวน 20 คน เข้าร่วมประชุม และได้รับการเชิดชูเกียรติ
สถานที่ โรงแรมทวินโลตัส อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
3.2 ด้านคุณภาพ
3.2.1 ข้าราชการและลูกจ้างประจาที่เกษียณอายุราชการ ยินดีและภาคภูมิใจที่ได้รับราชการเพื่อ
ประเทศชาติมานาน จนเป็นเกียรติประวัติของตนเองและครอบครัว
3.2.2 ข้าราชการและลูกจ้างประจาที่เกษียณอายุราชการ เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ข้าราชการและ
ลูกจ้างประจาในสังกัดต่อไป
3.2.3 ข้าราชการและลูกจ้างประจาที่เกษียณอายุราชการ เกิดจิตสานึกและมีความตระหนักใน
การปฏิบัติหน้าที่ของตนตลอดทั้งมีความรัก สามัคคีในหมู่คณะ
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4. การดาเนินงาน
ที่
1
2
3
4
5
6

กิจกรรม/ขั้นตอน
เสนอขออนุมัติโครงการ
แต่งตั้งคณะทางาน
แจ้งสถานศึกษา
ประชุมคณะทางาน
จัดพิธีมอบเกียรติคุณบัตรและแสดงมุทิตาจิต
ประเมินผลและสรุปผล

ระยะเวลาดาเนินงาน
กรกฏาคม 2558
สิงหาคม 2558
สิงหาคม 2558
กันยายน 2558
กันยายน 2558
ตุลาคม 2558

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารบุคคล
กลุ่มบริหารบุคคล
กลุ่มบริหารบุคคล
กลุ่มบริหารบุคคล
คณะทางาน
คณะทางาน

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ใช้งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา งบดาเนินงาน จานวน - บาท
เงินนอก
เงินงบประมาณ
งบ
ที่
กิจกรรม/รายการ
ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ
รวม ประมาณ รวม
1 ประชุมคณะทางาน จานวน 20 คน เวลา 1 วัน
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม
700
700
(20 คน x 35 x 1 วัน)
2 ประชุมจัดกิจกรรม จานวน 450 คน เวลา 1 วัน
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม
157,500
157,500
(450 คน x 350 บาท x 1 วัน)
- ค่าเอกสาร
67,500
67,500
(450 คน x 150 บาท)
- ค่าวัสดุ
175,000 175,000
(350 คน x 500 บาท)
- ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด –ปิด การประชุมสัมมนา
5,000
5,000
- ค่าเกียรติบัตร
15,000 15,000
(200 คน x 75 บาท)
- ค่าวิทยากร
3,600
3,600
รวม
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
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6. การวัดและประเมินผล
ที่
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการวัดและประเมินผล
1 ผู้เกษียณอายุราชการ ยินดีและภาคภูมิใจที่ได้รับ -ตรวจนับรายชื่อ
ราชการเพื่อประเทศชาติมานาน จนเป็นเกียรติ
ประวัติของตนเองและครอบครัว
2 ผู้เกษียณอายุราชการเป็นแบบอย่างที่ดีให้เยาวชน -การสังเกต
คนรุ่นหลังในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ
อุตสาหะ และอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมให้แก่
วงการศึกษา
3 ผู้เกษียณอายุราชการและผู้เข้าร่วมพิธีมีความรัก -การสอบถาม
สามัคคี

เครื่องมือที่ใช้
-บัญชีรายชื่อ
-แบบบันทึกการ
สังเกต
-แบบสอบถาม

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 ข้าราชการและลูกจ้างประจาที่เกษียณอายุ รู้สึกภาคภูมิใจในเกียรติประวัติ คุณความดีที่ได้ทาคุณประโยชน์
ให้แก่วงการศึกษา และให้ความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาต่อไป
7.2 ข้าราชการและลูกจ้างประจาที่เกษียณอายุ มีขวัญและกาลังใจ ในการดาเนินชีวิตภายหลังเกษียณอายุราชการ
7.3 ผู้เกษียณอายุราชการ และผู้ร่วมงานมีความพึงพอใจและประทับใจที่ได้มีโอกาสร่วมแสดงมุทิตาจิตทา
ให้เกิดความรัก สามัคคีในหมู่คณะ

ผู้เสนอโครงการ
(นางธนภรณ์ ใหม่ซ้อน)
ครูชานาญการ ปฏิบัติงานพัฒนาบุคลากร

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายพรศักดิ์ จินา)
รองผู้อานวยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

ผู้อนุมัติโครงการ
(นายจาเริญ รัตนบุรี)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
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ภาคผนวก

คณะทํางาน
ที่ปรึกษา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายจําเริญ รัตนบุรี
นายไกรสิทธิ์ เลิศไกร
นายมนูญ บุญชูวงศ+
นายพรศักดิ์ จินา
นายสุทัศน+ แกวพูล
นายจตุรงค+ สุขแกว

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
ช5วยราชการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

คณะทํางาน
1. นางมันทนา รัตนะรัต
2. นางสุฑามาศ อินทร+ปาน
3. นางสาวพัทธมน บัวจีน
4. นางสาววาริพินทุ+ จิตตารมย+
5. นายอนุชา กลิ่นจันทร+
6. นางสาวธิดารัตน+ ทวีทอง
7. นายเชวงศักดิ์ สุมา

ผูอํานวยการกลุ5มนโยบายและแผน
นักวิเคราะห+นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห+นโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะห+นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ครูช5วยราชการ
ลูกจาง
ลูกจาง

รวบรวม/เรียบเรียง/จัดทํารูปเลม
นางสุฑามาศ อินทร+ปาน

นักวิเคราะห+นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ

ออกแบบปก
นายเชวงศักดิ์ สุมา

ลูกจาง

