
ที่ ชือ่โครงการ/กิจกรรม กลุ่มทีร่บัผิดชอบ งบประมาณ

1 ศาสตร์พระราชาสู่การศึกษาที่ยัง่ยืน *** นิเทศ ติดตามฯ 642,200     ยังไม่ด าเนินการ
2 สร้างความเข้มแข็งองค์กรสภานักเรียน ประจ าปี 2561 *** ส่งเสริมการจัดการศึกษา 365,000     ยังไม่ด าเนินการ
3 ส่งเสริมน าค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการสู่การปฏิบัติในโรงเรียน*** นิเทศ ติดตามฯ 123,700     ยังไม่ด าเนินการ
4 เสริมสร้างคุณธรรมให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา"โรงเรียนคุณธรรม"*** นิเทศ ติดตามฯ 164,830     ยังไม่ด าเนินการ
5 ว่ายน้ าเพือ่ชีวิต (LIFE SAVING) ปีงบประมาณ 2561 ** ส่งเสริมการจัดการศึกษา 200,000     อยูร่ะหว่างด าเนินการ รอบ 9 เดือน

6 ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2561 ** ส่งเสริมการจัดการศึกษา 874,000     อยูร่ะหว่างด าเนินการ รอบ 9 เดือน

2,369,730  

7 งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา คร้ังที่ 28 ปีการศึกษา 2561  (1) ส่งเสริมการจัดการศึกษา 2,500,000  อยูร่ะหว่างด าเนินการ รอบ 9 เดือน

8 ขับเคล่ือนเพือ่ยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยใช้กลุ่มสห/สหวิทยาเขตเป็นฐาน (2) นโยบายและแผน 830,000     อยูร่ะหว่างด าเนินการ รอบ 9 เดือน

9 พัฒนายกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียน5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ *** นิเทศ ติดตามฯ 126,600     ยังไม่ด าเนินการ

10 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการสอบด้วยคอมพิวเตอร์ นิเทศ ติดตามฯ 130,000     อยูร่ะหว่างด าเนินการ รอบ 9 เดือน

เพือ่เตรียมความพร้อมรับการประเมิน (PISA) 2018  **

3,586,600  

11 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน *** นิเทศ ติดตามฯ 718,900     ยังไม่ด าเนินการ
12 พัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพในประชาคมอาเซียน *** พัฒนาครูฯ 425,800     ยังไม่ด าเนินการ
13 พัฒนาบุคลากรสู่สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษาที่เป็นเลิศ *** พัฒนาครูฯ 587,000     ยังไม่ด าเนินการ
14 ยกย่องเชิดชูเกียรติการยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียน(O-net) ปีกศ.2560*** พัฒนาครูฯ 539,100     ยังไม่ด าเนินการ
15 ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครู ประจ าปี พ.ศ.2561 *** พัฒนาครูฯ 99,000 ยังไม่ด าเนินการ

2,369,800  

16 พัฒนาการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ปีงบประมาณ 2561 ** ส่งเสริมการจัดการศึกษา 50,000       อยูร่ะหว่างด าเนินการ รอบ 9 เดือน

50,000      

17 โรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste School) สร้างสรรค์มหัศจรรย์ไทยแลนด์ 4.0 *** ส่งเสริมการจัดการศึกษา 103,200 ยังไม่ด าเนินการ

103,200

18 การนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา  (3)  *** นิเทศ ติดตามฯ 277,580     ยังไม่ด าเนินการ

19 ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา *** นิเทศ ติดตามฯ 241,200     ยังไม่ด าเนินการ

518,780    

8,998,110  

1 การจดัท าแผนปฏบิติัการปอ้งกนัและปราบปรามการทุจริตของสพม . 12 ประจ าป ี2561 ส่งเสริมการจดัการศึกษา 630 ส้ินสุดกจิกรรม รอบ 9 เดือน

2 การประกาศเจตนารมย์บริหารงานด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริตและก าหนดนโยบาย ส่งเสริมการจดัการศึกษา 0 ส้ินสุดกจิกรรม รอบ 9 เดือน

คุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงาน

3 การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการด าเนินงานของสพท . (ITA) ส่งเสริมการจดัการศึกษา 510 ส้ินสุดกจิกรรม รอบ 9 เดือน

หมายเหตุ : ขอ้มูล ณ วนัที่ 21 มิถนุายน 2561

สรุปการรายงานผลโครงการตามแผนปฏบิตักิารประจ าป ีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๑ ของส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑๒

รวมทัง้หมด ๑๙ โครงการ

กลยุทธ์ที ่๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมัน่คง

รวมงบประมาณ

กลยุทธ์ที ่2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

กลยุทธ์ที ่3 ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

รวมงบประมาณ

กลยุทธ์ที ่6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
รวมงบประมาณ

โครงการ/กิจกรรมทีไ่มไ่ดบ้รรจุไว้ในแผนปฏบิตักิารประจ าปงีบประมาณ พ .ศ.2561 (เพ่ิมเตมิ)

การด าเนินการ/การรายงาน

รวมงบประมาณ

กลยุทธ์ที ่4  สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา

รวมงบประมาณ

รวมงบประมาณ
กลยุทธ์ที ่5  จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตทีเ่ป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม











แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

........................................................................................... 
รอบ  (  ) 3 เดือน (ตุลาคม 2560 – ธันวาคม 2560)    (  ) 6 เดือน (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561)   
       (  ) 9 เดือน (ตุลาคม 2560 – มิถุนายน 2561)   (  ) 12 เดือน (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) 
 

1. โครงการที่   7 

2. ชื่อโครงการ   ขับเคลื่อนเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา สพม.12 โดยใช้กลุ่มสหวิทยาเขตและสหวิทยาเขต 
                      เป็นฐาน 

3. สนองกลยุทธ์ สพม.12 ข้อที่ 2    จุดเน้นด้านผู้เรียน     ตัวชี้วัดที่  18 

4. แหล่งงบประมาณ  (  ) สพฐ.   (  ) สพม.12    (  ) อ่ืนๆ (ระบุ)................................... 

5. งบประมาณที่ได้รับ    1,150,000  บาท   (  ) ยังไม่เบิกจ่าย          1,150,000  บาท 
      (  ) เบิกจ่ายแล้ว.......................................บาท 
      (  ) คงเหลือ.............................................บาท 
6. เป้าหมายทีก่ าหนดไว้ 
    เชิงปริมาณ  1. กลุ่มสหวิทยาเขต     6  แห่ง 
  2. สหวิทยาเขต   17  แห่ง 
    เชิงคุณภาพ  1. นักเรียนได้รับการพัฒนาตามความจ าเป็นและความต้องการ มีทักษะการคิด วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ แก้ปัญหาและเรียนรู้ด้วยตนเองมากข้ึน 
  2. ครูมีการปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน สามารถพัฒนาผู้เรียนเพื่อสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์
เพ่ิมข้ึน 

7. วิธีการด าเนินงาน (กิจกรรมหลัก/ส าคัญของโครงการ) 
  จัดสรรงบประมาณให้กลุ่มสหวิทยาเขต/สหวิทยาเขต เพ่ือขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพ
การศึกษา (O-net) ตามบริบทของพ้ืนที่ 

8. ผลส าเร็จที่ได้รับจากกิจกรรมการด าเนินงาน  
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
โครงการก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 

  ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-net) 
ปีการศึกษา 2561 สูงขึ้น 
 

 

 

9. ปัญหา อุปสรรค ในการด าเนินงาน 
  กลุ่มสหวิทยาเขต/สหวิทยาเขต ก าลังด าเนินการเตรียมวางแผนการด าเนินงาน 

10. ข้อเสนอแนะ  
...................................................................... ...................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................ 
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11. ภาพถ่ายประกอบการรายงานผล  จ านวน.............ภาพ ดังแนบ (อย่างน้อย 3 ภาพ) 
 
 
 
 

     ลงชื่อ    ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                                                (นางมันทนา  รัตนะรัต)  
          ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายละแผน 
 
 
 

     
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


