
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) 

 
ลำดับ โครงการ งบประมาณ การดำเนินงาน 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ 

1 น้อมนำศาสตร์ 2 พระราชา สู่การเสริมสร้าง
จิตสำนึกท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

131,300 อยู่ระหว่างดำเนินการ 

2 สถานศึกษาควบคุมปัจจัยเสี่ยง (เหล้า บุหรี่ 
ยาเสพติด ภัยคุกคามรูปแบบใหม่)  

142,000 1. ประชุมคณะทำงาน เพ่ือวางแผนการจัดกิจกรรม 
2. การคัดเลือกยกย่องร้อยครูดีไม่มีอบายมุข 
3. คัดเลือกครูต้นแบบ 100 คน 
(ดำเนินการเสร็จสิ้น) 

3 งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 30 
ปีการศึกษา 2563  

600,000 
งบสมทบ 

(1,900,000) 

ยังไม่ดำเนินการ 

4 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  

339,600 ปฏิบัติการ นิเทศ ติดตาม การเรียนการสอน
ทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด           
ของเชื้อไวรัส COVID-19 ครั้งที่ 1  

5 พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning   
ผ่านกระบวนการทำงานแบบเพ่ือนช่วยเพื่อน 
(Peer-Assisted Learning)  

180,500 อยู่ระหว่างดำเนินการ 

6 พัฒนาศักยภาพนักเรียน ในการจัดทำคลิป
วิดีโอและสื่อประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรม 
นักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69   
ปีการศึกษา 2562  

71,220 1. การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนในการการจัดทำคลิปวีดีโอและสื่อ
ประชาสัมพันธ์ งานศิลปหัถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 
2. สนับสนุนการปฏิบัติงานภาคสนาม        
จำนวน 9 ศูนย์ ศูนย์ละ 3,000 บาท 
3. ประกวดผลงานสื่อสร้างสรรค์ สพม.12 
4. ประชุมคณะทำงานและคัดเลือกผลงานสื่อ
สร้างสรรค์ สพม.12 
5. มอบเงินรางวัลผลงานสื่อสร้างสรรค์ สพม.12 
(ดำเนินการเสร็จสิ้น) 

 



ลำดับ โครงการ งบประมาณ การดำเนินงาน 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ (ต่อ) 

7 ปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย             84,700 ยังไม่ดำเนินการ 

8 พัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีม "รวมพลัง
สร้างสรรค์เขตพ้ืนที่การศึกษาก้าวไกล 
การศึกษาไทยก้าวหน้า" 

883,000 ยังไม่ดำเนินการ 

9 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา  
“งานได้ผลคนสำราญ องค์กรสำเร็จ” 

515,200 ยังไม่ดำเนินการ 

10 จัดทำแผนอัตรากำลังเพ่ือ การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษา      

ไม่ใช้
งบประมาณ 

สำรวจข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลของโรงเรียน  
ในสังกัดเพ่ือนำมาประกอบแผนอัตรากำลัง 
(ดำเนินการเสร็จสิ้น) 

11 อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนโครงการ 25,400 ยังไม่ดำเนินการ 

12 พัฒนาบุคลากรเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อน
เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 

296,560 ยังไม่ดำเนินการ 

13 เพ่ิมประสิทธิภาพด้านการบริหารงานการเงิน 
และการบริหารสินทรัพย์ 

256,600 ยังไม่ดำเนินการ 

14 เพ่ิมประสิทธิภาพด้านการบริหารบุคคล  
ด้านวินัยนิติการ ข้าราชการครูและลูกจ้าง 
ในสถานศึกษา       

54,000 ยังไม่ดำเนินการ 

15 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

110,000 จัดประชุมชี้แจงขั้นตอนกระบวนการสร้างความรู้
ความเข้าใจในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ     
(Big data)  

16 โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) 
สร้างสรรค์มหัศจรรย์ไทยแลนด์ 4.0  

133,100 ยังไม่ดำเนินการ 

17 โรงเรียนน่าอยู่ น่าเรียนรู้สู่คุณภาพ 81,340 ยังไม่ดำเนินการ 

18 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

129,000 ยังไม่ดำเนินการ 

19 ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล            
การดำเนินงาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12  

80,900 ยังไม่ดำเนินการ 

 

 



ลำดับ โครงการ งบประมาณ การดำเนินงาน 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ (ต่อ) 

20 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการ
กลุ่มและผู้อำนวยการหน่วย  

180,390 ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา
ในสังกัด ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย จำนวน 3 ครั้ง  

รวมโครงการทั้งหมด 20 โครงการ 6,194,810  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ลำดับ โครงการ งบประมาณ การดำเนินงาน 

โครงการตามนโยบาย 

1 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ไม่มีงบประมาณ อยู่ระหว่างดำเนินการ 

2 โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่มีงบประมาณ ประชุมวางแผนหารือ ร่วมกันเสนอแนะแนวทาง     
การขับเคลื่อนและการดำเนินงานกับผู้บริหารโรงเรียน
ขนาดเล็กทั้ง 15 โรงเรียน  

3 PM.2.5 กับ โควิด 19 ไม่มีงบประมาณ 1. แจงกำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด      
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒o๑๙ (COVID-๑๙)   
และกำหนดมาตรการผ่อนคลาย ให้โรงเรียนในสังกัด 
และบุคลากรของ สพม.12 ทราบ  
2. รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน               
ในทุกวันที่ 20 ของเดือน ให้สพฐ. ทราบ 
3. สำรวจความต้องการเวชภัณฑ์ที่ใช้ป้องกันโรค     
ของโรงเรียนในสังกัดโรคของ สพฐ. 
4. สำรวจผลกระทบและความต้องการในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรสั COVID-19 ของโรงเรียนในสังกัด สพม.12 

4 การบริหารจัดการข้อมูล Big Data ไม่มีงบประมาณ 1. ส่งเสริม สนับสนุน โรงเรียนในสังกัดของ สพม.12   
ซึ่งเป็นหน่วยตั้งต้นข้อมูล ตระหนักและให้ความสำคัญ
ถึงความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล 
2. ติดตามการดำเนินงานและขับเคลื่อนการบริหาร
จัดการข้อมูลของโรงเรียนในสังกัดตามเวลากำหนด 
3. มอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการวิเคราะห์     
ความต้องการข้อมูลสารสนเทศท่ีจำเป็นต้องใช้        
ในภารกิจงานของตนเองอย่างชัดเจนทั้งใน สพม.12                
และโรงเรียนในสังกัด 

 

 

 

 

 

 



ลำดับ โครงการ งบประมาณ การดำเนินงาน 

โครงการตามนโยบาย(ต่อ) 

5 นโยบายเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายสามัญ 
: สายอาชีพ (50:50) 

ไม่มีงบประมาณ 1. ประสานงานประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง ในการขอ
ความร่วมมือให้วิทยาลัยในสังกัด  แนะแนวการศึกษา
ต่อสายอาชีพให้กับโรงเรียนในสังกัด สพม. 12 
2. แจ้งโรงเรียนในสังกัด สพม.12 ให้ความร่วมมือ      
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแนะแนว ส่งเสริม  
สนับสนุน ให้บริการแนะแนวอาชีพให้กับผู้เรียน      
ตามความเหมาะสม  

6 การรับนักเรียนปีการศึกษา 2563 ไม่มีงบประมาณ 1. ประชุมคณะกรรมการการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาและคณะกรรมการรับนักเรียนระดับจังหวัด 
2. ประกาศนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ
นักเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ สพม.12 

7 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ไม่มีงบประมาณ ประสานงานและประชุมวางแผนการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็กร่วมกับ ศธจ.นครศรีธรรมราช     
ศธจ.พัทลุง  สพป.พัทลุง เขต 1 และสพป.พัทลุง 2 

8 การเตรียมการใช้หลักสูตรเชิง
สมรรถนะ 

ไม่มีงบประมาณ แจ้งโรงเรียนในสังกัดเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม   
ในการปรับเปรี่ยนหลักสูตรจากหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
เปลี่ยนหลักสูตรเป็นหลักสูตรเชิงสมรรถนะ พ.ศ.2565 

9 ศูนย์ HRDC ไม่ใช้งบประมาณ ประชุมชี้แจงการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาสมรรถนะ
และบุคลากรทางการศึกษา HRDC ด้วยระบบการประชุม
ทางไกล (Video Conference) 

10 ศูนย์เครือข่ายการดูแลช่วย 
และคุ้มครองเด็กนักเรียนในภาวะวกิฤต 

ไม่ใช้งบประมาณ 1. แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามผล    
การดำเนินงานคุ้มครองและดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2. ให้สถานศึกษารายงานผลการปฏิบัติตามกรอบ            
การดำเนินงานคุ้มครองและดูแลชว่ยเหลือนักเรียน ป ี2563 

11 สภานักเรียน ไม่ใช้งบประมาณ 1. โรงเรียนในสังกัด ประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็น
ของสภานักเรยีน ระดับประเทศ ประจำปี 2563 
2. ส่งเสริมให้นักเรียนในสังกัดเลิกใช้ถุงพลาสติก    
ผ่านกิจกรรม “ชวนเด็กไทย เลิกใช้ถุงพลาสติก” 

 

 



ลำดับ โครงการ งบประมาณ การดำเนินงาน 

โครงการตามนโยบาย(ต่อ) 

12 โครงการอาหารกลางวัน ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ดำเนินการ เนื่องจากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาไม่ได้
รับงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินการ 
(ไม่ดำเนินการ) 

13 ปัญหาครูลงโทษเด็กเกินกว่าเหตุครู
ล่วงละเมิดทางเพศและยาเสพติด 

ไม่ใช้งบประมาณ 1. แจ้งมาตรการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 
ของ สพฐ. ให้ทุกโรงเรียนในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติ 
2. ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงาน
คุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนการป้องกัน       
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา        
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
3. กำหนดกรอบการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือ
นักเรียน ปี ๒๕๖๓ เพ่ือเป็นแนวทางใหส้ถานศึกษา ทุกแห่ง
ขับเคลื่อนการดำเนินงานสู่การปฏิบัติ  

14 Coding ไม่ใช้งบประมาณ ยังไม่ดำเนินการ 

รวมโครงการทั้งหมด 14 โครงการ ไม่ใช้งบประมาณ 

 


