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ค ำน ำ  

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1  ได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561 ฉบับนี้ขึ้น เพ่ือให้หน่วยงำนในสังกัดใช้เป็นกรอบด ำเนินงำนและขับเคลื่อนกำรบริหำร
จัดกำรศึกษำ โดยมีสำระส ำคัญประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำย ยุทธศำสตร์ จุดเน้นตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จแผนงำน โครงกำร/กิจกรรม และงบประมำณ โดยมีกำรวิเครำะห์ควำมสอดคล้องของแผนปฏิบัติ
กำรประจ ำปี กับนโยบำยของรัฐบำล นโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร นโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ยุทธศำสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอดคล้องกับสภำพปัญหำควำมต้องกำรจ ำเป็นและ
แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ในกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืนและมั่นคง 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 ขอขอบคุณทุกท่ำนที่มีส่วน 
เกี่ยวข้อง ในกำรระดมควำมคิดและร่วมพิจำรณำควำมสอดคล้องโครงกำร/กิจกรรมกับจุดเน้นของส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ในกำร
จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ฉบับนี้ และหวังว่ำเอกสำรเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อกำร
ด ำเนินงำน ของทุกภำคส่วน สถำนศึกษำ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  รวมทั้งเป็นกรอบแนวทำงในกำรติดตำม และ
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนให้เกิดประสิทธิภำพต่อกำรพัฒนำกำรศึกษำ โดยมุ่งสู่เป้ำหมำยสุดท้ำย คือ กำร
พัฒนำให้นักเรียนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพตำมศักยภำพอย่ำงเท่ำเทียมกัน 
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      สำรบัญ 
                                                                                                           หน้ำ 

ค ำน ำ  ก 
สำรบัญ  ข 
สำรบัญตำรำง ง 
สำรบัญแผนภูมิ ฉ  
แผนภำพโครงสร้ำงองค์กำรและกำรบริหำรจัดกำร 1 
ท ำเนียบผู้บริหำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ     2 
รูปแบบกำรบริหำรเครือข่ำยกำรมีส่วนร่วม                                                      3 
แผนผังควำมเชื่อมโยงสำระส ำคัญของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  8 
ส่วนที่ 1  สภำพทั่วไป 9 
 บทบำทหน้ำที่ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 9 
 โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 10 
              ข้อมูลพื้นฐำนด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ 12 
ส่วนที่ 2 ผลกำรด ำเนินงำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559-2560 23 
             ด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ 24 
             ด้ำนสิทธิและโอกำสทำงกำรศึกษำ 27 
             ด้ำนประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 35 
 ด้ำนผลกำรด ำเนินงำนตำมกลยุทธ์ 35 
ส่วนที่ 3  ทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำ 44 
 แนวทำงปฏิรูปกำรศึกษำ 44 
 วิสัยทัศน์ประเทศไทย ปี 2558-2563 “มั่งคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 45 
 นโยบำยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 47 
 กำรด ำเนินกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  48 
 นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 50 
 มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 55 
 วิสัยทัศน์ 57 
 อัตลักษณ์  57 

 พันธกิจ 57  
   ค่ำนิยมองค์กร 57
 เป้ำประสงค์หลัก 58 
 ผลผลิต  58 
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   จุดเน้นยุทธศำสตร์  58 
 ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี ยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร  67 
   นโยบำยและเป้ำหมำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  

ส่วนที่ 4  รำยละเอียดงบประมำณ/โครงกำร 87 
 งบพ้ืนฐำน (งำนประจ ำ)    87 
 งบพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 88  
ส่วนที ่5   กำรบริหำรแผนสู่กำรปฏิบัติ 93   
             ปัจจัยสู่ควำมส ำเร็จ 93  
             กระบวนกำรน ำแผนสู่กำรปฏิบัติ 93   
             ปฏิทินกำรบริหำรแผนสู่กำรปฏิบัติ 95     
  
ภำคผนวก  
  ปฏิทินโครงกำรกำรบริหำร-พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ         96 
  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561  
  โครงกำรกิจกรรม ปีงบประมำณ พ.ศ.2561         101  
 แบบรำยงำนโครงกำร 173 
 คณะผู้จัดท ำ 174 
   ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1  175 
 ผลกำรวิเครำะห์ SWOT ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ 181 
              เขต 1   

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ง 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561                             ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1   
 

      สำรบัญตำรำง 

 
ตำรำงท่ี       หน้ำ 

ตำรำงที ่ 1  แสดงจ ำนวนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดส ำนักงำน  12 
                 เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 
ตำรำงที่  2   แสดงจ ำนวนบุคลำกรที่ปฏิบัติหน้ำที่บนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  13 
ตำรำงที่  3   แสดงจ ำนวนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ปฏิบัติงำนในสถำนศึกษำ  14 
ตำรำงที ่ 4   แสดงอัตรำส่วนนักเรียนต่อครู นักเรียนต่อห้องปีกำรศึกษำ 2560  15 
ตำรำงที่  5   แสดงจ ำนวนข้ำรำชกำรครูที่ปฏิบัติงำนในสถำนศึกษำจ ำแนกตำมวิทยฐำนะ  16 
ตำรำงที่  6   แสดงจ ำนวนโรงเรียน จ ำแนก ตำมขนำดโรงเรียนและอ ำเภอ ปีกำรศึกษำ 2560  17 
ตำรำงที ่ 7  แสดงจ ำนวนโรงเรียนจ ำแนกระดับชั้นที่เปิดสอน จ ำแนกตำมสังกัดรำยอ ำเภอ   18 
                ปีกำรศึกษำ 2560 
ตำรำงที่ 8     แสดงจ ำนวนนักเรียน ห้องเรียน จ ำแนกตำมชั้นเรียนและเพศ ปีกำรศึกษำ 2560  19
ตำรำงที่ 9   แสดงจ ำนวนนักเรียน จ ำแนกตำมชั้นเรียน รำยอ ำเภอ ปีกำรศึกษำ 2560       20 
ตำรำงที่ 10   แสดงจ ำนวนนักเรียนด้อยโอกำส จ ำแนกตำมประเภทควำมด้อยโอกำส   21 
    ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560     
ตำรำงที่ 11  เปรียบเทยีบคะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (NT)   24 
                  ปีกำรศึกษำ 2557-2559 รำยสำระวิชำ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 
 ตำรำงที่ 12  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (O-NET)       25  
                   ปีกำรศึกษำ 2557-2559 รำยสำระวิชำ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 
ตำรำงที่ 13  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (O-NET)       26               
    ปีกำรศึกษำ 2557-2559 รำยสำระวิชำ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 
ตำรำงที่ 14  แสดงจ ำนวนนักเรียนที่จบชั้นอนุบำล 2 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3,6 และ     27 
                 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จ ำแนกตำมระยะเวลำปีกำรศึกษำ 2559 
ตำรำงที่ 15  แสดงจ ำนวนนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2559 ที่ศึกษำต่อ  27 
ตำรำงที่ 16  แสดงจ ำนวนนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2559 ที่ศึกษำต่อ  29 
                และไม่ศึกษำต่อ  
ตำรำงที่ 17   ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1- 6     31 
   ประจ ำภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2560 
ตำรำงที่ 18 ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-6  31 
 ประจ ำภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2560       
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สำรบัญตำรำง (ต่อ) 

 
ตำรำงท่ี          หน้ำ 

ตำรำงที่ 19  ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-6     32 
   ประจ ำภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2560 
ตำรำงที่ 20  ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรเขียน นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-6   32 
                 ประจ ำภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2560 
ตำรำงที่ 21  ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรเขียน นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-6     33 
   ประจ ำภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2560 
ตำรำงที่ 22  ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรเขียน นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-6   33 
                 ประจ ำภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2560 
ตำรำงที่ 23  แสดงข้อมูลจ ำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-6 ที่ผ่ำนเกณฑ์ควำมสำมำรถด้ำน   34 
   กำรอ่ำน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
ตำรำงที่ 24   แสดงข้อมูลจ ำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-6 ที่ผ่ำนเกณฑ์ควำมสำมำรถด้ำน   35 
   กำรเขียน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
ตำรำงที่ 25   แสดงผลกำรรำยงำนผลตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รอบ 12 เดือน ปี พ.ศ. 2559     35 
                 (ARS System) ค่ำคะแนนเฉลี่ยแบบถ่วงน้ ำหนัก เท่ำกับ 3.68470 
ตำรำงที่ 26   แสดงผลค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ปีงบประมำณ 2560 (KRS:KPI Report System)     39 
ตำรำงที่ 27  แสดงข้อมูล ด้ำนงบประมำณ ที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ    41  
                ได้รับจัดสรรงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ 2560 
ตำรำงที่ 28   ผลกำรประเมินผลกำรประเมินคุณธรรม และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน (ITA)   42 
   ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560  

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฉ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561                             ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1   
 

                                สำรบัญแผนภูมิ 

 
แผนภูมิที่                   หน้ำ                                                                                                                 

แผนภูมิที ่ 1  แสดงบุคลำกรที่ปฏิบัติหน้ำที่บนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถม  13 
  ศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 จ ำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ  ปีกำรศึกษำ 2560 
แผนภูมิที ่ 2  แสดงจ ำนวนบุคลำกรที่ปฏิบัติหน้ำที่บนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ  14 
  นครสวรรค์ เขต 1 จ ำแนกตำมวิทยฐำนะ ปีกำรศึกษำ 2560 
แผนภูมิที่ .3  แสดงจ ำนวนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ปฏิบัติงำนใน  15 
  สถำนศึกษำปีกำรศึกษำ 2560   
แผนภูมิที่  4  แสดงจ ำนวนข้ำรำชกำรครูที่ปฏิบัติงำนในสถำนศึกษำ จ ำแนกตำมวิทยฐำนะ  16 
  ปีกำรศึกษำ 2560 
แผนภูมิที่  5  แสดงจ ำนวนโรงเรียนจ ำแนกตำมขนำดโรงเรียน ปีกำรศึกษำ 2560  17 
แผนภูมิที่  6  แสดงจ ำนวนโรงเรียนจ ำแนกระดับชั้นที่เปิดสอน ปีกำรศึกษำ 2560  18 
แผนภูมิที่  7  แสดงร้อยละของจ ำนวนนักเรียน รำยอ ำเภอ ปีกำรศึกษำ 2560  20 
แผนภูมิที่  8  แสดงจ ำนวนนักเรียนด้อยโอกำส จ ำแนกตำมประเภทควำมด้อยโอกำส  22 
                   ปีกำรศึกษำ 2560  
แผนภูมิที่  9  แสดงกำรเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (NT)  24 
  ปีกำรศึกษำ 2557-2559 รำยสำระวิชำ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 
แผนภูมิที่  10  แสดงกำรเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (O-NET)  25 
  ปีกำรศึกษำ 2557-2559 รำยสำระวิชำ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 
แผนภูมิที่  11 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (O-NET)   26 
  ปีกำรศึกษำ 2557-2559 รำยสำระวิชำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 
แผนภูมิที ่ 12  แสดงร้อยละของจ ำนวนนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2559    28 
   ที่ศึกษำต่อ    
แผนภูมิที่  13   แสดงร้อยละของจ ำนวนนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2559    30 
   ที่ศึกษำต่อ    
แผนภูมิที่  14  แสดงร้อยละของจ ำนวนนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2559    30 
   ที่ศึกษำต่อ    



  
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561       ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 
 

        ข้อมูลพื้นฐาน 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  
 

 

  

  

  

  

  

กลุ่มนโยบายและแผน 

(น.ส.มัทนา พงษ์ไพบลูย์) 

ปฏิบัติหน้าที่ รก.ผอ.
กลุ่มฯ 

I 
  กลุ่มนิเทศตดิตาม และ

ประเมินผลการจดัการศกึษา 
นายสุรเดช น้อยจนัทร์ 

ผอ.กลุ่มฯ 

คณะกรรมการตดิตามตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

 

รองผู้อ านวยการฯ 

 นายสุรพล เพ็งน้อย 

 

ผู้อ านวยการ 

นายสมบูรณ์  ศรีวิชาสร้อย 

รองผู้อ านวยการฯ 

นายวิวรรธน์ เกตุเทศ 

 

 

กลุ่มบริหารงานบคุคล 
นายวสิตูร ป้อมโพธิ ์

ผอ.กลุ่มฯ 

 กลุ่มอ านวยการ 

นายเจษฎา มีแม่นวทิย ์

ปฏิบัติหน้าที่ รก.ผอ.กลุ่มฯ 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

นางทรายงาม มหาวงศ์นันท ์

ปฏิบัติหน้าที่ รก.ผอ.กลุ่มฯ 

กลุ่มส่งเสริมการ 
จัดการศกึษา 

นางพัชรนนัท ์  ปานแดง 
ปฏิบัติหน้าที่ รก.ผอ.กลุ่ม

ฯ 

 

โครงสร้างองค์การและการบริหารจัดการ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 

สถานศึกษา 
 

กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย ์

นางเปรมจติต์ วงศ์วัชรานนท ์
ผอ.กลุ่มฯ 
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นายวิวรรธน์  เกตุเทศนายวิวรรธน์  เกตุเทศ  
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษารองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ช านาญการพิเศษช านาญการพิเศษ  

 

นายสมบูรณ์  ศรีวิชาสร้อยนายสมบูรณ์  ศรีวิชาสร้อย  
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 11  

ท าเนียบผู้บริหารท าเนียบผู้บริหาร  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 

  

นายสุรพนายสุรพล  เพ็งน้อยล  เพ็งน้อย  
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษารองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

ช านาญการพิเศษช านาญการพิเศษ  
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ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1 

เครือข่ายท่ี 1  
อ. เมืองฯ 

นายววิรรธน์  เกตุเทศ 
นางวันเพ็ญ  จันทร์จิตวิริยะ 
นางศิริวรรณ ปัญญาพรพิพัชญ ์
นายสมหมาย  ลอดชะ 

 

 
 

รูปแบบการบริหารเครือข่ายการมีส่วนร่วมของ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 
แสดงระบบเครือข่ายการมีส่วนร่วมการบริหารตั้งแต่ สพป. ถึง โรงเรียน 

 

 

ภาคีเครือข่าย ก.ต.ป.น. สพป.นครสวรรค์ เขต 1 

โรงเรียนเครือข่าย 1 
อ.เมืองฯ 

1. บ้านคุ้งวารี 
2. บ้านสระงาม  
3. วัดคลองคาง  
    (แดงประชานุกูล) 
4. วัดนิเวศวุฒาราม 
5. วัดบ้านมะเกลือ 
6. วัดบึงน ้าใส 
7. วัดยางงาม(ประชาพัฒนา) 
8. ศิริราษฎร์สามัคค ี

โรงเรียนเครือข่าย 2 
อ.เมืองฯ 

1. ชุมชนวัดเกาะหงษ์  
    (นิโรธธรรมรังสรรค์)    
2. บ้านบ่อดินสอพอง 
3. วัดกลางแดด 
4. วัดตะเคียนเลื่อน  
    (รังสีวุฒากาสอุปถัมภ์) 
5. วัดท่าทอง 
6. วัดวังไผ ่
7. วัดวังยาง 
8. วัดศรีสวรรคส์ังฆาราม 
9. อนุบาลนครสวรรค ์
 

 

 

โรงเรียนเครือข่าย 3 
อ.เมืองฯ 

1. บ้านเขากะลา  
2. บ้านช่อกระถินพัฒนา 
3. บ้านปากดง  
    (เทียนศรีประสิทธ์ิ) 
4. วัดบ้านไร ่
5. วัดพระนอน 
6. วัดรังงาม 
7. วัดสุบรรณาราม 
8.วัดหนองปลิง 
  

 

เครือข่ายท่ี 2  
อ. เมืองฯ 

นายววิรรธน์  เกตุเทศ 
นางวันเพ็ญ  จันทร์จิตวิริยะ 
นางศิริวรรณ ปัญญาพรพิพัชญ ์
นายสมหมาย  ลอดชะ 

 

 
 

เครือข่ายท่ี 3  
อ. เมืองฯ 

นายววิรรธน์  เกตุเทศ 
นางวันเพ็ญ  จันทร์จิตวิริยะ 
นางศิริวรรณ ปัญญาพรพิพัชญ ์
นายสมหมาย  ลอดชะ 
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ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1 

รูปแบบการบริหารเครือข่ายการมีส่วนร่วมของ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 
แสดงระบบเครือข่ายการมีส่วนร่วมการบริหารตั้งแต่ สพป. ถึง โรงเรียน 

 

 
ภาคีเครือข่าย ก.ต.ป.น. สพป.นครสวรรค์ เขต 1 

เครือข่ายท่ี 4   
อ. เมืองฯ 

นายววิรรธน์  เกตุเทศ 
นางเยาวลักษณ์  ผาสุข 
นางวันเพ็ญ  จันทร์จิตวิริยะ 
นางศิริวรรณ ปัญญาพรพิพัชญ ์

 

โรงเรียนเครือข่าย 4 
อ.เมืองฯ 

1. ชุมชนวัดบ้านแก่ง 
2. วัดเกรียงไกร (โพธ์ิประสิทธ์ิ) 
3. วัดเกรียงไกรเหนือ 
4. วัดเกาะแก้ว 
5. วัดชุมนุมสงฆ์ (มงคลประชานุกลู) 
6. วัดท่าล้อ 
7. วัดบางม่วง 
8. วัดวังหิน 
9. วัดหัวถนน 
10. วัดหาดทรายงาม 
11. อนุบาลเมืองนครสวรรค ์
     (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 
 

 

โรงเรียนเครือข่าย 5 
อ.เมืองฯ 

1. บ้านสามัคคีธรรม 
2. บ้านสุวรรณประชาพัฒนา 
3. วัดดอนใหญ ่
4. วัดทัพชุมพล 
5. วัดศรีอุทุมพร 
6. วัดสวรรค์ประชากร 
7. วัดสันติธรรม 
8. วัดหนองเขนง 
9. วัดหนองโรง 

โรงเรียนเครือข่าย 6 
อ.เมืองฯ 

1. บ้านพรหมเขต 
2. วัดเขามโน 
3. วัดเนินมะขามงาม 
4. วัดบริรักษ์ประชาสาร 
5. วัดวังสวัสด ี
6. วัดศรีอัมพวัลย ์
7. วัดสมานประชาชน 
8. วัดหนองกระโดน 
9. ศรีพูลราษฎร์สามัคค ี

 

เครือข่ายที่ 5   
อ. เมืองฯ 

นายววิรรธน์  เกตุเทศ 
นางเยาวลักษณ์  ผาสุข 
นางวันเพ็ญ  จันทร์จิตวิริยะ 
นางศิริวรรณ ปัญญาพรพิพัชญ ์

 

เครือข่ายท่ี 6 
อ. เมืองฯ 

นายววิรรธน์  เกตุเทศ 
นางเยาวลักษณ์  ผาสุข 
นางวันเพ็ญ  จันทร์จิตวิริยะ 
นางศิริวรรณ ปัญญาพรพิพัชญ ์

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561       ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 
  
 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบการบริหารเครือข่ายการมีส่วนร่วมของ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 
แสดงระบบเครือข่ายการมีส่วนร่วมการบริหารตั้งแต่ สพป. ถึง โรงเรียน 

 

 

ภาคีเครือข่าย สพป.นครสวรรค์ เขต 1 กศจ./ก.ต.ป.น. 

ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1 

เครือข่ายท่ี 1                
อ. โกรกพระ   

 

นายสุรพล  เพ็งน้อย 
นายสมหมาย  ลอดชะ 
นางเสาวลักษณ์  สร้อยสวน 

  

เครือข่ายท่ี 2              
อ.โกรกพระ  

นายสุรพล  เพ็งน้อย  
นายสมหมาย  ลอดชะ 
นางเสาวลักษณ์  สร้อยสวน 

  

เครือข่ายท่ี 1             
อ. เก้าเลี้ยว    

นายสุรพล  เพ็งน้อย  
นางยมนพร  เอกปัชชา                     

เครือข่ายท่ี 2              
อ. เก้าเลี้ยว       

นายสุรพล  เพ็งน้อย   
นางยมนพร  เอกปัชชา                                        

                   

โรงเรียนเครือข่าย  1      
อ.โกรกพระ 

1.ชุมชนวัดบ้านหว้า 
  “ประชาสาทวิทย์” 
2. บ้านเนินเวียง 
3. บ้านบางมะฝ่อ 
4. บ้านโพธ์งาม 
5. ภาณุฑัตกรีฑาเวทย ์
6. ราษฎร์อุทิศ 
7. วัดท่าซุด (เจรญิศิลป์) 
8. วัดบางมะฝ่อ 
9. วัดมโนราษฎร ์
10. สระวิทยา 
11. อนุบาลโกรกพระ 
 

โรงเรียนเครือข่าย 2       
อ.โกรกพระ 

1. บ้านกระจังงาม 
2. บ้านเขาถ ้าพระ 
3. บ้านเขาปูน 
4. บ้านคลองม่วง 
5. บ้านเนินศาลา 
6. บ้านหาดสูง 
7. วัดนากลาง 
8. วัดเนินกะพี  
9. วัดศาลาแดง 
10. วัดหนองพรมหน่อ 
 
 

 

 

โรงเรียนเครือข่าย  1         
อ.เก้าเลี้ยว 

1. ชุมชนวัดมหาโพธิเหนือ 
2. บ้านทุ่งตาทุ่ง 
   (ศิริราษฎร์บ้ารุง) 
3. บ้านยางใหญ่ 
4. บ้านหนองหัวเรือ 
5. บ้านห้วยรั ว  
    (เสนาณรงค์อุปถัมภ์) 
6. บ้านแหลมยาง 
7. วัดมหาโพธิโต ้
8. วัดหนองเต่า 
9. วัดหนองแพงพวย 
10. อนุบาลเก้าเลี ยว  
     (วัดเก้าเลี ยว) 
11. บ้านห้วยรั ว 
 

โรงเรียนเครือข่าย  2       
อ.เก้าเลี้ยว 

1. ชุมชนวัดเขาดินเหนือ 
2. บ้านคลองคล้า 
3. บ้านเนินพะยอม 
4. วัดดงเมือง 
5. วัดมรรครังสฤษดิ ์
6. วัดหัวดงใต้  
    (บางทองประชาสรรค์) 
7. วัดหัวดงเหนือ 
    (บรรพตานุสสรณ์) 
8. วัดหาดเสลา 
   (ไพศาลศิริราษฎร์อุปถัมภ์) 
9. สังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ ์
10. โอสถสภาอุปถัมภ์ 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561       ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 
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รูปแบบการบริหารเครือข่ายการมีส่วนร่วมของ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 
แสดงระบบเครือข่ายการมีส่วนร่วมการบริหารตั้งแต่ สพป. ถึง โรงเรียน 

 

 ภาคีเครือข่าย สพป.นครสวรรค์ เขต 1 กศจ./ก.ต.ป.น. 

ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1 

      เครือข่ายท่ี 1   
       อ.ชุมแสง 
 
นายววิรรธน์  เกตุเทศ 
น.ส.สุรางค์  ชูสิงห์ 
นางเยาวลักษณ์  ผาสขุ 
นางเสาวลักษณ์  สร้อยสวน 

 

โรงเรียนเครือข่าย 3        
อ.ชุมแสง 

1. บ้านท่ากร่าง 
2. บ้านท่าเตียน 
3. บ้านประชาสามัคคี 
4. บ้านวังใหญ ่
5. วัดคลองยาง  
    “ประชาพัฒนา” 
6. วัดดงกะพี  
7. วัดท่าไม ้
8. วัดเนินสะเดา 
9. วัดบางเคียน 
10. วัดบ้านลาด 
11. วัดวังใหญ่ 
12. วัดหนองขอน 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนเครือข่าย 2      
อ.ชุมแสง 

1. ชุมชนวัดเกยไชยเหนือ  
    (นิรภัยประชานุกูล) 
2. บ้านต้นโพธิ์ (ประชานุกูล) 
3. บ้านท่าจันทน์ (ศักดี)  
4. บ้านเนิน 
5. บ้านบึงหมัน  
   (นิรภัยประชานุเคราะห์) 
6. วัดท่านา 

 

โรงเรียน เครือข่าย 1              
อ.ชุมแสง 

1. ชุมชนวัดคลองปลากด  
2. บ้านท่าจันทน์ (ส้าล ี
   ประชานุเคราะห์) 
3. วัดดอนสนวน 
4. วัดทับกฤชเหนือ 
5. วัดปากคลองปลากด 
6. วัดพันลาน 
7. วัดแสดงรังสรรค ์
8. อนุบาลชุมแสง  
   (วัดทับกฤชกลาง) 

 

โรงเรียน เครือข่าย 4               
อ.ชุมแสง 

1. บ้านดงขุย 
2. บ้านหนองโพลง 
3. วัดคลองเกษมเหนือ 
4. วัดฆะมัง 
5. วัดบางไซ 
6. วัดไผ่สิงห์ 
7. วัดพิกุล 
8. วัดโพธ์ิหนองยาว 
9. วัดหนองกุ่ม 
10. วัดหนองโก 
11. วัดหัวกะทุ่ม 

     เครือข่ายท่ี 2   
       อ.ชุมแสง 

นายววิรรธน์  เกตุเทศ 
น.ส.สุรางค์  ชูสิงห์ 
นางเยาวลักษณ์  ผาสุข 
นางเสาวลักษณ์  สร้อยสวน 

 

       เครือข่ายท่ี 3   
         อ.ชุมแสง 

นายววิรรธน์  เกตุเทศ 
น.ส.สุรางค์  ชูสิงห์ 
นางเยาวลักษณ์  ผาสุข 
นางเสาวลักษณ์  สร้อยสวน 

 

  เครือข่ายท่ี 4   
   อ.ชุมแสง 

นายววิรรธน์  เกตุเทศ 
น.ส.สุรางค์  ชูสิงห์ 
นางเยาวลักษณ์  ผาสุข 
นางเสาวลักษณ์  สร้อยสวน 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561       ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 
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รูปแบบการบริหารเครือข่ายการมีส่วนร่วมของ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 
แสดงระบบเครือข่ายการมีส่วนร่วมการบริหารตั้งแต่ สพป. ถึง โรงเรียน 

 

 
ภาคีเครือข่าย สพป.นครสวรรค์ เขต 1 กศจ./ก.ต.ป.น. 

ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1 

เครือข่ายท่ี 1              
อ.พยุหะคีรี    

 

นายสุรพล  เพ็งน้อย    
นางสุทิศา  เลาธนไพบูลย์ 
นายมารุต  เหล่าแก้วก่อง 

เครือข่ายท่ี 2                
อ.พยุหะคีรี    

นายสุรพล  เพ็งน้อย    
นางสุทิศา  เลาธนไพบูลย ์
นายมารุต  เหล่าแก้วก่อง 

เครือข่ายท่ี 3                       
อ.พยุหะคีรี       

นายสุรพล  เพ็งน้อย    
นางสุทิศา  เลาธนไพบูลย์ 
นายมารุต  เหล่าแก้วก่อง 

โรงเรียนเครือข่าย 1        
อ.พยุหะคีรี 

1. บ้านดอนกระชาย 
2. บ้านสระเศรษฐี  
3. ประชาอุทิศ 
4. วัดคลองบางเดื่อ 
5. วัดท่าโก 
6. วัดยางขาว 
7. วัดหนองคล่อ 
8. วัดใหม ่
9. อนุบาลพยุหะคีรี 
(วัดพระปรางค์เหลือง) 
 
   

โรงเรียนเครือข่าย 2        
อ.พยุหะคีรี 

1. เขาสระนางสรง 
2. ไทยรัฐวิทยา 107  
    (บ้านหนองไม้แดง) 
3. เนินมะกอก 
4. บ้านเขาไม้เดน 
5. บ้านประดู่เฒ่า 
6. บ้านย่านมัทรี 
7. บ้านสระบัว 
8. พยุหะศึกษาคาร 
9. วัดเขาบ่อพลับ 
10. วัดบ้านบน 
11. วัดหนองหมู 
12. วัดหัวงิ ว 

 

 

 

โรงเรียนเครือข่าย 3           
อ.พยุหะคีรี 

1. เขาทอง 
2. เขาสามยอด 
3. บ้านซับผักกาด 
4. บ้านธารหวาย 
5. บ้านหนองเต่า 
6. บ้านห้วยบง 
7. บ้านใหม่ศึกษา 
8. ย่านคีร ี
9. วัดโป่งสวรรค ์
10. วัดหนองกลอย 
11. สามแยกเจ้าพระยา 
 
 

 

 



 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์พันธกิจ 

วิสัยทัศน์ 

กลยุทธ ์

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1  เป็นองค์กรที่ส่งเสริม สนับสนนุกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
ให้มีคุณภำพเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกลบนพ้ืนฐำนแห่งควำมเป็นไทย โดยน้อมน ำศำสตร์พระรำชำสู่กำรพัฒนำที่ย่ังยืน  
 

แผนผังควำมเชื่อมโยงสำระส ำคัญของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 

1.สร้างความเข็มแข็งเครือข่ายสภานักเรียน ประชาธิปไตยนักเรียน    
2.พัฒนาการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีในโรงเรียนขนาดเล็ก โดยศูนย์การเรียน ประจ าปี 2561 
3.พัฒนาบุคลากรหน่วยงานการศึกษาให้ต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ัน 
4.แข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 

 

2. ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกระดับได้รับโอกาส
ในการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพและ
เสมอภาค 

 

2. ด้านการผลิต พัฒนา
ก าลังคนและสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 

1. จัดการศึกษาเพือ่ความ
มั่นคง 

7. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพโดยใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนา     
ท่ียั่งยืน 

 

3.จัดการศึกษาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของ
นักเรียน                                       

 

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัด
การศึกษา เพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน มีคุณธรรมจริยธรรม ตามคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์เหมาะสมตามวัยเรียน 

 

5. สถานศึกษาส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ

ผู้เรียน มุ่งเน้นความเป็นเลิศ สู่มาตรฐานสากล 

1. ผู้เรียนมีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความ
เข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

 

3. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ทักษะใน
การปฏิบัติงาน อย่างมีคุณภาพสู่มืออาชีพ 

 

3 ส่งเสริมสนับสนนุการ
พัฒนาครแูละบุคลากร
ทางการศึกษา 

18.ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารการเงินบัญชีและพัสดุของสถานศึกษา 
19.พัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารงานบุคคล/20.สรรหาบุคลากรในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน/21.ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

5.การประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการเรียนด้วยโปรแกรมระบบสารสนเทศสถานศึกษา (school MIS) 
6.พัฒนาแบบฝึกทักษะการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) 
7.พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของครูผู้สอน 
8.การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้(Active Learning)กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์สาระพืชคณิต 
9.การจัดท าคู่มือและแบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความตามแนวทางการประเมินนักเรียนร่วมกับ
นานาชาติ(PISA)ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6 
10.การพัฒนาครูสุขศึกษาและพลศึกษาในการเสริมสร้างทักษะการเคลื่อนไหวให้แก่นักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก 
11.การพัฒนาและส่งเสริมการใช้หลักสูตรสถานศึกษาและกรอบสาระท้องถ่ินเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ 
12.การยกระดับห้องเรียนคุณภาพระดับปฐมวัยปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
13.ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด /14.การยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบศูนย์การนิเทศการศึกษาท่ี
หลากหลาย/15.การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ Active Learning /16.ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 67 
และครั้งท่ี 68 /17. ยิ้มใส ไหว้สวย จิตอาสา 

 
 

4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษาและการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมี 
ส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อ
คุณภาพการศึกษาและบูรณาการจัดการศึกษา 

 

4.ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาสู่มืออาชีพ ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

5. พัฒนาสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีเพื่อ

สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไป

อย่างประสิทธิภาพ 

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีเน้นการมี 
ส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพ
การศึกษาและบูรณาการจัดการศึกษา 

 

5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ         
จัดการศึกษา 

2. ผู้เรียนได้รับโอกาสอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนส่งเสริมการจัด
การศึกษาที่เหมาะสมเต็มศักยภาพ ตาม
มาตรฐานสากล 

 

4. สถานศึกษาปลูกฝังและเสริมสร้าง วิถี
ประชาธิปไตยความสามัคคี สันติวิธี สมานฉันท์ 
ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 

6 .สถานศึกษามีหลักสูตร กระบวนการ

เรียนรู้ การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

7. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 1 บริหารจัดการแบบมีส่วน
ร่วมยึดหลักการกระจายอ านาจและ
หลักธรรมมาภิบาล 

 

22.สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
 

23.พัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาผลการประเมินในระดับนานาชาติและการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 24.พัฒนาประสืทธิภาพประธานเครือข่ายอ าเภอ ประธานเครือข่ายโรงเรียน/ 25.จัดกิจกรรมเน่ืองในงานวันเด็กแห่งชาติประจ าปี พ.ศ.
2561/26.สืบสาน ประเพณี วัฒนธรรมและวันส าคัญ /27.จัดต้ังงบประมาณ งบลงทุนค่าท่ีดินและสิ่งก่อสรา้งงบด าเนินงานงบเงินอุดหนุน
ท่ัวไป งบลงทุนค่าครุภัณฑ์งบด าเนินงานรายงานค่าตอบแทนพิเศษ งบบุคลากรของ สพป.นว. เขต 1/28.ติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 / 29.นิเทศเพื่อเสริมสร้างคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานรูปแบบให้ค าปรึกษาแนะน า
(coaching) เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็ง/30.พัฒนาระบบการนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 31.ตรวจสอบการบริหารงานการเงินบัญชีและสินทรัพย์ของ สพป.นว.1,/32.พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรในส านักงาน 
33.พัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหารสถานศึกษา/ 34.ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า(ร่าง)แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานระยะ 4ปี (2561-2564) 
และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561,/ 35.กิจกรรมรองรับนโยบายความต้องการเร่งด่วนและการบูรณาการกิจกรรม/         
36.การจัดหาปัจจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบติังานใน สพป.นครสวรรค์ เขต 1/37.พัฒนาประสิทธิภาพศูนย์พัฒนาการศึกษา
อ าเภอและส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา 
 
 
 

อัตลักษณ์ 
ยิ้มใส  ไหว้สวย   
จิตอาสา 
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ส่วนที่ 1 

บทน ำ 

สภำพทั่วไป 

ที่ตั้งส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์  เขต 1 ตั้ งอยู่ เลขที่  347/1  
ถนนสวรรค์วิถี ต ำบลปำกน้ ำโพ อ ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยตั้งอยู่บนเนื้อที่ 3 ไร่ 3 งำน    
20 ตำรำงวำ มีอำคำรท ำกำร 2 หลัง เป็นอำคำรคอนกรีต 3 ชั้น ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครสวรรค์ เขต 1 รับผิดชอบในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำในพ้ืนที่  5 อ ำเภอ ได้แก่ อ ำเภอเมืองนครสวรรค์ 
อ ำเภอเก้ำเลี้ยว อ ำเภอโกรกพระ อ ำเภอชุมแสง และอ ำเภอพยุหะคีรี โดยจัดกำรศึกษำ 3 ระดับ คือ  
ก่อนประถมศึกษำ ประถมศึกษำและมัธยมศึกษำตอนต้น ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง      
กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2560 ประกำศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกำยน 
พ.ศ. 2560  ข้อ 5 ให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีอ ำนำจหน้ำที่ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ 
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร และ  
มีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 
 (1) จัดท ำนโยบำย แผนพัฒนำ และมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่ กำรศึ กษำ  
ให้สอดคล้องกับนโยบำย มำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และ ควำม
ต้องกำรของท้องถิ่น  
 (2)  วิเครำะห์กำรจัดตั้ งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำ และหน่วยงำน          
ในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณที่ได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นรับทรำบ รวมทั้งก ำกับ 
ตรวจสอบ ติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว  
 (3)  ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำ  

(4)  ก ำกับ ดูแล ติดตำม และประเมินผลสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
(5)  ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
(6)  ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำง ๆ รวมทั้งทรัพยำกรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน 

กำรจัดและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
(7)  จัดระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ และประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
(8)  ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชน องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และ สถำบันอ่ืน
ที่จัดกำรศึกษำรูปแบบที่หลำกหลำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
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 (9) ด ำเนินกำรและประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 
 (10)  ประสำน ส่งเสริม กำรด ำเนินกำรของคณะอนุกรรมกำร และคณะท ำงำนด้ำนกำรศึกษำ 
 (11)  ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐ เอกชน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (12) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนเกี่ยวกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมำย 
 แบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ไว้ดังต่อไปนี้ 

(1) กลุ่มอ ำนวยกำร 
(2) กลุ่มนโยบำยและแผน 
(3) กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
(4) กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
(5) กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
(6) กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
(7) กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
(8) กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
(9) หน่วยตรวจสอบภำยใน 

 
โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1  

 1. โครงสร้ำงกำรบริหำร 
 กำรจัดโครงสร้ำงกำรบริหำรใช้รูปแบบกำรกระจำยอ ำนำจโดย ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1  เป็นที่ปรึกษำมอบนโยบำยผ่ำนบอร์ดคณะกรรมกำร
กำรบริหำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1  มีรองผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่ม  หัวหน้ำงำนในกลุ่มศึกษำนิเทศก์  เป็นองค์คณะ
บุคคลขับเคลื่อนพิจำรณำด ำเนินงำนและแก้ไขปัญหำตำมนโยบำยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1   

 2. กำรด ำเนินกำรตำมโครงสร้ำงในรูปแบบเครือข่ำย 
  2.1 ระดับเขตพ้ืนที่ โดยผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครสวรรค์ เขต 1  มอบนโยบำยผ่ำนคณะกรรมกำรเครือข่ำยซึ่งเป็นองค์คณะบุคคลขับเคลื่อนกำร
ด ำเนินงำน เครือข่ำยประถมศึกษำ จ ำนวน 17 เครือข่ำย 
   มีองค์คณะกรรมกำรขับเคลื่อน ประกอบด้วยรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 เป็นที่ปรึกษำประธำนเครือข่ำย  ผู้บริหำรโรงเรียนในเครือข่ำย
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เป็นกรรมกำรด ำเนินกำรบริหำรงำน กำรกระจำยอ ำนำจ 4 ด้ำน คือ งำนบริหำรวิชำกำร งำนบริหำร
งบประมำณ งำนบริหำรบุคคล และงำนบริหำรทั่วไป 
  2.2 กำรด ำเนินกำรระดับอ ำเภอ โดยมีผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1  มอบนโยบำยผ่ำนคณะกรรมกำรระดับอ ำเภอ ประกอบด้วย  
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1  ประธำนอ ำเภอ ประธำน
เครือข่ำย ศึกษำนิเทศก์เป็นองค์คณะบุคคลพิจำรณำกำรด ำเนินงำน/ประสำนส่งเสริมกำรท ำงำน
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1  และวำงแผนจัดงำนนักขัตฤกษ์ต่ำง ๆ 

 กระบวนกำรขับเคลื่อน 
             กระบวนกำรขับเคลื่อนระบบกำรบริหำรไปสู่ควำมส ำเร็จ มีกลยุทธ์ในกำรขับเคลื่อนหลัก  
3 ประกำร ดังนี้ 
 1. กลยุทธ์กำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรให้กำรบริกำร 
 2. กลยุทธ์กำรพัฒนำบุคลำกร 
 3. กลยุทธ์กำรพัฒนำคุณภำพด้ำนวิชำกำร 

  2.3 กลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนมีหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
   1. จัดท ำนโยบำย แผนพัฒนำ แผนปฏิบัติกำร และมำตรฐำนกำรศึกษำของ 
กลุ่มเครือข่ำยโรงเรียน ให้สอดคล้องกับนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำถำนศึกษำ และควำมต้องกำรของท้องถิ่น 
   2. วิเครำะห์กำรวำงแผนงบประมำณ ก ำกับ ตรวจสอบ และติดตำมกำรใช้จ่ำย
งบประมำณของกลุ่มเครือข่ำยโรงเรียน 
   3. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำสำระหลักสูตรท้องถิ่นร่วมกับ
สถำนศึกษำในกลุ่มเครือข่ำยโรงเรียน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
   4. ประสำนงำนกำรจัดกำรศึกษำทั้งกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ 
กำรศึกษำตำมอัธยำศัย กำรศึกษำเพ่ือคนพิกำร ผู้ด้อยโอกำส ผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ รวมทั้งกำร
ด ำเนินงำน ด้ำนศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรมในกลุ่มเครือข่ำยโรงเรียน 
   5. ติดตำมและประเมินผลสถำนศึกษำ 
   6. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย รวบรวมข้อมูล สำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ ศิลปะ
และวัฒนธรรม 
   7. ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำงๆ รวมทั้งทรัพยำกรบุคคล เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ และพัฒนำในกลุ่มเครือข่ำยโรงเรียน 
   8. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และ
ประเมินผลสถำนศึกษำในกลุ่มเครือข่ำยโรงเรียน 
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   9. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สถำนศึกษำเอกชนรวมทั้งบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กำรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ  
สถำนประกอบกำร และสถำบันอ่ืน ที่จัดรูปแบบที่หลำกหลำยในกลุ่มเครือข่ำยโรงเรียน และส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
   10. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน กำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำกำรศึกษำ 
ศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรมของสถำนศึกษำ ในกลุ่มเครือข่ำยโรงเรียน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
   11. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ คณะกรรมกำรก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ คณะอนุกรรมกำร
และคณะท ำงำนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในระดับสถำนศึกษำ กลุ่มเครือข่ำยโรงเรียน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 
   12. ประเมินผลกำรปฏิบัติ งำน ตำมมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำร
สถำนศึกษำข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในกลุ่มเครือข่ำยโรงเรียน 
   13. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมอบหมำย 
 

ข้อมูลพื้นฐำนด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ 
ข้อมูลพื้นฐำนด้ำนบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ตำรำงท่ี 1  แสดงจ ำนวนบุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่บนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
          นครสวรรค์ เขต 1  จ ำแนกตำมต ำแหน่งสำยงำน และวุฒิกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2560 

ที ่ ต ำแหน่งสำยงำน 
ระดับกำรศึกษำ 

รวม 
ป.เอก ป.โท ป.ตรี ต่ ำกว่ำ  ป.ตร ี

1 ผู้อ ำนวยกำร 0 1 0 0 1 
2 รองผู้อ ำนวยกำร (โครงสร้ำง) 0 0 0 0 0 
3 รองผู้อ ำนวยกำร (เงื่อนไข) 0 2 0 0 2 

4 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำม
มำตรำ 38 ค.(1) 

1 9 0 0 10 

5 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำม
มำตรำ 38 ค.(2) 

0 13 21 2 36 

6 พนักงำนรำชกำร 0 1 0 0 1 
7 ลูกจ้ำงประจ ำ 0 0 1 7 8 
8 ลูกจ้ำงชั่วครำวส ำนักงำน 0 0 1 4 5 
10 ลูกจ้ำงชั่วครำว งำนลูกเสือ 0 0 0 1 1 
  รวมทั้งสิ้น 1 26 23 14 64 
  ร้อยละ 1.56 40.63 35.94 21.88 100 
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 จำกตำรำงที่ 1 แสดงจ ำนวนบุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่บนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครสวรรค์ เขต 1 จ ำแนกตำมต ำแหน่งสำยงำน และวุฒิกำรศึกษำ พบว่ำ มีบุคลำกรทั้งหมด         
จ ำนวน 64 คน และมีผู้จบปริญญำโทมำกที่สุด จ ำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 40.63 รองลงมำ  
จบปริญญำตรี จ ำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 35.94 ตำมล ำดับ เปรียบเทียบได้ดังแผนภูมิที่ 1 

แผนภูมิที่ 1  แสดงจ ำนวนบุคลำกรที่ปฏิบัติหน้ำที่บนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

    ประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1  จ ำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2560  

 

ตำรำงท่ี 2  แสดงจ ำนวนบุคลำกรที่ปฏิบัติหน้ำที่บนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 

  นครสวรรค์ เขต 1  จ ำแนกตำมวิทยฐำนะ ปีกำรศึกษำ 2560  

ต ำแหน่ง 

วิทยฐำนะ 

ไม่มีวิทยฐำนะ
(ปฏิบัติงำน 
ปฏิบัติกำร 

ช ำนำญงำน) 

ช ำนำญกำร 
ช ำนำญกำร

พิเศษ 
เช่ียวชำญ 

เช่ียวชำญ
พิเศษ 

รวม 

ผอ.สพท. 0 0 1 0 0 1 

รอง ผอ.สพท. 0 0 2 0 0 2 

บุคลำกรตำม
มำตรำ 38 ค.(1) 

0 0 9 1 0 10 

บุคลำกรตำม
มำตรำ 38 ค.(2) 

8 14 14 0 0 36 

รวม 8 14 26 1 0 49 

ร้อยละ 16.33 28.57 53.06 2.04 0.00 100 
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  จำกตำรำงที่  2 แสดงจ ำนวนบุคลำกรที่ปฏิบัติหน้ำที่บนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1  จ ำแนกตำมวิทยฐำนะ ปีกำรศึกษำ 2560 พบว่ำ มีบุคลำกรทั้งหมด 
จ ำนวน 49 คน และมีวิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ มำกที่สุด จ ำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 53.06 
รองลงมำ วิทยำฐำนะช ำนำญกำร จ ำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57 ตำมล ำดับ เปรียบเทียบได้ดัง
แผนภูมิที่ 2 
แผนภูมิที่  2   แสดงจ ำนวนบุคลำกรที่ปฏิบัติหน้ำที่บนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  ประถมศึกษำนครสวรรค์  เขต 1  จ ำแนกตำมวิทยฐำนะ ปีกำรศึกษำ 2560 

                

ตำรำงท่ี 3  แสดงจ ำนวนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ที่ปฏิบัติงำนในสถำนศึกษำ 
               ปีกำรศึกษำ 2560 

ต ำแหน่ง จ ำนวน  ร้อยละ 
ข้ำรำชกำรครู 1,250 79.57 
พนักงำนรำชกำร (27 อัตรำ) 27 1.72 
ลูกจ้ำงประจ ำ (นักกำรภำรโรง 93 อัตรำ) 72 4.58 
ลูกจ้ำงชั่วครำว     
ครูขำดแคลนขั้นวิกฤต (22 อัตรำ) 22 1.40 
นักกำรภำรโรง (19 อัตรำ) สพฐ.จัดสรร 4,600 อัตรำทั่วประเทศ           
ตำมหนังสือที่ ศธ 04006/ว.6144 ลว. 16 พฤศจิกำยน 2560 

19 1.21 

ธุรกำรโรงเรียน (65 อัตรำ) 65 4.14 
นักกำรภำรโรง (49 อัตรำ) สพฐ.จัดสรร 8,178 อัตรำทั่วประเทศ          
ตำมหนังสือที่ ศธ 04006/ว.5700 ลว. 16 ตุลำคม 2560 

49 3.12 

พ่ีเลี้ยงเด็กพิกำร (52 อัตรำ) 45 2.86 
ครูวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ (22 อัตรำ) 22 1.40 

รวม 1,571 100 
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 จำกตำรำงที่ 3  แสดงจ ำนวนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ที่ปฏิบัติงำนใน
สถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2560 พบว่ำ มีทั้ งหมด จ ำนวน 1,571 คน มำกที่สุด มีข้ำรำชกำรครู  
จ ำนวน 1,250 คน คิดเป็นร้อยละ 79.57 รองลงมำ ลูกจ้ำงประจ ำ นักกำรภำรโรง  มีจ ำนวน 72 คน  
คิดเป็นร้อยละ 4.58 ตำมล ำดับ เปรียบเทียบได้ดังแผนภูมิที่ 3 

แผนภูมิที่ 3  แสดงจ ำนวนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ที่ปฏิบัติงำนในสถำนศึกษำ 
                ปีกำรศึกษำ 2560             

 

             

ตำรำงท่ี 4  แสดงอัตรำส่วนนักเรียนต่อครู นักเรียนต่อห้อง ปีกำรศึกษำ 2560  

 จ ำนวน 
นักเรียน : คร ู นักเรียน : ห้อง 

 โรงเรียน นักเรียน คร ู ห้องเรียน 

167 21,368 1,250 1,547 17 : 1 14 : 1 

  จำกตำรำงที่ 4  แสดงอัตรำส่วนนักเรียนต่อครู นักเรียนต่อห้อง ปีกำรศึกษำ 2560  
พบว่ำ อัตรำส่วนนักเรียน : ต่อครู เท่ำกับ 17 : 1 และอัตรำส่วนนักเรียน : ห้อง เท่ำกับ 14 : 1 
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ตำรำงท่ี  5  แสดงจ ำนวนข้ำรำชกำรครูที่ปฏิบัติงำนในสถำนศึกษำ จ ำแนกตำมวิทยฐำนะ  
                ปีกำรศึกษำ 2560   

 
ต ำแหน่ง 

วิทยฐำนะ 

  
ไม่มีวิทย
ฐำนะ 

ช ำนำญกำร 
ช ำนำญกำร 

พิเศษ 
เชี่ยวชำญ 

เชี่ยวชำญ
พิเศษ 

รวม 

ผอ.สถำนศึกษำ 2 6 124 4 0 136 

รอง ผอ.สถำนศึกษำ 0 1 9 0 0 10 

คร ู 95 204 686 2 0 987 

ครูผู้ช่วย 117 0 0 0 0 117 

รวม 214 211 819 6 0 1,250 

ร้อยละ 17.12 16.88 65.52 0.48 0.00 100 

  จำกตำรำงที่  5  แสดงจ ำนวนข้ำรำชกำรครูที่ปฏิบัติงำนในสถำนศึกษำ จ ำแนกตำม 
วิทยฐำนะ ปีกำรศึกษำ 2560  พบว่ำ มีข้ำรำชกำรครูทั้งหมด จ ำนวน 1,250 คน และมีวิทยำฐำนะ
ช ำนำญกำรพิเศษ มำกท่ีสุด จ ำนวน 819 คน คิดเป็นร้อยละ 65.52 รองลงมำ ไม่มีวิทยฐำนะ  
จ ำนวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ 17.12 ตำมล ำดับ เปรียบเทียบได้ดังแผนภูมิที่ 4 

แผนภูมิที่  4 แสดงจ ำนวนข้ำรำชกำรครูที่ปฏิบัติงำนในสถำนศึกษำ   จ ำแนกตำมวิทยฐำนะ  
  ปีกำรศึกษำ 2560                  
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561                     ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  
 

ข้อมูลด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ 

ตำรำงท่ี  6  แสดงจ ำนวนโรงเรียน  จ ำแนกตำมขนำดโรงเรียน ปีกำรศึกษำ 2560 

ที่ อ ำเภอ 
ไม่มี
นัก 

เรียน 

จ ำแนกตำมขนำดโรงเรียน (7 ขนำด)   

รวม ร้อยละ 

ขนำดที ่
 1 

ขนำดที ่
 2 

ขนำดที่ 
3 

ขนำดที่ 
4 

ขนำดที่ 
5 

ขนำดที่ 
6 

ขนำดที่ 
7 

1-120 
คน 

121-
200 คน 

201-
300 
คน 

301-
499 
คน 

500-
1,499 
คน 

1,500-
2,499 
คน 

>= 
2,500 
คน 

1 เมืองนครสวรรค์ 0 36 10 2 4  - 1 1 54 32.34 

2 โกรกพระ 0 14 5 1 1  -  -  - 21 12.57 

3 ชุมแสง 1 27 6 2  - 1  -  - 37 22.16 

4 เก้ำเล้ียว 0 13 5 3  -    -  - 21 12.57 

5 พยุหะคีร ี 2 23 7  -  - 2  -  - 34 20.36 

  รวม 3 113 33 8 5 3 1 1 167 100 

  ร้อยละ 1.80 67.66 19.76 4.79 2.99 1.80 0.60 0.60 100   

 
 จำกตำรำงที่  6  แสดงจ ำนวนโรงเรียน  จ ำแนกตำมขนำดโรงเรียน ปีกำรศึกษำ 2560 พบว่ำ  
จ ำนวนโรงเรียนทั้งหมด จ ำนวน 167 โรงเรียน และมีโรงเรียนขนำดที่ 1 มำกที่สุด ซึ่งเป็นโรงเรียน 
ขนำดเล็ก จ ำนวน 113 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 67.66 รองลงมำ โรงเรียนขนำดที่ 2 จ ำนวน 33 โรงเรียน  
คิดเป็นร้อยละ 19.76 ตำมล ำดับ เปรียบเทียบได้ดังแผนภูมิที่ 5 
 
แผนภูมิที ่ 5  แสดงจ ำนวนโรงเรียน  จ ำแนกตำมขนำดโรงเรียน ปีกำรศึกษำ 2560 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561                     ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  
 

ตำรำงท่ี 7  แสดงจ ำนวนโรงเรียนจ ำแนกระดับชั้นที่เปิดสอน จ ำแนกรำยอ ำเภอ ปีกำรศึกษำ 2560 

ที ่ อ ำเภอ ไม่มี
นักเรียน 

ระดับกำรศึกษำที่เปิดสอน   
รวม  ร้อยละ ก่อน

ประถม 
ประถม 

ก่อนประถม-
ประถมศึกษำ 

ก่อนประถม-
มัธยมต้น 

1 เมืองนครสวรรค์ 0 0 1 44 9 54 32.34 
2 โกรกพระ 0 0 2 11 8 21 12.57 

3 ชุมแสง 1 0 3 25 8 37 22.16 
4 เก้ำเลี้ยว 0 0 0 20 1 21 12.57 
5 พยุหะคีรี 2 0 1 25 6 34 20.36 
  รวม 3 0 7 125 32 167 100 

  ร้อยละ 1.80 0.00 4.19 74.85 19.16 100   
 

 จำกตำรำงที่  7  แสดงจ ำนวนโรงเรียน  จ ำแนกตำมระดับชั้นที่เปิดสอน  จ ำแนกรำยอ ำเภอ  
ปีกำรศึกษำ 2560 พบว่ำ จ ำวนโรงเรียนทั้งหมด จ ำวน 167 โรงเรียน โรงเรียนเปิดสอนระดับก่อน
ประถมศึกษำถึงประถมศึกษำ มำกท่ีสุด จ ำนวน  125  โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 74.85  รองลงมำเปิดสอน
ระดับก่อนประถมศึกษำถึง มัธยมศึกษำตอนต้น จ ำนวน 32 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 19.16 ตำมล ำดับ 
เปรียบเทียบได้ดังแผนภูมิที่ 6       

แผนภูมิที่ 6  แสดงจ ำนวนโรงเรียนจ ำแนกตำมระดับชั้นที่เปิดสอน ปีกำรศึกษำ 2560  
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561                     ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  
 

ตำรำงท่ี  8  แสดงจ ำนวนนักเรียน ห้องเรียน จ ำแนกตำมชั้นเรียนและเพศ  ปีกำรศึกษำ 2560 

ช้ันเรียน 
จ ำนวนนักเรียน 

จ ำนวนห้องเรียน 
ชำย หญิง รวม 

อ.1 143 130 273 48 

อ.2 1,121 1,065 2,186 168 

อ.3 1,243 1,034 2,277 173 

รวมก่อนประถม 2,507 2,229 4,736 389 

ป.1 1,223 1,117 2,340 175 

ป.2 1,217 1,166 2,383 177 

ป.3 1,209 1,082 2,291 173 

ป.4 1,308 1,191 2,499 177 

ป.5 1,311 1,176 2,487 178 

ป.6 1,355 1,173 2,528 175 

รวมประถม 7,623 6,905 14,528 1,055 

ม.1 431 312 743 35 

ม.2 422 316 738 35 

ม.3 345 278 623 33 

รวม ม.ต้น 1,198 906 2,104 103 

รวมทั้งหมด 11,328 10,040 21,368 1,547 

แหล่งข้อมูล : ข้อมูล 10 มิถุนำยน 2560 ระบบ DMC 

  จำกตำรำงที่  8  แสดงจ ำนวนนักเรียน ห้องเรียน จ ำแนกตำมชั้นเรียนและเพศ  ปีกำรศึกษำ 
2560 พบว่ำ มีนักเรียนทั้งหมด จ ำนวน 21,368 คน ห้องเรียนทั้งหมดจ ำนวน 1,547  ห้อง จ ำแนกเป็น
นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษำ จ ำนวน 4,736 คน ห้องเรียน จ ำนวน 389 ห้อง ระดับประถมศึกษำ     
จ ำนวน 14,528 คน ห้องเรียน จ ำนวน 1,055 ห้อง และระดับมัธยมศึกษำตอนต้น จ ำนวน 2,104 คน 
ห้องเรียน จ ำนวน 103 ห้อง 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561                     ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  
 

ตำรำงท่ี 9  แสดงจ ำนวนนักเรียนจ ำแนกตำมชั้นเรียน  รำยอ ำเภอ  ปีกำรศึกษำ 2560 

อ.1 อ.2 อ.3 รวม หอ้ง ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวม หอ้ง ม.1 ม.2 ม.3 รวม หอ้ง นักเรียน หอ้งเรียน

1 เมืองนครสวรรค์ 92 1,028 1,063 2,183 136 1,145 1,130 1,109 1,140 1,192 1,204 6,920 382 348 364 299 1,011 36 10,114 554 47.33

2 โกรกพระ 43 222 217 482 46 206 207 200 227 219 224 1,283 127 151 140 138 429 25 2,194 198 10.27

3 ชุมแสง 87 249 302 638 82 336 376 340 401 384 397 2,234 212 158 164 113 435 24 3,307 318 15.48

4 เก้าเลีย้ว 32 270 276 578 52 259 270 281 323 287 304 1,724 129 0 0 0 0 0 2,302 181 10.77

5 พยหุะคีรี 19 417 419 855 73 394 400 361 408 405 399 2,367 205 86 70 73 229 18 3,451 296 16.15

รวมทัง้สิน้ 273 2,186 2,277 4,736 389 2,340 2,383 2,291 2,499 2,487 2,528 14,528 1,055 743 738 623 2,104 103 21,368 1,547 100

ร้อยละที่
ประถมศึกษา รวมทัง้สิน้

อ าเภอ
ก่อนประถม มัธยมศึกษาตอนต้น

 

แหล่งข้อมูล : ข้อมูล 10 มิถุนำยน 2560 ระบบ DMC 

    จำกตำรำงที่ 9  แสดงจ ำนวนนักเรียนจ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ  รำยอ ำเภอ  
ปีกำรศึกษำ 2560 พบว่ำ อ ำเภอเมืองนครสวรรค์ มีนักเรียนมำกที่สุด จ ำนวน 10,114 คน คิดเป็นร้อยละ 
47.33 รองลงมำ อ ำเภอพยุหะคีรี จ ำนวน 3,451 คน คิดเป็นร้อยละ 16.15 ตำมล ำดับ เปรียบเทียบได้ดัง
แผนภูมิที่ 7 

แผนภูมิที่ 7   แสดงร้อยละของจ ำนวนนักเรียน รำยอ ำเภอ ปีกำรศึกษำ 2560 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561                     ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  
 

ตำรำงท่ี  10 แสดงจ ำนวนนักเรียนด้อยโอกำส จ ำแนกตำมประเภทควำมด้อยโอกำส ปีกำรศึกษำ 2560    

ประเภทควำมด้อย
โอกำส 

ชั้นเรียน 

 อ.1  อ.2  อ.3  ป.1  ป.2  ป.3  ป.4  ป.5  ป.6  ม.1  ม.2  ม.3 รวม ร้อยละ 

นักเรียนท้ังหมด 273 2,186 2,277 2,340 2,383 2,291 2,499 2,487 2,528 743 738 623 21,368   
เด็กถูกบังคับให้ขำย
แรงงำน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
เด็กที่อยู่ในธุรกิจทำง
เพศ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

เด็กถูกทอดทิ้ง 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0.02 
เด็กในสถำนพินิจ
และคุ้มครอง
เยำวชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

เด็กเร่ร่อน 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.01 

ผลกระทบจำกเอดส์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

ชนกลุ่มน้อย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
เด็กที่ถูกท ำร้ำย
ทำรุณ 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0.01 

เด็กยำกจน 221 1,139 1,516 1,595 1,699 1,666 1,791 1,767 1,827 543 607 507 14,878 99.94 
เด็กที่มีปัญหำ
เกี่ยวกับยำเสพติด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

อื่นๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

ก ำพร้ำ 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0.02 
ท ำงำนรับผิดชอบ
ตนเองและ
ครอบครัว 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

ข้อมูลผิดปกติ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

อำยุนอกเกณฑ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
รวมนักเรียนด้อย

โอกำส 221 1,141 1,519 1,596 1,699 1,667 1,791 1,767 1,827 544 608 507 14,887 100 

ร้อยละ 1.03 5.34 7.11 7.47 7.95 7.80 8.38 8.27 8.55 2.55 2.85 2.37 69.67   
 

  จำกตำรำงที่  10 แสดงจ ำนวนนักเรียนด้อยโอกำส จ ำแนกตำมประเภทควำมด้อยโอกำส 
ปกีำรศึกษำ 2560 พบว่ำ มีนักเรียนด้อยโอกำสทั้งหมด จ ำนวน 14,887 คน คิดเป็นร้อยละ 69.67 
ของนักเรียนทั้งหมด และนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 มีมำกที่สุด จ ำนวน 1,827 คน คิดเป็นร้อยละ 
8.55 ของนักเรียนทั้งหมด รองลงมำ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4  จ ำนวน 1,791 คน คดิเป็นร้อยละ 8.83 
ตำมล ำดับ และเมื่อพิจำรณำตำมประเภทควำมด้อยโอกำส พบว่ำ มีนักเรียนยำกจนมำกท่ีสุด  
จ ำนวน 14,878 คน คิดเป็นร้อยละ 99.93 ของนักเรียนด้อยโอกำสทั้งหมด  เปรียบเทียบได้ดัง 
แผนภูมิที่ 8  
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561                     ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  
 

แผนภูมิที่  8   แสดงร้อยละของนักเรียนด้อยโอกำส จ ำแนกตำมประเภทควำมด้อยโอกำส  

  ปีกำรศึกษำ 2560    

 
 

 

 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561                 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  

 

สว่นที่ 2  

         ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2560 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 มีภำรกิจในกำรปฏิบัติงำน 
เพ่ือส่งเสริมให้ระบบกำรศึกษำเป็นระบบที่มีคุณภำพและมีประสิทธิภำพ ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียน
สำมำรถด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพนักเรียนให้ได้มำตรฐำนที่หลักสูตรก ำหนด กำรจัดกำรศึกษำให้มี
คุณภำพตำมหลักกำรและจุดหมำยของหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 
     กำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ในภูมิภำคส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 จึงได้ร่วมมือกับคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด เรียกโดยย่อ
ว่ำ “กศจ. กำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในจังหวัดเป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย ให้มีคณะอนุกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด เรียกโดยย่อว่ำ “อกศจ.” เพ่ือปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่
ได้รับมอบหมำยจำก กศจ. และคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล และคณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ รวมทั้งบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง ได้ก ำหนดนโยบำยและกลยุทธ์ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ให้กับสถำนศึกษำในสังกัด เพ่ือให้คุณภำพกำรศึกษำเพ่ิมข้ึน “กศจ.” ประกอบด้วย 
 (1) ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด หรือรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดที่ได้รับมอบหมำย เป็นประธำนกรรมกำร 
 (2) ศึกษำธิกำรภำคในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เป็นรองประธำนกรรมกำร 
 (3) ผู้แทนส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ผู้แทนส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ ผู้แทนส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ผู้แทนส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้แทนส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน และผู้แทนส ำนักงำน
ส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย เป็นกรรมกำร 
 (4) ท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด ประธำนสภำอุตสำหกรรมจังหวัด ประธำน
หอกำรค้ำจังหวัด ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัด และวัฒนธรรมจังหวัด เป็นกรรมกำร 
 (5) ผู้แทนภำคประชำชนในท้องถิ่น ซึ่งรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรแต่งตั้ง  
โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรในภูมิภำค  
จ ำนวนสองคน เป็นกรรมกำร 
 (6) ผู้แทนขำ้รำชกำรครูในท้องถิ่น ซึ่งรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรแต่งตั้ง  
โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรในภูมิภำค  
จ ำนวนสองคน เป็นกรรมกำร 
 (7) กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรแต่งตั้งจำกผู้ทรงคุณวุฒิด้ำน
กฎหมำย ด้ำนบริหำรงำนบุคคล หรือด้ำนอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร
ขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรในภูมิภำค จ ำนวนไม่เกินสำมคน เป็นกรรมกำร 
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 (8) ศึกษำธิกำรจังหวัด เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร ส ำหรับกรุงเทพมหำนคร ให้คณะกรรมกำร
ขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรในภูมิภำคท ำหน้ำที่เป็น กศจ. 
1. ด้านคุณภาพการศึกษา  

ตารางท่ี 11 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (NT) ปีกำรศึกษำ  
               2557-2559 รำยสำระวิชำ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 

ที ่ วิชำ 
ป.3 (NT) 

2557 2558 เพ่ิม/ลด 2558 2559 เพ่ิม/ลด 
1 ด้ำนภำษำ 51.80 48.91 -2.89 48.91 52.81 3.90 
2 ด้ำนกำรคิดค ำนวณ 43.91 41.56 -2.35 41.56 39.63 -1.93 
3 ด้ำนกำรใช้เหตุผล 50.66 49.43 -1.23 49.43 55.23 5.80 
 
ที่มำ : ส ำนักทดสอบกำรศึกษำแห่งชำติ ปีกำรศึกษำ 2559 

จำกตำรำงที่ 11  ผลกำรเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติระดับเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ขั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2557, 2558 และ 2559 พบว่ำ ในปีกำรศึกษำ 2559 มีผล
คะแนนเฉลี่ยด้ำนภำษำ และ ด้ำนกำรใช้เหตุผล เพ่ิมสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับผลกำรทดสอบในปี
กำรศึกษำ 2558 และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติระดับเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ในปีกำรศึกษำ 2557, 2558 และ 2559 พบว่ำ ผลคะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ด้ำนภำษำ และ ด้ำนกำรใช้เหตุผล ในปีกำรศึกษำ 2559 มีคะแนน
เฉลี่ยสูงกว่ำปี  2558 และปี 2557 ทั้งสองด้ำน เปรียบได้ดังแผนภูมิที่ 9 

แผนภูมิที่ 9 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (NT)  
                 ปีกำรศึกษำ 2557 - 2559   รำยสำระวิชำ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3  
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ตารางท่ี 12  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (O-NET)  
   ปีกำรศึกษำ 2557 - 2559  รำยสำระวิชำ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6  
  

กลุ่มสำระ 
 ปีกำรศึกษำ กำรพัฒนำ

(+/-) 
(59-58) 

ระดับ 
ประเทศ 

ระดับ 
สังกัด 

ระดับ 
จังหวัด 

ระดับ 
เขตพื้นท่ี 2557 2558 2559 

ภำษำไทย 45.93 50.54 54.77 4.23 52.88 51.88 52.51 54.77 

คณิตศำสตร ์ 41.68 44.58 43.88 -0.7 40.47 38.76 39.67 43.88 

วิทยำศำสตร ์ 43.82 43.34 44.04 0.7 41.22 40.27 41.13 44.04 

สังคมศึกษำ 51.64 48.61 47.19 -1.42 46.68 45.08 45.03 47.19 

ภำษำอังกฤษ 37.49 40.17 34.94 -5.23 34.59 31.11 31.50 34.94 
ที่มำ : ส ำนักทดสอบกำรศึกษำแห่งชำติ ปีกำรศึกษำ 2559 

  จำกตำรำงที่ 12  ผลกำรเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ
ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ขั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2557, 2558 และ 2559 พบว่ำ ในปี
กำรศึกษำ 2559 มีผลคะแนนเฉลี่ยในระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ทั้ง 5 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  สูงกว่ำ
คะแนนเฉลี่ยในระดับประเทศ ในทุกกลุ่ม สำระกำรเรียนรู้ และเปรียบเทียบผลกำรทดสอบคะแนนเฉลี่ย
ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2558 กับปีกำรศึกษำ 2559 พบว่ำ มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นใน 2 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
ได้แก่ ภำษำไทย  วิทยำศำสตร์ และเปรียบเทียบผลกำรทดสอบคะแนนเฉลี่ยระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2557, 
2558 และ 2559 พบว่ำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำษำไทยมีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่องทั้ง 3 ป ี 
เปรียบเทียบได้ดังแผนภูมิที่ 10  

แผนภูมิที่ 10  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (O-NET)  
   ปีกำรศึกษำ 2557 - 2559   รำยสำระวิชำ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6  
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ตารางท่ี 13  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (O-NET)  
   ปีกำรศึกษำ 2557 - 2559  รำยสำระวิชำ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3    

กลุ่มสำระ 
ปีกำรศึกษำ กำร

พัฒนำ
(+/-) 

ระดับประเทศ 
ระดับ
สังกัด 

ระดับ
จังหวัด 

ระดับ 
เขตพ้ืนที่ 

2557 2558 2559 

ภำษำไทย 32.64 39.63 44.20 4.57 46.36 46.81 46.08 44.20 

คณิตศำสตร ์ 30.32 30.85 28.12 -2.73 29.31 29.53 29.67 28.12 

วิทยำศำสตร ์ 37.77 36.67 35.12 -1.55 34.99 35.12 35.30 35.12 

สังคมศึกษำ 45.38 44.11 47.09 2.98 49.00 49.34 48.99 47.09 

ภำษำอังกฤษ 29.30 29.68 32.50 2.82 31.80 31.39 31.57 32.50 
ที่มำ : ส ำนักทดสอบกำรศึกษำแห่งชำติ ปีกำรศึกษำ 2559 

  จำกตำรำงที่ 13  ผลกำรเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ
ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ขั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2557, 2558 และ 2559 พบว่ำ ในปี
กำรศึกษำ 2559 มีคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสูงกว่ำคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ  ใน 2 กลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้ ได้แก่ วิทยำศำสตร์ และภำษำอังกฤษ แต่เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระหว่ำงปี
กำรศึกษำ 2558 กับปีกำรศึกษำ 2559 พบว่ำ มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นใน 3 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ได้แก่ 
ภำษำไทย  สังคมศึกษำ ศำสนำวัฒนธรรม และภำษำอังกฤษ  และเปรียบเทียบผลกำรทดสอบคะแนน
เฉลี่ยระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2557, 2558 และ 2559 พบว่ำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำษำไทย และ 
ภำษำอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนอย่ำงต่อเนื่องทั้ง 3 ปี  สำมำรถแสดงได้ดังแผนภูมิที่ 11 

แผนภูมิที่ 11  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (O-NET) 
                  ปีกำรศึกษำ 2557 - 2559 รำยสำระวิชำ ขั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 

 



27 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561                     ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  
 

2. ด้านสิทธิและโอกาสทางการศึกษา   

ตารางท่ี 14  แสดงจ ำนวนนักเรียนที่จบชั้นอนุบำล 2  ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 , 6 และชั้นมัธยมศึกษำ 
  ปีที่ 3 จ ำแนกตำมระยะเวลำ ปีกำรศึกษำ 2559   
 

ระยะเวลำ อนุบำล 2 ป.3 ป.6 ม.3 รวม ร้อยละ 

นักเรียนจบทั้งหมด 2,102 2,476 2,420 523 7,521 

 เรียนจบภำยในเวลำ 1 ปี 147 0 0 0 147 1.95 

เรียนจบภำยในเวลำ 2 ปี 1,955 0 0 0 1,955 25.99 
เรียนจบภำยในเวลำ  
มำกกว่ำ 2 ปี 

0 0 0 0 0 
0.00 

เรียนจบภำยในเวลำ 3 ปี 0 2,446 2,393 522 5,361 71.28 

เรียนจบภำยในเวลำ 4 ปี 0 7 1 1 9 0.12 

เรียนจบภำยในเวลำ 5 ปี 0 23 26 0 49 0.65 
เรียนจบภำยในเวลำ 
มำกกว่ำ 5 ปี 

0 0 0 0 0 
0.00 

รวม 2,102 2,476 2,420 523 7,521 
  

 จำกตำรำงที่  14 จ ำนวนนักเรียนที่ จบชั้นอนุบำล 2 ประถมศึกษำปีที่  3 , 6 และ 
ชั้นมัธยมศึกษำ ปีที่ 3 จ ำแนกตำมระยะเวลำ ปีกำรศึกษำ 2559 พบว่ำ นักเรียนชั้นอนุบำล 2 เรียนจบ
ภำยในเวลำ 2 ปี ภำยในเวลำ 2 ปี จ ำนวน 1,955  คน เรียนจบภำยในเวลำ 3 ปี ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3  
จ ำนวน  2,446 คน ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6  จ ำนวน  2,393 คน ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  จ ำนวน  522 คน 

ตารางท่ี 15  แสดงจ ำนวนนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2559   ที่ศึกษำต่อ   

รายการ 
จังหวัดเดิม 
สพท เดิม   

จังหวัดเดิม  
ต่าง สพท   

ต่าง 
จังหวัด   

กทม.   
จังหวัดเดิม 
ต่างสังกดั   

ต่างจังหวัด 
ต่างสังกดั   

รวม ร้อยละ 

นักเรียนจบทั้งหมด 1,227 607 31 2 541 12 2,420  

โรงเรียนเดิม 491 0 0 0 0 0 491 20.29 

โรงเรียนอ่ืน สังกัด 
สพฐ. 

638 510 26 2 189 7 1,372 56.69 

โรงเรียนสังกัด
เอกชน 

2 13 0 0 6 2 23 0.95 
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รายการ 
จังหวัดเดิม 
สพท เดิม   

จังหวัดเดิม  
ต่าง สพท   

ต่าง 
จังหวัด   

กทม.   
จังหวัดเดิม 
ต่างสังกดั   

ต่างจังหวัด 
ต่างสังกดั   

รวม ร้อยละ 

โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสำมัญ 

0 0 2 0 1 0 3 0.12 

กศน. 4 1 0 0 1 0 6 0.25 

อ่ืน ๆ 0 74 3 0 308 3 388 16.03 

โรงเรียนอ่ืน สังกัด 
อบจ. 

92 9 0 0 36 0 137 5.66 

ร้อยละ 50.70 25.08 1.28 0.08 22.36 0.50 100  

                 
ที่มำ : จำกข้อมูลจำกกลุ่มนโยบำยและแผน ข้อมูล ณ สิ้นปีกำรศึกษำ  2559  

  จำกตำรำงที่ 15  จ ำนวนนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ที่ศึกษำต่อ ข้อมูลสิ้นปีกำรศึกษำ 
2559  พบว่ำ นักเรียนศึกษำต่อโรงเรียนอ่ืน สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
จ ำนวน 1,372 คน คิดเป็นร้อยละ 59.69  รองลงมำเรียนต่อโรงเรียนเดิม  จ ำนวน 491 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 20.29  และน้อยที่สุด เรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสำมัญ จ ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 
0.12 จำกข้อมูลดังกล่ำว สำมำรถแสดงได้ดังแผนภูมิที่ 12 
แผนภูมิที่ 12  แสดงร้อยละของจ ำนวนนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2559 
   ที่ศึกษำต่อ   
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ตารางที ่16 แสดงจ ำนวนนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2559  ที่ศึกษำต่อและ 
               ไม่ศึกษำต่อ 

รายการ ชาย หญิง รวม ร้อยละ 

นักเรียนจบทั้งหมด 311 212 523   
ศึกษาต่อ         

ศึกษำต่อ ม.4 โรงเรยีนเดมิ 0 0 0 0.00 
ศึกษำต่อ ม.4 โรงศึกษำอื่น ในจังหวัดเดมิ 73 79 152 29.06 
ศึกษำต่อ ม.4 โรงศึกษำอื่น ในต่ำงจังหวัด 2 3 5 0.96 

ศึกษำต่อ ม.4 โรงศึกษำอื่น ใน กทม. 0 0 0 0.00 
สถำบันอำชีวศึกษำของรัฐบำล 189 115 304 58.13 

สถำบันอำชีวศึกษำของเอกชน 2 4 6 1.15 
ศึกษำต่อสถำบันอื่น ๆ 15 6 21 4.02 

รวมศึกษาต่อ 281 207 488 93.31 
ร้อยละ 53.73 39.58 93.31   

ไม่ศึกษาต่อ         

ไม่ศึกษำต่อ ท ำงำนภำคอุตสำหกรรม 0 0 0 0.00 
ไม่ศึกษำต่อ ท ำงำนภำคกำรเกษตร 4 0 4 0.76 

ไม่ศึกษำต่อ ท ำงำนกำรประมง 0 0 0 0.00 
ไม่ศึกษำต่อ ท ำงำนค้ำขำย ธุรกิจ 0 0 0 0.00 
ไม่ศึกษำต่อ ท ำงำนบริกำร 0 0 0 0.00 

ไม่ศึกษำต่อ ท ำงำนรับจ้ำงท่ัวไป 0 0 0 0.00 
ไม่ศึกษำต่อ ท ำงำนอ่ืน ๆ 10 2 12 2.29 

บวชในศำสนำ 0 0 0 0.00 
ไม่ประกอบอำชีพและไม่ศึกษำต่อ 0 0 0 0.00 

อื่น ๆ 16 3 19 3.63 

รวมไม่ศึกษาต่อ 30 5 35 6.69 
ร้อยละ 5.74 0.96 6.69 6.69 

 
 จำกตำรำงที่ 16 จ ำนวนนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2559 ที่ศึกษำต่อ
และไม่ศึกษำต่อ พบว่ำ นักเรียนศึกษำต่อทั้งหมด จ ำนวน 523 คน คิดเป็นร้อยละ 93.31 ศึกษำต่อ
สถำบันอำชีวศึกษำของรัฐบำล มำกที่สุด จ ำนวน 304 คน คิดเป็นร้อยละ 58.13  รองลงมำ ศึกษำต่อศึกษำ

ต่อ ม.4 โรงศึกษำอื่น ในจังหวัดเดมิ จ ำนวน  152 คน คิดเป็นร้อยละ 29.06  ตำมล ำดับนักเรียนไม่ศึกษำต่อ 
จ ำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 6.69   ไม่ศึกษำต่อ กรณีอ่ืน ๆ จ ำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 3.63 
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รองลงมำ ไม่ศึกษำต่อ ท ำงำนอ่ืน ๆ จ ำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 2.29 ตำมล ำดับ จำกข้อมูลดังกล่ำว
สำมำรถแสดงได้ในแผนภูมิที่  13  และ 14 
 
แผนภูมิที่ 13  แสดงร้อยละของจ ำนวนนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2559  ที่ศึกษำต่อ 
     

 

 

แผนภูมิที่ 14  แสดงร้อยละของจ ำนวนนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2559   
   ทีไ่ม่ศึกษำต่อ  
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ตารางท่ี 17 ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1- 6  
  ประจ ำภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2560   
 

ระดับชั้น 
จ ำนวน 
นักเรียน 

กำรอ่ำนครั้งที่ 1 (เดือนมิถุนำยน 2560) 
กำรอ่ำนออกเสียง อ่ำนรู้เรื่อง 

ดีมำก ดี พอใช้ ปรับปรุง ดีมำก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

ป.1 
2,190 1,645 379 125 41 0 0 0 0 
ร้อยละ 75.11 17.31 5.71 1.87 0.00 0.00 0.00 0.00 

ป.2 
2,144 1,627 351 113 53 458 1,027 587 72 
ร้อยละ 75.89 16.37 5.27 2.47 21.36 47.90 27.38 3.36 

ป.3 
2,036 1,620 325 63 28 380 1,094 518 44 
ร้อยละ 79.57 15.96 3.09 1.38 18.66 53.73 25.44 2.16 

ป.4 
2,170 1,532 526 83 29 466 1,130 449 125 
ร้อยละ 70.60 24.24 3.82 1.34 21.47 52.07 20.69 5.76 

ป.5 
2,230 1,717 435 57 21 295 1,105 762 68 
ร้อยละ 77.00 19.51 2.50 0.94 13.23 49.55 34.17 3.05 

ป.6 
2,231 1,646 466 90 29 323 1,128 685 95 
ร้อยละ 77.00 19.51 2.56 0.94 13.23 49.55 34.17 3.05 

รวม 
13,001 9,787 2,482 531 201 1,922 5,484 3,001 404 
ร้อยละ 75.28 19.09 4.08 1.55 17.78 50.73 27.76 3.74 

 
ตารางท่ี 18  ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-6  
  ประจ ำภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2560   
 

ระดับชั้น 
จ ำนวน 
นักเรียน 

กำรอ่ำนครั้งที่ 2 (เดือนสิงหำคม 2560) 
กำรอ่ำนออกเสียง อ่ำนรู้เรื่อง 

ดีมำก ดี พอใช้ ปรับปรุง ดีมำก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

ป.1 
2,168 1,363 536 192 77 1,519 533 78 38 
ร้อยละ 62.87 24.72 8.86 3.55 70.06 24.58 3.60 1.75 

ป.2 
2,128 1,622 366 109 31 510 1,133 435 50 
ร้อยละ 76.22 17.20 5.12 1.46 23.97 53.24 20.44 2.35 

ป.3 
2,026 1,658 320 35 13 747 317 348 14 
ร้อยละ 81.84 15.79 1.73 0.64 36.87 45.26 17.18 0.69 

ป.4 
2,168 1,337 696 103 32 328 1,209 532 99 
ร้อยละ 61.67 32.10 4.75 1.48 15.13 55.77 24.54 4.57 

ป.5 
2,211 1,533 589 66 23 305 1,011 798 94 
ร้อยละ 69.34 26.64 2.99 1.04 13.79 45.73 36.09 4.25 

ป.6 
2,203 1,562 518 101 22 480 1,097 575 51 
ร้อยละ 69.34 26.64 2.99 1.04 13.79 45.73 36.09 4.25 

รวม 
12,904 9,075 3,025 606 198 3,889 5,900 2,766 346 
ร้อยละ 70.33 23.44 4.70 1.53 30.14 45.72 21.44 2.68 
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ตารางท่ี  19  ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-6  
  ประจ ำภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2560   

ระดับชั้น 
จ ำนวน 
นักเรียน 

กำรอ่ำนครั้งที่ 3 (เดือนพฤศจกิำยน 2560) 
กำรอ่ำนออกเสียง อ่ำนรู้เรื่อง 

ดีมำก ดี พอใช้ ปรับปรุง ดีมำก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

ป.1 
2,304 1,215 594 275 53 1,146 762 192 37 
ร้อยละ 56.86 27.80 12.87 2.482 53.63 35.66 8.98 1.73 

ป.2 
2,371 1,588 420 100 26 432 1,202 465 35 
ร้อยละ 74.41 19.68 4.69 1.22 20.24 56.33 21.79 1.64 

ป.3 
2,270 1,601 348 39 10 612 1,050 319 17 
ร้อยละ 80.13 17.42 1.95 0.50 30.63 52.55 15.97 0.85 

ป.4 
2,467 1,593 477 73 13 271 1,080 755 50 
ร้อยละ 73.89 22.12 3.39 0.60 12.57 50.09 35.02 2.32 

ป.5 
2,471 1,716 432 51 11 282 946 891 91 
ร้อยละ 77.65 19.55 2.31 0.50 12.76 42.81 40.32 4.12 

ป.6 
2,514 1,616 520 57 18 380 1,211 582 38 
ร้อยละ 77.65 19.55 2.31 0.50 12.76 42.81 40.32 4.12 

รวม 
14,397 9,329 2,791 595 131 3,123 6,251 3,204 268 
ร้อยละ 72.62 21.73 4.63 1.02 24.31 48.66 24.94 2.09 

 

ตารางท่ี 20  ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรเขียน  นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-6  
  ประจ ำภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2560  
 

ระดับชั้น 
จ ำนวน 
นักเรียน 

กำรเขียนค ำ ครั้งที่ 1 (เดือนมิถุนำยน 2560) 
เขียนค ำ เขียนเร่ือง 

ดีมำก ดี พอใช้ ปรับปรุง ดีมำก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

ป.1 
2,190 1,400 539 174 77 0 0 0 0 
ร้อยละ 63.93 24.61 7.95 3.52 0.00 0.00 0.00 0.00 

ป.2 
2,144 1,276 505 238 125 792 894 323 135 
ร้อยละ 59.51 23.55 11.10 5.83 36.94 41.70 15.07 6.30 

ป.3 
2,036 1,053 646 262 75 923 859 198 56 
ร้อยละ 51.72 31.73 12.87 3.68 45.33 42.19 9.72 2.75 

ป.4 
2,170 

ไม่มีกำรวัดผล 
936 936 255 43 

ร้อยละ 43.13 43.13 11.75 1.98 

ป.5 
2,230 

ไม่มีกำรวัดผล 
792 11.31 278 29 

ร้อยละ 35.52 50.72 12.47 1.30 

ป.6 
2,231 

ไม่มีกำรวัดผล 
815 1,028 326 62 

ร้อยละ 36.53 46.08 14.61 2.78 

รวม 
13,001 3,729 1,690 674 277 4,258 4,848 1,380 325 
ร้อยละ 58.54 26.53 10.58 4.35 39.39 44.84 12.76 3.01 
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ตารางท่ี 21 ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรเขียน  นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-6  
  ประจ ำภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2560   

ระดับชั้น 
จ ำนวน 
นักเรียน 

กำรเขียนค ำ ครั้งที่ 2 (เดือนสิงหำคม 2560) 
เขียนค ำ เขียนเร่ือง 

ดีมำก ดี พอใช้ ปรับปรุง ดีมำก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

ป.1 
2,168 962 731 329 146 1,316 517 242 90 
ร้อยละ 44.37 33.72 15.18 6.73 60.70 23.85 11.16 4.15 

ป.2 
2,126 1,213 575 221 119 877 904 272 75 
ร้อยละ 57.00 27.02 10.39 5.59 41.21 42.48 12.78 3.52 

ป.3 
2,026 969 660 299 98 884 902 196 44 
ร้อยละ 47.83 32.58 17.76 4.84 43.63 44.52 9.67 2.17 

ป.4 
2,168 

ไม่มีกำรวัดผล 
844 1001 279 44 

ร้อยละ 38.93 46.17 12.87 2.03 

ป.5 
2,211          ไม่มีกำรวัดผล 

807 1,075 294 35 
ร้อยละ 36.50 48.62 13.30 1.58 

ป.6 
2,203          ไม่มีกำรวัดผล 

876 1,053 247 27 
ร้อยละ 39.76 47.80 11.21 1.23 

รวม 
12,904 3,144 1,966 849 363 5,604 5,452 1,530 315 
ร้อยละ 49.78 31.03 13.45 5.74 43.42 42.28 11.86 2.44 

 
ตารางท่ี 22  ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรเขียน  นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-6  
  ประจ ำภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2560   

ระดับชั้น 
จ ำนวน 
นักเรียน 

กำรเขียนค ำ ครั้งที่ 3 (เดือนพฤศจิกำยน 2560) 
เขียนค ำ เขียนเร่ือง 

ดีมำก ดี พอใช้ ปรับปรุง ดีมำก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

ป.1 
2,304 792 686 510 149 1,309 444 233 70 
ร้อยละ 37.06 32.10 23.87 6.97 65.04 20.78 10.90 3.28 

ป.2 
2,371 1,011 654 348 121 1,011 851 238 34 
ร้อยละ 47.38 30.65 16.31 5.67 47.38 39.88 11.15 1.59 

ป.3 
2,270 599 685 568 146 969 875 135 19 
ร้อยละ 29.98 34.28 28.43 7.31 48.50 43.79 6.76 0.95 

ป.4 
2,467 

ไม่มีกำรวัดผล 
1,082 850 206 18 

ร้อยละ 50.19 39.42 9.55 0.83 

ป.5 
2,471 

ไม่มีกำรวัดผล 
918 1,012 258 22 

ร้อยละ 41.54 45.79 11.67 1.00 

ป.6 
2,514 

ไม่มีกำรวัดผล 
976 1,015 187 33 

ร้อยละ 44.14 45.91 8.46 1.49 

รวม 
14,397 2,402 2,025 1,426 416 6,364 5,047 1,257 196 
ร้อยละ 38.32 32.32 22.75 6.64 49.40 39.29 9.79 1.53 
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 สรุปความสามารถด้านการอ่านการเขียนเพื่อการพัฒนา ประจ าปีการศึกษา 2560  
  จำกข้อมูลผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนกำรเขียน ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 โดยได้ก ำหนดเกณฑ์กำรผ่ำนคือ ระดับดีขึ้นไป เมื่อพิจำรณำ
จำกข้อมูลสำมำรถสรุปได้ดังตำรำงต่อไปนี้  
 
ตารางท่ี 23 แสดงข้อมูลจ ำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-6 ที่ผ่ำนเกณฑ์ควำมสำมำรถด้ำน 
  กำรอ่ำน  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

ระดับชั้น 
ร้อยละของจ ำนวนนักเรียนท่ีผำ่นเกณฑ ์

อ่ำนออกเสียง อ่ำนรู้เรื่อง 
คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 คร้ังท่ี 4 คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 คร้ังท่ี 4 

ป.1 2,024 1,899 1,809 
อย

ู่ระ
หว่

าง
ด า

เน
ินก

าร
 

0 2,052 1,908 

อย
ู่ระ

หว่
าง

ด า
เน

ินก
าร

 

92.42 86.71 78.52 0.00 93.70 82.81 
ป.2 1,978 1,988 2,008 0 1,643 1,634 

92.26 92.72 84.69 0.00 76.63 68.92 

ป.3 1,945 1,978 1,949 0 1,664 1,662 
95.53 97.15 85.86 0.00 81.73 73.22 

ป.4 2,058 2,033 2,070 0 1,537 1,351 
94.84 93.69 83.91 0.00 70.83 54.76 

ป.5 2,152 2,122 2,148 0 1,316 1,228 
96.50 95.16 86.93 0.00 59.01 49.70 

ป.6 2,112 2,080 2,136 0 1,577 1,591 

94.67 93.23 84.96 0.00 70.69 63.29 

ภำพรวม 
12,269 12,100 12,120 0 9,789 9,374 
94.37 93.07 84.18 0.00 75.29 65.11 
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ตารางท่ี 24  แสดงข้อมูลจ ำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-6 ทีผ่่ำนเกณฑ์ควำมสำมำรถด้ำน 
  กำรเขียน  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

ระดับชั้น 
ร้อยละของจ านวนนกัเรียนที่ผ่านเกณฑ ์

เขียนค า เขียนเร่ือง 
คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 คร้ังท่ี 4 คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 คร้ังท่ี 4 

ป.1 1,939 1,693 1,478 

อย
ู่ระ

หว่
าง

ด า
เน

ินก
าร

 

0 1,833 1,834 

อย
ู่ระ

หว่
าง

ด า
เน

ินก
าร

 

88.54 77.31 64.15 0.00 83.70 79.60 
ป.2 1,781 1,788 1,665 1,686 1,781 1,862 

83.07 83.40 70.22 78.64 83.07 78.53 

ป.3 1,699 1,629 1,284 1,782 1,786 1,844 
83.45 80.01 56.56 87.52 87.72 81.23 

ป.4 0 0 0 1,872 1,845 1,932 
0.00 0.00 0.00 86.27 85.02 78.31 

ป.5 0 0 0 1,923 1,882 1,930 
0.00 0.00 0.00 86.23 84.39 78.11 

ป.6 0 0 0 1,843 1,629 1,991 
0.00 0.00 0.00 82.61 86.46 79.20 

ภำพรวม 
5,419 5,110 4,427 9,106 11,056 11,393 
85.07 80.22 63.74 84.23 86.04 79.13 

 

     3. ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ /ด้านผลการด าเนินงานตามกลยุทธิ์ 
 3.1 ด้ำนประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนขับเคลื่อนกลยุทธ์
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์   เขต 1  โดยกำรติดตำมและประเมินผลของ 
ส ำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
ปี 2559  มีผลกำรประเมิน สรุปได้ ดังนี้   

ตารางท่ี 25  แสดงผลกำรรำยงำนผลตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รอบ 12 เดือน ปี พ.ศ. 2559  
                (ARS System) ค่ำคะแนนเฉลี่ยแบบถ่วงน้ ำหนัก เท่ำกับ 3.68470 

กลยุทธ์ รายการ ผลการด าเนินการ 
กลยุทธ์ที่ 1         
กำรพัฒนำ
คุณภำพผู้เรียน
ในระดับ
กำรศึกษำ               

    1.ระดับควำมส ำเร็จของกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรเข้ำสูป่ระชำคม
อำเซียน (น้ ำหนัก 2) 

5.00000 

    2.ร้อยละของสถำนศึกษำที่มกีิจกรรมเสริมสร้ำงค่ำนิยมหลักของคน
ไทย 12 ประกำรที่ดีและสำมำรถเป็นแบบอย่ำงได้ (น้ ำหนัก 2) 

5.00000 

    3.ร้อยละของนักเรียน ป.6 ม.3 ม.6 โครงกำรโรงเรียนมำตรฐำนสำกล  5.00000 
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กลยุทธ์ รายการ ผลการด าเนินการ 
ขั้นพื้นฐำน  
 
 

ที่มีผลกำรสอบ O-NET วิชำต่ำงๆ สูงกว่ำร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม 
เพิ่มข้ึน (น้ ำหนัก 1) 
      3.1 ร้อยละของนักเรียน ป.6 โครงกำรโรงเรียนมำตรฐำนสำกลที่มี
ผลกำรสอบ O-NET วิชำตำ่ง ๆ สูงกว่ำร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม
เพิ่มข้ึน (คณิตศำสตร์) 

1.0000 

      3.2 ร้อยละของนักเรียน ป.6 โครงกำรโรงเรียนมำตรฐำนสำกลที่มี
ผลกำรสอบ O-NET วิชำตำ่ง ๆ สูงกว่ำร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม
เพิ่มข้ึน (วิทยำศำสตร์) 

1.00000 

      3.3 ร้อยละของนักเรียน ป.6 โครงกำรโรงเรียนมำตรฐำนสำกลที่มี
ผลกำรสอบ O-NET วิชำตำ่ง ๆ สูงกว่ำร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม
เพิ่มข้ึน (ภำษำไทย) 

1.00000 

      3.4 ร้อยละของนักเรียน ป.6 โครงกำรโรงเรียนมำตรฐำนสำกลที่มี
ผลกำรสอบ O-NET วิชำตำ่ง ๆ สูงกว่ำร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม
เพิ่มข้ึน (อังกฤษ) 

1.00000 

      3.5 ร้อยละของนักเรียน ป.6 โครงกำรโรงเรียนมำตรฐำนสำกลที่มี
ผลกำรสอบ O-NET วิชำตำ่ง ๆ สูงกว่ำร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม
เพิ่มข้ึน (สังคมศึกษำ) 

1.00000 

    4.ร้อยละของสถำนศึกษำที่มนีักเรียนระดับปฐมวัยได้รบักำรเตรียม
ควำมพร้อม (น้ ำหนัก 3) 

5.00000 

    5.ร้อยละของโรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำยทีผ่่ำนกำรประเมนิโครงกำรบ้ำน
นักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย  

4.42110 

    6.ระดับควำมส ำเร็จของส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่ด ำเนนิกำร
ส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนและพฒันำห้องสมุดโรงเรียน และมีโรงเรียนที่
สำมำรถเป็นต้นแบบได้  

4.10000 

    7.ระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ  

4.00000 

    8.ร้อยละของโรงเรียนวิถีพุทธที่ผ่ำนกำรประเมินผลกำรด ำเนนิกำร 29 
ประกำรสู่ควำมเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ  

1.59090 

    9.ระดับควำมส ำเร็จของส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่ด ำเนนิงำน
ภำยใต้โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมและธรรมำภิบำลใน
สถำนศึกษำผ่ำนกิจกรรม ลูกเสือ  

1.00000 

    10.ระดับควำมส ำเร็จของส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำทีด่ ำเนินงำน
ภำยใต้โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลใน
สถำนศึกษำผ่ำนกิจกรรม ดังนี้  

4.00000 



37 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561                     ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  
 

กลยุทธ์ รายการ ผลการด าเนินการ 
    - กิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ดนตรี นำฏศิลป์ศลิปะ)  
    - กิจกรรมสภำนักเรียน  
    11.ระดับควำมส ำเร็จของสถำนศึกษำจดักิจกรรมพัฒนำดำ้นสุขภำวะ
ของนักเรียน  

4.00000 

    12.ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 ที่อ่ำนออกเขียนได้ 5.00000 
    13.ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำมโรงเรียนมำตรฐำน
สิ่งแวดล้อมศึกษำ ดำ้นกำรสร้ำงจิตส ำนึก กำรบริหำรจัดกำรขยะ น้ ำเสีย 
และมลพิษทำงอำกำศ  

5.00000 

    14.ร้อยละของนักเรียน และครู ที่ได้รับกำรพัฒนำทักษะดำ้น
ภำษำอังกฤษตำมกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษเพื่อ
เตรียมควำมพร้อมสู่ประชำคมอำเซียน  

5.00000 

กลยุทธ์ที่ 2          
กำรเพิ่มโอกำส
กำรเข้ำถึงบริกำร
กำรศึกษำขั้น
พื้นฐำนให้ทั่วถึง
ครอบคลุมผู้เรียน
ให้ได้รับโอกำส 
ในกำรพัฒนำ  
เต็มตำมศักยภำพ
และมีคุณภำพ  

    15.ร้อยละของโรงเรียนคุณภำพระดับต ำบลจัดกิจกรรมเรียนรู้งำน
อำชีพเหมำะสมกับศักยภำพส่งผลให้นักเรียนมีรำยได้ระหวำ่งเรียนรู้งำน
อำชีพเหมำะสมกับศักยภำพส่งผลให้นักเรียนมีรำยได้ระหวำ่งเรียน  

5.00000 

    16.ร้อยละของโรงเรียนคุณภำพระดับต ำบลที่มีผลกำรปฏบิัตทิี่เป็น
เลิศ (Best Practice)  

5.00000 

    17.อัตรำส่วนผู้เรียนระดับกอ่นประถมศึกษำ/ประชำกรกลุ่มอำยุ 3-5 
ปี  

5.00000 

    18.อัตรำส่วนผู้เรียนระดับประถมศึกษำ/ประชำกร กลุ่มอำยุ 6 -11 ปี  5.00000 
    19.ร้อยละของนักเรียนที่จบกำรศึกษำระดับก่อนประถมศึกษำ 4.92870 
    20.ร้อยละของนักเรียนที่จบกำรศึกษำภำคบังคบั  3.58430 
    21.ร้อยละของนักเรียนประถมศึกษำออกกลำงคัน  5.00000 
    22.ร้อยละของนักเรียนมัธยมศึกษำตอนต้นออกลำงคนั  5.00000 
    23.ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลผลกำรเรียน
รำยบุคคลระบบออนไลน์  

5.00000 

    24.ร้อยละของนักเรียนที่ได้รบักำรสนบัสนุนคำ่ใช้จ่ำยในกำรจัด
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  

5.00000 

    25.ระดับควำมส ำเร็จของกำรส่งเสริม สนับสนนุ และพัฒนำงำนแนะ
แนวให้มีควำมเข้มแข็ง  

5.00000 

    26.ร้อยละของสถำนศึกษำทีม่ีควำมเข้มแข็งในกำรด ำเนินงำนแนะ
แนวกำรศึกษำและอำชีพ  

1.00000 

    27.ร้อยละกำรยกระดับวชิำกำรโรงเรียนในฝัน  1.00000 
กลยุทธ์ที่ 3  
กำรพัฒนำ

    28.ร้อยละของโรงเรียนได้รบักำรจัดสรรอัตรำจ้ำงสำมำรถปฏิบัติงำน
สนับสนนุกำรสอนได้ อย่ำงมปีระสิทธิภำพ และอัตรำจำ้งนักกำรภำรโรง

5.00000 
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กลยุทธ์ รายการ ผลการด าเนินการ 
คุณภำพครูและ
บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ                

สำมำรถปฏบิัติงำนอย่ำงมีประสทิธิภำพ (อัตรำจำ้งวฒุิปริญญำตรีที่
ปฏิบัติงำนสนบัสนนุกำรสอนให้สถำนศึกษำ)  
    29.ร้อยละของสถำนศึกษำทีค่รูสำมำรถกลับไปปฏิบัติกำรสอนเพิ่มข้ึน 
โดย กำรจัดสรรอัตรำจ้ำงปฏิบตังิำนแทนนักกำรภำรโรง  

5.00000 

    30.ร้อยละของบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืนตำมมำตรำ 38 ค. (2) ที่
ได้รับกำรพัฒนำ  

5.00000 

    31.ระดับควำมส ำเร็จในกำรฝึกอบรมครูผู้ช่วยสู่กำรเปน็ครูมืออำชีพใน
ประชำคมอำเซียน (โครงกำรฝึกอบรมครูผู้ช่วยสู่กำรเปน็ครูมืออำชีพใน
ประชำคมอำเซียน)  

5.00000 

       31.1 ระดับควำมส ำเร็จของหน่วยงำนและผู้มผีลงำนดีเด่นประสพ
ผลส ำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรำงวัลทรงคุณคำ่สพฐ. (OBEC 
AWARDS) คร้ังที่ 5 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558   

2.00000 

กลยุทธ์ที่ 4 
พัฒนำระบบกำร
บริหำรจัดกำร  

    32. ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำระบบกำรควบคุมภำยใน 5.00000 
      32.1 ร้อยละของโรงเรียนที่ส่งรำยงำนกำรติดตำมประเมนิผลกำร
ควบคุมภำยในประจ ำปี ครบถ้วน 

1.78570 

      33.ระดับควำมส ำเร็จของสว่นรำชกำรระดับหน่วยเบิกจ่ำยสำมำรถ
ปฏิบัติงำนดำ้นบัญชไีด้ตำมเกณฑ์ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำนก ำหนด  

3.5000 

    34.ระดับควำมส ำเร็จของสถำนศึกษำในสังกัดได้รับกำรติดตำม
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำที่มีประสทิธิภำพ  

4.00000 

    35.ระดับควำมส ำเร็จของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพงึประสงค์ตำม
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขัน้พื้นฐำนพทุธศักรำช 2551  

4.00000 

    36.ระดับควำมส ำเร็จของผู้เรียนมีสุขภำพกำย สุขภำพจิตทีด่ี   1.00000 
    37. ระดับควำมส ำเร็จของกำรนิเทศ ติดตำม กำรจัดกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

5.00000 

    38. ระดับควำมส ำเร็จของกำรตรวจสอบทำงด้ำนกำรเงินและบัญชี
ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  

4.00000 

    39.ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำต้นทุนผลผลิต 2.50000 
       39.1  กำรด ำเนินงำนตำมแผนเพื่อประสิทธิภำพ 1.25000 

 ค่าคะแนนเฉลี่ยแบบถ่วงน้ าหนัก เท่ากับ 3.68470 

ที่มำ : จำกข้อมูลระบบรำยงำนผลตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ปีงบประมำณ 2559 
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ตารางท่ี 26   แสดงผลค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ปีงบประมำณ 2560 (KRS:KPI Report System)     

รายงานผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2560 

องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจหลักพื้นฐำน(Functional base) 
   1.1 ร้อยละผู้เรียนต่อประชำกรกลุ่มอำยุ (3-5 ปี/6-11ปี/12-14 ปี/16-17 ปี) 
       1.1.1 ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัย (3-5 ปี) 4.6476 

      1.1.2 ร้อยละผู้เรียนระดับประถมศึกษำ (6-11 ปี) 4.4805 

     1.2 ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรศึกษำของประเทศจำกรำยงำน (IMD  2017)   

          1.2.3 ระดับควำมส ำเร็จของโครงกำรปรับปรุงและพัฒนำแนวทำงกำรเรียนกำรสอนให้
สอดคล้องกับกำรประเมินผลนักเรียนระดับนำนำชำติ(PISA) 

5.0000 

  1.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดบัชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)   

      1.3.1 ประถมศึกษำปีที่ 6 ภำษำไทย  5.0000 

      1.3.2 ประถมศึกษำปีที่ 6 ภำษำอังกฤษ 5.0000 

      1.3.3 ประถมศึกษำปีที่ 6 คณิตศำสตร์  5.0000 

      1.3.4 ประถมศึกษำปีที่ 6 วิทยำศำสตร ์ 5.0000 

      1.3.5 ประถมศึกษำปีที่ 6 สังคมศึกษำ 5.0000 

      1.3.6 ประถมศึกษำปีที่ 3 ภำษำไทย 4.7212 

      1.3.7 ประถมศึกษำปีที่ 3 ภำษำอังกฤษ 5.0000 

      1.3.8 ประถมศึกษำปีที่ 3 คณิตศำสตร ์ 4.7613 

      1.3.9 ประถมศึกษำปีที่ 3 วิทยำศำสตร ์ 4.9972 

      1.3.10 ประถมศึกษำปีที่ 3 สังคมศึกษำ 4.9715 

  

  1.4 ระดับควำมส ำเร็จในกำรประเมินคุณภำพสถำนศึกษำ 5.0000 

  1.5 ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำครู 5.0000 

องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจหลักพื้นฐาน(Agenda base) - 

   2.1 กำรสร้ำงควำมรับรู้ควำมเข้ำใจแก่ประชำชน - 

           2.1.1 ร้อยกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่ประชำชน 5.0000 

   2.2 ระดับควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้ของสถำนศึกษำ 5.0000 

องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่/ท้องถิ่นฯ(Area base)  - 

องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมฯ (Innovation 
base) 

- 

   4.1 ประสิทธิภำพกำรเบิกจำ่ยเงินงบประมำณ       5.0000 



40 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561                     ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  
 

รายงานผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2560 
   4.2  ข้อเสนอประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำนวัตกรรมของส่วนรำชกำรประเด็น
เร่ืองกำรพัฒนำระบบกำรจัดเก็บข้อมูลกำรใช้จ่ำยดำ้นกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

5.0000 

ค่ำคะแนนเฉลี่ยแบบถ่วงน้ ำหนัก เท่ำกับ 4.97686 
องค์ประกอบ ระดับคะแนน ค่าคะแนน 

องคป์ระกอบที่ 1 ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจหลักพ้ืนฐำน 
(Functional base) น้ ำหนัก 14.0003) 

4.92727 2.56773 

1.1 ร้อยละผู้เรียนต่อประชำกรกลุ่มอำยุ (3.-5ปั /6-11 ปี/12-14 ปี/15-17 
ปี) (น้ ำหนัก 2) 

4.56405 0.20745 

1.2 ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรศึกษำของประเทศจำกรำยงำน 
(IMD 2017) (น้ ำหนัก 1.3333) 

5.00000 0.15150 

1.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน      
(O-NET) (น้ ำหนัก 2.667) 

4.94512 0.29973 

1.4 ระดับควำมส ำเร็จในกำรประเมินคุณภำพสถำนศึกษำ (น้ ำหนัก 4) 5.00000 0.45452 
1.5 ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำครู (น้ ำหนัก 4) 5.00000 0.45452 
องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจยุทธศำสตร์ฯ 
(Agenda base) (น้ ำหนัก 10.0017) 

5.00000 1.13651 

2.1 กำรสร้ำงควำมรับรู้ควำมเข้ำใจแก่ประชำชน (น้ ำหนัก 3.335) 5.00000 0.37896 
2.2 ระดับควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้
ของสถำนศึกษำ (น้ ำหนัก 6.6667) 

5.00000 0.75755 

2.3 ระดับควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำโรงเรียนในโครงกำร ICU 
(น้ ำหนัก 0) 

- - 

องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนตำมหลักภำรกิจพ้ืนที่/ท้อง
ถิ่นฯ (Area base) น้ ำหนัก 0) 

- - 

องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำนวัตกรรมฯ 
(Innovation base) (น้ ำหนัก 2.0) 

5.00000 2.27262 

4.1 ประสิทธิภำพในกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ (น้ ำหนัก 10) 5.00000 1.13631 
4.2 ข้อเสนอประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำนวัตกรรมของส่วน
รำชกำรประเด็นเรื่องกำรพัฒนำระบบกำรจัดเก็บข้อมูลกำรใช้จ่ำยด้ำน
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ (น้ ำหนัก 10) 

5.00000 1.13631 

องค์ประกอบที่ 5 ศักยภำพในกำรเป็นส่วนรำชกำรที่มีควำมส ำคัญเชิง
ยุทธศำสตร์ฯ (Potential base) (น้ ำหนัก 0) 

- - 

5.1 กำรจัดท ำและด ำเนินกำรตำมแผนกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ (น้ ำหนัก 0) - - 
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องค์ประกอบ ระดับคะแนน ค่าคะแนน 
รวม(น้ ำหนัก 44.002) 4.97686 ระดับคณุภำพ 

(2) 

ตารางท่ี 27 แสดงข้อมูล ด้ำนงบประมำณ ที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ ได้รับจัดสรร  
                งบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ 2560 

ที ่ รำยกำร 
งบประมำณท่ี
ได้รับอนุมัติ 

เบิกจ่ำย คงเหลือ 
ร้อยละของ
กำรเบิกจ่ำย 

หมำย
เหตุ 

1 งบบุคลำกร                     

  

1.1 เงินเดือน,ค่ำจ้ำงประจ ำ 
(เบิกจ่ำยโดยไม่ต้องรับอนุมตัิเงิน
ประจ ำงวด) 

172,576,923.35 172,576,923.35 - 100   

  

1.2 ค่ำตอบแทนพนักงำน
รำชกำร (เบิกจ่ำยโดยไดร้ับ
อนุมัติงบประมำณ)  

1,511,040 1,246,529 264,511 82   

2 งบด ำเนินงำน  80,311,969 80,297,282.77 14,686.23 100   

3 งบรำยจ่ำย  - - -    

4 งบเงินอุดหนุน    3,868,905 2,458,692 39,438 64   

5 งบลงทุน   - - -    

  ปีงบประมำณ 2558 60,338,345.00 60,338345.00 - 100   

  ปีงบประมำณ 2559 71,879,627.10 70,762,761.50 1,116,866 98.45   

  ปีงบประมำณ 2560 41,969,200 41,692,284.77 276,915.23 99   

  ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 
ได้รับจัดสรรงบประมำณส ำหรับ
บริหำรจดักำรและพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ 600 
(ครุภัณฑ์) รหัสงบประมำณ
รำยจ่ำย 700 (ก่อสร้ำง) 

- - -    

 
งบประมำณภำพรวมทั้งสิ้น 432,456,009.45 429,372,818.39 3,083,191.06 99 

 
ที่มำ : ข้อมูลจำกกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560       
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ตารางท่ี 28 แสดงข้อมูล ผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและจัดกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำตำมเกณฑ์มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2557 

มำตรฐำน/ตัวบง่ชี ้
คะแนนที่

ได้รับ 
ระดับ 

คุณภำพ 

มำตรฐำนที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรองค์กำรสู่ควำมเป็นเลิศ 30.00 ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1 กำรบริหำรจัดกำรทีด่ี 52.15 ดีเยี่ยม 
ตวับ่งชีท้ี่ 2 กำรพัฒนำสู่องค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ 52.15 ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งชีท้ี่ 3 กำรกระจำยอ ำนำจและกำรส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีส่วนร่วม - - 
ตัวบ่งชีท้ี่ 4 กำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ 45.70 ดีเยี่ยม 

มำตรฐำนที่ 2 กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำที่มปีระสิทธิภำพ 27.00  ดีเยี่ยม  

ตัวบ่งชีท้ี่ 1  กำรบริหำรงำนด้ำนวิชำกำร 37.50 ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2  กำรบริหำรงำนด้ำนงบประมำณ 30.00 ดีมำก 
ตัวบ่งชีท้ี่ 3  กำรบริหำรงำนด้ำนบริหำรงำนบุคคล - - 
ตัวบ่งชีท้ี่ 4  กำรบริหำรงำนด้ำนกำรบริหำรทั่วไป 37.50 ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งชีท้ี่ 5  กำรขับเคลื่อนนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติ 30.00 ดีมำก 
มำตรฐำนที่ 3 ผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 29.00 ดีมำก 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1  ส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำมีผลงำนที่แสดงควำมส ำเร็จและเปน็   
               แบบอย่ำงได ้

25.00 ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2  สถำนศึกษำมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำ 25.00 ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งชีท้ี่ 3  ผู้เรียนทุกระดบักำรศึกษำมีคุณภำพตำมหลักสูตร 5 ปรับปรุง 
ตัวบ่งชีท้ี่ 4  ผู้เรียนมีคุณภำพตำมจุดเน้นและสมรรถนะส ำคัญตำมหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขัน้พื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 

20.00 ดีมำก 

ตัวบ่งชีท้ี่ 5  ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ  
               ขั้นพื้นฐำน 

20.00 ดีมำก 

ตัวบ่งชีท้ี่ 6  ผู้เรียนมีสุขภำพกำย สุขภำพจิต ที่ดี  20.00 ดีมำก 
ตัวบ่งชีท้ี่ 7  ประชำกรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกำสทำงกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำนเท่ำ
เทียมกันและส่งเสริมกำรศึกษำต่อในระดับที่สงูขึ้น 

5.00 ปรับปรุง 

ตัวบ่งชีท้ี่ 8  ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้เสยี 25.00 ดีเยี่ยม 
คิดเป็นร้อยละ 86.00 ดีเยี่ยม 

ที่มำ : จำกข้อมูล จำกกำรประเมินผลตำมเกณฑ์มำตรฐำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ ปี 2559 
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ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 
ตารางท่ี 29  ผลกำรประเมินคุณธรรม และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน (ITA) ของ 
                ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560    
 

 
ข้อมูล : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน            

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ด ำเนินกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 เพ่ือมุ่งหวังให้เกิดกำรบริหำรงำนที่โปร่งใสและเป็นธรรมในส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำและน ำข้อมูลผลกำรประเมินไปช่วยในกำรพัฒนำและยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรด ำเนินงำนของตน รวมทั้งสำมำรถใช้เป็นเครื่องมือในกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  โดยด ำเนินกำรประเมินใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) ดัชนีควำมโปร่งใส 2) ดัชนี
ควำมพร้อมรับผิด3) ดัชนีควำมปลดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน 4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
และ 5) ดัชนีคุณธรรมกำรท ำงำนในหน่วยงำนซึ่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์  
เขต1มีผลคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2560 กำรประเมินในภำพรวม คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 84.31 อยู่ในระดับควำมโปร่งใส “ระดับสูง”

ควำมโปร่งใส ควำมพร้อมรับผิด  
ควำมปลอดจำก
กำรทุจริตในกำร

ปฏิบัติงำน  

วัฒนธรรม
คุณธรรมในองค์กร  

คุณธรรมกำร
ท ำงำนใน
หน่วยงำน  

ระดับควำมโปร่งใส 

ร้อย
ละ 

คะแนน 
ร้อย
ละ 

คะแนน 
ร้อย
ละ 

คะแนน 
ร้อย
ละ 

คะแนน 
ร้อย
ละ 

คะแนน ร้อยละ คะแนน 

78.53 20.42 93.06 16.75 94.23 20.73 64.00 10.25 89.75 16.15 84.31 ระดับสูง 
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ส่วนที่ 3 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  

1. แนวทางการปฏิรูปการศึกษา   
  โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ปฏิรูปการศึกษาเพ่ืออนาคต
ประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนนโยบายด้านการศึกษาของนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์จันทร์โอชา)”
สู   การพัฒนาการศึกษา 8 ประเด็นหลัก คือ 1) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส งเสริมการเรียนรู้  2) ลดความ
เหลื่อมล ้าทางการศึกษา และยกระดับมาตรฐานการศึกษา 3) ขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาทั งระบบ 
4) พัฒนาครู 5) ผลิตและพัฒนาก้าลังคนเพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศ 6) เตรียมความพร้อมเข้าสู 
ประชาคมอาเซียน 7) ส งเสริมการมีส วนร วมของทุกภาคส วนในการจัดการศึกษาและส งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต และ 8) ส งเสริมระบบธรรมาภิบาลในวงการการศึกษามุมมองของนายกรัฐมนตรีที่มีต อการ
พัฒนาการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ หลายประเด็นคือประเด็นแรก ข้อเสนอแนะ
ด้านการศึกษา (1) ต้องระบุปัญหาการศึกษาในปัจจุบันและจัดล้าดับความส้าคัญของปัญหาให้ชัดเจน 
และผู้ที่มีความเกี่ยวข้องต้องแสวงหาจุดร วมของวิธีการแก้ปัญหาและบูรณาการร วมกันให้ได้ (2) ระบบ
การศึกษาต้องให้ความส้าคัญกับการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ตั งแต เด็กเล็กโดยเฉพาะช วง 3 ขวบแรก      
ที่สมองพัฒนาเต็มที่ และพัฒนาอย างเป็นองค์รวมทุกมิติทั งด้านกาย จิต สังคม และปัญญา ใช้ทฤษฎี
การศึกษา 4H(Head Heart Hand Health) ให้เหมาะกับช วงวัยส งเสริมให้“เด็กสมองดีมีคุณธรรม        
มีทักษะ และมีสุขภาพแข็งแรง” เป็นปัจจัยส้าคัญต อการด้ารง  ชีวิตประจ้าวันและการใช้ชีวิตในการ
ท้างานจึงต้องคิดหาวิธีการให้เด็กไทยมีสุขภาพร างกายแข็งแรงไม เครียด ไม ถูกกดดันและโจทย์ส้าคัญท้า
อย างไรจึงจะมีปัญญา “คิดเป็น คิดสร้างสรรค์”(3) การจัดการศึกษาและการเรียนรู้ต้องพัฒนาเด็กไทย
มากกว าให้มีความรู้ต้องให้มีทักษะการท้างานร วมกัน (Teamwork) เห็นคุณค าของความสามัคคีให้มี
แนวคิดและเตรียมความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก และมีทักษะ
ความสามารถในการส งเสริมและพัฒนาประเทศได้ในทุกมิติ (4) การน้อมน้าแนวคิดแนวทางตามแนว
พระราชด้าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู หัวมาใช้ทางการศึกษา ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติอย างง ายๆ คือท้า
อย างไรให้ครูรักเด็กและเด็กรักครูสอนอย างไรให้เด็กมีใจต อเพ่ือนไม ให้แข งขันกันเอง แต แข งขันกับตัวเอง
และเสริมสร้างวิธีคิดให้เด็กที่เรียนเก งกว าสอนเพ่ือนที่เรียนช้ากว าอ อนกว า และ (5) การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต าง ๆด้านการศึกษา ควรเน้นการประเมินเชิงคุณภาพ มิใช ประเมินเฉพาะเชิง
ปริมาณ รวมทั งต้องให้เด็กมีส วนร วมในการประเมินผลด้วย ประเด็นที่สอง ข้อเสนอด้านพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์(1) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต้องบูรณาการวางแผน และท้างานร วมกันของทุกกระทรวง ทบวง 
กรม ในทุกภาคส วนที่เกี่ยวข้องทั งภาคการศึกษา ภาคเศรษฐกิจ ภาคการลงทุน การตลาดและความ
ต้องการของ 
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ตลาดแรงงานทั งในประเทศและภูมิภาคต างๆ ของโลก ภาคสังคมและบริการ ต้องร วมคิด ร วมวางแผน
และการก้าหนดนโยบายเพ่ือการผลิต พัฒนาและใช้แรงงานให้เพียงพอเหมาะสม และสอดคล้องกับ       
ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ที่ส้าคัญอย างยิ่ง ทุกคนที่เกี่ยวข้องต้องเข้าใจทิศทางการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ   และด้าเนินการตามแผนไปพร้อมๆ กัน ตอบรับเป้าหมายในเรื่องเดียวกัน 
และต้องมองให้ครอบคลุมในทุกช วงวัย หรืออาจ  ด้าเนินการไปแต ละช วง แต ต้องเชื่อมโยงต อเนื่องใน  
ทุกวัยให้ได้ (2) ก้าหนดเป้าหมายปลายทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสาขาต างๆในแต ละช วงปีเพ่ือ
รองรับอนาคตประเทศให้ชัดเจน รวมถึงเป้าหมายการพัฒนาคุณลักษณะของคนไทยให้ชัดเจน ทั งการเพิ่ม
ศักยภาพเพ่ิมประสบการณ์ เพ่ิมประสิทธิภาพการ ท้างานการพัฒนาวิชาชีพและนวัตกรรมใหม  ๆ การ
พัฒนาสังคมและขีดความสามารถในการแข งขันของประเทศ (3) สถาบันการศึกษาทั งระดับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษาทั งรัฐและเอกชน ต้องวางแผนชัดเจนด้านการผลิตก้าลังคนสาขาต างๆ และจ้านวนการ
ผลิต เพ่ือป้อนเข้าสู ตลาดแรงงาน เรียนจบแล้วมีงานท้าทันทีอาทิ การเตรียมแรงงานมีฝีมือ สาขาช าง
ต างๆ เครื่องยนต์ ไฟฟ้า ชิ นส วนยานยนต์  อิเล็กทรอนิกส์ พาณิชย์นาวีขนส งระบบราง ปิโตรเคมี แม พิมพ์ 
เทคโนโลยีอาหารปลอดภัย เป็นต้น ร วมกับสถานประกอบการและเปิดหลักสูตรเพ่ือส งเสริมเสริมความ
เป็นเลิศเฉพาะทาง โดย อยู บนแนวคิดความเหมาะสมกับศักยภาพการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรมที่แตกต าง กันในแต ละพื นที่ด้วย (4) สถาบันการศึกษาในพื นที่ต้องสร้างความเชื่อมโยงและ
เป็นเครือข ายที่จัดการศึกษาอย างต อเนื่องในทุกระดับการศึกษาเพ่ือรองรับคนในท้องถิ่น ภายใต้แนวคิด 
“เรียนและท้างานในท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นของตนให้ดีขึ น” 
  จากมุมมองของนายกรัฐมนตรีที่ให้ข้อเสนอแนะต อการพัฒนาการศึกษาและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ หน วยงานได้น้ามาสู การปฏิบัติและเกิดผลดีตามมา เช น มีความร วมมือ กับมิตรประเทศ
ในการส งนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั นสูง (ปวส.) ไปฝึกงานในหลักสูตรต าง ๆเพ่ือสร้างความ
พร้อมรองรับการพัฒนาประเทศ หรือจัดให้มีระบบ “ทวิศึกษา” ให้กว้างขวางขึ นในระดับการเรียนสาย
สามัญควบคู กับสายอาชีพ เมื่อเรียนจบแล้วก็จะได้รับทั ง ๒ วุฒิสามารถท้างานได้ทันทีโดยรัฐสนับสนุน 
ค าเล าเรียนและอุปกรณ์ประจ้าตัว หรือการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะ 
สมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กไทย และอีกหลากหลายการด้าเนินงานโครงการที่เกิด
ผลดีต อการศึกษาของประเทศ 
 

2. วิสัยทัศน์ประเทศไทย ปี 2558 – 2563 “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” 

  ประเทศไทยได้ประกาศ วิสัยทัศน์ เพ่ือก้าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศของรัฐบาล โดย  
มีชื่อว า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือพัฒนาทั งด้านเสถียรภาพ ความสงบสุข เศรษฐกิจที่ เข้มแข็ง 
ด้านการใช้จ าย จัดหางบประมาณเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้มากขึ น แก้ปัญหาด้านสาธารณูปโภค การดูแล
สุขภาพ และการศึกษา  
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  วิสัยทัศน์  “มั่นคง มั่ งคั่ ง ยั่ งยืน” น้ าไปสู การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข ภายใต้  
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และสนองตอบผลประโยชน์แห งชาติ อันได้แก  การมีเอกราช อธิปไตย 
และบูรณภาพแห งเขต อ้านาจรัฐ การด้ารงอยู อย างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด้ารงอยู 
อย างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู ร วมกันในชาติอย างสันติสุข  
เป็นปึกแผ น มีความม่ันคงทางสังคม ท ามกลาง พหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรม และความอยู ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์
ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว างประเทศ และการอยู ร วมกันอย างสันติ 
ประสานสอดคล้องกันด้านความม่ันคงในประชาคมอาเซียน และประชาคมโลกอย างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 
  ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจก
บุคคล และมีความม่ันคงในทุกมิติ ทั งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช น ประเทศมีความ
มั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่
ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น้าไปสู การบริหารประเทศที่ต อเนื่อง 
และโปร งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก้าลังเพ่ือพัฒนา
ประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ น มีความมั่นคงของอาหารและพลังงาน ประชาชน
มีความม่ันคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด้ารงชีวิต มีที่อยู อาศัยและความปลอดภัยใน
ชีวิตทรัพย์สิน มีการออมส้าหรับวัยเกษียณ 
  ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย างต อเนื่องจนเข้าสู  
กลุ มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล ้าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนา
อย างเท าเทียมกันมากขึ นไม มีประชาชนที่อยู ใต้เส้นความยากจน เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข งขั น
สูง สามารถสร้างรายได้ทั งจากภายในประเทศและภายนอกประเทศ และเป็นจุดส้าคัญของการเชื่อมโยง
ในภูมิภาคทั งการคมนาคมขนส ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท้าธุรกิจ นอกจากนั นยังมีความ
สมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต อเนื่องไป ได้แก  ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน 
ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมความยั่งยืน 
หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพ่ิมขึ นอย าง
ต อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม สร้างมลภาวะต อ
สิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ การผลิตและการบริโภคเป็น
มิตรต อสิ่ งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลก ซึ่ งเป็นที่ยอมรับร วมกัน
ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ น และสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ นคนมีความรับผิดชอบต อ
สังคมมีความเอื ออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ งประโยชน์ส วนรวมอย าง
ยั่งยืนและให้ความส้าคัญกับการมีส วนร วมของประชาชน และทุกภาคส วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาในระดับอย างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 



47 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561                     ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  

3. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ"นายแพทย์ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์"                                                             
นายแพทย์ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบาย

จุดเน้นเชิงนโยบาย 
 แนวทางหลัก  
1. จุดเน้นด้านความมั่นคงแนวทางหลัก  
 1.1 พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 1. การสร้างความ

ปรองดองและสมานฉันท ์ 
 1.2 การบริหารจัดการ  
 1.3 การยกระดับคุณภาพและส งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ

เฉพาะกิจจงัหวัดชายแดนภาคใต้และพื นทีพิ่เศษ  
 1.4 การพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามใน            

รูปแบบใหม   
2. จุดเน้นด้านการผลิตพัฒนาก้าลังคนและสร้างความสามารถในการแข งขันแนวทางหลัก 
 2.1 การผลิตและพัฒนาก้าลังคนให้ความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้านมีสมรรถนะ        

ในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

 2.2 การส งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ
มูลค าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  

3. จุดเน้นด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
แนวทางหลัก 
 3.1 พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
 3.2. การผลิตและพัฒนาครูคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 3..3 การส งเสริมสนับสนุนให้คนทุกช วงวัยให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนา

คุณภาพชีวิตอย างเหมาะสมเต็มตามศักยภาพ ส งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาและการให้ความรู้
ส้าหรับคนทุกช วงวัย 

 3.4 การส งเสริมและพัฒนาแหล งเรียนรู้ สื่อต้าราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต าง ๆ ให้มี
คุณภาพมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล งเรียนรู้ได้โดยไม จ้ากัดเวลาและสถานที่ 
           4. จุดเน้นด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท าเทียมกันทางสังคม 

แนวทางหลัก 
 4.1 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย างต อเนื่องตลอดชีวิต 

4.2 การเพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
4.3 ส งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการศึกษาและส้าหรับคนทุกช วงวัย 

     4.4 การพัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 
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5. จุดเน้นด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
แนวทางหลัก  
     5.1 ส งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต าง ๆ 

ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 5.2 ส งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส้านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรมจริยธรรม และน้า

แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู การปฏิบัติในการด้าเนินชีวิต 

  5.3 พัฒนาองค์ความรู้งานวิจัย และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  

6. จุดเน้นด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ 
แนวทางหลัก 
 6.1 ปรับปรุงโครงสร้างและการบริหารจัดการการศึกษา  
 6.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา  

 6.3 ส งเสริมการมีส วนร วมของทุกภาคส วนในการจัดการศึกษา 
6.4 ปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับระบบการเงินเพ่ือการศึกษาที่ส งผลต อคุณภาพและ 

ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
6.5 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

4. การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 

นอกจากการน้อมน้าแนวพระราชกระแสฯ ด้านการศึกษา และพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 
ใส เกล้าฯ และเป็นนโยบายด้านการศึกษาแล้ว กระทรวงศึกษาธิการจะด้าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์
ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้ก้าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยมี
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาที่จะด้าเนินการ 6 ด้าน คือ 1) ความมั่นคง 2) การสร้างความสามารถในการ
แข งขัน 3) การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ 4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล ้า
ทางสังคม 5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6) การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

รัฐมนตรีว าการกระทรวงศึกษาธิการ กล าวว า ในเรื่อง ความมั่นคงของประเทศ เป็นเรื่องส้าคัญ 
ประเทศชาติจะมั่นคงได้ต้องสามารถแข งขันกับนานาประเทศได้  โดยเฉพาะอย างยิ่งการยกระดับ
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษให้ประเทศไทยสามารถแข งขันได้ในเวทีโลก ซึ่งการสร้างความสามารถ
ทางการแข งขันนั นต้องมีพื นฐานมาจาก การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะเริ่มตั งแต เด็กก อนวัย
เรียน และเมื่อมีการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์แล้วอาจจะท้าให้เกิด ความเหลื่อมล ้า ระหว างคนเก งและคน
ไม เก ง ท้าให้ต้องค้านึงถึงการลดความเหลื่อมล ้าภายในประเทศด้วย และเมื่อมนุษย์เติบโตขึ นการเติบโต
นั นอาจกระทบกับ สิ่งแวดล้อม เราจึงต้องค้านึงถึงการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
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สิ่งแวดล้อม ซึ่งในส วนนี กระทรวงศึกษาธิการมีหลากหลายโครงการที่ส้าคัญ อาทิ โครงการ เศรษฐกิจ
พอเพียง นโยบายโรงเรียนคุณธรรม เป็นต้น และสุดท้ายคือ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ด้าเนินการในลักษณะของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
(กศจ.) เป็นต้น 
  อย างไรก็ตาม รัฐมนตรีทุกท านมีภารกิจและหน วยงานที่รับผิดชอบ สอดคล้องตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี โดยค้านึงถึงความถนัด ดังนี  
           1. นายแพทย์  ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ รับผิดชอบงานในภารกิจ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข งขัน , ยุทธศาสตร์ 3 การลงทุนในทรัพยากร
มนุษย์ และยุทธศาสตร์ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล ้าทางสังคม 

 2. พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ รับผิดชอบงานในภารกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ความมั่นคง 

 3. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมช.ศึกษาธิการ รับผิดชอบงานในภารกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 จากนี ไปแนวทางการด้าเนินโครงการด้านต าง ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการจะอยู ภายใต้
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) และเหนือสิ่งอ่ืนใด คือ ทุกโครงการต้องเน้นความ
โปร งใส และ Anti-Corruption 
 4. ศึกษาธิการยุคนี จะโปร งใสที่สุดในประวัติศาสตร์ และ Anti-Corruption 
 รัฐมนตรีว าการกระทรวงศึกษาธิการ กล าวว า การคอร์รัปชั่น (Corruption) มีมานานแล้ว 
แต กระทรวงศึกษาธิการในยุคนี จะเน้นเรื่องความโปร งใส และการต อต้านการทุจ ริตคอร์รัปชั่น            
(Anti-Corruption) ซึ่งจะเป็นยุคที่กระทรวงศึกษาธิการมีความโปร งใสที่สุดในประวัติศาสตร์ จะไม มีใต้
โต๊ะ หลังโต๊ะ หลังบ้าน ตามน ้าใด ๆ ทั งสิ น และยืนยันว าจะไม มีการน้าชื่อหรือทีมงานของรัฐมนตรีทั งสาม
ท านไปแอบอ้างเพ่ือขอรับผลประโยชน์ใด ๆ ทั งสิ น หากพบว ามีใครแอบอ้างก็ขอให้ส งข้อมูลมาที่
กระทรวงศึกษาธิการได้ทันที 

 สิ่งที่ส้าคัญอีกประการ คือ กระทรวงศึกษาธิการ ต้องการสร้างเด็กให้โตขึ นมา เกลียดการโกง 
หรือเติบโตขึ นมากับความไม โกง โดยให้ยึดหลัก “โตให้กลัว เล็กให้เกลียด” กล าวคือ ปลูกฝังให้ผู้ใหญ กลัว
ความผิดจากการโกง และให้เด็กเล็กเกลียดการโกง จะได้ไม กระท้าการสิ่งใดที่เป็นการทุจริต 
  รัฐมนตรีว าการกระทรวงศึกษาธิการ กล าวด้วยว า กระทรวงศึกษาธิการพยายามท้าให้
นโยบายต าง ๆ เป็นรูปธรรมชัดเจน และขอให้ทุกคนรู้หน้าที่ตนเอง ตื่นเช้าขึ นมาให้คิดว ามีหน้าที่ต้อง
รับผิดชอบอะไรบ้าง ส้าหรับคนที่ดีอยู แล้วเราจะไม เข้าไปยุ ง แต เราต้องการดูแลคนที่มีปัญหาจริง ๆ ทั งยัง
ขอยืนยันว าจะขอเป็นรัฐมนตรีที่มีอ้านาจมากท่ีสุดคนสุดท้าย เพราะจะเน้นการกระจายอ้านาจไปยังพื นที่
ให้มากที่สุด และในนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาโรงเรียน ICU นี  จะเป็นแนวทางเดียวกับการแก้ไขปัญหา
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สถานศึกษาของอาชีวศึกษาด้วย โดยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เข้าร วมรับฟังนโยบายใน
ครั งนี เช นกันด้วย 

5. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

     ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน มีภารกิจหลักในการจัดและส งเสริมการศึกษา
ขั นพื นฐาน ได้ก้าหนดนโยบายเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาขั นพื นฐานไปในทิศทางที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห งชาติ ฉบับที่ 12        
(พ.ศ.2560-2564)  แผนการศึกษาแห งชาติ พ.ศ. 2560-2579 และยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน ประกอบด้วย นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมาย  ยุทธศาสตร์ดังนี  

    นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
     นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส งเสริมการจัดการศึกษา เพ่ือสร้างขีด
ความสามารถในการแข งขัน 

    นโยบายที่ 3 ด้านการส งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    นโยบายที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
    นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    นโยบายที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส งเสริมให้ทุกภาคส วนมีส วนร วมในการ

จัดการศึกษา 

วิสัยทัศน์ 

การศึกษาขั นพื นฐานของประเทศไทยมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื นฐานของ
ความเป็นไทย 

พันธกิจ 
   1. ส งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย างทั่วถึง และมีคุณภาพ 
   2. ส งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและ 

ค านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
   3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส วนร วม การบูรณาการการจัดการศึกษาและ

เสริมสร้างความรับผิดชอบต อคุณภาพการศึกษา  

เป้าหมาย 

เพ่ือให้การจัดการศึกษาขั นพื นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลบน
พื นฐานของความเป็นไทย ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน จึงก้าหนดเป้าหมาย ดังนี  

1. ผู้เรียนระดับก อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั นพื นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสม
ตามวัย มีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
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2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั นพื นฐานอย างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอ
ภาค  

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการท้างานที่
มุ งเน้นผลสัมฤทธิ์ 

4. ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา ส้านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา มี 
ประสิทธิภาพและเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั นพื นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู 
คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
 5. ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน เน้นการท้างานแบบบูรณาการ มีเครือข ายการ
บริหารจัดการ บริหารแบบมีส วนร วมจากทุภาคส วนในการจัดการศึกษา กระจายอ้านาจและ ความ
รับผิดชอบสู ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา และสถานศึกษา 
 6. พื นที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสม
ตามบริบทของพื นที ่
 7. หน วยงานทุกระดับพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัด
การศึกษาอย างมีประสิทธิภาพ 
 
ยุทธศาสตร์ 

1. จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข งขัน 
3. ส งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย างมีคุณภาพ 
5. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส งเสริมการมีส วนร วมในการจัดการศึกษา 

 
นโยบาย 

ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน มีนโยบายในการด้าเนินงาน 6 ด้าน  ดังนี  
 
นโยบายที่  1  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
ยุทธศาสตร์ที่ 1   การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
1. เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     1.1  น้อมน้าแนวพระราชด้าริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 

หรือ “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการนจัดกระบวนการเรียนรู้อย างยั่งยืน 
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     1.2  ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ต อต้านการ
ทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

     1.3  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ผ านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง 

2. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
     2.1  ส งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั งในและนอกห้องเรียน ที่เอื อต อการพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
     2.2  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ  เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม  เช น อาชญากรรม 

และความรุนแรงในรูปแบบต างๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม  ภัยจากไซเบอร์ 
 3.  พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่พิเศษให้เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ 

    3.1  เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
    3.2  เขตระเบียงเศรษฐกิจ 
    3.3  เขตสามเหลี่ยมม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
    3.4  เขตพื นที่ชายแดน 
    3.5  เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้าง 

ขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาคุณภาพผู้ เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด

ความสามารถในการแข่งขัน 
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับหลักสูตร การ

วัดและประเมินผลที่เหมาะสม 
     1.1  ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน และน้า

หลักสูตรไปสู การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร ตามความจ้าเป็น
และความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 

     1.2  ส งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษา
ประเทศคู ค้า และภาษาอาเซียนอย างน้อย 1 ภาษา 

     1.3  พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ ให้มีคุณภาพและมาตรฐานน้าไปสู การ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ 

2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้ 
     2.1  พัฒนาผู้เรียนระดับก อนประถมศึกษา ให้มีพัฒนาการทางด้านร างกาย อารมณ์ จิตใจ 

สังคม และสติปัญญา ให้มีความพร้อมเข้าสู การเรียนในระดับที่สูงขึ น 
     2.2   ส งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ านออกเขียนได้ตามช วงวัย 
     2.3 ส งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ าน 
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 2.4 ส งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active 
Learning)  เน้นทักษะกระบวนการ ให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ในทุก
กลุ มสาระการเรียนรู้ ทั งในและนอกห้องเรียน 

 2.5 ส งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 2.6 ปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์                            

           2.7 สนับสนุนการผลติ จัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่ง
อ้านวยความสะดวกท่ีหลากหลายรวมทั งการพัฒนาห้องสมุดและแหล งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาในการ
จัดการเรียนรู้ได้ทั งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย างเต็มศักยภาพ 

 2.8 ส งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู ไปกับวิชาสามัญ เช น ทวิศึกษา (Dual 
Education)  หลักสูตรระยะสั น 

 2.9 ส งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้ เรียนที่มีความต้องการจ้าเป็นพิเศษ (ผู้ พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ)  ให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 

 2.10 ส งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการศึกษาต อและการประกอบ
อาชีพอย างเข้มแข็งต อเนื่องและเป็นรูปธรรม 

3. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 3.1 ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA (Programme for 

International Student Assessment) 
 3.2 ส งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู ความเป็นเลิศในด้านต างๆ 
 3.3 ส งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช น สะเต็มศึกษา (Science 

Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education)  เ พ่ื อ พั ฒ น า
กระบวนการคิดและการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค าเพ่ิม สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 

 4. ส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัย และน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 4.1 ส งเสริมการท้าวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 
 4.2  ส งเสริมการท้าวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล

โดยเน้นให้มีการวิจัยในชั นเรียน 
นโยบายที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

ในรูปแบบท่ีหลากหลาย เช่น 
 1 . 1  TEPE Online ( Teachers and Educational Personnels Enhancement 

Based on Mission and Functional Areas as Majors) 
 1.2 ชุมชนแห งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 

1.3  การเรียนรู้ผ านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
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1.4  การพัฒนาครูทั งระบบที่เชื่อมโยงกับการเลื่อนวิทยฐานะ 
2. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
          2.1  การก้าหนดแผนอัตราก้าลัง การสรรหา การบรรจุแต งตั ง การประเมินและการ

พัฒนา 
 2.2  การสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก้าลังใจในการ

ท้างาน 
นโยบายที่ 4  ด้านโอกาส คงวามเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทาง

การศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4   ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 

                   1.1   ส งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษา
อย างทั่วถึง  มีคุณภาพและเสมอภาค 

    1.2  สร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช วยเหลือนักเรียน ระบบส งเสริมความ
ประพฤตินักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรียน และการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 

 2. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 2.1  ประสานหน วยงานที่เกี่ยวข้อง  ในการจัดการศึกษาที่เหมาะสม ส้าหรับเด็กด้อย

โอกาส ที่ไม อยู ในทะเบียนราษฎร เช น เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต างด้าว เด็กไทยที่ไม มีเลข
ประจ้าตัวประชาชน เป็นต้น 

 2.2  ส งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพื นที่อย าง
ทั่ วถึง เช น  การพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกลผ านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning 
information Technology : DLIT)  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ าน
ดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV)  

นโยบายที่ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็ฯมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1. จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 
 1.1  ส งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส้านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และ

น้อมน้าแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู การปฏิบัติในการด้าเนินชีวิต 
 1.2  ส งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล งเรียนรู้ 

และสื่อการเรียนรู้ต างๆ ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 1.3 สร้างเครือข ายความร วมมือกับภาคส วนต างๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
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นโยบายที่ 6  ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

                   1.1  พัฒนาระบบการวางแผน การน้าแผนไปสู การปฏิบัติ การก้ากับ ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผล เพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 1.2  พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค าใช้จ ายเพื่อการศึกษาขั นพื นฐาน 
 1.3  พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดการศึกษา ที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและ

เข้าถึงได ้
 1.4  สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพื นที่ เช น 

โรงเรียนที่ประสบปัญหาวิกฤตทางการศึกษา (ICU), โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน), โรงเรียนคุณธรรม,
โรงเรียนห้องเรียนกีฬา, โรงเรียนมาตรฐานสากล ฯลฯ 

 1.5  ส งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเข้มแข้ง 
 1.6  ยกย องเชิดชูเกียรติส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา ส้านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

สถานศึกษา และองค์คณะบุคคล ที่มีผลงานเชิงประจักษ์ 
1. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
     2.1 ส งเสริมการบริหารจัดการเขตพื นที่การศึกษาโดยใช้พื นที่เป็นฐาน (Area-base  

Management), รูปแบบการบริหารแบบกระจายอ้านาจ “CLUSTERs” เป็นต้น 
     2.2 เขตพื นที่การศึกษาจัดท้าแผนบูรณาการจัดการศึกษาร วมกับส้านักงานศึกษาธิการ

จังหวัด และส้านักงานศึกษาธิการภาค 
     2.3  สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข าย เช น เครือข าย

ส งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต กลุ มโรงเรียน ฯลฯ 
       2.4  ส งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้วยพลังประชารัฐอย างต อเนื่อง และยั่งยืน 

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
      3.1  ส งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ

สร้างความตระหนักในการจัดการศึกษาขั นพื นฐาน การก้ากับดูแล ตลอดจนการมีส วนร วมรับผิดชอบใน
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

       3.2  ประสานสถาบันหรือหน วยงานทางการศึกษาให้คัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต อด้วย
วิธีการที่หลากหลาย 
6. มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  มาตรฐานส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา พ.ศ. 2557 ด้วยส้านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั นพื นฐาน  ได้จัดท้ามาตรฐานของส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาขึ นใหม   เพ่ือใช้ในการติดตาม  
ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา  การพัฒนาและยกระดับคุณภาพของส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา  
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และเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการด้าเนินงานของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั นพื นฐาน ใช้เป็นแนวทางในการติดตามประเมินผลการด้าเนินงานตามมาตรฐานส้านักงานเขตพื นที่
การศึกษา พ.ศ. 2557 
 มาตรฐานที่ 1  การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 

 ค าอธิบายมาตรฐาน 
 การบริหารจัดการองค์การสู ความเป็นเลิศ  หมายถึง  การด้าเนินงานของส้านักงานเขตพื นที่
การศึกษา  เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมาย   โดยมุ งเน้นการสร้างและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดี  
ยึดการสร้างความเข้มแข็งด้วยการพัฒนาให้เป็นองค์การแห งการเรียนรู้  การกระจายอ้านาจและ 
เปิดโอกาสให้มีส วนร วมจากผู้ที่เกี่ยวข้อง  มีการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และนิเทศการศึกษา
เพ่ือให้ได้ข้อมูลสารสนเทศท่ีมีคุณภาพ  มี 4 ตัวบ งชี  ดังนี  

 ตัวบ งชี ที่  1 การบริหารจัดการที่ดี 
 ตัวบ งชี ที่  2 การพัฒนาสู องค์การแห งการเรียนรู้ 
 ตัวบ งชี ที่  3 การกระจายอ้านาจและการส งเสริมการบริหารจัดการอย างมีส วนร วม 
 ตัวบ งชี ที่  4 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

  มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
 ค าอธิบายมาตรฐาน 

 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  หมายถึง  การบริหารและการจัด
การศึกษาขั นพื นฐานในความรับผิดชอบของส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพส งผลถึง
คุณภาพการจัดการศึกษาที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนในระดับการศึกษาขั นพื นฐานในเขตพื นที่การศึกษา  
มี 5 ตัวบ งชี    ดังนี  

 ตัวบ งชี ที่  1 การบริหารงานด้านวิชาการ 
 ตัวบ งชี ที่  2 การบริหารงานด้านงบประมาณ 
 ตัวบ งชี ที่  3 การบริหารงานด้านบริหารงานบุคคล 
 ตัวบ งชี ที่  4 การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป 
 ตัวบ งชี ที่  5 การขับเคลื่อนนโยบายไปสู การปฏิบัติ 

 มาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารจัดการและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 

 ค าอธิบายมาตรฐาน 
 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา  หมายถึง  ผลการ

ด้าเนินงานที่บรรลุเป้าหมาย  และส งผลดีต อส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา  สถานศึกษา  ข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษา  บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  ชุมชน และผู้เรียน  มี  8  ตัวบ งชี   ดังนี  

 ตัวบ งชี ที่  1 ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความส้าเร็จและเป็นแบบอย างได้ 
 ตัวบ งชี ที่  2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 
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 ตัวบ งชี ที่  3 ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณภาพตามหลักสูตร 
  ตัวบ งชี ที่  4 ผู้เรียนมีคุณภาพตามจุดเน้นและสมรรถนะส้าคัญตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศักราช 2551 
  ตัวบ งชี ที่  5 ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั นพื นฐาน พุทธศักราช 2551 
  ตัวบ งชี ที่  6 ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี 
  ตัวบ งชี ที่  7 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั นพื นฐานเท าเทียมกัน
และศึกษาต อในระดับที่สูงขึ น 

  ตัวบ งชี ที่  8 ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส วนได้เสีย 
7.  วิสัยทัศน์ (VISION)   

               ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  เป็นองค์กรที่ส งเสริม 
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั นพื นฐานให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากลบนพื นฐานแห งความเป็น
ไทย โดยน้อมน้าศาสตร์พระราชาสู การพัฒนาที่ยั่งยืน  

8.  อัตลักษณ์  (Identities)  “ ยิ มใส ไหว้สวย จิตอาสา” 

9.  พันธกิจ (MISSION) 

    1.พัฒนาคุณภาพผู้ เรียนและส งเสริมการจัดการศึกษา เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ
แข งขัน มีคุณธรรมจริยธรรม ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์เหมาะสมตามวัยเรียน 

              2. ส งเสริมประชากรวัยเรียนทุกระดับได้รับโอกาสในการศึกษาขั นพื นฐานอย างทั่วถึงมี
คุณภาพและเสมอภาค 

              3. จัดการศึกษาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม                                       

              4. ส ง เส ริ ม ส นั บ ส นุ น ก าร พั ฒ น าค รู แ ล ะบุ ค ล าก รท า งก ารศึ ก ษ าสู มื อ อ าชี พ                           
              5. พัฒนาสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปอย าง
ประสิทธิภาพ 

              6.. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส วนร วมเพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบต อคุณภาพ
การศึกษาและบูรณาการจัดการศึกษา 

    7. ส งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาอย างมีคุณภาพโดยใช้ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืน 

10.  ค่านิยมองค์กร (VALUES)   
“เชิดชูความเป็นไทย   ใฝ่ใจพัฒนา  จิตอาสาบริการ  รู้งานรับผิดชอบ” 
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NESA Core Values : N = Nationality, E = Eagerness, S = service Mind,  
A = Accountability 

11. เป้าประสงค์หลัก  

1. ผู้เรียนมีความรู้  มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

2. ผู้เรียนได้รับโอกาสอย างทั่วถึงและเสมอภาค พร้อมทั งได้รับการสนับสนุนส งเสริมการจัด
การศึกษาที่เหมาะสมเต็มศักยภาพ ตามมาตรฐานสากล 

3. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ทักษะในการ
ปฏิบัติงาน อย างมีคุณภาพสู มืออาชีพ 

4. สถานศึกษาปลูกฝังและเสริมสร้าง วิถีประชาธิปไตยความสามัคคี สันติวิธี สมานฉันท์ ต อต้าน
การทุจริตคอรัปชั่น 
          5. สถานศึกษาส งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน มุ งเน้นความเป็นเลิศ สู มาตรฐานสากล 
          6 .สถานศึกษามีหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

7. ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 1 บริหารจัดการแบบมีส วนร วม ยึด
หลักการกระจายอ้านาจและหลักธรรมมาภิบาล 
12. ผลผลิต  

ผลผลิต จ้านวน 5 ผลผลิต คอื 
 1)  ผู้จบการศึกษาก อนประถมศึกษา  

 2)  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ  
 3)  เด็กพิการได้รับการศึกษาขั นพื นฐาน และพัฒนาสมรรถภาพ 
 4)  เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั นพื นฐาน 
 5)  ผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ  

13.  จุดเน้นยุทธศาสตร ์   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 1. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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กิจกรรม/แนวทาง ตัวชี วัดความส้าเร็จ 
1.1 น้อมน้าแนวพระราชด้าริ สืบสานพระราช 
     ปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 
     หรือ “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัด 
     กระบวนการเรียนรู้อย างยั่งยืน 

1 ร้อยละ  100 ของสถานศึกษามีการบูรณาการ  
   “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการ 
    เรียนรู้อย างยั่งยืน 

1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย  
     ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ต อต้าน 
     การทุจริตคอรัปชั่นและยึดมั่นในการปกครอง 
     ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง 
     เป็นประมุข 

 

2 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาปลูกฝังและเสริมสร้าง 
   วิถีประชาธิปไตย ความสามัคคีสมานฉันท์ สันติวิธี 
    ของสถานศึกษาต อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและ 
    ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
    พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

1.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ 
     สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผ าน 
     หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 
     และความเป็นพลเมือง 

3 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจที่ 
   ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ 
   ผ านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 
   และความเป็นพลเมือง 

2. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค านิยมที่พึงประสงค์ 

กิจกรรม/แนวทาง ตัวชี วัดความส้าเร็จ 
2.1 ส งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั งในและนอก 
    ห้องเรียน ที่เอื อต อการพัฒนาคุณธรรม  
    จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม 
    หลักสูตรและค านิยมหลักของคนไทย 12  
    ประการ 

4. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม 
   คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และ 
   ค านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

2.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับภัย 
     คุกคามในรูปแบบใหม  เช น อาชญากรรม และ 
     ความรุนแรงในรูปแบบต างๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติ 
     จากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม  ภัยจาก 
     ไซเบอร์ ฯลฯ 

5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ 
    เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ
แข งขัน 

1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย างมีคุณภาพด้วยการปรับหลักสูตร การวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสม  
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กิจกรรม/แนวทาง ตัวชี วัดความส้าเร็จ 

1.1 กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษา 
     ระดับปฐมวัย/หลักสูตรแกนกลาง 

1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาน้าหลักสูตรระดับ 
   ปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน 
2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ 
   สอดคล้องกับหลักสูตร ตามความจ้าเป็นและ 
   ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 

1.2 ส งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจ 
     ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศคู ค้า 
     หรือภาษาอาเซียนอย างน้อยหนึ่งภาษา 

3. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนผ านเกณฑ์การประเมิน 
   ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 
4. ร้อยละ 10 ของสถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 
   ภาษาอาเซียนหรือภาษาประเทศคู ค้า อย างน้อย  
   1 ภาษา 

1.3 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับให้ 
     มีคุณภาพและมาตรฐานน้าไปสู การพัฒนา 
     คุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ 

5. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบการวัดและ 
   ประเมินผลที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้ 

กิจกรรม/แนวทาง ตัวชี วัดความส้าเร็จ 

2.1 พัฒนาเด็กระดับก อนประถมศึกษา ให้มี 
     พัฒนาการทางด้านร างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม 
     และสติปัญญา ให้มีความพร้อมเข้าสู การเรียนใน 
     ระดับท่ีสูงขึ น 

6. ร้อยละ 98 ของเด็กระดับก อนประถมศึกษา มี 
   พัฒนาการทางด้านร างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม  
   สติปัญญา และพร้อมเข้าสู การเรียนในระดับที่สูงขึ น 

2.2 ส งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ านออก 
     เขียนได้ตามช วงวัย 

7. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทักษะ การอ าน การเขียน 
   ผ านเกณฑ์ตามช วงวัย 
   - ชั นประถมศึกษาปีที่ 1 อ านออก เขียนได้ 
   - ชั นประถมศึกษาปีที่ 2-6 อ านคล อง เขียนคล อง 

2.3 ส งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ าน 8. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดกิจกรรมส งเสริม 
    นิสัยรักการอ าน 

2.4 ส งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ 
     ผ านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)  
     เน้นทักษะกระบวนการ ให้เกิดทักษะการคิด 
     วิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ใน 
     ทุกกลุ มสาระการเรียนรู้ ทั งในและนอกห้องเรียน 

9. ผู้เรียนชั นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลการทดสอบคะแนน 
    ความสามารถพื นฐานระดบัชาติ (NT) ด้านภาษา ดา้น 
    ค้านวณ และด้านเหตุผลตั งแต ร้อยละ 50 ขึ นไป  
    มีจ้านวนเพิ่มขึ นจากปีการศึกษาที่ผ านมา 
10. ผู้เรียนชั นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
     และชั นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนสอบ O-NET  
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กิจกรรม/แนวทาง ตัวชี วัดความส้าเร็จ 
    ตั งแต ร้อยละ 50 ขึ นไปในแต ละกลุ มสาระมีจา้นวน 
    เพิ่มขึ นจากปีการศึกษาทีผ่ านมา 
11. ร้อยละ 70 ของผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์  
      คิดแก้ปัญหา และคิดสรา้งสรรค์จากการเรียนรู้ผ าน 
      กิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 

2.5 ส งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ใน 
     ศตวรรษ  ที ่21 

12. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีสมรรถนะส้าคัญตาม 
     หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐานสอดคล้อง 
     กับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

2.6 ปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และ 
     จิตวิทยาศาสตร์ 

13. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาปลูกฝังทักษะ 
     กระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
     ให้กับนักเรียน 

2.7 สนับสนุนการผลิต จัดหาและใช้สื่อการเรียน 
     การสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งอ้านวย 
     ความสะดวกที่หลากหลายรวมทั งการพัฒนา 
     ห้องสมุดและแหล งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาใน 
     การจัดการเรียนรู้ได้ทั งในห้องเรียน และนอก 
     ห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย างเต็ม 
     ศักยภาพ 

14. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา ผลิต จัดหาและใช้ 
     สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม 
     ห้องสมุดและแหล งเรียนรู้ 

2.8 ส งเสริมสถานศึกษาจัดทักษะอาชีพ ควบคู ไปกับ 
     วชิาสามัญ เช น ทวิศึกษา (Dual Education), 
     หลักสูตรระยะสั น 

15. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีทักษะอาชีพ 
     อย างน้อย 1 อาชีพ 

2.9 ส งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนที่มีความ 
     ต้องการจ้าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และ 
     ผู้มีความสามารถพิเศษ) ให้เต็มตามศักยภาพ 
     ด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 

16. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีความต้องการจ้าเป็น 
     พิเศษ (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถ 
     พิเศษ) ได้รับการส งเสริม สนับสนุนและพัฒนาเต็ม 
     ตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 

2.10 ส งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือ 
       การศึกษาต อและการประกอบอาชีพอย าง 
       เข้มแข็งต อเนื่องและเป็นรูปธรรม 

17. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดกิจกรรมแนะแนว 
     เพ่ือการศึกษาต อและการประกอบอาชีพ 
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3. สร้างขีดความสามารถในการแข งขัน 

กิจกรรม/แนวทาง ตัวชี วัดความส้าเร็จ 

3.1 ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตาม 
     โครงการ PISA (Programme for  
      International Student Assessment) 

18. คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินระดับนานาชาติตาม 
     โครงการ PISA (Programme for International  
     Student Assessment) สูงขึ น 

3.2 ส งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู ความ 
     เป็นเลิศในด้านต างๆ 

19. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาส งเสริมการพัฒนา 
     ศักยภาพผู้เรียนสู ความเป็นเลิศในด้านต างๆ 

3.3 ส งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบ 
     สหวิทยาการ เช น สะเต็มศึกษา (Science 
     Technology Engineering and  
     Mathematics Education : STEM  
     Education) เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด และ 
     การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค าเพ่ิม  
     สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 

20. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ตาม 
     แนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) มี 
     นวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค าเพ่ิมสอดคล้องกับ 
     ประเทศไทย 4.0 

4. ส งเสริมสนับสนุนการท้าวิจัย และน้าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

กิจกรรม/แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

4.1 ส งเสริมการท้าวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัด 
     การศึกษา 

21. ร้อยละ 80 ของหน วยงานทุกระดับมีผลงานวิจัย 
     และน้าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการ 
     จัดการศึกษา 

4.2 ส งเสริมการท้าวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
     กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
     โดยเน้นให้มีการวิจัยในชั นเรียน 

22. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา มี 
     วิจัยในชั นเรียนและน้าผลการวิจัยไปใช้พัฒนา 
     หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและ 
     ประเมินผล 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย างมีคุณภาพ ใน

รูปแบบที่หลากหลาย 

กิจกรรม/แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้  
     สามารถจัดการเรียนรู้อย างมีคุณภาพทั งระบบ 
     เชื่อมโยงกับการเลื่อนวิทยฐานะในรูปแบบที่ 
     หลากหลาย เช น TEPE Online (Teachers  

1. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับ  
   การพัฒนาผ านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการ  
   สื่อสารที่ทันสมัย 
2. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ  
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กิจกรรม/แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

     and Educational Personnel   
     Enhancement Based on Mission and 
     Functional Areas as Majors) ชุมชนแห ง 
     การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional  
     Learning Community : PLC) การเรียนรู้ 
     ผ านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active 
     Learning)ฯลฯ 

   การพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย างมีคุณภาพ ใน  
   รูปแบบที่หลากหลาย 

 

1.2 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ตาม 
     จรรยาบรรณวิชาชีพครู 

3. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่  
   ได้รับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ตาม 
   จรรยาบรรณวิชาชีพครู 

2. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน วยงานที่เกี่ยวข้อง 
กิจกรรม/แนวทาง ตัวชี วัดความส้าเร็จ 

2.1 พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มี 
     ประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน วยงานที่ 
     เกี่ยวข้องในการก้าหนดแผนอัตราก้าลัง 
     การสรรหา  การบรรจุแต งตั ง  การประเมิน 
     และการพัฒนา การสร้างแรงจูงใจให้ครูและ 
     บุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก้าลังใจใน 
     การท้างาน 

4. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีแผนอัตราก้าลังในการ 
   สรรหาและบรรจุแต งตั งตรงความต้องการของ 
   สถานศึกษา  
5. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบการประเมินและ 
   การพัฒนาครูผู้ช วย 
6. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษามี 
   ขวัญและก้าลังใจในการปฏิบัติงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย างมีคุณภาพ 
1.  เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 

กิจกรรม/แนวทาง ตัวชี วัดความส้าเร็จ 

1.1 ส งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับ 
     โอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษาอย าง 
     ทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาพ 

1. ร้อยละ 100 ของประชากรวัยเรียนภาคบังคับได้รับ 
    โอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษาอย างทั่วถึง 
    มีคุณภาพและเสมอภาค 
2. ร้อยละ 90 ของประชากรวัยเรียนได้รับบริการทาง 
    การศึกษาอย างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 

1.2 สร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแล 
     ช วยเหลือนักเรียน ระบบส งเสริมความ 
     ประพฤตินักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรียน  
     และการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 

3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตาม 
   ศักยภาพในระบบการดูแลช วยเหลือนักเรียน 
4. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตาม 
   ศักยภาพใน ระบบส งเสริมความประพฤตินักเรียน 
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กิจกรรม/แนวทาง ตัวชี วัดความส้าเร็จ 

5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตาม 
   ศักยภาพใน ระบบคุ้มครองนักเรียน 
6. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตาม 
    ศักยภาพในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 

1.3 ส งเสริมทักษะชีวิตเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้กับ 
     นักเรียน  

7. ร้อยละ 100 ของนักเรียนกลุ มเป้าหมายได้รับการ 
   พัฒนาตามระบบคุ้มครองนักเรียนและคุ้มกัน  

2. ลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา 

กิจกรรม/แนวทาง ตัวชี วัดความส้าเร็จ 

2.1 ประสานหน วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัด 
     การศึกษาที่เหมาะสม ส้าหรับเด็กด้อยโอกาส 
     ที่ไม อยู ในทะเบียนราษฎร เช น เด็กไร้สัญชาติ 
     เด็กพลัดถิ่น เด็กต างด้าว เด็กไทยที่ไม มีเลข 
     ประจ้าตัวประชาชน เป็นต้น 

9. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการสนับสนุนส งเสริม 
   การจัดการศึกษาท่ีเหมาะสม เต็มตามศักยภาพ 

2.2 ส งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัด 
     การศึกษาให้ครอบคลุมทุกพื นที่อย างทั่วถึง 
     เช น การพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกลผ าน 
     เทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning  
     Information Technology : DLIT) การ 
     พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี 
     การศึกษาทางไกลผ านดาวเทียม (Distance 
     Learning Television : DLTV) 

10. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการสนับสนุนการใช้ 
     เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาอย างทั่วถึง 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 

กิจกรรม/แนวทาง ตัวชี วัดความส้าเร็จ 
1.1 ส งเสริม สนับสนุน สร้างจติส้านึกรักษ์ 
     สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมน้า 
     แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     ไปสู การปฏิบัติอย างเป็นรูปธรรม 

1.ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดกิจกรรมส งเสริม 
  สนับสนุนการสร้างจิตส้านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มี 
  คุณธรรม จริยธรรม และน้อมน้าแนวคิดตามหลัก 
  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1.2 ส งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนา 
     หลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ แหล งเรียนรู้  
     และสื่อการเรียนรู้ต างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ 

2.ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีหลักสูตรกระบวน 
  การ เรียนรู้การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ 
  สิ่งแวดล้อม 
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     เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ 
     สิ่งแวดล้อม 
1.3  สร้างเครือข ายความร วมมือกับทุกภาคส วน 
      ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
      สิ่งแวดล้อม 

3.ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีเครือข ายความร วมมือ 
  กับทุกภาคส วน ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
  และสิ่งแวดล้อม อย างน้อย 1 เครือข ายขึ นไป 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส งเสริมการมีส วนร วมในการจัดการศึกษา 
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

แนวทาง ตัวชี วัดความส้าเร็จ 
1.1 พัฒนาระบบการวางแผนการน้าแผนไปสู การ 
     ปฏิบัติ การก้ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ 
     ประเมินผล เพ่ือการบริหารจัดการที่มี 
     ประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

1.ร้อยละ 100 ของหน วยงานทุกระดับใช้จ าย 
  งบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  
  มีการก้ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโดยยึด 
  หลักธรรมาภิบาล 

1.2 พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุน 
     ค าใช้จ ายเพื่อการศึกษาขั นพื นฐาน 

 

2.ร้อยละ 100 ของหน วยงานทุกระดับจัดท้าแผนการใช้ 
  จ ายงบประมาณสอดคล้องแนวทางการด้าเนินงาน 
  โครงการสนับสนุนค าใช้จ ายในการจัดการศึกษา ตั งแต  
  ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั นพื นฐานปีงบประมาณ 
  พ.ศ. 2561 

1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการจัด 
     การศึกษาที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 

3. ร้อยละ 100 ของหน วยงานทุกระดับได้รับการพัฒนา 
   ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา 

1.4 สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพ 
     สถานศึกษาตามบริบทของพื นที่ เช น โรงเรียน 
     ที่ประสบปัญหาวิกฤตทางการศึกษา (ICU),  
     โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน), โรงเรียน 
     คุณธรรม, โรงเรียนห้องเรียนกีฬา, โรงเรียน 
     มาตรฐานสากล ฯลฯ 

4. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาแต ละประเภทมีการ 
   พัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบทของพื นที่ 

1.5 ส งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของ 
     สถานศึกษาให้เข็มแข็ง 

5. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพ 
   ภายในอยู ในระดับดีขึ นไป 

1.6 ยกย องเชิดชูเกียรติส้านักงานเขตพื นที่ 
     การศึกษา สถานศึกษา และองค์คณะบุคคล  
     ที่มีผลงานเชิงประจักษ์ 

6. ร้อยละ 100 ของหน วยงานทุกระดับมีการยกย อง 
   เชิดชูเกียรติ หน วยงาน องค์คณะบุคคลและบุคลากร 
   ที่มีผลงานเชิงประจักษ์ 
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2. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส วนร วม 
กิจกรรม/แนวทาง ตัวชี วัดความส้าเร็จ 

2.1 ส งเสริมการบริหารจัดการเขตพื นที่การศึกษา 
     โดยใช้พื นที่เป็นฐาน (Area-base 
     Management), รูปแบบการบริหารแบบ 
     กระจายอ้านาจ “CLUSTERs” เป็นต้น 

1. ร้อยละ 100 ของเขตพื นที่การศึกษามีการบริหาร 
   จัดการแบบมีส วนร วมอย างเข้มแข็ง 

2.2 เขตพื นที่การศึกษาจัดท้าแผนบูรณาการจัด 
     การศึกษาร วมกันส้านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
     และส้านักงานศึกษาธิการภาค 

2. เขตพื นที่การศึกษามีแผนบูรณาการจัดการศึกษาอยู  
   ในระดับ ดีเยี่ยม 

2.3 สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพ  
     การศึกษารูปแบบเครือข าย เช น เครือข าย 
     ส งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา  
     ศูนย์พัฒนากลุ มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต  
     กลุ มโรงเรียน ฯลฯ 

3. ร้อยละ 100 ของหน วยงานทุกระดับมีเครือข ายสร้าง 
   ความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
   อย างน้อย 1 เครือข ายขึ นไป 

2.4 ส งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้วยพลังประชารัฐ 
     อย างต อเนื่อง และยั่งยืน 

4. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการสร้างความ 
   เข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส วนร วมด้วย 
   พลังประชารัฐ 

3. ส งเสริมการมีส วนร วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
แนวทาง ตัวชี วัดความส้าเร็จ 

3.1 ส งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม 
     และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สร้าง 
     ความตระหนักในการจัดการศึกษาขั นพื นฐาน 
     การก้ากับดูแล ตลอดจนการมีส วนร วม 
    รับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

1. ร้อยละ 100 ของหน วยงานทุกระดับส งเสริม 
   สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน  
   ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตะหนักในการ 
   จัดการศึกษาขั นพื นฐาน การก้ากับดูแล ตลอดจนการ 
   มีส วนร วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

3.2 ประสานสถาบันหรือหน วยงานทางการศึกษา 
     ให้คัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต อด้วยวิธีการที่ 
     หลากหลาย 

 

2. ร้อยละ 100 ของหน วยงานทุกระดับมีการประสาน 
   ข้อมูลกับสถาบันหรือหน วยงานทางการศึกษาในการ 
   คัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต อด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561                 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  

 

ส่วนที่ 4 

รายละเอียดงบประมาณ/โครงการ 

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 ได้ก ำหนดแนวทำง 
กำรพัฒนำกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 มีสำระส ำคัญ ดังนี้ 

  งบพื้นฐาน (งานประจ า)  

ที ่ หมวดรายจ่าย/รายการ งบประมาณ (บาท) 
1 ค่ำไฟฟ้ำ 1,200,000 
2 ค่ำไปรษณีย์ 72,000 
3 ค่ำน้ ำประปำ 36,000 
4 ค่ำโทรศัพท์ 36,000 
5 ค่ำอินเตอร์เน็ต 60,000 
6 ค่ำวัสดุ 649,200 
7 ค่ำใช้สอย 120,000 
8 ค่ำโทรศัพท์เคลื่อนที่ 24,000 
9 ค่ำเดินทำงไปรำชกำรของบุคลำกรในเขต 115,100 
10 ค่ำถ่ำยเอกสำร 120,000 
11 ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์ 120,240 
12 ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะ 85,050 
13 ค่ำวัสดุเชื้อเพลิง 70,000 

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,707,590 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561                     ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  
 

งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สรุปงบประมาณโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 1-6 

 ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ยุทธศาสตร์ 
 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 4 834,570 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน และส่งเสริมกำร      
จัดกำรศึกษำ เพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

13 1,804,,410 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรส่งเสริม พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ 

4 1,123,090 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 ด้ำนโอกำส ควำมเสมอภำค และควำม 
เท่ำเทียม กำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำ 

1 50,340 

ยุทธศำสตร์ที่ 5  ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิต      
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1 41,950 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 ด้ำนกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริม        
ให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 

14 4,145,640 

รวมงบประมาณ 37 8,000,000 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

ล า 
ดับที่ 

ชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 สร้ำงควำมเข้มแข็งเครือข่ำยสภำนักเรียน
ประชำธิปไตยนักเรียน 

61,810 นำงพัชรนันท์ ปำนแดง 

2 พัฒนำกำรจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนำรีใน
โรงเรียนขนำดเล็ก โดยศูนย์กำรเรียน ประจ ำปี
งบประมำณ 2561 

142,060 นำงนงนุช  สมบัติบูรณ์ 

3 พัฒนำบุคลำกรหน่วยงำนกำรศึกษำให้ต่อต้ำน
กำรทุจริตคอร์รัปชั่น 

251,700 นำยสุรเดช  น้อยจันทร์ 

4 แข่งขันกีฬำ-กรีฑำนักเรียนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 

379,000 นำยปิยฤทธิ์ จตุรทิศ 

 รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 1 834,570  
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561                     ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

ล า 
ดับที่ 

ชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

5 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรรำยงำนผลกำรเรียน
ด้วยโปรแกรมระบบสำรสนเทศสถำนศึกษำ 
(school MIS) 

8,390 นำงวันเพ็ญ จันทร์จิตร
วิริยะ 

6 พัฒนำแบบฝึกทักษะกำรคิดเลขเร็วแบบอินเดีย 
(เวทคณิต) 

29,360 นำงสำวสุรำงค์  ชูสิงห์ 

7 พัฒนำสมรรถนะกำรจัดกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะกำร
สื่อสำรภำษำอังกฤษของครูผู้สอน ภำษำอังกฤษ 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 

29,360 นำงสุทิศำ  เลำธน
ไพบูลย์ 

8 กำรพัฒนำชุดกิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้แบบใฝ่รู้
(Active Learning) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
คณิตศำสตร์ สำระพีชคณิต 

33,560 นำงวันเพ็ญ จันทร์จิตร
วิริยะ 

9 กำรจัดท ำคู่มือและแบบฝึกทักษะกำรอ่ำนคิด
วิเครำะห์และเขียนสื่อควำมตำมแนวทำงกำร
ประเมินผลนักเรียนร่วมกับนำนำชำติ 
(PISA)ส ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 4-6 

41,950 นำงศิริวรรณ  ปัญญำ
พรพิพัชญ์ 

10 กำรพัฒนำครูสุขศึกษำและพลศึกษำในกำร
เสริมสร้ำงทักษะกำรเคลื่อนไหวให้แก่นักเรียน
โรงเรียนขนำดเล็ก 

41,950 นำยสมหมำย  ลอดชะ 

11 กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรใช้หลักสูตร
สถำนศึกษำและกรอบสำระท้องถิ่นเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภำพในกำรจัดกำรเรียนรู้ 

41,950 นำงยมนพร  เอกปัชชำ 

12 กำรยกระดับห้องเรียนคุณภำพระดับปฐมวัย 
ปีงบประมำณ พ.ศ.2561 

41,950 นำงเสำวลักษณ์  สร้อย
สวน 

13 ส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนและพัฒนำห้องสมุด 41,950 นำงเยำวลักษณ์  ผำสุข 
14 กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำด้วยรูปแบบศูนย์

กำรนิเทศกำรศึกษำที่หลำกหลำย 
201,360 นำยสุรเดช  น้อยจันทร์ 

15 กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมรูปแบบ 
Active Learning 

314,620 นำยสุรเดช  น้อยจันทร์ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561                     ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  
 

ล า 
ดับที่ 

ชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

16 งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 
งบประมำณ 664,360 บำท 
 และครั้งที่ 68 งบประมำณ 293,650 บำท 

958,010  นำยสุรเดช  น้อยจันทร์ 

17 ยิ้มใส ไหว้สวย จิตอำสำ 20,000 นำงเบญจำ คุรุธรรมำ
นนท์ 

 รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 2 1,804,410  
 

ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ล า 
ดับที่ 

ชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

18 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งใน
กำรบริหำรกำรเงินบัญชีและพัสดุของสถำนศึกษำ 

94,380 นำงเปรมจิตต์ วงศ์วัชรำ
นนท์และคณะ 

19 พัฒนำประสิทธิภำพระบบกำรบริหำรงำนบุคคล 283,160 นำยวิสูตร ป้อมโพธิ์ และ
คณะ 

20 สรรหำบุคลำกรในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำร
ปฏิบัติงำน 

368,000 นำยสุรเดช  น้อยจันทร์ 

21 ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 

377,550 นำยวิสูตร ป้อมโพธิ์ และ
คณะ 

 รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 3 1,123,090  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 

ล า 
ดับที่ 

ชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

22 สถำนศึกษำสีขำวปลอดยำเสพติดและอบำยมุข 50,340 นำงฐกมล  คล้ำยกมล 
 รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 4 50,340  
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561                     ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ล า 
ดับที่ 

ชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

23 พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์เพื่อพัฒนำ
ผลกำรประเมินในระดับนำนำชำติและกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

41,950 นำยมำรุต  เหล่ำแก้ว
ก่อง 

 รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 5 41,950  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 

ล า 
ดับที่ 

ชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

24 พัฒนำประสิทธิภำพประธำนศูนย์พัฒนำ
กำรศึกษำอ ำเภอ 

6,460 นำยเจษฎำ  มีแม่นวิทย์ 

25 จัดกิจกรรมเนื่องในงำนวันเด็กแห่งชำติ ประจ ำปี 
2561 

7,940 นำงนงนุช  สมบัติบูรณ์ 

26 สืบสำน ประเพณี วัฒนธรรมและวันส ำคัญ 13,210 นำงกัลยำ  พันตำรักษ์ 
27 จัดตั้งงบประมำณงบลงทุน ค่ำที่ดินและ

สิ่งก่อสร้ำง งบด ำเนินงำน งบเงินอุดหนุนทั่วไป 
งบลงทุนค่ำครุภัณฑ์ งบด ำเนินงำนรำยกำร
ค่ำตอบแทนพิเศษ งบบุคลำกรของเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 

34,270 นำงกฤษณำ  อ่อนอ่ิม 

28 ติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยในประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561 

24,540 นำงสำวสำยรุ้ง  ทองวิชิต 

29 นิเทศเพ่ือเสริมสร้ำงคุณภำพตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน รูปแบบให้ค ำปรึกษำแนะน ำ 
(coaching) เพ่ือพัฒนำระบบประกันคุณภำพ
ภำยในสถำนศึกษำให้มีควำมเข้มแข็ง 

25,170 นำงสุทิศำ  เลำธนไพบูลย์ 

30 พัฒนำระบบนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำร 
จัดกำรศึกษำ 
 

50,340 นำยสุรเดช  น้อยจันทร์ 

31 ตรวจสอบกำรบริหำรงำนกำรเงินบัญชีและ
สินทรัพย์ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

62,920 นำงทรำยงำม มหำวงศ์
นันท์ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561                     ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  
 

ล า 
ดับที่ 

ชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 
32 พัฒนำประสิทธิภำพบุคลำกรในส ำนักงำน 67,960 นำยเจษฎำ  มีแม่นวิทย์ 
33 พัฒนำประสิทธิภำพผู้บริหำรสถำนศึกษำ 85,580 นำงวำสนำ  กิ่งสุคนธ์ 
34 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำ(ร่ำง)แผนพัฒนำ

กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ระยะ 4 ปี (2561-2564) 
และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2561 

134,160 น.ส.มัทนำ พงษ์ไพบูลย์ 
และคณะ 

35 กิจกรรมรองรับนโยบำยควำมต้องกำรเร่งด่วน
และกำรบูรณำกำรกิจกรรม 

415,500 น.ส.มัทนำ พงษ์ไพบูลย์ 
และคณะ 

36 กำรจัดหำปัจจัยเพื่อพัฒนำประสิทธิภำพกำร
ปฏิบัติในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 

2,707,590 นำงเปรมจิตต์ วงศ์วัชรำ
นนท์ และคณะ 

37 พัฒนำประสิทธิภำพเครือข่ำยและส่งเสริม
คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 

510,000 นำยเจษฎำ  มีแม่นวิทย์ 

 รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 6 4,145,640  
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561                     ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  
 

        ส่วนที ่ 5 

การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 ได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีงบประมำณ 2561 เพ่ือก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบำย
ของรัฐบำล กระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และได้ก ำหนดปัจจัย
ควำมส ำเร็จและกระบวนกำรน ำแผนสู่กำรปฏิบัติ มีสำระส ำคัญ ดังนี้ 

 ปัจจัยความส าเร็จ 
 1. ผู้บริหำรกำรศึกษำให้ควำมส ำคัญในกำรบริหำรจัดกำร โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงำนและ
กำรท ำงำนแบบมีส่วนร่วมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ กำรปฏิบัติงำนให้บรรลุตำม
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
 2. หน่วยงำนที่ เกี่ยวข้องส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรเชิงยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำกำร
ปฏิบัติงำน 
 3. เชื่อมโยงควำมส ำเร็จของกำรปฏิบัติงำนกับกำรบริหำรงำนบุคคลอย่ำงชัดเจน 
 4. บริหำรจัดกำรโดยเปิดโอกำสให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมำภิบำล 

  
 
 

 1. สื่อสำรทิศทำงองค์กรทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ จุดเน้นกำรพัฒนำกำรศึกษำให้
บุคลำกรทุกระดับรับรู้และเข้ำใจตรงกันอย่ำงทั่วถึง 
 2. จัดโครงสร้ำง กระบวนกำรท ำงำนและมอบหมำยผู้รับผิดชอบปฏิบัติงำน ทั้งเจ้ำภำพหลัก 
เจ้ำภำพรองพร้อมก ำหนดบทบำทควำมรับผิดชอบอย่ำงชัดเจน 
 3. วิเครำะห์เปรียบเทียบสภำพปัจจุบันและเป้ำหมำยตำมนโยบำย เพ่ือก ำหนดยุทธ์ศำสตร์
และจัดท ำแผนปฏิบัติกำรให้บรรลุตำมเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ 
 4. ด ำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำรที่ก ำหนด 
       5. หำกโครงกำรใดที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมแผนงำนโครงกำรที่ตั้งไว้และหำกภำยหลังมี
งบประมำณท่ีได้รับกำรจัดสรรโดยไม่ได้ตั้งงบประมำณโครงกำรไว้  จึงขออนุมัติที่ประชุม คณะกรรมกำร
ศึกษำธิกำรจังหวัด (กศจ.) เรื่องงบประมำณดังกล่ำว เป็นหลักกำรไว้ มำด ำเนินกำรเป็นเงินเหลือจ่ำยหรือ
น ำไปใช้ในโครงกำรที่มีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนต่อไป 

 

กระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561                     ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  
 

 6. ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อให้กำรน ำแผนปฏิบัติกำรสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็น
รูปธรรมโดยติดตำมควำมก้ำวหน้ำประจ ำปี เป็นรำยไตรมำส กำรประเมินผลและกำรรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำน ทุกโครงกำร รวมทั้งมีกำรรำยงำนผลกำรพัฒนำกำรศึกษำเมื่อสิ้นสุดปีงบประมำณ 
 7. สร้ำงกลไกกำรขับเคลื่อนและตรวจสอบสำธำรณะ โดยรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี
ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ต่อสำธำรณชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
 8. ด ำเนินกำรจัดท ำค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1  
เพ่ือกำรบริหำรงบประมำณ โดยมีผู้รับผิดชอบ 
 9. กำรบริหำรโดยใช้แผนปฏิบัติกำรเป็นเครื่องมือใน 3 แผน คือ 
           9.1 กำรบริหำรโดยใช้แผนปฏิบัติงำนบุคคล 
  9.2 แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
  9.3 แผนติดตำมและประเมินผล ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
 10. ประกำศใช้แผนปฏิบัติกำรเป็นเครื่องมือในกำรปฏิบัติงำนของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1  
 11. ประกำศแนวปฏิบัติในกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
แนบท้ำยกำรเบิกจ่ำย กำรล้ำงหนี้เงินยืม ทุกครั้ง 
 12. เมื่อสิ้นปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ให้มีกำรเก็บข้อมูล วิเครำะห์ วิจัย แผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
 13. ให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำร ทุก ๆ 3 เดือน เพ่ือรับทรำบ กำรรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนและให้ข้อเสนอแนะในกำรด ำเนินงำนต่อไป 
 14. ให้มีกำรแจกแจงรำยกำรงบประมำณของปีที่ผ่ำนมำ  
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ระยะเวลำ แนวปฏิบัติ 

สิงหำคม 2560 1. สพฐ.แจ้งนโยบำย ทิศทำง กำรด ำเนินงำน 
ปีงบประมำณ 2561 

กันยำยน - ธันวำคม 2560 2. สพป.นว.1 แจ้งนโยบำย ทศิทำง กำรด ำเนินงำน  
ให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบ ปีงบประมำณ 2561 

ธันวำคม 2560 3. สพป.นว.1 แจ้งแนวทำงด ำเนินกำรตำมกรอบวงเงิน
งบประมำณตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 2561 
4. สพป.นว.1 ปรับโครงกำรกิจกรรม เป้ำหมำย, ให้สอดคล้อง
กับวงเงินงบประมำณ 2561 
5. สพป.นว.1 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 2561 
ตำมกรอบ กลยุทธ์ มำตรกำร ตัวชี้วัด สพฐ.และสภำพกำร  
จัดกำรศึกษำของ สพป.นว.1 

1 มกรำคม 2561 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนรอบ 3 เดือน  
(ตุลำคม 2560 – ธันวำคม 2560) 

15 เมษำยน 2561 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนรอบ 6 เดือน  
(ตุลำคม 2560 – มีนำคม 2561) 

15 กรกฎำคม 2561 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนรอบ 9 เดือน  
(ตุลำคม 2560-มิถุนำยน 2561) 

15 ตุลำคม 2561  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนรอบ 12 เดือน  
(ตุลำคม 2560-กันยำยน 2561)  
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรเพ่ิมประสิทธิผลกลยุทธ์ 

 

ปฏิทินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

 



 

       แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561                ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
- ปฏิทินโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

- แบบรายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 

- คณะผู้จัดท า 

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า (ร่าง) แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

- ผลการวิเคราะห์ SWOT ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปฐมศึกษานครสวรรค์เขต 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 สร้างความเขม้แขง็เครือขา่ยสภานักเรียน

ประชาธิปไตยนักเรียน

61,810 1 นางพัชรนันท์ ปานแดง

2 พัฒนาการจดักจิกรรมลูกเสือเนตรนารีใน

โรงเรียนขนาดเล็ก โดยศูนยก์ารเรียน ประจ าปี 

2561

142,060 1 นางนงนุช สมบัติบูรณ์

3 พัฒนาบุคลากรหน่วยงานการศึกษาให้ต่อต้าน

การทุจริตคอรัปชั่น

251,700 1 นายสุรเดช  น้อยจันทร์

4  แขง่ขนักฬีา-กรีฑานักเรียนส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

379,000 1 นายปิยฤทธิ ์ จตุรทิศ

5 การประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการเรียน

ด้วยโปรแกรมระบบสารสนเทศสถานศึกษา 

(school MIS)

8,390 2 นางวนัเพ็ญ จันทร์จิต

วริิยะ

6 พัฒนาแบบฝึกทักษะการคิดเลขเร็วแบบอนิเดีย   

    (เวทคณิต)

29,360 2 นางสาวสุรางค์ ชูสิงห์

7 พัฒนาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ด้านทักษะ

การส่ือสารภาษาองักฤษของครูผู้สอน 

ภาษาองักฤษ        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

29,360 2 นางสุทิศา  เลาธน

ไพบูลย์

แผนปฏิบัติงาน/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
กลุม่/ผู้รับผิดชอบงบประมาณ

ปฏิทินโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2561

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
ความ

สอดคลอ้ง

ยทุธศาสตร์ที่

ที่ โครงการ



 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนปฏิบัติงาน/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
กลุม่/ผู้รับผิดชอบงบประมาณ

ความ

สอดคลอ้ง

ยทุธศาสตร์ที่

ที่ โครงการ

8 การพัฒนาชุดกจิกรรมการจดัการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ 

(Actuve Learning)กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ สาระพืชคณิต

33,560 2 นางวนัเพ็ญ 

จันทร์จิตวริิยะ

9 การจดัท าคู่มือและแบบฝึกทักษะการอา่นคิด

วิเคราะห์และเขยีนส่ือความ ตามแนวทางการ

ประมินผลนักเรียนร่วมกบันานาชาติ 

(PISA)ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

41,950 2 นางศืริวรรณ ปัญญา

พรพิพัชญ์

10 การพัฒนาครูสุขศึกษาและพลศึกษาในการ

เสริมสร้างทักษะการเคล่ือนไหวให้แกน่ักเรียน

โรงเรียนขนาดเล็ก

41,950 2 นายสมหมาย  ลอดชะ

11 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้หลักสูตร

สถานศึกษาและกรอบสาระท้องถิ่นเพื่อให้เกดิ

ประสิทธิภาพในการจดัการเรียนรู้

41,950 2 นางยมพร  เอกปัชชา

12 การยกระดับห้องเรียนคุณภาพระดับปฐมวัย 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

41,950 2 นางเสาวลักษณ์ สร้อย

สวน

13 ส่งเสริมนิสัยรักการอา่นและพัฒนาห้องสมุด 41,950 2 นางเยาวลักษณ์ ผาสุก

14 การยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบศูนย์

การนิเทศการศึกษาที่หลากหลาย

201,360 2 นายสุรเดช  น้อยจันทร์



 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนปฏิบัติงาน/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
กลุม่/ผู้รับผิดชอบงบประมาณ

ความ

สอดคลอ้ง

ยทุธศาสตร์ที่

ที่ โครงการ

15 การพัฒนาการจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบ 

Active Learning

314,620 2 นายสุรเดช  น้อยจันทร์

16 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 67 และงาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ คร้ังที่ 68

958,010 2 นายสุรเดช  น้อยจันทร์

17 ยิ้มใส ไหว้สวย ด้วยจติอาสา 20,000 2

18 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเขม้แขง็ใน

การบริหารการเงินบัญชีและพัสดุของสถานศึกษา

94,380 3 นางเปรมจิตต์ วงศ์วชั

รานนท์

19 พัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารงานบุคคล 283,160 3 นายวสูิตร  ป้อมโพธิ์

20 สรรหาบุคลากรในการเพิ่มประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงาน

368,000 3 นายสุรเดช  น้อยจันทร์

21 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา

377,550 3 นายวสูิตร  ป้อมโพธิ์

22 สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 50,340 4 นางฐกมล คล้ายกมล

23 พัฒนาการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนา

ผลการประเมินในระดับนานาชาติและการพัฒนา

คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม

41,950 5 นายมารุต เหล่าแก้ว

ก่อง

24 พัฒนาประสิทธิภาพประธานศูนยพ์ัฒนา

การศึกษาอ าเภอ

6,460 6 นายเจษฎา มีแม่นวทิย์



 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนปฏิบัติงาน/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
กลุม่/ผู้รับผิดชอบงบประมาณ

ความ

สอดคลอ้ง

ยทุธศาสตร์ที่

ที่ โครงการ

25 จดักจิกรรมเนือ่งในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 

2561

7,940 6 นางนงนุช สมบัติบูรณ์

26 สืบสาน ประเพณี วัฒนธรรมและวันส าคัญ 13,210 6 นางกัลยา พันตารักษ์

27 จดัต้ังงบประมาณงบลงทุน ค่าที่ดินและ

ส่ิงกอ่สร้างงบด าเนินงานงบเงินอดุหนุนทั่วไป งบ

ลงทุนค่าครุภัณฑ์งบด าเนินงานรายการ

ค่าตอบแทนพิเศษ งบบุคลากรของเขตพื้นที่

การศึกษาและสถานศึกษา

34,270 6 นางกฤษณา อ่อนอิม่

28 รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุม

ภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

24,540 6 น.ส.สายรุ้ง ทองวชิิต

29 นิเทศเพื่อเสริมสร้างคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาขั้นพื้นฐาน รูปแบบให้ค าปรึกษาแนะน า

 (coaching) เพื่อพัฒนาระบบประกนัคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษาให้มีความเขม้แขง็

25,170 6 นางสุทิศา  เลาธน

ไพบูลย์

30 พัฒนาระบบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

การจดัการศึกษา

50,340 6 นายสุรเดช  น้อยจันทร์

31 ตรวจสอบการบริหารงานการเงินบัญชีและ

สินทรัพยข์องส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

62,920 6 นางทรายงาม 

มหาวงศ์นันท์

32 พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรในส านักงาน 67,960 6 นายเจษฎา มีแม่นวทิย์



 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนปฏิบัติงาน/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
กลุม่/ผู้รับผิดชอบงบประมาณ

ความ

สอดคลอ้ง

ยทุธศาสตร์ที่

ที่ โครงการ

33 พัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหารสถานศึกษา 85,580 6 นายเจษฎา มีแม่นวทิย์

34 ประชุมเชิงปฏิบัติการจดัท า(ร่าง)แผนพัฒนา

การศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ4ป(ีพ.ศ.2561-2564)

และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พศ.

2561

134,160 6 น.ส.มัทนา พงษ์ไพบูลย์

35 กจิกรรมรองรับนโยบายความต้องการเร่งด่วน

และการบูรณาการกจิกรรม

415,500 6 กันไวเ้พือ่รองรับ

นโยบายเร่งด่วน

36 การจดัหาปัจจยัเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงาน ใน สพป.นครสวรรค์ เขต 1

2,707,590 6 นางเปรมจิตต์

วงศ์วชัรานนท์

37 พัฒนาประสิทธิภาพเครือขา่ยและส่งเสริม

คุณภาพการจดัการศึกษา

510,000 6 นายเจษฎา มีแม่นวทิย์

หมายเหตุ  หากมีโครงการใดที่ไม่ได้ด าเนินการตามแผนงานโครงการที่ต้ังงบประมาณไว้ และหากภายหลังมีงบประมาณที่ได้รับการจดัสรรโดยไม่ได้ต้ังงบประมาณโครงการไว้

              จงึขออนุมัติงบประมาณดังกล่าวมาด าเนินการเป็นเงินเหลือจา่ยหรือน าไปใช้ในโครงการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนต่อไป
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แผนการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 (6 ยุทธศาสตร์) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์  
(เพื่ออะไร) 

เป้าหมาย 
(ใคร...เท่าไร...) 

กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบ 

ประมาณ 

วดป. 
ที่

ด าเนิน 
การ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

สนองจุดเน้นนโยบาย สพฐ. 
ผู้รับผิด 
ชอบ 

1 สร้างความ
เข้มแข็ง
เครือข่ายสภา
นักเรียน 
ประชาธิปไตย
นักเรียน    

1. ปลูกฝังและ
เสรมิสร้างวิถี
ประชาธิปไตย 
ความสามัคคี 
สมานฉันท์ สันติ
วิธี ต่อต้านการ
ทุจริตคอรัปช่ัน 
และยดึมั่นในการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุข  
2. เพื่อเป็นการ
พัฒนาเครือข่าย
องค์การสภา
นักเรียน 
ประชาธิปไตยใน

เชิงปริมาณ  
เครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  
17 เครือข่าย ๆ ละ  
10 คน  ครู 2 คน  
นักเรียน  8 คน   
รวม  170 คน 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการ มีความรู้
ความเข้าใจในการ
ปกครอง ระบอบ
ประชาธิปไตย   
สร้างเครือข่ายสภา
นักเรียนระดับ
โรงเรียนร้อยละ  
100  ของ

กิจกรรมที่ 1  
สร้างเสริมความ
เข้มแข็งสภานักเรียน 
เชิญวิทยากร
บุคคลภายนอกมาให้
ความรูผู้้เข้าอบรมจาก
เครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  
17 เครือข่าย  
กิจกรรมที่ 2  
สร้างเสริมความ
เข้มแข็งสภานักเรียน 
เชิญวิทยากร
บุคคลภายนอกมาให้
ความรูผู้้เข้าอบรมจาก
เครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  

กิจกรรมที่ 1  สร้างเสรมิความ
เข้มแข็งสภานักเรียน เชิญ
วิทยากรบุคคลภายนอกมาให้
ความรู้ ค่าวิทยากร  5 คน 6   
ช.ม. ๆ ละ  1,200.-บาท รวม
เงิน 6,000 บาท 
กิจกรรมที่ 2 .สร้างเสริมความ
เข้มแข็งสภานักเรียน เชิญ
วิทยากรบุคคลภายนอกมาให้
ความรูผู้้เข้าอบรมจากเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  17 
เครือข่าย ๆ ละ 10 คน  ครู 2 
คน  นักเรียน  8 คน  รวม  170 
คน ค่าอาหารกลางวันวิทยากร/
เจ้าหน้าท่ี  50 คน รวม  220 
คน ๆ ละ  80.-บาท รวมเงิน 
17,600 บาท 

61,810 1มี.ค.-
31พค.
61 

ทุกโรงเรียนใน
สังกัด ปลูกฝัง
และเสรมิสร้าง
วิถีประชา 
ธิปไตย ความ
สามัคคี 
สมานฉันท์ 
สันติวิธี  และ
ยึดมั่นในการ
ปกครอง
ระบอบ
ประชาธิปไตย 
โดยกิจกรรม
สภานักเรียน 
 

(/) นโยบาย สพฐ. ท่ี 1. ด้านการ
จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ข้อ 2  ปลูกฝัง
และเสรมิสร้างวิถีประชาธิปไตย 
ความสามัคคีสมานฉันท์ สันติวิธี
ต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น และ
ยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 
(/) จุดเน้นด้าน จดัการศึกษา
เพื่อเสรมิสร้างความมั่นคงของ
สถาบันหลัก   
(/) ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ข้อ 2 
ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถี
ประชาธิปไตยความสามัคคี 
สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการ

นางพัชร
นันท์  
ปานแดง 
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์  
(เพื่ออะไร) 

เป้าหมาย 
(ใคร...เท่าไร...) 

กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบ 

ประมาณ 

วดป. 
ที่

ด าเนิน 
การ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

สนองจุดเน้นนโยบาย สพฐ. 
ผู้รับผิด 
ชอบ 

โรงเรียน ใหเ้กิด
ความเข็มแข็ง ใน
ระดับโรงเรยีน 
อ าเภอ ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา 

สถานศึกษาปลูกฝัง
และเสรมิสร้างวิถี
ประชาธิปไตย 
 

17 เครือข่าย ๆ ละ 
10 คน  ครู 2 คน  
นักเรียน  8 คน  รวม  
170 คน  
กิจกรรมที่ 3  
จัดหาวัสดุอุปกรณ์
ประกอบการประชุม 
กิจกรรมที่ 4  
ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางเข้าร่วมประชุม/
พาหนะ ผู้เข้าร่วม 
กิจกรรมที่ 5  
ค่าเบี้ยเลี้ยงกรรมการ
ประเมินโรงเรียน
ต้นแบบสภานักเรยีน 
ระดับอ าเภอ 
ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

กิจกรรมที่ 3 สรา้งเสริมความ
เข้มแข็งสภานักเรียน เชิญ
วิทยากรบุคคลภายนอกมาให้
ความรูผู้้เข้าอบรมจากเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  17 
เครือข่าย ๆ ละ 10 คน  ครู 2 
คน  นักเรียน  8 คน  รวม  170 
คน ค่าอาหารกลางวันวิทยากร/
เจ้าหน้าท่ี  50 คน                    
ค่าอาหารว่าง  220 คนๆละ 2 
มื้อ ๆ ละ 35 บาท รวมเงิน 
15,400 บาท 
กิจกรรมที่ 4 -แฟ้มดุม  200 
แฟ้ม  2,400.-บาท -ปากกา  
200 ด้าม ๆ ละ  10 บาท  
2,000.-บาท -กระดาษฝิกชาด 
ปากกาเคมี วัสดุที่เกี่ยวข้อง  
3,000.--ป้ายไวล์นิว 1,000.- 
เกียรติบตัร 2,000.- รวมเงิน 
10,400 บาท 
กิจกรรมที่ 5 ค่าใช้จ่ายในการ

ทุจริต คอรัปช่ัน และยึดมั่นใน
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็น
ประมุข 
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์  
(เพื่ออะไร) 

เป้าหมาย 
(ใคร...เท่าไร...) 

กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบ 

ประมาณ 

วดป. 
ที่

ด าเนิน 
การ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

สนองจุดเน้นนโยบาย สพฐ. 
ผู้รับผิด 
ชอบ 

เดินทางเข้าร่วมประชุม/พาหนะ 
ผู้เข้าร่วมประชุม เป็นเงิน  
5,130  บาท   
กิจกรรมที่ 6 ค่าเบี้ยเลีย้ง
กรรมการประเมินโรงเรยีน
ต้นแบบสภานักเรยีน ระดับ
อ าเภอระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
กรอบเกียรติบัตร  ระดับอ าเภอ  
5 กรอบ  ระดับเขต  3 กรอบ  
6,000 บาท รวม 8 กรอบๆ ละ  
160.-บาท 1,280 บาท   
รวมงบประมาณ 61,810  บาท 

2 พัฒนาการจัด
กิจกรรม
ลูกเสือ เนตร
นารีใน
โรงเรียนขนาด
เล็ก โดยศูนย์
การเรยีน 
ประจ าปี 
2561 

1. เพื่อเผยแพร่ 
ฟื้นฟูเสริมสร้าง
กิจการลูกเสือไทย
สู่สังคม และถวาย
พระเกียรติแด่
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ัว 
2. เพื่อสร้าง
ความรู้รักสามคัคี 

เชิงปริมาณ           
ลูกเสือในโรงเรียน
ขนาดเล็ก จ านวน 
147 โรงเรยีน ไดร้ับ
การพัฒนาเรียนรู้
การจัดกิจกรรม
ลูกเสือได้ จ านวน 
4,794คน               
เชิงคุณภาพ           

-ประชุมประธานศูนย์
ลูกเสือเพื่อสรุปผล/
ข้อเสนอแนะการ
ด าเนินการของภาค
เรียนที่ 1ด าเนินการใน
เดือนสิงหาคม 2561-
คณะกรรมการศูนย์
ก าหนดหลักสูตร เวลา
เรียน คู่มือการด าเนิน

กิจกรรมที่ 1 ประชุมวางแผน - 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จ านวน 27 คน ๆ ละ 35 บาท 
เป็นเงิน 945 บาท- ค่าอาหาร
กลางวันจ านวน 27 คน ๆ ละ 
80 บาท เป็นเงิน 2,160 บาท
กิจกรรมที่ 2 การจดักิจกรรม
การเรยีนการสอนตามหลักสูตร
(จัดท าผลงาน) - ค่าตอบแทน ใช้

142,060 1ส.ค.-
30
ก.ย.
61 

1.ลูกเสือ 
เนตรนารี  
นายหมู่ลูกเสือ 
ผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือ ด าเนิน
ชีวิตตามหลัก
ค่านิยมไทย 
12 ประการ 
และหลัก

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการจัด
การศึกษาเพื่อความมั่นคง
จุดเน้นด้าน ปลูกฝังและ
เสรมิสร้างวิถีประชาธิปไตย 
ความสามัคคีสมานฉันท์ สันติวิธี 
ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และ
ยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข

นางนงนุช 
สมบัติ
บูรณ ์
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์  
(เพื่ออะไร) 

เป้าหมาย 
(ใคร...เท่าไร...) 

กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบ 

ประมาณ 

วดป. 
ที่

ด าเนิน 
การ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

สนองจุดเน้นนโยบาย สพฐ. 
ผู้รับผิด 
ชอบ 

 ความรับผิดชอบ 
ความจงรักภกัดีต่อ
สถาบันชาติ ศาสนา
และพระมหากษตัริย ์
3. เพื่อสร้างและ
ปลูกฝังความมีจิต
อาสาให้กับลูกเสือ 

ลูกเสือในโรงเรียน
ขนาดเล็กไดร้ับการ
พัฒนาเรียนรู้การจัด
กิจกรรมลูกเสือได้
ครบทุกคน และมี 
จิตอาสา รอ้ยละ 100 
 

กิจกรรม เพื่อจดัการ
เรียนการสอนของศูนย์
ลูกเสือจ านวน 22 
ศูนย์ด าเนินการใน
เดือนสิงหาคม-
กันยายน 2561-
ด าเนินการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2561จ านวน 22 ศูนย์ 
ตามหลักสูตรการสอน
ลูกเสือสรุปรายงานผล
การด าเนินงาน
ด าเนินการในเดือน
กันยายน 2561 

สอย และวสัดุ จ านวน 22 ศูนย์ 
ๆ ละ 4,300 บาทกิจกรรมที่ 3 
การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน- 
ค่าพาหนะ จ านวน 22 ศูนย์ ๆ 
ละ 1,670 บาทกิจกรรมที่ 4 
การประเมินผลงาน- ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 20 
คน ๆ ละ 70 บาท เป็นเงิน 
1,400 บาท- ค่าอาหารกลางวัน 
จ านวน 20 คน ๆ ละ 80 บาท 
เป็นเงิน 1,600 บาท- จัดท า
เกียรติบตัรพร้อมกรอบ จ านวน 
20 อัน ๆ ละ 125 บาท เป็นเงิน 
2,500 บาท- ค่าวัสดุส านักงาน 
จ านวน 2,115 บาท               
รวมงบประมาณ 142,060 บาท 

ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง.2. 
ลูกเสือ เนตร
นารี นายหมู่
ลูกเสือ 
ผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือ มี
ความรู้ มี
คุณธรรม
จริยธรรม      
อยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างมี
ความสุข 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ข้อ 2 ร้อย
ละ 100 ของสถานศึกษา 
ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถี
ประชาธิปไตย ความสามัคคี
สมานฉันท์ สันติวิธีต่อต้านการ
ทุจริตคอรัปช่ัน และยึดมั่นใน
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 

3 พัฒนา
บุคลากร
หน่วยงาน
การศึกษาให้
ต่อต้านการ

เพื่อพัฒนา
บุคลากรใน
ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
และบุคลากรใน

เชิงปริมาณ          
1.พัฒนาบุคลากรใน
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาทุกคนและ
บุคลากรใน

1.พัฒนาบุคลากร
ส านักงานเขตพื้นท่ีทุก
คนให้ต่อต้านการ
ทุจริตคอรัปช่ัน         
1 ตค 60-30 กย 61                 

1.กิจกรรม 1 ประเมิน ITA61 
สถานศึกษา เป็นเงิน 41,900 
บาท                                 
2.กิจกรรม 2 ประเมิน ITA61 
ส านักงานเขตพื้นท่ี เป็นเงิน 

251,700 1ต.ค 
.60 -
30 
ก.ย.
61 

1.  ส ำนักงำน
เขตพื้นท่ี
ปรำศจำกกำร
ทุจริตกำร
คอรัปช่ัน 

( ⁄ ) นโยบำย สพฐ. ที่ 1       
ด้ำนกำรจดักำรศึกษำเพื่อควำม
มั่นคง                   
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ข้อที่ 1 
เสรมิสร้างความมั่นคงของ

นายสุร
เดช  
น้อยจันทร ์
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์  
(เพื่ออะไร) 

เป้าหมาย 
(ใคร...เท่าไร...) 

กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบ 

ประมาณ 

วดป. 
ที่

ด าเนิน 
การ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

สนองจุดเน้นนโยบาย สพฐ. 
ผู้รับผิด 
ชอบ 

ทุจริต
คอรัปช่ัน 

สถานศึกษา ให้
ต่อต้านการทุจริต
คอรัปช่ัน 

สถานศึกษาทุกคน 
ให้ต่อต้านการทุจริต
คอรัปช่ัน          
เชิงคุณภาพ
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาและ
สถานศึกษา 
ปราศจากการทุจริต
คอรัปช่ัน  

2.ประเมิน ITA61 
ส านักงานเขตพื้นท่ี1
มค 61-30 กย 61             
3.พัฒนาบุคลากรใน
สถานศึกษาทุกคน ให้
ต่อต้านการทุจริต
คอรัปช่ัน 1 ตค 60-30
กย 61                   
4.ประเมิน ITA61 
สถานศึกษา            
1 มค -30 กย 61 

20,900 บาท                                     
3. กิจกรรม 3 พัฒนาบุคลากรใน
สถานศึกษาทุกคน ให้ต่อต้าน
การทุจริตคอรัปชัน่ เป็นเงิน 
188,900 บาท                    
รวมงบประมาณ 251,700 บาท 
 

2. สถำนศึกษำ
ปรำศจำกกำร
ทุจริต
คอรัปช่ัน 

 

สถาบันและการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข
แนวทางที่ 1.2 ปลูกฝังและ
เสรมิสร้างวิถีประชาธิปไตย
ความสามารถสมานฉันท์สันติวิธี
ต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น และ
ยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข      
( ⁄ ) ตัวช้ีวัดความส าเรจ็ ข้อ 2 
ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถี
ประชาธิปไตยความสามัคคี
สมานฉันท์ สันติวิธีต่อต้านการ
ทุจริตคอรัปช่ันและยดึมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์  
(เพื่ออะไร) 

เป้าหมาย 
(ใคร...เท่าไร...) 

กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบ 

ประมาณ 

วดป. 
ที่

ด าเนิน 
การ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

สนองจุดเน้นนโยบาย สพฐ. 
ผู้รับผิด 
ชอบ 

4 แข่งขันกีฬา -
กรีฑานักเรยีน
ส านักงานเขต
พื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
นครสวรรค์ 
เขต 1 

1.เพื่อส่งเสรมิให้
นักเรียนได้การ
ออกก าลังกาย
อย่างสม่ าเสมอ ได้
แสดงออกทางด้าน
กีฬาและเล่นกีฬา
อย่างเป็น
มาตรฐานสากล   
2.  เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนมสีุขภาพ
ร่างกายสมบูรณ์
แข็งแรง  มี
พัฒนาการทักษะ
ทางด้านกีฬาตาม
ความสามารถของ
แต่ละคน  มคีวาม
สามัคคี มรีะเบียบ
วินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้
อภัย สามารถ
น าเอาทักษะ
ทางด้านกีฬาไปใช้

 เชิงปริมาณ 
นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมการแข่งขัน
กีฬา-กรีฑา 
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 1  
จ านวน 700 คน 
 เชิงคุณภาพ 
นักเรียนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมการแข่งขัน
กีฬา-กรีฑา 
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 1 
ร้อยละ 70 มี
สุขภาพร่างกาย
สมบูรณ์แขง็แรง  มี
พัฒนาการทักษะ

กิจกรรมหลักท่ี 1 
ต.ค.-พ.ย.60ทุก
โรงเรียนในสังกัด
ส่งเสริมการเรียนรู้
วิธีการออกก าลังกาย
และเล่นกีฬาอย่างเป็น
มาตรฐานสากลและ
จัดกิจกรรมส่งเสรมิ
การออกก าลังกาย
กิจกรรมหลักท่ี 2 พ.ย.
60-มี.ค.61 
แข่งขันกีฬา-กรีฑา ใน
ระดับเครือข่าย
โรงเรียน 
-จัดการแข่งขันใน
ระดับชั้นก่อนประถม
,ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษาตอนต้น 
ได้แก่ ฟุตบอล,ฟุตซอล
,เปตอง, เซปักตะกร้อ, 
วอลเล่ย์บอล, วิ่งเปี้ยว, 

กิจกรรมที่ 1 โรงเรียนในสังกัด
ส่งเสริมกำรเรียนรู้วิธีกำรออก
ก ำลังกำยและเล่นกีฬำ              
กิจกรรมที่ 2 แข่งขันกีฬา-กรีฑา 
ในระดับเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 17 เครือข่าย 
- ค่าตอบแทนกรรมการ 20 คน 
ๆ ละ 300 บาท 2 วัน  17 
เครือข่าย  204,000 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม,
ค่าอาหารกลางวัน ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 25 คนๆละ 100 บาท 
2 วัน 17 เครือข่าย  85,000 
บาท 
- อุปกรณ์กีฬา 4,000 บาท 17 
เครือข่าย 68,000 บาท           
กิจกรรมที่ 3 สรปุและรายงาน
ผล 10,092 บาท 
- ติดตามผลการจัดกจิกรรม,
จัดท าเอกสารสรุปรายงานผล 
7,908 บาท                          

379,000 4 
ม.ค.-
30
เม.ย.
61 

นักเรียนใน
สังกัด
ส านักงานเขต
พื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
นครสวรรค์ 
เขต 1  มี
ความมั่นใจใน
ด้านการ
แสดงออก
ทางด้านกีฬา 
มีสุขภาพ
ร่างกาย
สมบูรณ์
แข็งแรงมี
พัฒนาการ
ทักษะทางด้าน
กีฬาตาม
ความสามารถ
ของแต่ละคน  

(/) นโยบายส าคัญของ
กระทรวงศึกษาธิการด้านการ
ผลิต พัฒนาก าลังคนและสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 
(/) นโยบาย สพฐ. ท่ี 1 ด้านการ
จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ข้อ 1 
เสรมิสร้างความมั่นคงของ
สถาบันหลักและการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 
(/) จุดเน้นตามแนวทาง ข้อท่ี 
1.2 ปลูกฝังและเสรมิสร้างวิถี
ประชาธิปไตย ความสามัคคี
สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการ
ทุจริตคอรัปช่ัน และยึดมั่นใน
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 
(/) ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ข้อ 2 
ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา 

นายปิย
ฤทธิ์       
จตุรทิศ 
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์  
(เพื่ออะไร) 

เป้าหมาย 
(ใคร...เท่าไร...) 

กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบ 

ประมาณ 

วดป. 
ที่

ด าเนิน 
การ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

สนองจุดเน้นนโยบาย สพฐ. 
ผู้รับผิด 
ชอบ 

ในการด ารงชีวิต
ประจ าวันได ้
 

ทางด้านกีฬาตาม
ความสามารถของ
แต่ละคนเป็นผูม้ี
คุณธรรม จรยิธรรม 
มีน้ าใจนักกีฬา  รู้แพ้ 
รู้ชนะ รู้อภัย 

 
 

กรีฑา และการ
ประกวดกองเชียร,์ 
ขบวนพาเหรด,ฮูลา่
ฮูปกิจกรรมหลักท่ี 3 
เม.ย.-ส.ค.61 
ก ากับติดตาม สรุป
และรายงานผล 
 

รวมงบประมาณ 379,000 บาท สามารถน าเอา
ทักษะทางด้าน
กีฬาไปใช้ใน
การด ารงชีวิต
ประจ าวันได ้

ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถี
ประชาธิปไตย ความสามัคคี
สมานฉันท์ สันติวิธีต่อต้านการ
ทุจริตคอรัปช่ัน และยึดมั่นใน
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ (เพื่อ

อะไร) 
เป้าหมาย 

(ใคร...เท่าไร...) 
กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 

วดป.ที่
ด าเนิน
การ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
สนองจุดเน้นนโยบาย 

สพฐ. 
ผู้รับผิด 
ชอบ 

5 การประชุม
เชิงปฏิบัติการ
รายงานผล
การเรยีนด้วย
โปรแกรม
ระบบ
สารสนเทศ
สถานศึกษา 
(school MIS) 

 

1.เพื่อเสรมิสรา้ง
ความรู้ความเข้าใจ
ให้กับครูด้านการวัด
ประเมินผล
การศึกษา 
2. เพื่อฝึกปฏิบัติการ
กรอกข้อมูลผลการ
เรียนด้วยโปรแกรม
ระบบสารสนเทศ
สถานศึกษา 

 

เชิงปริมาณ        
ครูผูร้ับผดิชอบ
งานวัดผลและงาน
ทะเบียนกลุม่
เครือข่ายละ  2 
คน รวม 34 คน          
เชิงคุณภาพ      
ร้อยละของ
ครูผูส้อนที่เข้ารับ
การอบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจด้าน
การวัดประเมินผล
การศึกษาร้อยละ
ของครูที่มีความรู้ 
ความสามารถใน
การใช้โปรแกรม
ระบบสารสนเทศ
สถานศึกษา 

1.ประชุมคณะท างานและ
วิทยากรประจ ากลุม่
มีนาคม 2561   2.
ด าเนินการอบรมมีนาคม-
เมษายน 2561                   
3.สรุปและประเมินผลการ
อบรมพฤษภาคม-
มิถุนายน 2561 

กิจกรรมที่ 1 ประชุม
คณะท างานและวิทยากรประจ า
กลุ่ม                               
1. ค่าอาหารว่าง/อาหารกลางวัน 
10 คน ๆ ละ 150 บาท 1 วัน             
รวม 1,500 บาท                                        
2. ค่าพาหนะคณะท างาน 10
คนๆละ150 บาท 1 วัน รวม 
1,500 บาท                     
กิจกรรมที่ 2 ด าเนินการอบรม       
1. ค่าอาหารว่าง/อาหารกลางวัน 
45 คน ๆ ละ 150 บาท 1 วัน             
รวม 6,750 บาท                                      
กิจกรรมที่ 3  สรุปและ
ประเมินผลการอบรม             
- ค่าวัสด ุรวม 110 บาท            
ของบประมาณ  8,390 บาท 

 

8,390 1มี.ค.-
30
ก.ย.
61 

ครูด้านการวัดผล/
ครูงานทะเบียน
โรงเรียน สามารถ
ปฏิบัติงานในด้าน
การวัดและ
ประเมินผล  
การเรยีนรู้ และการ
จัดท าหลักฐาน
การศึกษาได้อย่าง
ถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ข้อ 1 
เสรมิสร้างความ
เข้มแข็งในการพัฒนา
ผู้เรยีนอย่างมีคณุภาพ 
ด้วยการปรับ หลักสูตร  
การและประเมินผล  
แนวทางที่ 1.3 พัฒนา
ระบบการวดัและ
ประเมินผลทุกระดับ
ให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานน าไปสู่การ
พัฒนาผู้เรียนเต็ม
ศักยภาพ ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ ข้อ 5 
ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษามีระบบ
การวัดและประเมินผล
ที่มีคุณภาพและ
มาตรฐาน 

 

นาง        
วันเพ็ญ  
จันทร์จิต
วิริยะ 
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ (เพื่อ

อะไร) 
เป้าหมาย 

(ใคร...เท่าไร...) 
กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 

วดป.ที่
ด าเนิน
การ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
สนองจุดเน้นนโยบาย 

สพฐ. 
ผู้รับผิด 
ชอบ 

6 พัฒนาแบบฝึก
ทักษะการคิด
เลขเร็วแบบ
อินเดีย (เวท
คณิต) 

เพื่อให้ครู
คณิตศาสตร์มีความรู้ 
ความเข้าใจเรื่อง
เทคนิคการคิดเลข
เร็วแบบอินเดยี      
(เวทคณิต)  
2.เพื่อให้ครู
คณิตศาสตร์สามารถ
จัดท าแบบฝึกทักษะ
การคิดเลขเร็วแบบ
อินเดียได ้
 

เชิงปริมาณ 
ครูคณติศาสตร์
จ านวน 75 คน มี
ความรู้ ความ
เข้าใจเทคนิคการ
คิดเลขเร็วแบบ
อินเดีย  
(เวทคณิต) และ
สามารถน าไปใช้
จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้กับ
นักเรียนได ้
ครูคณติศาสตร์
จ านวน 75 คน 
สามารถจัดท า
แบบฝึกทักษะการ
คิดเลขเร็วแบบ
อินเดีย  
(เวทคณิต) และ
น าไปใช้จัด
กิจกรรมส่งเสริม
การคิดเลขเร็ว

กิจกรรมที่ 1 จัดท าแบบ
ฝึกทักษะการคดิเลขเร็ว
แบบอินเดีย(เวทคณิต)         
1.สร้างทีมวิทยากรเทคนิค
การคิดเลขเร็วแบบอินเดีย 
(เวทคณิต) และวิธีการ
จัดท าแบบฝึกทักษะ 
มกราคม  2561.ประชุม
ปฏิบัติการสรา้งความรู้ 
ความเข้าใจเทคนิคการคิด
เลขเร็วแบบอินเดีย(เวท
คณิต) ให้กับครู
คณิตศาสตร์ จ านวน 75 
คน และจัดท าแบบฝึก
ทักษะการคิดเลขเร็วแบบ
อินเดีย (เวทคณติ)
มกราคม 2561                    
3.เผยแพร่แบบฝึกทักษะ
การคิดเลขเร็วแบบอินเดีย 
(เวทคณิต)  ให้ครู
คณิตศาสตร์ของทุก
โรงเรียนในสังกัดได้

กิจกรรมที่ 1 การน าเทคนคิการ
คิดเลขเร็วแบบอินเดีย ( เวท
คณิต) ไปใช้ในสถานศึกษา              
1.1. ประชุมวิทยากร  จ านวน 6  
คน ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม  จ านวน 6 
คนๆละ 150 บาท จ านวน 2 วัน 
เป็นเงิน 1,800 บาท 
1.2. ประชุมปฏิบัติการครู
คณิตศาสตร์จัดท าแบบฝึกการ
คิดเลขเร็วแบบอินเดีย               
(เวทคณิต )    
1.2.1.ค่าอาหารกลางวัน  
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
จ านวน  75 คน ๆ ละ 150  
บาท  จ านวน 2 วัน เป็นเงิน 
22,500 บาท 
1.2.2. วิทยากร  จ านวน  6 คน 
คนละ  600  บาท จ านวน 1 วัน 
เป็นเงิน  3,600 บาท 
1.3.วิทยากรการประชุม
ปฏิบัติการตรวจสอบความ

29,360 4 
ม.ค.-
31 
มีค.61 

1.ครูสามารถจัด
กิจกรรมฝึกทักษะ
การคิดเลขเร็วได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.นักเรียนมี
ความสามารถในการ
คิดเลขเร็วและ
น าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้
อย่างคล่องแคล่ว
และรวดเร็ว 
 

นโยบายส าคัญของ
กระทรวงศึกษาธิการ  
ด้านการพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพคน 
(/) นโยบายและ
จุดเน้น สพฐ. ด้านการ
ท่องสูตรคณู คณติคิด
เร็ว 
(/)  ยุทธศาสตร์ที่  2  
ด้านการผลติ พัฒนา
ก าลังคนและสรา้ง
ความสามารถในการ
แข่งขัน  หัวข้อย่อยที่ 
2 พัฒนาคุณภาพ
กระบวนการเรียนรู ้ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
ข้อ 9  ผู้เรียนช้ัน ป.3  
มีผลการทดสอบ
คะแนนความสามารถ
พื้นฐานระดับชาติ 
(NT) ด้านภาษา  ด้าน
ค านวณและด้าน

น.ส.
สุรางค์       
ชูสิงห์ 
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ (เพื่อ

อะไร) 
เป้าหมาย 

(ใคร...เท่าไร...) 
กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 

วดป.ที่
ด าเนิน
การ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
สนองจุดเน้นนโยบาย 

สพฐ. 
ผู้รับผิด 
ชอบ 

ให้กับนักเรียน 
เชิงคุณภาพ  
ครูคณติศาสตรม์ี
ความสามารถใน
การจัดกิจกรรมฝึก
ทักษะการคิดเลข
เร็วให้กับนักเรยีน
ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 
 

น าไปใช้ฝึกทักษะให้กับ
นักเรียน กุมภาพันธ์ –
มีนาคม  2561 
กิจกรรมที่ 2  นิเทศ 
ติดตามผลการน าแบบฝึก
ทักษะ 
การคิดเลขเร็วแบบอินเดีย 
(เวทคณิต) 
ไปใช้ในสถานศึกษา
พฤษภาคม – กรกฎาคม  
2561 

ถูกต้อง ความเป็นระบบของ
แบบฝึกทักษะการคดิเลขเร็ว
แบบอินเดีย (เวทคณิต) 
ค่าท างานนอกเวลา  จ านวน 6 
คน  จ านวน 3 วัน ๆ ละ 200 
บาท เป็นเงิน 3,500 บาท 
2. จัดท ารายงานผลการ
พัฒนาการทักษะการคดิเลขเร็ว
และการคิดเลขในใจ 
ขอใช้งบประมาณ 29,360 บาท 

เหตุผลตั้งแตร่้อยละ 
50 ขึ้นไปมีจ านวน
เพิ่มขึ้นจากปี
การศึกษาท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อ 10  ผู้เรียนช้ัน ป 
.6 , ช้ัน ม.3 มีคะแนน
สอบ O – net  ตั้งแต่
ร้อยละ 50  ขึ้นไป   
ในแต่ละกลุ่มสาระ        
มีจ านวนเพิ่มขึ้นจากปี
การศึกษาท่ีผ่านมา           
(/) มาตรฐาน
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา  
มาตรฐานที่ 3  ผลการ
บริหารและการจัด
การศึกษาของ
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา  ตัวบ่งช้ีที่  
4  ผู้เรียนมีคณุภาพ
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ (เพื่อ

อะไร) 
เป้าหมาย 

(ใคร...เท่าไร...) 
กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 

วดป.ที่
ด าเนิน
การ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
สนองจุดเน้นนโยบาย 

สพฐ. 
ผู้รับผิด 
ชอบ 

ตามจุดเน้นและ
สมรรถนะส าคัญตาม
หลักสตูรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 

7 พัฒนา
สมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้
ด้านทักษะการ
สื่อสาร
ภาษาอังกฤษ
ของครูผู้สอน4
ภาษาอังกฤษ 
ช้ัน
ประถมศึกษา
ปีท่ี 3 

1) เพื่อพัฒนา
สมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้ด้าน
ทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษของ
ครูผูส้อน
ภาษาอังกฤษ                       
ช้ัน ป.3               
2) เพื่อพัฒนา
นักเรียนช้ัน ป.3 ให้
มีความรู้ 
ความสามารถและ
ทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ
เบื้องต้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตาม

เชิงปริมาณ          
1. ครูผู้สอน      
ร้อยละ 80 มี
สมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้ด้าน
ทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ ตาม
มาตรฐานที่
ก าหนด                     
2. นักเรียนช้ัน      
ป.3 ร้อยละ 80 มี
ทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษตาม
มาตรฐานที่
ก าหนด              
เชิงคุณภาพ          
ครูผูส้อนไดร้ับการ

1.วางแผนการด าเนินงาน 
(Plan) พฤษภาคม  2561
สพป.นครสวรรค์ เขต 1 
แจ้งประกาศมาตรฐาน
ทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเบื้องต้นของ
นักเรียนช้ัน ป.3                     
2. ด าเนินการ (Do) 
พฤษภาคม-มิถุนายน 
2561                       
2.1.พัฒนารูปแบบนิเทศ
การพัฒนาครผูู้สอน
ภาษาอังกฤษช้ัน ป.3                  
2.2.จัดท าเครื่องมือ
ประเมินทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
ส าหรับนักเรียนช้ัน ป.3 

1.วางแผนการด าเนินงาน 
(Plan) สพป.นครสวรรค์ เขต  1                   
แจ้งประกาศมาตรฐานทักษะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้น
ของนักเรียนช้ัน ป.3                  
2.ด าเนินการ (Do)                                     
1.ด าเนินการนเิทศการพัฒนา
ครูผูส้อนภาษาอังกฤษ              
ช้ัน ป.3 จ านวน 160 คน                                       
-ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม จ านวน 160 คนๆ
ละ 150 บาท เป็นเงิน 24,000 
บาท -ค่าชดเชยน้ ามัน จ านวน 
2,000 บาท .2.จัดท าเครื่องมือ
ประเมินทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเบื้องต้นส าหรบั
นักเรียนช้ัน ป.3                                         

29,360 1พ.ค.-
30
ก.ย.
61 

1.ครูผูส้อน
ภาษาอังกฤษช้ัน    
ป.3 ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้ด้าน
ทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ        
2. นักเรียนมี
ความสามารถดา้น
ทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษตาม
มาตรฐานที่ก าหนด            
3.ผู้เรียนมีคณุภาพ
ตามจุดเน้นและ
สมรรถนะส าคัญตาม
หลักสตูรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

(/) นโยบายส าคัญของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
ด้านการผลติ พัฒนา
ก าลังคนและสรา้ง
ความสามารถในการ
แข่งขัน (/) นโยบาย
สพฐ.ที่ 2 ด้านการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรยีน
และส่งเสรมิการจดั
การศึกษาเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการ
แข่งขัน(/) ยุทธศาสตร์
ที่ 2 พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรยีนและส่งเสริม
การจัดการศึกษาเพื่อ
สร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน (/) 
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ (เพื่อ

อะไร) 
เป้าหมาย 

(ใคร...เท่าไร...) 
กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 

วดป.ที่
ด าเนิน
การ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
สนองจุดเน้นนโยบาย 

สพฐ. 
ผู้รับผิด 
ชอบ 

มาตรฐานที่ก าหนด   

 

พัฒนาสมรรถนะ
การจัดการเรยีนรู้
และนักเรียนช้ัน    
ป.3  ได้รับการ
พัฒนาทักษะการ
สื่อสาร
ภาษาอังกฤษตาม
มาตรฐานที่
ก าหนด  

 

 

กรกฎาคม 2561        
2.3 ด าเนินการประเมิน
ทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
ส าหรับนักเรียนช้ัน ป.3 
ตามมาตรฐานท่ีก าหนด
กันยายน 2561                     
3.สรุปและประเมินผล 
(Check) ประเมิน
ประสิทธิภาพและความพึง
พอใจของการประเมิน 
ทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
ส าหรับนักเรียน ช้ัน ป.3 
ตามมาตรฐานท่ีก าหนด
กันยายน 2561                  
4.น าผลการประเมินไป
ปรับปรุง (Act) จัดท า
รายงานสรุปผลการจดัการ
ด าเนินงานพัฒนาและวาง
แผนการพัฒนาครูผูส้อน
ในโรงเรียนทีไ่ม่ผา่นตาม

-ค่าอาหารอาหารว่างและ
เครื่องดื่มของคณะท างาน
จ านวน 5 คนๆละ 150 บาท 
จ านวน 4 วัน เป็นเงิน 3,000 
บาท  3. โรงเรียนด าเนินการ
ประเมินทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเบื้องต้นส าหรบั
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
ตามมาตรฐานท่ีก าหนด                      
3. สรุปและประเมินผล (Check) 
ประเมินประสิทธิภาพและความ
พึงพอใจ ของการนิเทศครูผูส้อน
และพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเบื้องต้นส าหรบั
นักเรียนช้ัน ป.3  ตามมาตรฐาน
ที่ก าหนด (ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่า
พาหนะของผู้นิเทศ จ านวน 12 
คนๆละ 500 บาท  เป็นเงิน 
6,000 บาท 4. น าผลการ
ประเมินไปปรับปรุง (Act)  
จัดท ารายงานสรุปผลการจัดการ
ด าเนินงานการพัฒนา 

พุทธศักราช 2551 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อ 3 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เรยีนผ่านเกณฑ์การ
ประเมินทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ  
(/ ) มาตรฐาน
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา มาตรฐานที่ 
2 การบริหารและการ
จัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ ตัวบ่งช้ี
ที่ 1 การบริหารงาน
ด้านวิชาการ 
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ (เพื่อ

อะไร) 
เป้าหมาย 

(ใคร...เท่าไร...) 
กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 

วดป.ที่
ด าเนิน
การ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
สนองจุดเน้นนโยบาย 

สพฐ. 
ผู้รับผิด 
ชอบ 

เกณฑ์มาตรฐานกันยายน 
2561 

ของบประมาณ 29,360 บาท 

8 การพัฒนาชุด
กิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้
แบบใฝ่รู้
(Active 
Learning) 
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
คณิตศาสตร์ 
สาระพีชคณิต 

1.เพื่อสร้างชุด
กิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรูค้ณติศาสตร์
แบบใฝ่รู้ (Active 
Learning)          
2.เพื่อพัฒนาชุด
กิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรูค้ณติศาสตร์
แบบใฝ่รู้ (Active 
Learning)              
3. เพื่อให้ครูผู้สอน
คณิตศาสตร์สามารถ
การจัดการเรยีนรู้
แบบใฝ่รู้ (Active 
Learning) 
สอดคล้องกับ
ธรรมชาติวิชา

เชิงปริมาณ 
ครูผูส้อน
คณิตศาสตร์ชั้นป.
3 2 กลุ่มเครือข่าย
เมือง 1และเมือง5 
ห้องเรียนละ1คน 
รวม 20 คนร้อย
ละ 80 ของ
โรงเรียน
กลุ่มเป้าหมายที่มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ 
ช้ัน ป.3 สูงขึ้น              
เชิงคุณภาพ          
1.ชุดกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์แบบ
ใฝ่รู(้Active 

1.ศึกษาสภาพปัญหาการ
จัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์มีนาคม 2561           
2.สร้างชุดกิจกรรมการ
เรียนรูฯ้มีนาคม-เมษายน 
2561                       
3.พัฒนาชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้พฤษภาคม-
มิถุนายน 2561           
4.การน าชุดกิจกรรมการ
เรียนรูไ้ปใช้กรกฎาคม-
สิงหาคม 2561                           
5.นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล กรกฎาคม-
สิงหาคม 2561                    
6.สรุปรายงานการ
ด าเนินงานกันยายน 2561 

กิจกรรมที1่การศึกษาสภาพ
ปัญหาฯ                                        
1. ค่าอาหารว่าง/อาหารกลางวัน 
10 คนๆละ150 บาท 1 วัน เป็น
เงิน 1,500 บาท                                
2. ค่าพาหนะคณะท างาน 10 
คนๆละ150 บาท1วัน เป็นเงิน 
1,500 บ.                                      
กิจกรรมที่ 2 สรา้งชุดกิจกรรม
การเรยีนรู้ฯ                                 
1 ค่าอาหารว่าง/อาหารกลางวัน 
10 คน ๆ ละ 150 บาท 5 วัน  
เป็นเงิน 7,500 บาท                              
2.ค่าพาหนะคณะท างาน 10
คนๆละ150 บาท 2 วัน เป็นเงิน 
3,000 บาท                                     
3.ค่าวัสดุ  เป็นเงิน 2,000 บาท  
กิจกรรมที่ 3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้
พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู/้

33,560 1มี.ค.-
30
ก.ย.
61 

1.โรงเรียนในสังกัดมี
แนวทางจัดกิจกรรม
การเรยีนรู้แบบใฝรู่้ 
(Active Learning)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ได2้.ครู
มีความมั่นใจในการ
จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบใฝ่รู้ 
(Active Learning)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ได3้.
ผู้เรยีนไดร้ับการ
พัฒนาด้าน
คณิตศาสตร์อย่างมี
คุณภาพ และมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงขึ้น 

 

(/)  นโยบาย สพฐ. ที่ 
2 ด้านการผลิต 
พัฒนาก าลังคนและ
สร้างความสามารถใน
การแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ข้อ 2 
ด้านการพัฒนา
คุณภาพกระบวนการ
เรียนรู ้          (/ )  
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อ 11 ร้อยละ 70 
ของผู้เรียนมีทักษะการ
คิดวิเคราะห์คดิ
แก้ปัญหาและคิด
สร้างสรรคจ์ากการ
เรียนรูผ้่านกิจกรรม
การปฏิบัตจิริง 
(Active Learning)  

 

นางวัน
เพ็ญ 
จันทร์จิตร
วิริยะ 
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ (เพื่อ

อะไร) 
เป้าหมาย 

(ใคร...เท่าไร...) 
กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 

วดป.ที่
ด าเนิน
การ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
สนองจุดเน้นนโยบาย 

สพฐ. 
ผู้รับผิด 
ชอบ 

คณิตศาสตร์ได ้

 

Learning) มี
คุณภาพ             
2.ครูผูส้อน
คณิตศาสตร์
สามารถจัดการ
เรียนรู้แบบใฝ่รู้ 
(Active 
Learning) กลุ่ม
สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

น าเสนอผลงาน                        
1. ค่าอาหารว่าง/อาหารกลางวัน 
20 คนๆละ150 บาท 2 วัน   
เป็นเงิน 6,000 บาท                                
2 ค่าพาหนะคณะท างาน 20
คนๆละ150 บาท 2 วัน  เป็น
เงิน 6,000 บาท                             
กิจกรรมที่ 4  การน าชุดกิจกรรม
การเรยีนรู้ไปใช้                         
1.จัดท าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ 
จ านวน 50 เลม่ๆละ 90 บาท       
เป็นเงิน 4,500 บาท               
กิจกรรมที่ 5  นิเทศ ติดตาม 
และประเมินผล                               
1. ค่าพาหนะ 4  คน ๆ ละ 200 
บาท  5 วัน  เป็นเงิน 4,000 
บาท กิจกรรมที่ 6  สรุปรายงาน
การด าเนินงาน                              
1. ค่าอาหารว่าง/อาหารกลางวัน 
5 คนๆละ150 บาท 2 วัน เป็น
เงิน 1,500 บาท                           
2. ค่าพาหนะคณะท างาน 5 
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ (เพื่อ

อะไร) 
เป้าหมาย 

(ใคร...เท่าไร...) 
กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 

วดป.ที่
ด าเนิน
การ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
สนองจุดเน้นนโยบาย 

สพฐ. 
ผู้รับผิด 
ชอบ 

คนๆละ150 บาท 2 วัน เป็นเงิน 
1,500 บาท                                    
3. ค่าวัสดุ  เป็นเงิน 1,000 บาท  
ของบประมาณ 33,560 บาท                                                                                                           

9 การจัดท าคูม่ือ 
และแบบฝึก
ทักษะการอ่าน 
คิดวิเคราะห์ 
และเขียนสื่อ
ความ ตาม
แนวทางการ
ประเมินผล
นักเรียน
ร่วมกับ
นานาชาติ 
(PISA) ส าหรับ
นักเรียน         
ช้ัน ป.4 – 6  

1. เพื่อให้ครู
ภาษาไทย            
ช้ัน ป.4-6  มีความ
เข้าใจเรื่อง ทักษะ
การอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขยีน
สื่อความ ตาม
แนวทางการ
ประเมินผลนักเรยีน
ร่วมกับนานาชาติ 
(PISA) 
2. เพื่อให้ครู
ภาษาไทย มี
ความสามารถในการ
จัดท าแบบฝึกทักษะ
การอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขยีน

เชิงปริมาณ 
1) ครูแกนน า
ภาษาไทย ช้ัน        
ป.4-6 จ านวน  60 
คน มีความรู้ 
ความเข้าใจ และมี
ทักษะ  เรื่อง 
ทักษะการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และ
เขียนสื่อความ 
ตามแนวทางการ
ประเมินผล
นักเรียนร่วมกับ
นานาชาติ (PISA)  
และสามารถ
น าไปใช้ในการจัด
กิจกรรมการ

กิจกรรมที่ 1 จัดท า
แนวทาง พัฒนาทักษะการ
อ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียนสื่อความ ตาม
แนวทางการประเมินผล
นักเรียนร่วมกับนานาชาติ 
(PISA)  ช้ัน ป4-6  
1.สร้างทีมครูแกนน า
วิทยากรการอ่านตาม
แนวทาง PISA  และ
วิธีการจัดท าแบบฝึกทักษะ 
10ก.พ.61 
2.ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สร้างความรู้ ความเข้าใจ 
และทักษะการสรา้งแบบ
ฝึกทักษะการอ่านตาม
แนวทางPISA  จ านวน 70 

กิจกรรมที่ 1 จัดท าแนวทาง 
พัฒนาทักษะการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขยีนสื่อความ 
ตามแนวทางการประเมินผล
นักเรียนร่วมกับนานาชาติ 
(PISA)  ช้ัน ป 4-6 รายละเอียด 
ดังนี ้
1.ประชุมวิทยากรแกนน า  
จ านวน 15 คน 
1. ค่าอาหารกลางวัน และ
อาหารว่าง  คนละ 150 บาท/
วัน  จ านวน 2 วัน เป็นเงิน 
4,500 บาท 
2.ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ
การสร้างแบบฝึกทักษะการอ่าน
ตามแนวทางPISA  จ านวน 70 

41,950 1ก.พ.-
30
ก.ย.
61 

นักเรียนมีทักษะการ
อ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียนสื่อความ 
ตามแนวทางการ
ประเมินผลนักเรยีน
ร่วมกับนานาชาติ 
(PISA)  ซึ่งจะเป็น
เครื่องมือส าคญั ใน
การเรยีนรู้ตลอด
ชีวิต 
 

(/) นโยบาย สพฐ. ที่  
2  ด้านการพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน และ
ส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการ
แข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ข้อ  
2.2  ส่งเสริมสนับสนุน
ให้ผู้เรียนสามารถอ่าน
ออกเขียนได้ตามช่วง
วัย 
(/) จุดเน้นด้าน 
หลักสตูร และ
กระบวนการเรียนรู ้
(/) ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อ 7   ร้อยละ 100 

นาง
ศิริวรรณ 
ปัญญา
พรพิพัชญ์ 
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ (เพื่อ

อะไร) 
เป้าหมาย 

(ใคร...เท่าไร...) 
กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 

วดป.ที่
ด าเนิน
การ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
สนองจุดเน้นนโยบาย 

สพฐ. 
ผู้รับผิด 
ชอบ 

สื่อความ ตาม
แนวทางการ
ประเมินผลนักเรยีน
ร่วมกับนานาชาติ 
(PISA)  ส าหรับ
นักเรียนช้ัน ป.4-6 
 

เรียนรู้ ให้กับ
นักเรียนได ้
2) ครูแกนน า
ภาษาไทย             
ช้ัน ป.4-6 จ านวน  
70 คน สามารถ
จัดท าแบบฝึก 
ทักษะการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และ
เขียนสื่อความ 
ตามแนวทางการ
ประเมินผล
นักเรียนร่วมกับ
นานาชาติ (PISA)  
และสามารถ
น าไปใช้ในการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรู้ ให้กับ
นักเรียนได ้
3)  มีต้นฉบับ
แนวทางในการ
พัฒนาทักษะการ

คน  และจัดท าแบบฝึก
ทักษะการอ่านตาม
แนวทางPISA  ส าหรบัช้ัน 
ป.4 – 6 วันท่ี 10ก.พ.-10
มี.ค.61 
3.เผยแพร่  แนวทางการ
พัฒนา และแบบฝึกการ
อ่านตามแนวทาง PISA ให้
ครูภาษาไทย ของทุก
โรงเรียนในสังกัด ได้ใช้ใน
การพัฒนานักเรียน มี.ค.-
เม.ย.61    กิจกรรมที่ 2          
นิเทศติดตามการพัฒนา
ทักษะการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขยีนสื่อ
ความ ตามแนวทางการ
ประเมินผลนักเรยีน
ร่วมกับนานาชาติ (PISA)  
1.ด าเนินการนเิทศ 
ร่วมกับผู้บริหารโรงเรียน 
และศึกษานิเทศก์ประจ า
เครือข่าย30 พฤษภาคม – 

คน   
1) ค่าอาหารกลางวัน และ
อาหารว่าง คนละ 150 บาท/วัน 
2 วัน จ านวน 70 คน  เป็นเงิน 
21,000 บาท 
2) ค่าวิทยากร  จ านวน 3 คน  
คนละ 600 บาท/ช่ัวโมง เป็นเงิน 
12,500 บาท 
3) ค่าวัสดุอุปกรณ ์เป็นเงิน 
2,500 บาท 
3.วิทยากร ตรวจสอบความถูก
ต้อง และจัดท าคูม่ือ และแบบ
ฝึก ให้ถูกต้อง เพื่อจัดท าเป็น
ต้นฉบับเผยแพร ่
ค่าท างานนอกเวลา  จ านวน 15 
คน  วันหยุดวันละ 400 บาท  
จ านวน 2 วัน เป็นเงิน 12,000 
บาท  ของบประมาณ           
41,950 บาท 

ของผู้เรียน  มีทักษะ
การอ่าน การเขียน
ผ่านเกณฑ์ตาม ช่วงวัย 
(/) มาตรฐาน
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา 
มาตรฐานที่ 3  ผลการ
บริหาร และการจัด
การศึกษาของ
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่ 4  ผู้เรียนมี
คุณภาพตามจดุเน้น 
และสมรรถนะส าคัญ
ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551                                        
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ (เพื่อ

อะไร) 
เป้าหมาย 

(ใคร...เท่าไร...) 
กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 

วดป.ที่
ด าเนิน
การ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
สนองจุดเน้นนโยบาย 

สพฐ. 
ผู้รับผิด 
ชอบ 

อ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียนสื่อความ 
ตามแนวทางการ
ประเมินผล
นักเรียนร่วมกับ
นานาชาติ (PISA)  
ช้ัน ป.4-6 จ านวน 
1 ชุด              
เชิงคุณภาพ 
1.  ครูแกนน า
ภาษาไทย ช้ัน ป.4 
-6 มีความสามารถ
ในการพัฒนา
เผยแพร่ และเป็น
แกนน า ในการ
พัฒนาทักษะการ
อ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียนสื่อความ 
ตามแนวทางการ
ประเมินผล
นักเรียนร่วมกับ
นานาชาติ (PISA)  

30 สิงหาคม 2561 
2.ประเมินทักษะการอ่าน 
คิดวิเคราะห์ และเขยีนสื่อ
ความ ตามแนวทางการ
ประเมินผลนักเรยีน
ร่วมกับนานาชาติ (PISA)  
ช้ัน ป.4 – 6 ครั้งท่ี 1                         
30 มิถุนายน 2561 ครั้งท่ี 
2   30 สิงหาคม 2561 
3.สรุป และรายงานผล      
1-10 กันยายน  2561 
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ (เพื่อ

อะไร) 
เป้าหมาย 

(ใคร...เท่าไร...) 
กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 

วดป.ที่
ด าเนิน
การ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
สนองจุดเน้นนโยบาย 

สพฐ. 
ผู้รับผิด 
ชอบ 

ช้ัน ป.4 – 6 ใน
กลุ่มเครือข่ายของ
ตนได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
2.  ครูภาษาไทย            
ช้ัน ป.4 – 6  มี
ความสามารถใน
การจัดกิจกรรมใน
การพัฒนาทักษะ
การอ่าน คิด
วิเคราะห์ และ
เขียนสื่อความ 
ตามแนวทางการ
ประเมินผล
นักเรียนร่วมกับ
นานาชาติ (PISA)  
ช้ัน ป.4 – 6 อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
3.  สพป.
นครสวรรค์ เขต 1  
มีแนวทางการ
พัฒนาทักษะการ
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ (เพื่อ

อะไร) 
เป้าหมาย 

(ใคร...เท่าไร...) 
กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 

วดป.ที่
ด าเนิน
การ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
สนองจุดเน้นนโยบาย 

สพฐ. 
ผู้รับผิด 
ชอบ 

อ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียนสื่อความ 
ตามแนวทางการ
ประเมินผล
นักเรียนร่วมกับ
นานาชาติ (PISA)  
ช้ัน ป.4 – 6 ที่มี
ประสิทธิภาพ 

10 การพัฒนาครู
สุขศึกษาและ
พลศึกษาใน
การเสริมสร้าง
ทักษะการ
เคลื่อนไหว
ให้แก่นักเรียน
โรงเรียนขนาด
เล็ก 

1 เพื่อให้ครูผู้สอน
สุขศึกษาและ       
พลศึกษาในโรงเรียน
ขนาดเล็ก เข้าใจ
แนวทางในการ จัด
กิจกรรมเคลื่อนไหว
และ พลศึกษา
ส าหรับนักเรียนที่
สอดคล้องตาม
หลักการเรียนรู้
ทางการศึกษา     
ขั้นพื้นฐาน            
2. เพื่อให้ครูผู้สอน
สุขศึกษาและพล

เชิงปริมาณ1. 
ครูผูส้อนสุขศึกษา
และพลศึกษาใน
โรงเรียนขนาดเล็ก 
จ านวน 113
โรงเรียน             
เชิงคุณภาพ          
1.ครูผูส้อนสุข
ศึกษาและพล
ศึกษาในโรงเรียน
ขนาดเล็กได้
ตระหนักถึง
ความส าคญัของ
การสร้างเสริม

1.จัดอบรมเชิงปฏิบตัิ
ครูผูส้อนสุขศึกษาและพล
ศึกษาในโรงเรียนขนาด
เล็กเรื่องการสร้างเสริม
ทักษะการเคลื่อนไหว
ให้กับผู้เรยีน                  
2. นิเทศติดตามและสรปุ
รายงานผลนิเทศตดิตาม
ผลการด าเนินงาน           
สรุปรายงานผล สพฐ. 

1.จัดอมรมเชิงปฏิบัติครูผูส้อน
สุขศึกษาและพลศึกษาใน
โรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 113 
โรงเรียนค่าอาหารกลางวันและ
อาหารว่างและเครื่องดืม่ ครูและ
บุคลากร 130  คน ละ ๆ 150 
บาท 2 วันเป็นเงิน 39,000 บาท                               
2. ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน 
1,800 บาท                             
3. นิเทศ ติดตามผล และ
รายงานผล 1,150 บาท          
รวมงบประมาณ 41,950 บาท 

41,950 1 
เมย.-
31 
ส.ค.
61 

1.ครูผูส้อนสุขศึกษา
และพลศึกษาใน
โรงเรียนขนาดเล็ก
เข้าใจแนวทางใน
การจัดกิจกรรม
เคลื่อนไหวและพล
ศึกษาส าหรับ
นักเรียนท่ีสอดคล้อง
ตามหลักการเรียนรู้
ทางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 
2. ครูผู้สอนสุขศึกษา
และพลศึกษาใน
โรงเรียนขนาดเล็กรู้

(/) นโยบายที่ 2 ด้าน
การพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรยีนและส่งเสริม
การจัดการศึกษาเพื่อ
สร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน              
(/) ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาคุณภาพผู้เรยีน
และส่งเสรมิการจดั
การศึกษาเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการ
แข่งขัน                       
(/) สนองกลยุทธ์ ที่ 2  
พัฒนาคุณภาพ

นาย
สมหมาย 
ลอดชะ 
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ (เพื่อ

อะไร) 
เป้าหมาย 

(ใคร...เท่าไร...) 
กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 

วดป.ที่
ด าเนิน
การ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
สนองจุดเน้นนโยบาย 

สพฐ. 
ผู้รับผิด 
ชอบ 

ศึกษาในโรงเรียน
ขนาดเล็กรู้เทคนิค
ส าคัญในการจัด
กิจกรรมเคลื่อนไหว
และพลศึกษาส าหรับ 
นักเรียน 

ทักษะการ
เคลื่อนไหวให้กับ
ผู้เรยีนตาม
บทบาทหน้าท่ีของ
ครูผูส้อนสุขศึกษา
และพลศึกษาได ้

เทคนิคส าคัญในการ
จัดกิจกรรม
เคลื่อนไหวและพล
ศึกษาส าหรับ
นักเรียน 
 
 

กระบวนการเรียนรู ้

 

11 การพัฒนา
และส่งเสรมิ
การใช้
หลักสตูร
สถานศึกษา
และกรอบ
สาระท้องถิ่น   
เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพ
ในการจัดการ
เรียนรู้                                                                         

1. เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการปรับ
หลักสตูรของ
สถานศึกษาและ
กรอบสาระท้องถิ่น
ตามแนวทางปฏิรูป
การศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 
2.เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการ
สอนของครูเกี่ยวกับ
สมรรถนะผู้เรยีนสู่
มาตรฐานสากลตาม

เชิงปริมาณ 
1) พัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการปรับ
หลักสตูรของ
สถานศึกษาและ
กรอบสาระ
ท้องถิ่นโรงเรียนใน
สังกัด  จ านวน 
165 โรงเรียน                                     
2) ขยายผลการ
พัฒนาหลักสตูร
สถานศึกษาและ
กรอบสาระ
ท้องถิ่นเชื่อมโยง

กิจกรรม การพัฒนา
โครงสร้างหลักสูตร
สถานศึกษาและกรอบ
สาระท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับบริบทความต้องการ
ของสถานศึกษา                              
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. วางแผนการด าเนินงาน 
(Plan) 
ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงาน วิเคราะห์
สภาพปัจจุบันปญัหาและ
ความต้องการในการจดัท า 
โครงสร้างหลักสูตร
สถานศึกษาและการ

กิจกรรมการพัฒนาโครงสร้าง
หลักสตูรสถานศึกษาและกรอบ
สาระท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
บริบทความต้องการของ
สถานศึกษา 
ค่าใช้จ่าย 
2.1 ค่าอาหารว่างและอาหาร
กลางวันผู้ด าเนินการและ
ผู้เข้าร่วมการสัมมนา จ านวน  
165   คน คนละ 150 บ./วัน 
รวม 1 วัน                                            
เป็นเงิน 24,750 บาท 
2.2 ค่าจัดท าเอกสาร
ประกอบการสัมมนา จ านวน 
180 เล่มๆละ 45 บาท เป็นเงิน 

41,950 1ต.ค.
60-30
ก.ย.
61 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนวทางปฎิบัติ
เกี่ยวกับการบูรณา
การสาระท้องถิ่นกับ
การจัดการเวลา
เรียนของ
สถานศึกษาตาม
หลักสตูรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551
และปฏิบตัิเกี่ยวกับ
สมรรถนะผู้เรยีนสู่
มาตรฐาน 
สากล  เกิด
ประสิทธิผลแกเ่ด็ก

(/ ) กระทรวงศึกษา 
ธิการ ด้านการพัฒนา
และเสรมิสร้าง
ศักยภาพคน       
(/)  นโยบาย สพฐ. ที่ 
3 ด้าน การพัฒนา
ศักยภาพคนทุกช่วงวัย
และการสรา้งสังคม
แห่งการเรียนรู้                            
(/) จุดเน้น ด้าน การ
พัฒนาและเสริมสรา้ง
ศักยภาพคน          
 (/)  ยุทธศาสตร์ที่ 2  
พัฒนาคุณภาพผู้เรยีน
และส่งเสรมิการจดั

นาง        
ยมนพร 
เอกปัชชา 
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ (เพื่อ

อะไร) 
เป้าหมาย 

(ใคร...เท่าไร...) 
กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 

วดป.ที่
ด าเนิน
การ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
สนองจุดเน้นนโยบาย 

สพฐ. 
ผู้รับผิด 
ชอบ 

หลักสตูรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 
3.เพื่อส่งเสรมิให้ครู
บูรณาการสาระ
ท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับบริบทและเอื้อต่อ
การปรับเปลี่ยน  
การจัดการเรยีนรู้ที่
ผู้เรยีนเป็นผูร้ับ
ความรู ้
 

กับหลักสตูรและ
เวลาเรียนให้กับครู
วิชาการโรงเรยีน
ทุกคน จ านวน 
165 คน                   
3) นิเทศติดตาม
ผลแบบมีส่วนร่วม
โรงเรียนเครือข่าย
ทุกเครือข่ายใน
สังกัด   ภาคเรยีน
ละ 1 ครั้ง/
โรงเรียน                  
เชิงคุณภาพ 
1) โรงเรียนใน
สังกัดทุกโรงเรียน 
มีการบรหิาร
จัดการปรับ
หลักสตูร
กระบวนการ
เรียนรู้ของ
สถานศึกษาตาม
แนวทางปฏิรูป

จัดการเรียนรู้และร่วมวาง
แผนการพัฒนา พ.ย.- ธ.ค.  
2560 
2. ด าเนินการ (Do) เม.ย. 
– ก.ย. 2561 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ครูผูส้อนโรงเรียนในสังกัด 
จ านวน 5  อ าเภอ ในการ
จัดท าโครงสร้างหลักสตูร
สถานศึกษาและฝึก
ออกแบบการจัดการ
เรียนรู ้
3.  สรุปและประเมินผล 
(Check)                                   
นิเทศติดตามผลการ
ด าเนินงานการจดัท า
โครงสร้างหลักสูตร
สถานศึกษาและการ
จัดการเรียนรู ้
4.น าผลการประเมินไป
ปรับปรุง (Act) ศึกษา
ปัญหารายบุคคลจากการ

8,100 บาท 
2.3 ค่าจัดท าเอกสารกรอบสาระ
ท้องถิ่นของส านักงานเขตพื้นท่ี
ให้สถานศึกษา 180 เล่มๆ ละ 
90  บาท  เป็นเงิน 16,200 บาท  
2.4 ค่าจัดท าสรุปรายงาน 
โครงการจ านวน 20 เล่มๆ ละ  
47.50 บาท เป็นเงิน 950 บาท 
ของบประมาณ 41,950 บาท 

ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

การศึกษาเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการ
แข่งขัน   ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ ข้อท่ี 2 
ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษาจัดการ
เรียนรูส้อดคล้องหับ
หลักสตูรตามความ
จ าเป็นและความ
ต้องการของผู้เรียน 
ชุมชน ท้องถิ่นและ
สังคม            
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ (เพื่อ

อะไร) 
เป้าหมาย 

(ใคร...เท่าไร...) 
กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 

วดป.ที่
ด าเนิน
การ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
สนองจุดเน้นนโยบาย 

สพฐ. 
ผู้รับผิด 
ชอบ 

การศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 
และปฏิบตัิ
เกี่ยวกับสมรรถนะ
ผู้เรยีนสู่
มาตรฐานสากล
ตามหลักสูตร
แกนกลาง
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551       
2) โรงเรียนใน
สังกัดทุกโรงเรียน
บูรณาการสาระ
ท้องถิ่นในการ
จัดการเรียนรู้และ
พัฒนาสื่อ/
นวัตกรรมการจดั
กิจกรรมการ
เรียนรู้ทีส่อดคล้อง
กับบริบทและเอื้อ
ต่อการปรับเปลี่ยน

นิเทศติดตามและใช้ระบบ 
การ COACHING ในการ
ร่วมแก้ไขการจัดการ 
เรียนรู ้
5.  สรุปแนวทางการ
ปรับปรุงพัฒนาตาม
ประสิทธิผลของการปฏิบัต ิ
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ (เพื่อ

อะไร) 
เป้าหมาย 

(ใคร...เท่าไร...) 
กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 

วดป.ที่
ด าเนิน
การ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
สนองจุดเน้นนโยบาย 

สพฐ. 
ผู้รับผิด 
ชอบ 

การจัดการเรยีนรู้
ที่ผู้เรียนเป็นผูร้ับ
ความรู้  
3) โรงเรียน
เครือข่ายทุก
เครือข่ายในสังกัด   
ได้รับการนิเทศ
ติดตามประเมินผล
แบบมีส่วนร่วม 
และ น าแนวทาง
การประเมลิผลมา
ปรับปรุงพัฒนา
ตามประสิทธิผล
ของการปฏิบัต ิ

12 การยกระดับ
ห้องเรียน
คุณภาพระดับ
ปฐมวัย 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

1.เพื่อส่งเสรมิและ
สนับสนุนการจัด
การศึกษาปฐมวัยให้
มีคุณภาพตาม
หลักสตูรการศึกษา
ปฐมวัย     
2.เพื่อส่งเสรมิเด็ก
ปฐมวัยให้ไดร้ับการ

เชิงปริมาณ 
1)เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนให้
โรงเรียนทีเ่ปิด
สอนระดับปฐมวัย
มีคุณภาพในการ
จัดการศึกษา
ปฐมวัยตาม

1.จัดท าแผนนิเทศติดตาม
และยกระดับคณุภาพ
การศึกษา ก.พ.61 
2.ปรับปรุงคู่มือการ
ด าเนินงานการยกระดับ
ห้องเรียนคณุภาพระดับ
ปฐมวัย และคูม่ือการ
ประเมินคุณภาพภายใน

กิจกรรมที่ 1 จัดท าแผนนิเทศ
ติดตามและยกระดับคณุภาพ
การศึกษา เป็นเงิน 2,000 บาท
กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงคู่มือการ
ด าเนินงานการยกระดับ
ห้องเรียนคณุภาพระดับปฐมวัย 
และคู่มือการประเมินคณุภาพ
ภายในสถานศึกษา ระดับ

41,950 1ก.พ.-
30
ก.ย.
61 

1. สถานศึกษาน า
หลักสตูรระดับ
ปฐมวัยไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกดิ
ประสิทธิภาพ 
2. ผู้เรียนระดับก่อน
ประถมศึกษามี
พัฒนาการทางด้าน

(/) นโยบาย สพฐ.ท่ี 2 
ด้านการพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน และ
ส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพื่อสร้าง 
ขีดความสามารถใน
การแข่งขัน                      
ยุทธศาสตร์ที่ 2 .    

นาง
เสาวลักษ
ณ์ สร้อย
สวน 
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ (เพื่อ

อะไร) 
เป้าหมาย 

(ใคร...เท่าไร...) 
กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 

วดป.ที่
ด าเนิน
การ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
สนองจุดเน้นนโยบาย 

สพฐ. 
ผู้รับผิด 
ชอบ 

ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 
4 ด้าน ตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย3. 
เพื่อส่งเสริมให้ 
ผู้บริหารโรงเรียน 
และครปูฐมวัยมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย 
 

หลักสตูร
การศึกษาปฐมวัย 
2)เด็กปฐมวัยทุก
คน ในสังกัด
ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 1 
ได้รับการส่งเสรมิ
พัฒนาการทั้ง 4 
ด้าน ตรงตาม
สมรรถนะเด็ก
ปฐมวัยของ
หลักสตูร
การศึกษาปฐมวัย 
3)เพื่อส่งเสริมให้ 
ผู้บริหารโรงเรียน 
และครปูฐมวัยมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย  
 

สถานศึกษา ระดับปฐมวัย 
มี.ค.61 
3.ประชาสัมพันธ์ คู่มือการ
ประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ระดับปฐมวัย
และคู่มือการด าเนินงาน
การยกระดับห้องเรยีน
คุณภาพระดับปฐมวัย 
เม.ย.61 
4.โรงเรียนตอบแบบ
ประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ระดับปฐมวัย
(ประเมินตนเอง) และ
ส่งคืนส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 1 พ.ค.61                
5.จัดตั้งคณะกรรมการ
นิเทศ ติดตามการ
ด าเนินงานการยกระดับ
ห้องเรียนคณุภาพ ระดับ
ปฐมวัยและคัดเลือก
ห้องเรียนคณุภาพต้นแบบ

ปฐมวัย เป็นเงิน 2,000 บาท
กิจกรรมที่ 3 ประชาสัมพันธ์ 
คู่มือการประเมินคณุภาพภายใน
สถานศึกษา ระดับปฐมวัยและ
คู่มือการด าเนินงานการยกระดับ
ห้องเรียนคณุภาพระดับปฐมวัย
กิจกรรมที่ 4 โรงเรียนตอบแบบ
ประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาระดับปฐมวัย
(ประเมินตนเอง) และส่งคืน
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
กิจกรรมที่ 5 จัดตั้ง
คณะกรรมการนิเทศ ตดิตามการ
ด าเนินงาน การยกระดับ
ห้องเรียนคณุภาพ ระดับปฐมวัย
และคัดเลือกห้องเรียนคณุภาพ
ต้นแบบ                             
กิจกรรมที่ 6 นิเทศ ติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผล    
ภาคเรยีนที่ 1/2561              
กิจกรรมที่ 7 รายงานผลสรุปผล

ร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคม 
สติปัญญา และ
พร้อมเข้าสู่การเรียน
ในระดับที่สูงขึ้น 
3. โรงเรียนที่จดัการ
เรียนการสอนระดับ
ปฐมวัย ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษา
การประเมินคณุภาพ
ภายใน และได้
รับรองการประเมิน
คุณภาพภายนอก 
 

ข้อ 1. เสริมสร้างความ
เข้มแข็งในการพัฒนา
ผู้เรยีนอย่างมีคณุภาพ
ด้วยการปรับหลักสูตร
การวัดและประเมินผล
ที่เหมาะสม 
ข้อ 2. พัฒนาคุณภาพ
กระบวนการเรียนรู้            
(/) จุดเน้นด้าน ข้อ 1 
พัฒนาผู้เรียนระดับ
ก่อนประถมศึกษา ให้
มีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย อารมณ์จิตใจ 
สังคมและสติปัญญาให้
มีความพร้อมเข้าสู่การ
เรียนในระดับท่ีสูงขึ้น                         
(/) ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อ 1. ร้อยละ 100 
ของสถานศึกษาน า
หลักสตูรระดับปฐมวัย
และหลักสตูร
แกนกลางการศึกษา
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ (เพื่อ

อะไร) 
เป้าหมาย 

(ใคร...เท่าไร...) 
กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 

วดป.ที่
ด าเนิน
การ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
สนองจุดเน้นนโยบาย 

สพฐ. 
ผู้รับผิด 
ชอบ 

เชิงคุณภาพ         
1)เด็กปฐมวัย
ได้รับการส่งเสรมิ
พัฒนาการทั้ง 4 
ด้าน ตรงตาม
สมรรถนะหลัก
ของเด็กปฐมวัย
ตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย                     
2) ผู้บริหาร
โรงเรียน และครู
ปฐมวัย มีความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย      
3) โรงเรียนที่เปิด
สอนระดับปฐมวัย 
จัดการศึกษา
ปฐมวัยตาม
หลักสตูร
การศึกษาปฐมวัย 
 

นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผล ภาคเรียน
ที่ 1/2561 มิ.ย.61            
6.รายงานผลสรุปผลการ
ด าเนินงาน และจัดท า
ข้อมูลสารสนเทศของ  
มิ.ย.-ก.ค.61                 
7.โรงเรียนทุกโรงเรยีนใน
สังกัด ก.ย.61 

การด าเนินงาน และจัดท าข้อมลู
สารสนเทศของโรงเรียนทุก
โรงเรียนในสังกัด เป็นเงิน 900 
บาท  
รวมงบประมาณ 41,050 บาท                               

ขั้นพื้นฐานไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกดิ
ประสิทธิภาพ ข้อ 6. 
ร้อยละ 100 ของ
ผู้เรยีนระดับก่อน
ประถมศึกษามี
พัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคม สตปิัญญา และ
พร้อมเข้าสู่การเรียน
ในระดับที่สูงขึ้น 
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ (เพื่อ

อะไร) 
เป้าหมาย 

(ใคร...เท่าไร...) 
กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 

วดป.ที่
ด าเนิน
การ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
สนองจุดเน้นนโยบาย 

สพฐ. 
ผู้รับผิด 
ชอบ 

13 ส่งเสริมนิสยั
รักการอ่าน
และพัฒนา
ห้องสมุด 

1.เพื่อส่งเสรมิให้
นักเรียนมีนสิัยรัก
การอ่านและการ
ค้นคว้าหาความรู้
ด้วยตนเอง 
2.เพื่อบูรณาการการ
ส่งเสริมนิสยัรักการ
อ่านและการใช้
ห้องสมุดกับการ
จัดการเรียนการ
สอน 
3.เพื่อสร้างเครือข่าย
ห้องสมุดมีชีวิต
ภายในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
4.เพื่อพัฒนาระบบ
การสืบค้นห้องสมุด
อัตโนมัต ิ
 

เชิงปริมาณ 
1) ร้อยละ 100 
ของสถานศึกษา
จัดกิจกรรม
ส่งเสริมรักการ
อ่าน   
2) ร้อยละ 80 
ของครูบูรณาการ
การส่งเสริมรักการ
อ่านกับการจัดการ
เรียนการสอน 
3).ทุกกลุ่ม
โรงเรียนเครือข่าย
มีห้องสมุดมีชีวิต
ต้นแบบอย่างน้อย 
2 โรงเรียน      
เชิงคุณภาพ          
1) สถานศึกษาจดั
กิจกรรมส่งเสริม       
รักการอ่านได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ       

1.ประกวดกิจกรรม

ส่งเสริมการอ่านดีเด่น1 
ตค 60-30 กย61        
2.พัฒนาระบบสืบค้น

ห้องสมุดอัตโนมัต1ิตค
60-30 กย61 

กิจกรรมที่ 1 ประกวดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านดีเด่น เป็นเงิน  
32,950 บาท                     
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาระบบสืบค้น
ห้องสมุดอัตโนมัต ิเป็นเงิน  
9,000 บาท                       
รวมงบประมาณ 41,950 บาท 
 

41,950 1ต.ค.
60          
-30
ก.ย.
61 

1.สถานศึกษาจัด
กิจกรรมส่งเสริมรัก
การอ่านได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   
2.ผู้เรียนมีทักษะใน
การอ่าน  อ่าน
หนังสือเป็นนิสัย มี
ความสนใจการอ่าน
อย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ 
 

(⁄ ) นโยบาย สพฐ. ที่ 
2 ด้านการพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน และ
ส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพื่อสร้างขีด
ความสามารถทางการ
แข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ข้อ 2 
พัฒนาคุณภาพ
กระบวนการเรียนรู ้
(⁄ ) ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ ข้อ 8. 
ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษาจัด
กิจกรรมส่งเสริมรัก
การอ่าน       

นางเยาว
ลักษณ์  
ผาสุข 
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ (เพื่อ

อะไร) 
เป้าหมาย 

(ใคร...เท่าไร...) 
กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 

วดป.ที่
ด าเนิน
การ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
สนองจุดเน้นนโยบาย 

สพฐ. 
ผู้รับผิด 
ชอบ 

2) ครสูามารถ
บูรณาการการ
ส่งเสริมรักการ
อ่านกับการจัดการ
เรียนการสอนได ้            
3).ทุกกลุ่ม
โรงเรียนเครือข่าย
มีห้องสมุดมีชีวิต
ต้นแบบในการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
ร่วมกัน 

14 การยกระดับ
คุณภาพ
การศึกษาด้วย
รูปแบบศูนย์
การนิเทศ
การศึกษาท่ี
หลากหลาย 

เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
ด้วยรูปแบบศูนย์
นิเทศการศึกษาที่
หลากหลาย 

 

เชิงปริมาณ
สถำนศึกษำทุก
แห่งได้รับการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วย
รูปแบบศูนย์นิเทศ
การศึกษาท่ี
หลากหลาย        
เชิงคุณภาพ
สถำนศึกษำทุก

1.การยกระดับคณุภาพ
การศึกษาด้วยรูปแบบ
ศูนย์นิเทศการศึกษาที่ 1 
(1 ตค 60-30 กย 61)         
2.การยกระดับคณุภาพ
การศึกษาด้วยรูปแบบ
ศูนย์นิเทศการศึกษาที่ 2  
 (1 ตค 60-30 กย 61)         
3.การยกระดับคณุภาพ
การศึกษาด้วยรูปแบบ

กิจกรรม 1 การยกระดับ
คุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบ
ศูนย์นิเทศการศึกษาที่ 1 เป็น
เงิน 67,200 บาท  
กิจกรรม 2 การยกระดับ
คุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบ
ศูนย์นิเทศการศึกษาที่ 2 เป็น
เงิน 67,200 บาท 
กิจกรรม 3 การยกระดับ
คุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบ

201,360 1ต.ค.
60-30
ก.ย.
61 

1.สถานศึกษาทุก
แห่งได้รับการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
ด้วยรูปแบบศูนย์
นิเทศการศึกษาที่
หลากหลาย      2. 
สถานศึกษาทุกแห่ง
มีคุณภาพผู้เรียนท่ี
สูงและมีขดี
ความสามารถในการ

(⁄ ) นโยบาย สพฐ. ที่ 
2  ด้านการพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน                      
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ข้อที่ 
2  และ 3                               
แนวทางที่ 2.1-2.10 
และ 3.1-3.3                            
(⁄ ) ตัวช้ีวัด
ควำมส ำเร็จ ข้อ 1-20 
 

นายสุร
เดช น้อย
จันทร์ 
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ (เพื่อ

อะไร) 
เป้าหมาย 

(ใคร...เท่าไร...) 
กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 

วดป.ที่
ด าเนิน
การ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
สนองจุดเน้นนโยบาย 

สพฐ. 
ผู้รับผิด 
ชอบ 

แห่งมีคุณภำพ
ผู้เรยีนที่สูงและมี
ขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันที่สูง 

ศูนย์นิเทศการศึกษาที่ 3 
(1 ตค 60-30 กย 61) 

ศูนย์นิเทศการศึกษาที่ 3  
เป็นเงิน 66,960  บาท            
รวมงบประมาณ 201,360 บาท  

แข่งขันที่สูงยิ่ง 

15 การพัฒนาการ
จัดการเรียน
การสอนตาม
รูปแบบ 
Active 
Learning 

เพื่อการพัฒนาการ
จัดการเรียนการ
สอนตามรูปแบบ
Active Learning 
 

เชิงปริมาณ
สถำนศึกษำทุก
แห่งใช้รูปแบบการ
เรียนการสอนแบบ
Active Learning
ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา         
เชิงคุณภาพ
สถำนศึกษำ
สำมำรถจัดกำร
เรียนกำรสอนตำม
รูปแบบActive 
Learning 
 

1.การพัฒนาคู่มือการ
จัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning ของครู
ช้ัน ป.1-3 (1 ตค 60-30 

กย61)   2.การพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning ของครู
ช้ัน ป.1-3 (1ตค60-30กย

61)  3.การจัดการเรียน
การสอนแบบ Active 
Learningของครูชั้น ป.1-
3 (1ตค60-30กย61)           
4.การนิเทศติดตามการ
จัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning ของครู
ช้ัน ป.1-3 (1ตค60-30กย

61)     5.สรุปผลรายงาน
ผลการจัดการเรยีนการ

กิจกรรม 1 การพัฒนาคู่มือการ
จัดการเรียนการสอนแบบ
Active Learning ของครูชั้น 
ป.1-3  เป็นเงิน 42,000 บาท                 
กิจกรรม 2 การพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning ของครู         
ช้ัน ป.1-3 เป็นเงิน 210,000 
บาท                              
กิจกรรม 3 การจัดการเรียนการ
สอนแบบActive Learningของ
ครูชั้น ป.1-3  เป็นเงิน 33,600 
บาท กิจกรรม 4 การนิเทศ
ติดตามการจดัการเรียนการสอน
แบบ Active Learning ของครู
ช้ัน ป.1-3 เป็นเงิน 25,200 บาท
กิจกรรม 5 สรุปผลรายงานผล
การจัดการเรยีนการสอนแบบ

314,620 1ต.ค.
60-30
ก.ย.
61 

1.สถำนศึกษำทุก
แห่งจัดกำรเรียนกำร
สอนตำมรูปแบบ
Active Learnin 

2. ผู้เรียนเป็นผู้มี
บทบาทหลักในการ
เรียนรู้ของตนเอง 
และสร้างองค์ความรู้
ใหม่ 
(Constructivist) 
ด้วยตนเองได ้

 

(⁄ ) นโยบาย สพฐ.     
ที่ 2 ด้านการผลติ 
พัฒนาก าลังคนและ
สร้างความสามารถใน
การแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ข้อที่ 
2 พัฒนาคุณภาพ
กระบวนการเรียนรู้
แนวทางที่ 2.4 
ส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้ที่ใหผู้้เรยีนได้
เรียนรูผ้่านกิจกรรม
การปฏิบัตจิริง 
(Active Learning) 
เน้นทักษะ
กระบวนการใหเ้กิด
ทักษะการคิดวิเคราะห์
คิดแก้ปัญหา และคดิ

นาย 
สุรเดช 
น้อยจันทร ์
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ (เพื่อ

อะไร) 
เป้าหมาย 

(ใคร...เท่าไร...) 
กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 

วดป.ที่
ด าเนิน
การ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
สนองจุดเน้นนโยบาย 

สพฐ. 
ผู้รับผิด 
ชอบ 

สอนแบบActive 
Learningของครูชั้น ป.1-
3(1 ตค 60-30 กย 61) 

Active Learning ของครูชั้น 
ป.1-3 เป็นเงิน 3,820 บาท       
รวมงบประมาณ 314,620 บาท 

สร้างสรรค์ในทุกกลุม่
สาระการเรียนรู้ทั้งใน
และนอกห้องเรียน     
(⁄ ) ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ ข้อ 11 
ร้อยละ 70 ของผู้เรยีน
มีทักษะการคิด
วิเคราะห์ คดิแก้ปัญหา
และคิดสรา้งสรรค์จาก
การเรยีนรู้ผา่น
กิจกรรมปฏิบัติจริงฯ 
(Active Learning)  

16 งานศิลปหัตถ 
กรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 67 และ
งานศิลป        
หัตถกรรม 
ระดับเขต  
ครั้งท่ี 68 

1.เพื่อจัดเวที
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้
ให้นักเรียนได้แสดง
ความ 
สามารถ 
ด้านวิชาการ วิชาชีพ 
สุนทรียภาพดนตร-ี
นาฏศิลป ์
ศิลปะการแสดงและ

เชิงปริมาณ 
1.นักเรียน ครู 
และบุคลากร
ทางการศึกษาใน
สังกัด สพป.
นครสวรรค์ เขต 1 
ทุกคน เข้าร่วม
กิจกรรมการ
แข่งขันทาง

กิจกรรมงาน
ศิลปหัตถกรรม ครั้งท่ี 67 
1.ประชุมประธาน
เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนใน
สังกัดฯ เดือน กันยายน 
2560             
2.ประชุมผูดู้แลระบบ
ประจ าเครือข่าย เดือน
กันยายน 2560 

กิจกรรมงานศลิปหัตถกรรม    
ครั้งท่ี 67  งบประมาณ 
664,360 บาท 
1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 
ประชุมผูดู้แลระบบ เป็นเงิน 
2,765 บาท  2.ค่าอาหาร 
อาหารว่างและเครื่องดืม่ประชุม
กรรมการตัดสิน เป็นเงิน 
55,410 บาท 3.ค่าอาหาร 

958,010 1ต.ค.
60-28
ก.พ.
61 

1 สพป.นครสวรรค์ 
เขต 1 ได้ส่งเสรมิ 
ความรู้ ทักษะและ
ความสามารถ
นักเรียน ตลอดจน
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
รวมทั้งไดต้ัวแทน
ของ สพป.

(/) นโยบายส าคัญของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
(/) ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ด้านการพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีนและ
ส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการ
แข่งขัน ข้อท่ี 1 ให้เด็ก

นาง       
พัชรนันท์ 
ปานแดง 
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ (เพื่อ

อะไร) 
เป้าหมาย 

(ใคร...เท่าไร...) 
กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 

วดป.ที่
ด าเนิน
การ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
สนองจุดเน้นนโยบาย 

สพฐ. 
ผู้รับผิด 
ชอบ 

สิ่งประดิษฐ ์ใน
ระดับเครือข่าย 
ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
2. เพื่อจัดเวที
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้
และน าเสนอผลงาน
ของนักเรียน คร ู
ผู้บริหารและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาให้ปรากฏแก่
สาธารณชน 
 

วิชาการ 
2.นักเรียนใน
ระดับปฐมวัย ช้ัน 
ป.1-3 และช้ัน ม.
1-3 สังกัด สพป.
นครสวรรค์ เขต 1 
และ สังกัดอืน่ท่ี
ได้รับมอบหมาย
จาก สพฐ. ที่
ชนะเลิศการ
แข่งขันในกิจกรรม
ต่าง ๆ  เพื่อเป็น
ตัวแทน สพป.
นครสวรรค์ เขต 1 
เข้าร่วมแข่งขัน
ระดับภาคเหนือ
และระดับชาต ิ
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนใน
ระดับปฐมวัย ช้ัน 
ป.1 – 6 และช้ัน 
ม.1-3 ที่ชนะเลิศ

3.ประชุมคณะกรรมการ
ตัดสินงานศลิปหัตถกรรม
นักเรียน กันยายน 2560 
4. จัดการแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
5.ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับภาคเหนือ 
เดือนธันวาคม 2560 
6.ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาต ิ      
เดือนกุมภาพันธ์ 2561 
กิจกรรมงาน
ศิลปหัตถกรรม ครั้งท่ี 68 
1.ประชุมประธาน
เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนใน
สังกัดฯ เดือน กันยายน 
2561             
2.ประชุมผูดู้แลระบบ
ประจ าเครือข่าย เดือน

อาหารว่างและเครื่องดืม่ 
คณะกรรมการตดัสิน เป็นเงิน 
104,850 บาท  4.ค่าอาหาร 
อาหารว่างและเครื่องดืม่ 
คณะกรรมการสรุปผล เป็นเงิน 
4,500 บาท  5.ค่าตอบแทน
คณะกรรมการตดัสิน 
ระดับประถม เป็นเงิน 110,500 
บาท . .ค่าตอบแทน
คณะกรรมการตดัสิน ระดับ
มัธยม 98,300 บาท             
7.ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
สรุปและประมวลผล เป็นเงิน 
8,400 บาท 8..ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ จัดสถานท่ี เป็น
เงิน 6,300 บาท 9.ค่าตอบแทน
คณะกรรมการฝา่ยจัดอาหาร 
เป็นเงิน 8,400 บาท 10.ค่าถ่าย
เอกสาร เป็นเงิน 16,061 บาท                           
11.ค่าป้ายไวนิล เป็นเงิน 
12,420 บาท 12.ค่าวัสดุ 
31,944 บาท13.ค่าจ้างเหมา

นครสวรรค์ เขต 1 
เข้าร่วมงาน
ศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ภาคเหนือ 
ครั้งท่ี 67 และ
ระดับชาต ิ
2. สพป.นครสวรรค์    
เขต 1 ส่งเสรมิ 
ความรู ้ทักษะ และ
พัฒนาศักยภาพ
นักเรียน ตลอดจน
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มี
โอกาสนาความคิด
ริเริม่สรา้งสรรค ์
และทักษะการสรา้ง
สิ่งประดิษฐ ์เผยแพร่
ให้เป็นท่ีประจักษ์แก่
สาธารณชนได ้
 

ทุกคนได้เข้าถึง
การศึกษาและคุณภาพ
อย่างเท่าเทียมกัน 
(/) นโยบายและ
จุดเน้น สพฐ. ข้อ 2. 
เร่งพัฒนาความ
แข็งแกร่งทาง
การศึกษา ให้ผู้เรียน
ทุกระดับทุกประเภท  
แนวทาง 3.2 ส่งเสริม
การพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรยีนสุ่ความเป็นเลิศ
ในด้านต่าง ๆ  ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ ข้อท่ี 19 
ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษาส่งเสรมิ
การพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรยีนสู่ความเป็นเลิศ
ในด้านต่าง ๆ และ 
ร้อยละ 100 ของ
จ านวนโรงเรยีน ครู 
และนักเรียนได้เข้า
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ (เพื่อ

อะไร) 
เป้าหมาย 

(ใคร...เท่าไร...) 
กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 

วดป.ที่
ด าเนิน
การ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
สนองจุดเน้นนโยบาย 

สพฐ. 
ผู้รับผิด 
ชอบ 

การแข่งขันใน
กิจกรรมต่าง ๆ 
เป็นตัวแทน สพป.
นครสวรรค์ เขต 1 
เข้าร่วมงาน
ศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับ
ภาคเหนือและ
ระดับชาต ิ
2.สพป.
นครสวรรค์ เขต 1 
มีนักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึ
กาได้แสดงออกถึง
ความรู้
ความสามารถและ
ผลงานในงาน
ศิลปหัตถกรรม
และส่งเสรมิ
ศักยภาพนักเรยีน
ในระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษาระดับ

กันยายน 2561 
3.ประชุมคณะกรรมการ
ตัดสินงานศลิปหัตถกรรม
นักเรียน กันยายน 2561 
4. จัดการแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
5.ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับภาคเหนือ 
เดือนธันวาคม 2561 
 

บริการเช่าเครื่องเสยีง 31,500 
บาท 14..ค่าตดิตั้ง sever 5,000 
บาท15.ค่าจัดท าป้ายกิจกรรม 
9,783 บาท 16. ค่าป้ายไวนลิ 
เป็นเงิน 875 บาท                   
17. ค่าใช้จ่ายในการจดังาน
ศิลปหัตถกรรม 157,352 บาท 
กิจกรรมงานศลิปหัตถกรรม       
ครั้งท่ี 68 งบประมาณ 293,650 
บาท กันยายน –ธันวาคม 2561 
1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 
ประชุมผูดู้แลระบบ เป็นเงิน 
2,765 บาท                       
2.ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ประชุมกรรมการ
ตัดสิน เป็นเงิน 43,000 บาท        
3.ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม คณะกรรมการตดัสิน 
เป็นเงิน 100,300 บาท           
4.ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม คณะกรรมการสรุปผล 
เป็นเงิน 4,500 บาท                           

ร่วมกิจกรรม ข้อ 2 
ร้อยละ 80 ของ
จ านวนผลงานหรือ
ผลิตภณัฑ์ ท่ีแสดงถึง
การอนุรักษ์ภูมิปญัญา
ไทยและพื้นบ้าน ข้อ 3 
ร้อยละ 80 ของ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ให้กับการสนับสนุน
การจัดกิจกรรม ข้อ 4 
ร้อยละ 80 ของ
จ านวนประชาชนและ
ผู้สนใจทั่วไปไดเ้ข้า
ร่วมชมกิจกรรม 
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ (เพื่อ

อะไร) 
เป้าหมาย 

(ใคร...เท่าไร...) 
กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 

วดป.ที่
ด าเนิน
การ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
สนองจุดเน้นนโยบาย 

สพฐ. 
ผู้รับผิด 
ชอบ 

ภาคและ
ระดับชาต ิ
 

5.ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ตัดสิน ระดับประถม เป็นเงิน 
72,000 บาท  6..ค่าตอบแทน
คณะกรรมการตดัสิน ระดับ
มัธยม 63,685 บาท                  
7.ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
สรุปและประมวลผล เป็นเงิน 
7,400 บาท  
รวมงบประมาณ 958,010 บาท 

17 ยิ้มใส ไหวส้วย 
มีจิตอาสา 

1. เพื่อให้นักเรียน
รู้จักและเข้าใจใน
การปฏิบัตตินตาม
มารยาทไทยได้อย่าง
ถูกต้อง 
2. เพือ่ปลูกฝังให้
นักเรียนเห็นคุณคา่
ของศิลปวัฒนธรรม
ไทยและประเพณี
ไทยท่ีดีงาม 
3.เพื่อส่งเสรมิให้
นักเรียนมีจติ
สาธารณะ 

เชิงปริมาณ
นักเรียนสังกัด
สพป.นว.1 100 
% 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียน สพป.นว.
1 รู้จักและเข้าใจ
ในการปฏิบัตติน
ตามมารยาทไทย
ได้อย่างถูกต้อง
เห็นคุณคา่ของ
ศิลปวัฒนธรรม
ไทยและประเพณี

กิจกรรมที่ 1 
จัดท าวีดิทัศน์ เรื่องการ
ปฏิบัติตนมารยาทไทยที่
ถูกต้องรวมทั้ง
ขนบธรรมเนยีมประเพณี
ไทยท่ีดีงาม 
กิจกรรมที่ 2 
จัดท าคู่มือเรื่องการปฏิบตัิ
ตนมารยาทไทยที่ถูกต้อง 
กิจกรรมที่ 3 
จัดประกวดมารยาทไทย
ในระดับเครือข่ายและ
ระดับเขตพื้นท่ี 

กิจกรรมที่ 1 จัดท าวีดิทัศน์  
เรื่องการปฏิบตัิตนมารยาทไทย
ที่ถูกต้องรวมทั้งขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทยท่ีดีงาม 
รวมเงิน 7,500 บาท 
กิจกรรมที่ 2 จัดท าคูม่ือเรื่องการ
ปฏิบัติตนมารยาทไทยที่ถูกต้อง 
 รวมเงิน 7,500  บาท 
กิจกรรมที่ 3 จัดประกวด
มารยาทไทยในระดับเครือข่าย
และระดับเขตพื้นท่ี 
รวมเงิน 5,000 บาท 
รวมงบประมาณ 20,000 บาท 

20,000 31
พค.-
ก.ย.
61 

นักเรียนสพป.นว.1 
รู้จักและเข้าใจใน
การปฏิบัตตินตาม
มารยาทไทยได้อย่าง
ถูกต้องเห็นคุณค่า
ของศิลปวัฒนธรรม
ไทยและประเพณี
ไทยท่ีดีงาม 
และมีจติสาธารณะ 

(/) นโยบาย สพฐ. ท่ี 
1. ด้านการจัด
การศึกษาเพื่อความ
มั่นคง  ยุทธศาสตร์ที่ 
1 ข้อ 2  ปลูกฝังและ
เสรมิสร้างวิถี
ประชาธิปไตย ความ
สามัคคสีมานฉันท์ 
สันติวิธีต่อต้านการ
ทุจริต คอรัปช่ัน และ
ยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษตัริย์

นาง
เบญจา  
คุรุธรรมา
นนท์ 
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ (เพื่อ

อะไร) 
เป้าหมาย 

(ใคร...เท่าไร...) 
กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 

วดป.ที่
ด าเนิน
การ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
สนองจุดเน้นนโยบาย 

สพฐ. 
ผู้รับผิด 
ชอบ 

ไทยท่ีดีงาม 
และมีจติ
สาธารณะ 

 ทรงเป็นประมุข 
(/) จุดเน้นด้าน จดั
การศึกษาเพื่อ
เสรมิสร้างความมั่นคง
ของสถาบันหลัก 
(/) ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อ 2 ร้อยละ 100 
ของสถานศึกษา
ปลูกฝังและเสริมสร้าง
วิธีถีประชาธิปไตย
ความสามัคคี 
สมานฉันท์ สันติวิธี 
ต่อต้านการทุจริต 
คอรัปช่ัน และยึดมั่น
ในการปกครองระบบ
ประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุข 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ (เพื่อ

อะไร) 
เป้าหมาย 

(ใคร...เท่าไร...) 
กิจกรรม 

รายละเอียดการใช้
งบประมาณ 

งบประมาณ 

วดป.ที่
ด าเนิน
การ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ สนองจุดเน้นนโยบาย สพฐ. 
ผู้รับผิด 
ชอบ 

18 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
เสรมิสร้าง
ความ
เข้มแข็งใน
การบริหาร
การเงิน 
บัญชี และ
พัสดุของ
สถานศึกษา 
 

 เพื่อพัฒนาให้ครู
ผู้ปฏิบัติงาน
การเงิน บัญชีและ
พัสดุของ
สถานศึกษา มี
ความรู้ความเข้าใจ
ในระเบียบ
กฎหมายที่
เกี่ยวข้องสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 

เชิงปริมาณ 
เจ้าหน้าท่ีการเงิน บัญชี และ
พัสดุ สถานศึกษา จ านวน 
165 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน 
รวม 330 คน 
เชิงคุณภาพ 
ทุกโรงเรียนไดร้ับการ
ตรวจสอบและเสนอแนะใน
การเบิกจ่ายเงินได้ถูกต้อง 
 

1.วางแผนการ
ด าเนินงาน (Plan)  
2.ด าเนินการ (Do)  
พัฒนาสมรรถนะ
ด้านการเงินและ
บัญชีส าหรบั
ผู้ปฏิบัติงานใน
สถานศึกษา 
3.สรุปและ
ประเมินผล 
(Check)  
4.น าผลการประเมิน
ไปปรับปรุง (Act) 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนา
สมรรถนะด้านการเงินและ
บัญชีพัสดุส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
แห่งละ 2 คน และ
เจ้าหน้าท่ีเขตพื้นท่ี
การศึกษา - ค่าอาหาร
กลางวัน/อาหารวา่งและ
เครื่องดื่ม จ านวน 347 
คนๆละ 150 บาท 2 วัน   
เป็นเงิน 52,050 บาท - 
ค่าตอบแทนวิทยากร 6    
ช.ม. ๆ ละ 600 บาท  1 
วัน เป็นเงิน 3,600 บาท    
- ค่าเอกสารและอุปกรณ์
การอบรม   เป็นเงิน 
38,730 บาท รวม
งบประมาณ 94,380 บาท 

94,380 1พ.ค
..-30
ก.ย.
61 

1.สถานศึกษามี
ความเข้มแข็ง
สามารถบริหารงาน
การเงิน บัญชี และ
พัสดุ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2.ครูผู้ปฏบิัติงาน
การเงิน บัญชีและ
พัสดุของ
สถานศึกษา มี
ความรู้ความเข้าใจ
ในระเบียบกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 (/ ) นโยบาย สพฐ. ท่ี. 3  
ด้าน.การพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา การ
สร้างแรงจูงใจให้ครูและ 
บุคลากรทางการศึกษามี
ขวัญและก าลังใจในการ
ท างาน 

นางเปรม
จิตต์ วงศ์
วัชรานนท์ 

19 พัฒนา
ประสิทธิภา
พระบบการ

เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ระบบการ

เชิงปริมาณ 
1)  การวางแผนอัตราก าลัง 
3 ปี (ปีงบประมาณ 2561, 

1.การวางแผน
อัตราก าลัง 3 ปี 
(ปีงบประมาณ 

กิจกรรม 1 การวางแผน
อัตราก าลัง 3 ปี 
(ปีงบประมาณ 2561, 

283,160 1ก.พ.-
30
ก.ย.

1.ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามี
แผนอัตราก าลังใน

(/) นโยบาย สพฐ. ที่ 3 ด้าน
การส่งเสริม พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

นายวิสูตร 
ป้อมโพธ์ิ 
และคณะ 
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ (เพื่อ

อะไร) 
เป้าหมาย 

(ใคร...เท่าไร...) 
กิจกรรม 

รายละเอียดการใช้
งบประมาณ 

งบประมาณ 

วดป.ที่
ด าเนิน
การ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ สนองจุดเน้นนโยบาย สพฐ. 
ผู้รับผิด 
ชอบ 

บริหารงาน
บุคคล 

บริหารงานบุคคล
ให้มีการก าหนด
ทิศทางที่ ชัดเจน 
มีแนวทางในการ
ปฏิบัติเพื่อ
ขับเคลื่อนการ
ด าเนินการไปสู
ทิศทางที่ต้องการ 
รวมทั้งมีการ
ติดตาม 
ประเมินผลที่
ชัดเจน โดย
ครอบคลมุทั้งใน
ส่วนของเครื่องมือ 
เทคนิคในการ
ก าหนด
ยุทธศาสตร์ การ
แปลง ยุทธศาสตร์
ไปสู่การปฏิบตัิ 
และการติดตาม
และประเมินผล  
 

2562 และ 2563) 
 2) การสรรหาพนักงาน
ราชการ และลูกจ้างช่ัวคราว 
3) การคัดเลือกบุคคลดเีด่น 
เชิงคุณภาพ 
องค์กรหน่วยงานมีการ
ก าหนดทิศทางที่ ชัดเจน มี
แนวทางในการปฏิบัติเพื่อ
ขับเคลื่อนการด าเนินการไป
สูทิศทางที่ต้องการ รวมทั้งมี
การติดตาม ประเมินผลที่
ชัดเจน โดยครอบคลมุทั้งใน
ส่วนของเครื่องมือ เทคนิคใน
การก าหนดยุทธศาสตร์ การ
แปลง ยุทธศาสตร์ไปสู่การ
ปฏิบัติ และการติดตามและ
ประเมินผล  

2561, 2562 และ 
2563) .พ.-กย. 61              
2.การสรรหา
พนักงานราชการ 
และลูกจ้างช่ัวคราว 
ก.พ.-กย. 61                     
3.การคัดเลือกบุคคล
ดีเด่น  ก.พ.-กย. 61  
3.การส่งเสริมให้
ข้าราชการและ
บุคลากรทางการ
ศึกษามีคุณธรรม
จริยธรรม 

2562 และ 2563)         
เป็นเงิน 25,160 บาท  
กิจกรรม 2 การสรรหา
พนักงานราชการ และ
ลูกจ้างช่ัวคราว เป็นเงิน 
165,000 บาทกิจกรรม3 
การคัดเลือกบุคคลดีเด่น 
เป็นเงิน 85,000 บาท   
กิจกรรม 4  การส่งเสริม
ให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษามี
คุณธรรมและจรยิธรรม 
8,000 บาท 
รวมงบประมาณ 283,160 
บาท 

61 การสรรหาและ
บรรจุและ 
แต่งตั้งตรงตาม
ความต้องการของ
สถานศึกษา 
2.ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา มี
ระบบการประเมิน
และการพัฒนาครู
ผู้ช่วย 
3.ครูและบคุลากร
ทางการศึกษามี
ความสุขในการ
ปฏิบัติงาน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ข้อ 2  
พัฒนาระบบการบริหารงาน
บุคคลให้มีประสิทธิภาพโดย
เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  แนวทางที่ 1.
พัฒนากระบวนการ
บริหารงานบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพโดยเช่ือมโยง
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การก าหนดการก าหนดแผน 
อัตราก าลังการสรรหาการ
บรรจุแต่งตั้ง การประเมิน
และการพัฒนาการสร้าง
แรงจูงใจให้ครูและบคุลากร
ทางการศึกษามีขวัญและ
ก าลังใจในการท างาน  (/) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ข้อ 3 
ร้อยละของครูและบคุลากร
ทางการศึกษาไดร้ับการ
พัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ  
ข้อ 4 สพป.นครสวรรค์ เขต 
1  มีแผนอัตราก าลังในการ



136 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ (เพื่อ

อะไร) 
เป้าหมาย 

(ใคร...เท่าไร...) 
กิจกรรม 

รายละเอียดการใช้
งบประมาณ 

งบประมาณ 

วดป.ที่
ด าเนิน
การ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ สนองจุดเน้นนโยบาย สพฐ. 
ผู้รับผิด 
ชอบ 

สรรหาและบรรจุแต่งตั้งตรง
ตามความต้องการของ
สถานศกึษา และ ข้อ 5 
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามีระบบการ
บริหารงานบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพ 

20 สรรหา
บุคลากรใน
การเพิ่ม
ประสิทธิภา
พการ
ปฏิบัติงาน 

สรรหาบุคลากรมา
ท างานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานให้
เพียงพอและ
ทดแทนอัตราว่าง
ที่ยังไม่มีการบรรจ ุ

เชิงปริมาณ                     
1.จัดจ้างเจ้าพนักงาน
คอมพิวเตอร์ วุฒิไม่ต่ ากว่า 
ระดับ ปวส. จ านวน 2 อัตรา        
2.จัดจ้างเจ้าพนักงานธุรการ 
วุฒิไม่ต่ ากว่า ระดับ ปวส. 
จ านวน 2 อัตรา                            
เชิงคุณภาพ                  
1.งานด้านคอมพิวเตอร์ของ
ส านักงานมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น2. งานด้านธุรการของ
ส านักงานมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น 

1.วางแผนการ
ด าเนินงาน (Plan)  
2.ด าเนินการ (Do) 
 (1 ตค 60 - 30 กย
61) 
- จัดท าหลักเกณฑ/์
คุณสมบัติในการจ้าง 
- คัดเลือกผูส้มัคร 
- ท าสัญญาจ้าง 
- ผู้รับจ้างปฏิบตัิงาน 
3.สรุปและ
ประเมินผล 
(Check) 
- ส ารวจ ประเมินผล
ข้อมูลการท างาน

1.จ้างเจ้าพนักงาน
คอมพิวเตอร์ 2 คน เวลา 
8 เดือนๆ ละ11,500.-
บาท   เป็นเงิน 184,000 
บาท 

2.จ้างเจ้าพนักงานธุรการ 
2 คน เวลา 8 เดือนๆ ละ 
11,500.-บาท เป็นเงิน 
184,000 บาท 
รวมงบประมาณ 368,000 
บาท 

368,000 4 
ม.ค.-
30
ก.ย.
61 

1.งานด้าน

คอมพิวเตอร์ของ

ส านักงานมี

ประสิทธิภาพสูงขึ้น                          

2. งานด้านธุรการ

ของส านักงานมี

ประสิทธิภาพสูงขึ้น 

 

(⁄ ) นโยบาย สพฐ. ที่ 3 ด้าน
การส่งเสริมการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ข้อที่ 2
แนวทางที่ 2.1                
(⁄ ) ตัวช้ีวัดความส าเร็จ          
ข้อ 3 

 

นาย 
สุรเดช  
น้อยจันทร ์
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ (เพื่อ

อะไร) 
เป้าหมาย 

(ใคร...เท่าไร...) 
กิจกรรม 

รายละเอียดการใช้
งบประมาณ 

งบประมาณ 

วดป.ที่
ด าเนิน
การ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ สนองจุดเน้นนโยบาย สพฐ. 
ผู้รับผิด 
ชอบ 

ของผู้รับจ้าง 
4.น าผลการประเมิน
ไปปรับปรุง (Act) 
การท างานของผู้
รับจ้าง 

21 ส่งเสริม 
สนับสนุน
การพัฒนา
ครูและ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา 

เพื่อพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาให้สามารถ
จัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพใน
รูปแบบที่
หลากหลาย 
 

เชิงปริมาณ                      
1)  การพัฒนาข้าราชการใน
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา (OD)                       
2) การอบรมเชิงปฏิบัติการ
ในการจัดท าผลงานทาง
วิชาการเพื่อให้มีหรือเลื่อน
วิทยฐานะแนวใหม ่                               
3) การพัฒนาประสิทธิภาพ
ลูกจ้างประจ า                 
4) การพัฒนาประสิทธิภาพ
ธุรการโรงเรียน                         
5) การพัฒนาครผูู้ช่วย ครู
อัตราจ้าง ครูวิกฤติ ครูวิทย-์
คณิต พนักงานราชการ        
ครูพี่เลีย้ง                             
6) การพัฒนาข้าราชการครู

1.การพัฒนา
ข้าราชการใน
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา (OD)       
2.การอบรมเชิง
ปฏิบัติการในการ
จัดท าผลงานทาง
วิชาการเพื่อให้มีหรือ
เลื่อนวิทยฐานะแนว
ใหม ่                       
3.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ลูกจ้างประจ า                
4.การพัฒนา
ประสิทธิภาพธุรการ
โรงเรียน                      
5.การพัฒนาครู

กิจกรรม1 การพัฒนา
ข้าราชการในส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา (OD) 
เป็นเงิน 105,600 บาท 
กิจกรรม2การอบรมเชิง
ปฏิบัติการในการจัดท า
ผลงานทางวิชาการเพื่อให้
มีหรือเลื่อนวิทยฐานะแนว
ใหม ่เป็นเงิน 53,700 
บาท 
กิจกรรม3การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ลูกจ้างประจ า  เป็นเงิน
44,000  บาท 
กิจกรรม4การพัฒนา
ประสิทธิภาพธุรการ
โรงเรียน  เป็นเงิน 29,800 

377,550 1 
ก.พ.-
30
ก.ย.
61 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีเข้า
รับการอบรม เป็น
บุคคลที่มีคณุภาพ
เป็นผู้ที่มี
ความสามารถพัฒนา
ตนเอง  พัฒนางาน 
และพัฒนาองค์กร 
ให้มีความ
เจริญก้าวหน้า
รองรับการ
เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วท้ังในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง เทคโนโลยี 
และกระแสการค้า
โลกได้อย่าง

(/) นโยบาย สพฐ. ที่ 3 ด้าน
การส่งเสริมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ข้อ 1 
พัฒนาครูและบคุลากร
ทางการศึกษาให้สามารถ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคณุภาพ
ในรูปแบบที่หลากหลาย 
แนวทางที่ 1.1 พัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ให้สามารถจัดการเรยีนรู้
อย่างมีคุณภาพท้ังระบบ
เชื่อมโยงกับการเลื่อนวิทย
ฐานะในรูปแบบที่
หลากหลาย เช่น 1.TEPE 
Online                        
2.ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง

นายวิสูตร 
ป้อมโพธ์ิ 
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ (เพื่อ

อะไร) 
เป้าหมาย 

(ใคร...เท่าไร...) 
กิจกรรม 

รายละเอียดการใช้
งบประมาณ 

งบประมาณ 

วดป.ที่
ด าเนิน
การ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ สนองจุดเน้นนโยบาย สพฐ. 
ผู้รับผิด 
ชอบ 

และบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนเกษียณอายรุาชการ 
ปีงบประมาณ 2561                          
เชิงคุณภาพ                   
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเป็นบุคคลทีม่ีคุณภาพ  
เป็นผู้ที่มีความสามารถ
พัฒนาตนเอง  พัฒนางาน 
และพัฒนาองค์กรให้มี 
ความจรญิก้าวหน้ารองรับ
การเปลีย่นแปลง 
อย่างรวดเร็วท้ังในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
เทคโนโลยี และกระแส
การค้าโลกได้อย่างทันท่วงท ี

ผู้ช่วย ครูอัตราจ้าง 
ครูวิกฤติ ครูวิทย-์
คณิต พนักงาน
ราชการ ครูพี่เลี้ยง                    
6.การพัฒนา
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาก่อน
เกษียณอายรุาชการ 
ปีงบประมาณ 2561 

บาท 
กิจกรรม5 การพัฒนาครู
ผู้ช่วย ครูอัตราจ้าง ครู
วิกฤติ ครูวิทย-์คณิต 
พนักงานราชการ ครูพี่
เลี้ยง เป็นเงิน 54,450 
บาท 
กิจกรรม6การพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาก่อน
เกษียณอายรุาชการ 
ปีงบประมาณ 2561 เป็น
เงิน 90,000 
รวมงบประมาณ 377,550 
บาท 
 

ทันท่วงที 
 

วิชาชีพ (PLC) 3.การเรียนรู้
ผ่านกิจกรรมการปฏิบัตจิริง  
(/) ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ข้อ 1 
ร้อยละ 80 ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเข้า
รับการพัฒนาผา่นสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารที่ทันสมัย ข้อ 2 
ร้อยละ 80 ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้รับ
การพัฒนาการจดัการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพในรูปแบบท่ี
หลากหลาย ข้อ 3 ร้อยละ 
100 ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไดร้ับการ
พัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมการเข้าถึงบริการทางการศึกษา 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ (เพื่อ

อะไร) 
เป้าหมาย 

(ใคร...เท่าไร...) 
กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 

วดป.ที่
ด าเนิน
การ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
สนองจุดเน้น
นโยบาย สพฐ. 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

22 สถาน 
ศึกษา 
สีขาวปลอด
ยาเสพตดิ 
และ
อบายมุข 

1.เพื่อให้การ
ด าเนินงานสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคม 
พัฒนาเสรมิสร้าง
ทักษะชีวิตของ
นักเรียน 
สู่สถานศึกษาสีขาว 
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน  
2. นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจแนวคิด  
วิธีการด าเนินงาน
สร้างภมูิคุ้มกันทาง
สังคม พัฒนา
เสรมิสร้างทักษะ
ชีวิตของนักเรียน สู่
สถานศึกษาสีขาว 
ยิ่งข้ึน 
3. เพื่อให้นักเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจ

เชิงปริมาณ 
1. ผู้บริหารโรงเรียน
ในสังกัด  
2. ครูผู้รับผิดชอบ 
โรงเรียนทุกโรงเรยีน
ในสังกัด 
เชิงคุณภาพ 
1. ครูรับผูร้ับผดิชอบ
ใช้กิจกรรมต่อต้าน
ยาเสพตดิ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 2. นักเรียนใน
โรงเรียนในสังกัด  
สพป.นครสวรรค์ 
เขต 1 ได้มภีูมิคุ้มกัน
ทางสังคม พัฒนา
เสรมิสร้างทักษะ
ชีวิตของนักเรียน สู่
สถานศึกษาสีขาว 
ทุกคน 
 

วางแผน (Plan) 
1.แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ด าเนินการจัดท า
แนวทางด าเนินงาน
สถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพตดิและ
อบายมุข 
2.แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ด าเนินการจัดการ
อบรม 
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตาม และ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานสถานศึกษา
สีขาวปลอดยาเสพติด 
และอบายมุขติดตาม 
ตรวจสอบ (Check) 
.ติดตาม การ
ด าเนินงานสถานศึกษา

กิจกรรมประเมินสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพตดิและอบายมุข 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม/ 
ค่าอาหารกลางวัน ( 150 บาท) 
คณะกรรมการด าเนินการจดัท า
แนวทางอบรมสร้างภมูิคุ้มกันทาง
สังคม พัฒนาเสริมสร้างทักษะชีวิต
ของนักเรียน สู่สถานศึกษาสีขาว  
ปลอดยาเสพตดิและอบายมุข 
จ านวน  8 คน  1 วันๆ ละ 150 
บาท เป็นเงิน 1,200 บาท                                                           
- ค่าอาหารและเครื่องดืม่ ( 250 
บาท) ผู้เข้าอบรมจ านวน  65 คน 1 
วันๆ 250 บาท (ใช้สถานท่ีอบรม
เอกชน) เป็นเงิน 41,250 บาท       
- ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง 
คณะกรรมการตดิตาม  ประเมินผล
การด าเนินงาน เป็นเงิน 4,050 บาท                                                                                                 
- ค่าเบี้ยเลีย้งคณะกรรมการติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงาน  จ านวน  
8  คน ๆ ละ 240 บาท 2 วัน           

50,340 1ต.ค.
60-30
ก.ย.
61 

1. สถานศึกษาทุก
โรงเรียนเกิดความ
ตระหนักในการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคม 
พัฒนาเสรมิสร้างทักษะ
ชีวิตของนักเรียน สู่
สถานศึกษาสีขาว  และ
รับผิดชอบต่อนักเรียน
ของตน 
2. นักเรียนได้ฝึกทักษะ
ชีวิตในรูปแบบที่
หลากหลาย เนื่องจาก
สถานศึกษาได้
จัดรูปแบบกิจกรรม
ให้แก่นักเรียน จ านวน
มากทุกด้าน  อาทิ  ด้าน
สุขภาพมีกีฬา 
นันทนาการด้านจติใจ มี
การจัดเข้าค่ายพุทธบุตร  
ค่ายคุณธรรมด้านสังคม
วัฒนธรรม  กิจกรรม

(/) นโยบาย สพฐ. 
ที่ 4  ด้านขยาย
โอกาสการเข้าถึง
บริการทาง
การศึกษาและการ
เรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ           
ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ข้อ 1 เพิ่มโอกาส
การเข้าถึง
การศึกษาท่ีมี
คุณภาพ          
แนวทางข้อ 2 
สร้างความเข้มแข็ง
ของระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน 
ระดับส่งเสริม
ความประพฤติ
นักเรียนระบบ
คุ้มครองนักเรยีน
และการสรา้ง

นางฐกมล 
คล้ายกมล 
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ (เพื่อ

อะไร) 
เป้าหมาย 

(ใคร...เท่าไร...) 
กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 

วดป.ที่
ด าเนิน
การ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
สนองจุดเน้น
นโยบาย สพฐ. 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

ในด าเนินงานสรา้ง
ภูมิคุ้มกันทางสังคม
พัฒนาเสรมิสร้าง
ทักษะชีวิตของ
นักเรียน สู่
สถานศึกษาสีขาว  
4. เพื่อให้นักเรียนใช้
กิจกรรมลูกเสือต้าน
ภัยยาเสพตดิรู้จัก
ป้องกันแก้ไขมีความ
ปลอดภัยจากยาเสพ
ติดทุกชนิด และน า
ความรู้ไปเผยแพร่
แก่เพื่อนนักเรียนใน
โรงเรียนชุมชนและ
สังคม 

สีขาวปลอดยาเสพติด 
และอบายมุขน าผล
การประเมิน ตดิตาม
มาปรับปรุง พัฒนา 
(Action) 
ประเมินผลการ
ด าเนินงานสถานศึกษา
สีขาวปลอดยาเสพติด 
และอบายมุข 

เป็นเงิน 3,840 บาท                 
รวมงบประมาณ 50,340 บาท 

ลูกเสือต้านยาเสพตดิ  
เป็นต้น 
 

ภูมิคุ้มกันทาง
สังคม  
(/) ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ ข้อ 6 
ร้อยละ 100 ของ
ผู้เรยีนไดร้ับการ
พัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพในการ
สร้างภมูิคุ้มกัน 
ทางสังคม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ 
(เพื่ออะไร) 

เป้าหมาย 
(ใคร...เท่าไร...) 

กิจกรรม 
รายละเอียดการใช้

งบประมาณ 
งบประมาณ 

วดป.ที่
ด าเนิน
การ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

สนองจุดเน้นนโยบาย 
สพฐ. 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

23 พัฒนาการ
จัดการ
เรียนรู้
วิทยาศาสตร์
เพื่อพัฒนา
ผลการ
ประเมินใน
ระดับ
นานาชาติ
และการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตร
กับ
สิ่งแวดล้อม 

1.เพื่อปลูกฝัง
ทักษะ
กระบวนการ
ทาง
วิทยาศาสตร์
และจิตวิทยา
ศาสตร์ให้กับ
นักเรียน 
2.เพื่อจัดหาและ
ใช้สื่อการเรียน
การสอน
เทคโนโลยี 
นวัตกรรม 
ห้องสมุดและ
แหล่งเรียนรู้ 
ส าหรับการ
เตรียมความ
พร้อมรับการ
ประเมินระดับ
นานาชาติตาม

เชิงปริมาณ 
1) ปลูกฝังทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยา
ศาสตร์ให้กับนักเรยีนทุก
โรงเรียน 
2) จัดหาและใช้สื่อการเรยีนการ
สอนเทคโนโลยี นวัตกรรม 
ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ 
ส าหรับการเตรียมความพร้อมรับ
การประเมินระดับนานาชาติตาม
โครงการ PISA ในโรงเรียนขยาย
โอกาส 31 โรงเรียน 
3) ติดตามการเตรียมความ
พร้อมรับการประเมินระดับ
นานาชาติโครงการ PISA ใน
โรงเรียนขยายโอกาส 31 
โรงเรียน 
4) จัดท าหลักสตูร กระบวนการ
เรียนรู้ การเสริมสร้างคณุภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1.ปลูกฝังทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยา
ศาสตร์ให้กับนักเรยีน
พฤษภาคม-กันยายน 2561 
2.จัดหาและใช้สื่อการเรียน
การสอนเทคโนโลยี นวัตกรรม 
ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ 
ส าหรับการเตรียมความพร้อม
รับการประเมินระดับ
นานาชาติตามโครงการ PISA
มกราคม –พฤษภาคม 2561 
3.ติดตามการเตรียมความ
พร้อมรับการประเมินระดับ 
1.ปลูกฝังทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยา
ศาสตร์ให้กับนักเรยีน
พฤษภาคม-กันยายน 2561 
2.จัดหาและใช้สื่อการเรียน
การสอนเทคโนโลยี นวัตกรรม 
ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ 

กิจกรรมที่ 1 ปลูกฝัง
ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร์
ให้กับนักเรียน เป็น
เงิน 8,400 บาท
กิจกรรมที่ 2 จัดหา
และใช้สื่อการเรียน
การสอนเทคโนโลยี 
นวัตกรรม ห้องสมุด
และแหล่งเรียนรู้ 
ส าหรับการเตรียม
ความพร้อมรับการ
ประเมินระดับ
นานาชาติตาม
โครงการ PISA เป็น
เงิน 8,400 บาท
กิจกรรมที่ 3 ติดตาม
การเตรียมความ
พร้อมรับการ

41,950 1ต.ค.
60-30
ก.ย.
61 

1. สถานศึกษามี
หลักสตูร 
กระบวนการ
เรียนรู้ การ
เสรมิสร้าง
คุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

2.นักเรียนทุกคน
มีทักษะ
กระบวนการ
ทาง
วิทยาศาสตร์
และจิตวิทยา
ศาสตร ์
 

(/) นโยบายส าคัญของ
กระทรวงศึกษาธิการ
ด้านเสริมสร้างคณุภาพ
ชีวิตประชาชน ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(/) นโยบาย สพฐ. 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัด
การศึกษาเพื่อเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม แนวทาง
ข้อ  2 ส่งเสริมสนับสนุน
ให้สถานศึกษาพัฒนา
หลักสตูรกระบวนการ
เรียนรู้แหล่งเรียนรู้และ
สื่อการเรียนรูต้่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการสรา้ง
เสรมิคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
แนวทางข้อ 3 สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ

นายมารตุ 
เหล่าแก้ว
ก่อง 
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ 
(เพื่ออะไร) 

เป้าหมาย 
(ใคร...เท่าไร...) 

กิจกรรม 
รายละเอียดการใช้

งบประมาณ 
งบประมาณ 

วดป.ที่
ด าเนิน
การ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

สนองจุดเน้นนโยบาย 
สพฐ. 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

โครงการ PISA 
3.เพื่อติดตาม
การเตรียมความ
พร้อมรับการ
ประเมินระดับ
นานาชาติ
โครงการ PISA 
4.เพื่อจัดท า
หลักสตูร 
กระบวนการ
เรียนรู้ การ
เสรมิสร้าง
คุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
5.เพื่อสร้าง
เครือข่ายความ
ร่วมมือ ในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

5) สรา้งเครือข่ายความร่วมมือ 
ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โรงเรยีนละ 1 
เครือข่าย 
เชิงคุณภาพ 
1) นักเรียนทุกคนมีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร ์
2) ผลการประเมินระดับ
นานาชาติ ตามโครงการ PISA 
สูงขึ้น 
3) โรงเรียนใช้หลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณา
การในการเสริมสรา้งคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4) โรงเรียนมเีครือข่ายความ
ร่วมมือ ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในโรงเรยีนและ
ชุมชน  

ส าหรับการเตรียมความพร้อม
รับการประเมินระดับ
นานาชาติตามโครงการ PISA
มกราคม –พฤษภาคม 2561 
3.ติดตามการเตรียมความ
พร้อมรับการประเมินระดับ
นานาชาติโครงการ PISA
มิถุนายน-กรกฎาคม 2561 
4.จัดท าหลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู้ การเสริมสร้างคณุภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เมษายน 2561 
5.สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กับภาคส่วนต่างๆ ในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย 1 
เครือข่ายพฤษภาคม 2561 

ประเมินระดับ
นานาชาติโครงการ 
PISA เป็นเงิน 8,400 
บาทกิจกรรมที่ 4 
จัดท าหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้ 
การเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เป็นเงิน 8,400 บาท                   
กิจกรรมที่ 5 สรา้ง
เครือข่ายความ
ร่วมมือกับภาคส่วน
ต่างๆ ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
อย่างน้อย 1 
เครือข่าย เป็นเงิน 
8,350 บาท         
รวมงบประมาณ  
41,950 บาท 

กับภาคส่วนต่าง ๆ ใน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
จุดเน้นด้าน  
 (/) ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อ 3. ร้อยละของ
สถานศึกษาในสังกัดมี
หลักสตูรกระบวนการ
เรียนรู้การสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม   ข้อ 4 
ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษาในสังกัดมี
เครือข่ายความร่วมมือ
กับภาคส่วนต่าง ๆ ใน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งน้อย 1 
เครือข่ายขึ้นไป  
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจดัการศกึษา 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ (เพื่อ

อะไร) 
เป้าหมาย 

(ใคร...เท่าไร...) 
กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 

วดป.ที่
ด าเนิน
การ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

สนองจุดเน้นนโยบาย 
สพฐ. 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

24 พัฒนา
ประสิทธิภา
พประธาน
ศูนย์พัฒนา
การศึกษา
อ าเภอ 

1. เพื่อให้ประธาน
ศูนย์พัฒนา
การศึกษาอ าเภอ 
ใน ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 1 
ได้รับทราบ
ข่าวสารความ
เคลื่อนไหว 
ระเบียบ แนว
ปฏิบัติ รวมถึง
นโยบาย กลยุทธ์ 
จุดเน้นของรัฐบาล 
กระทรวงศึกษา     
ธิการ ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด 

เชิงปริมาณ                        
มีการประชุม
ประธานศูนย์พัฒนา
การศึกษาอ าเภอ   
ในส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษา
นครสวรรค ์เขต 1 
จ านวน 6 ครั้ง      
เชิงคุณภาพ                       
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 1
สามารถด าเนินการ
บริหารจดัการ
ส านักงาน และ
สถานศึกษาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
ประธานศูนย์พัฒนา

1.ส ารวจสภาพปญัหา
ที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติงานท่ีผ่านเพื่อ
ด าเนินการวเิคราะห์
ความเสีย่งและระบุ
ปัจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจาก
การด าเนินงาน          
2.วางแผนและก าหนด
กิจกรรมข้อราชการ                  
3.ด าเนินการประชุม
พัฒนาผู้บริหาร
สถานศึกษา  
4.ติดตามและ
ประเมินผลการ
ด าเนินงาน                
5.รายงานผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมประธานศูนย์
พัฒนาการศึกษาอ าเภอ 2 ครั้ง ๆ ละ 
3,230 บาท รวมงบประมาณ               
6,460 บาท 

6,460 1ต.ค.
60-30
ก.ย.
61 

1.ประธานศูนย์
พัฒนาการศึกษา
อ าเภอ ส านักงาน
เขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 1 
ได้รับทราบ
ข่าวสารความ
เคลื่อนไหว 
ระเบียบ แนว
ปฏิบัติ รวมถึง
นโยบาย กลยุทธ์ 
จุดเน้นของรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิก
าร ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด 

(/) นโยบายส าคัญของ
กระทรวงศึกษาธิการ  
ด้านการพัฒนาระบบ
และการบริหารจัดการ 
(/) นโยบาย สพฐ. ท่ี  6  
ด้านการพัฒนาระบบ
บริหารจดัการและ
ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา          
ยุทธศาสตร์ที่  6 ข้อ 1 
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
(/) จุดเน้นด้าน สร้าง
ความเข้มแข็งในการ
บริหารจดัการแบบมี
ส่วนร่วม 
(/) ตัวช้ีวัดความส าเร็จ      

นาย
เจษฎา มี
แม่นวิทย์ 
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ (เพื่อ

อะไร) 
เป้าหมาย 

(ใคร...เท่าไร...) 
กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 

วดป.ที่
ด าเนิน
การ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

สนองจุดเน้นนโยบาย 
สพฐ. 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

เพื่อน าไปบริหาร
จัดการศึกษา                  
2. เพื่อให ้สพป.
นครสวรรค์ เขต 1 
ได้รับทราบ 
อุปสรรคในการ
ด าเนินงานของ
สถานศึกษาใน
สังกัด 3.เพื่อให้
ประธานศูนย์
พัฒนาการศึกษา
อ าเภอ ไดร้ะดม
ความคิดในการจัด
กิจกรรมสนับสนุน
การศึกษา 

การศึกษาอ าเภอ 
สามารถปฏิบัติงาน
ด้านการบริหารงาน
บุคคลงานการเงิน 
การควบคุมภายใน 
ได้ถูกต้องตาม
ระเบียบ หลักเกณฑ์
และตามทีก่ฎหมาย
ก าหนด 

เพื่อน าไปบริหาร
จัดการศึกษา                 
2.ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 
ได้รับทราบปัญหา 
อุปสรรคในการ
ด าเนินงานของ
สถานศึกษาใน
สังกัด 
3.ผู้บริหาร
สถานศึกษาและ
ผู้รับใบอนุญาตได้
ระดมความคดิใน
การจัดกิจกรรม
สนับสนุน
การศึกษา 

ข้อ 3                                
(/) มาตรฐานส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา (พ.ศ.
2557) มาตรฐานที่ 1  
ตัวบ่งช้ีที ่3                                       

25 จัดกิจกรรม
เนื่องในงาน
วันเด็ก
แห่งชาติ 
ประจ าปี 

1.เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เด็ก
และเยาวชนได้มี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับบทบาท 

เชิงปริมาณ                
จ านวนเด็กและ
เยาวชนในเขตอ าเภอ
เมืองนครสวรรค์ และ
ใกล้เคียงจ านวน 200

1.เสนอขออนุมัติ
โครงการ  2.แต่งตั้ง
คณะกรรมการ และ
จัดประชุม
คณะกรรมการฯ             

1. ค่าป้ายไวนิล ขนาด  1.50 x 3.50 
เมตร  จ านวน  1 ป้าย  เป็นเงิน  
1,000 บาท 
2. ค่าชดเชยน้ ามันรถยนต์ (รถโมบาย) 
1 คัน  เป็นเงิน 3,000 บาท 

7,940  20
ธค.
60-31 
ม.ค.
61 

1.เด็กและเยาวชน
ได้มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
บทบาท สิทธิ
หน้าท่ีของตนเอง            

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนา
ระบบบริหารจัดการและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา ข้อ 2 
สร้างความเข้มแข็งใน

นางนงนุช 
สมบัติ
บูรณ ์
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ (เพื่อ

อะไร) 
เป้าหมาย 

(ใคร...เท่าไร...) 
กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 

วดป.ที่
ด าเนิน
การ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

สนองจุดเน้นนโยบาย 
สพฐ. 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

2561 สิทธิหน้าท่ีของ
ตนเอง                     
2. เพื่อส่งเสรมิให้
เด็กและเยาวชนได้
แสดงออก กล้าคิด 
กล้าท าในทาง
สร้างสรรค์ และ
เป็นประโยชน์ 
รวมทั้งมีส่วนร่วม
ในการท ากิจกรรม
ตามความสามารถ
และความสนใจ                         
3. เพื่อส่งเสรมิ
และสนบัสนุนให้
เด็กและเยาวชนได้
ยึดมั่นในสถาบัน
ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษตัริย์ 
และการปกครอง
ในระบอบ
ประชาธิปไตย 

คน                        
เชิงคุณภาพ              
เด็กและเยาวชนท่ี
เข้าร่วมกิจกรรมงาน
วันเด็กแห่งชาติ 
ประจ าปี 2561 ได้
แสดงออกกล้าคิด 
กล้าท าในทาง
สร้างสรรค์และเป็น
ประโยชนร์วมทั้งมี
ส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมตาม
ความสามารถและ
ความสนใจ 

 

3.จัดหาของรางวัล               
4.ด าเนินการจดั
กิจกรรมงานวันเด็ก
แห่งชาติ ประจ าปี 
2561                            
5.สรุปและประเมินผล 

3. ค่าของรางวัลกิจกรรมเกมส์            
เป็นเงิน 3,940 บาท และนนัทนาการ 
ของเด็กและเยาวชน   
รวมงบประมาณ  7,940 บาท   

2.เด็กและเยาวชน
ได้แสดงออก กล้า
คิด กล้าท าในทาง
สร้างสรรค์ และ
เป็นประโยชน์ 
รวมทั้งมีส่วนร่วม
ในการท ากิจกรรม
ตามความสามารถ
และความสนใจ                        
3.เด็กและเยาวชน
ได้ยดึมั่นใน
สถาบันชาติ 
ศาสนา และ
พระมหากษตัริย์ 
และการปกครอง
ในระบอบ
ประชาธิปไตย 
อันมี
พระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุข 
และเป็นไปตาม

การบริหารจัดการแบบมี
ส่วนร่วม 
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ (เพื่อ

อะไร) 
เป้าหมาย 

(ใคร...เท่าไร...) 
กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 

วดป.ที่
ด าเนิน
การ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

สนองจุดเน้นนโยบาย 
สพฐ. 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

อันมี
พระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุข 
และเป็นไปตาม
นโยบายของ
รัฐบาล                       
4. เพื่อการมีส่วน
ร่วมในการจดั
กิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริม และ
พัฒนาการของเด็ก
และเยาวชน  

นโยบายของ
รัฐบาล               
4.ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 1      
มีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมและ
พัฒนาการของเด็ก
และเยาวชน 

26 สืบสาน 
ประเพณี  
วัฒนธรรม
และวัน
ส าคัญ   

เพื่อจัดกิจกรรมสืบ
สาน ประเพณี 
วัฒนธรรมและวัน
ส าคัญเกี่ยวกับ 
ชาติ ศาสนา
พระมหากษตัริย์  
ให้บุคลากร  เกิด
ความตระหนัก  
เห็นคุณคา่  

เชิงปริมาณ 
1) บุคลากรในสังกัด 
มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมสืบสาน 
ประเพณี วัฒนธรรม
และวันส าคัญ 
2) บุคลากรในสังกัด 
มีความตระหนักเห็น
ความส าคญัของการ

ร่วมพิธี  กิจกรรม  วัน
ส าคัญต่างๆ 

จัดหาวัสดุ พานพุ่มดอกไม้  พวงมาลา 
ในวันส าคัญต่าง ๆ                       
รวมงบประมาณ 13,210 บาท 

13,210 1ต.ค.
60-30
ก.ย.
61 

1.ข้าราชการสังกัด
ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
นครสวรรค์  เขต  
1 เห็นความส าคญั
ของการสืบสาน  
ประเพณี  
วัฒนธรรมและวัน

(/) นโยบายส าคัญของ
กระทรวงศึกษาธิการ  
ด้านการพัฒนาระบบ
และการบริหารจัดการ 
(/) นโยบาย สพฐ. ที่ 6 
ด้านการพัฒนาระบบ
บริหารจดัการและ
ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมในการจัด

นางกัลยา 
พันตารักษ์ 
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ (เพื่อ

อะไร) 
เป้าหมาย 

(ใคร...เท่าไร...) 
กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 

วดป.ที่
ด าเนิน
การ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

สนองจุดเน้นนโยบาย 
สพฐ. 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

ความส าคญัและ
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบัน ชาติ 
ศาสนา 
พระมหากษตัริย์  
น าไปสู่ความเป็น
พลเมืองดี มีคณุค่า
ต่อสังคม 
 

ด าเนินกิจกรรม 
3) บุคลากรในสังกัด   
มีความตระหนักเห็น
ความส าคญัของการ
ด าเนินกิจกรรม 
เชิงคุณภาพ                 
1) บุคลากรในสังกัด  
มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรม  และเข้า
ร่วมกิจกรรม เพื่อ
แสดงถึงความ
จงรักภักด ี
2) บุคลากรในสังกัด 
มีความตระหนักถึง
ความส าคญั  และ
การมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม  
ประเพณีที่ดีงาม                         
3) บุคลากรในสังกัด  
เป็นผู้มีคณุธรรม  
จริยธรรม  และ

ส าคัญ  และเข้า
ร่วมกิจกรรมด้วย
ความส านึกในพระ
มหากรณุาธิคณุ  
2.ข้าราชการสังกัด
ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
นครสวรรค์เขต 1  
มีความพึงพอใจใน
การเข้าร่วมพิธีสืบ
สาน  ประเพณี  
วัฒนธรรม  และ
วันส าคัญต่าง  ๆ   
 

การศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ข้อ 1  
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
(/) จุดเน้นด้านสร้าง
ความเข้มแข็งในการ
บริหารจดัการแบบมี
ส่วนร่วม  (/) ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ ข้อ   3            
(/) มาตรฐานส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา (พ.ศ.
2557) มาตรฐานที่  1 
ตัวบ่งช้ีที่  3                                         
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ (เพื่อ

อะไร) 
เป้าหมาย 

(ใคร...เท่าไร...) 
กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 

วดป.ที่
ด าเนิน
การ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

สนองจุดเน้นนโยบาย 
สพฐ. 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

ค่านิยมอันพึง
ประสงค ์

27 จัดตั้ง
งบประมาณ งบ
ลงทุน ค่า
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง งบ
ด าเนินงาน งบ
เงินอุดหนุน
ทั่วไป งบ
ลงทุนค่า
ครุภณัฑ์ งบ
ด าเนินงาน
รายการ
ค่าตอบแทน
พิเศษงบ
บุคลากร
ของเขต
พื้นที่
การศึกษา
และสถาน 

1.เพื่อให้นักเรียน
ทุกคนได้รับ
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ที่มี
คุณภาพและ
มาตรฐานโดยไม่
เสียค่าใช้จ่ายใน
รายการทีร่ัฐจัดให ้
2.เพื่อให้
สถานศึกษามีวสัดุ 
ครุภณัฑ์ อาคาร
เรียน และอื่น ๆ ที่
เอื้อต่อการเรียน
การสอนให้มี
ประสิทธิภาพ 
 

เชิงปริมาณ                 
1) นักเรียนทุกคน
ได้รับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ที่มีคุณภาพ
และมาตรฐานโดยไม่
เสียค่าใช้จ่ายใน
รายการทีร่ัฐจัดให ้
2) สถานศึกษามีวัสด ุ
ครุภณัฑ์อาคารเรยีน 
และอื่น ๆ ท่ีเอื้อต่อ
การเรยีนการสอนให้
มีประสิทธิภาพ  
เชิงคุณภาพ                 
1) นักเรียนทุกคน
ได้รับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ที่มีคุณภาพ
และมาตรฐาน 
 2) สถานศึกษามี
วัสดุ ครภุัณฑ์อาคาร

1.วางแผนจัดสรร
งบประมาณตาม
รายการทีไ่ดร้ับแจ้ง
จาก สพฐ. จัดเตรียม
ข้อมูลในการจัดตั้ง
งบประมาณ           
2.ลงมือ ปฏิบัติ จัดตั้ง 
จัดสรร งบประมาณ
ตามรายการทีไ่ด้รับ
แจ้งจาก สพฐ. ประชุม
คณะกรรมการฯ เพื่อ
วิเคราะหค์วามจ าเป็น
ขาดแคลนแต่ละ
รายการตาม
งบประมาณที่ไดร้ับ3.
น าผลการประเมิน 
ติดตามมาปรับปรุง 
พัฒนา รายงานการ
ประชุม แจ้งสพฐ. 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการ
เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในการจัดตั้งจดัสรร
งบประมาณตลอดทั้งปี 9 ครั้ง ๆ ละ 
20 คน ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 
และอาหารกลางวัน 150 บาท             
เป็นเงิน 27,000 บาท  
กิจกรรมที่ 2 ค่าถ่ายเอกสาร ให้
คณะกรรมการประกอบการพิจารณา 
7,270 บาท 
รวมงบประมาณ  34,270 บาท 

34,270 1ต.ค.
60-30
ก.ย.
61 

นักเรียนได้รับ
การศึกษาข้ัน
พื้นฐานอย่างมี
คุณภาพตาม
มาตรฐาน   

(/) นโยบายส าคัญของ
กระทรวงศึกษาธิการ  
ด้านพัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ   
(/) นโยบาย สพฐ. ท่ี 6 
ด้านการพัฒนาระบบ
บริหารจดัการและ
ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา            
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ข้อ 1. 
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ 
(/) จุดเน้นด้าน 1.2 
พัฒนาระบบ
งบประมาณและการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
(/) ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

นาง
กฤษณา  
อ่อนอ่ิม 
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ (เพื่อ

อะไร) 
เป้าหมาย 

(ใคร...เท่าไร...) 
กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 

วดป.ที่
ด าเนิน
การ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

สนองจุดเน้นนโยบาย 
สพฐ. 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

 เรียน และอื่น ๆ ที่
เอื้อต่อการเรียนการ
สอนให้มี
ประสิทธิภาพส่งผล
ต่อการเรียนการ
สอนที่มีคุณภาพ 

สถานศึกษา ศธจ.และ
ผู้เกี่ยวข้อง 

ร้อยละ 100 
สถานศึกษามีวสัดุ 
ครุภณัฑ์ อาคารเรียน
และอื่น ๆ ท่ีเอื้อต่อการ
เรียนการสอน ครบตาม
ความต้องการของ
โรงเรียน 
(/) มาตรฐานส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา (พ.ศ.
2557) มาตรฐานที ่2 
การบริหารและการจดั
การศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ  ตัวบ่งช้ีที่ 
2 การบริหารงานด้าน
งบประมาณ                               

28 รายงานการ
ติดตาม
ประเมินผล
การควบคุม
ภายใน 

1.เพื่อให้บุคลากร
มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบการควบคุม
ภายในและ

เชิงปริมาณ 
1) ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 1 

กิจกรรมที่ 1  ประชุม
เชิงปฏิบัติการกิจกรรม
ที่ 2  ติดตาม
ประเมินผลกิจกรรมที่ 
3  สรุปผลกจิกรรมที่ 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
คณะกรรมการตามค าสั่ง ได้แก่         
ผอ.สพป.นว.1 รอง ผอ.สพป.นว.1  
ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม เจ้าหน้าท่ี และ
ผู้เกี่ยวข้อง จ านวน 160 คนx150x1 

24,540 1ต.ค.
60-30
ก.ย.
61 

1.ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 1 
สามารถน าผลการ

 (/) นโยบายส าคัญของ
กระทรวงศึกษาธิการ  
ด้านพัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 (/) นโยบาย สพฐ. ที่ 6  

น.ส.
สายรุ้ง 
ทองวิชิต 
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ (เพื่อ

อะไร) 
เป้าหมาย 

(ใคร...เท่าไร...) 
กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 

วดป.ที่
ด าเนิน
การ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

สนองจุดเน้นนโยบาย 
สพฐ. 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

ประจ าปี
งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 
 

สามารถน าไป
พัฒนาการศึกษา
ได้อย่างมีคณุภาพ 
2.เพื่อให้การ
ด าเนินงาน การใช้
ทรัพยากรของ
หน่วยงานเป็นไป
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
สามารถ ลดความ
ผิดพลาดและขจัด
ความสิ้นเปลือง 
 

2) สถานศึกษา 
จ านวน 165 
โรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 
1) บุคลากรใน
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 1 มี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบการ
ควบคุมภายใน 
2) สถานศึกษา
สามารถน าไปใช้
ประโยชนไ์ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

4  รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

วัน เป็นเงิน 24,000 บาท                 
ค่าถ่ายเอการ 540 บาท 
รวมงบประมาณ 24,540 บาท 

ติดตามประเมินผล
ไปใช้ในการ
ปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน และ
เป็นข้อมูลส าคัญ
เพื่อใช้
ประกอบการ
ตัดสินใจให้กับฝ่าย
บริหารเพื่อ
วางแผนและ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึนต่อไป 
2. ผู้รับผดิชอบ
และบุคลากรมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการจัดท า
รายงานการ
ควบคุมภายใน 
 

ด้านการพัฒนาระบบ
บริหารจดัการและ
ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา           
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ข้อ 1 
พัฒนาระบบบริหารจดั
การศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 
 (/) จุดเน้นด้าน พัฒนา
ระบบบรหิารจดั
การศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ  
 (/) ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ร้อยละของเขตพื้นท่ี
การศึกษามีการบริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วม
อย่างเข้มแข็ง 
(/) มาตรฐานส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา (พ.ศ.
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ (เพื่อ

อะไร) 
เป้าหมาย 

(ใคร...เท่าไร...) 
กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 

วดป.ที่
ด าเนิน
การ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

สนองจุดเน้นนโยบาย 
สพฐ. 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

2557) มาตรฐานที่ 1 
การบริหารจัดการ
องค์การสู่ความเป็นเลิศ  
ตัวบ่งช้ีที่ 4 : การ
ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนเิทศ
การศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพมาตรฐาน
ที่ 2 การบริหารและการ
จัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ ตัวบ่งช้ีที่ 
2 : การบริหารงานดา้น
งบประมาณ 

29 นิเทศเพื่อ
เสรมิสร้าง
คุณภาพตาม
มาตรฐาน
การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
รูปแบบ ให้
ค าปรึกษา

1.  เพื่อนิเทศ
เสรมิสร้างคุณภาพ
การด าเนินการ
ประกันคณุภาพ
ภายในของ
โรงเรียนตาม
มาตรฐาน
การศึกษาข้ัน

เชิงปริมาณ                
1)  โรงเรยีนในสังกัด 
สพป.นครสวรรค์ 
เขต 1 จ านวน 165 
โรง ไดร้ับการนเิทศ 
ให้ค าปรึกษาแนะน า
การด าเนินการ
ประกันคณุภาพ

1.การนิเทศเพื่อ
เสรมิสร้างคุณภาพ
ตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
1.1. วางแผนการ
ด าเนินงาน  ( Plan )
ประชุมผูเ้กี่ยวข้องการ
วางแผนนิเทศใน 

กิจกรรมที่ 1 การนิเทศเพื่อเสริมสร้าง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขัน้
พื้นฐาน   เป็นเงิน 24,000 บาท             
กิจกรรมที่ 2. ร่วมวางแผนการเกบ็
รวบรวมข้อมลูตามมาตรฐานการศกึษา
ขั้นพื้นฐานกับกลุ่มเครือข่ายโรงเรยีน 
เป็นเงิน  1,170 บาท                        
รวมงบประมาณ 25,170 บาท             

25,170 1ต.ค.
60-30
ก.ย.
61 

1.สถานศึกษามี
ระบบประกัน
คุณภาพภายในที่
เข้มแข็ง                      
2. สถานศึกษาใน
สังกัด สพป.
นครสวรรค์ เขต 1   
ได้รับการรับรอง

(/) นโยบายส าคัญ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ  
ด้านการพัฒนาระบบ         
และการบริหารจัดการ                 
(/) นโยบาย สพฐ. 
ยุทธศาสตร์ที่  6 พัฒนา
ระบบบรหิารจดัการและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน

นางสุทิศา 
เลาธน
ไพบูลย์ 
น.ส.         
สุรางค์     
ชูสิงห์ 
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ (เพื่อ

อะไร) 
เป้าหมาย 

(ใคร...เท่าไร...) 
กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 

วดป.ที่
ด าเนิน
การ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

สนองจุดเน้นนโยบาย 
สพฐ. 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

แนะน า         
( coaching ) 
เพื่อพัฒนา
ระบบ
ประกัน
คุณภาพ
ภายในของ
สถานศึกษาให้
มีความ
เข้มแข็ง           

 

พื้นฐาน ในสังกัด 
สพป.นครสวรรค์ 
เขต 1  โดยใช้
รูปแบบให้
ค าปรึกษา แนะน า 
( coaching )              
2.  เพื่อวาง
แผนการเก็บ
รวบรวมข้อมลูตาม
มาตรฐาน
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน รูปแบบ
วิธีการประเมิน
แนวใหม่  ร่วมกับ
ผู้บริหารโรงเรียน
และครูวิชาการ
ของกลุ่มโรงเรียน
ในเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษา   

 

ภายในของโรงเรียน                    
2)  ผู้บริหาร
โรงเรียนและครูที่
รับผิดชอบ
ด าเนินการประกัน
คุณภาพภายในของ
โรงเรียน จ านวน 
165 โรงเรยีน
สามารถออกแบบ
การเก็บรวบรวม
ข้อมูลตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ได ้                          
3)  โรงเรยีนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 1 
จ านวน  165 
โรงเรียน ส่งรายงาน
การประเมินตนเอง

ติดตามการด าเนินการ
ประกันคณุภาพ
ภายในรูปแบบให้
ค าปรึกษาแนะน า 
(coaching)             
.2.  ด าเนินการ         
( Do )                     
1) จัดท าเครื่องมือ
นิเทศเพื่อเสริมสร้าง
คุณภาพของโรงเรียน
ตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
2) แต่งตั้ง
คณะกรรมการนิเทศ
เพื่อเสรมิสร้างคุณภาพ              
3) ประชุมชี้แจงวิธีการ
ด าเนินการนเิทศเพื่อ
เสรมิสร้างคุณภาพ
ให้กับศึกษานิเทศก ์
ทุกท่าน 
4) คณะกรรมการ

กิจกรรมที่ 3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ด าเนินการประกันคณุภาพสถานศกึษา
ที่มีระบบคณุภาพและกลไกการ
ขับเคลื่อนจนเป็นวัฒนธรรมของการ
ท างาน ขอรับงบประมาณจาก สพฐ. 

คุณภาพจากการ
ประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่  
ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
เหมือนกับผลการ
ประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม
ที ่       ผ่านมา 

 

การจัดการศึกษา                 
ข้อ 1  พัฒนาระบบ
บริหารจดัการใหม้ี
ประสิทธิภาพตัวช้ีวัดที่ 5  
ร้อยละ 80 ของ
สถานศึกษามีระบบ
ประกันคณุภาพภายในท่ี
มีประสิทธิผล                    
(/ ) มาตรฐานส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา มาตรฐาน
ที่ 3  ผลการบริหารและ
การจัดการศึกษาของ
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา                       
ตัวบ่งช้ีที่  2  
สถานศึกษามีคณุภาพ
ตามมาตรฐานการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษา                     
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ (เพื่อ

อะไร) 
เป้าหมาย 

(ใคร...เท่าไร...) 
กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 

วดป.ที่
ด าเนิน
การ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

สนองจุดเน้นนโยบาย 
สพฐ. 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

ตามก าหนด                    
เชิงคุณภาพ                
1.ผลการประเมิน
ตนเองของโรงเรียน
ในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 1  
ในภาพรวมได้ระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป 
โรงเรียนมีระบบ
ประกันคณุภาพ
ภายในที่เข้มแข็งละ
พร้อมรับการ
ประเมินภายนอก
รอบสี ่

 

ด าเนินการนเิทศเพื่อ
เสรมิสร้างคุณภาพ
รูปแบบให้ค าปรึกษา
แนะน า (coaching)  
และเขียนรายงานผล
การนิเทศ            
1.3. สรุปและ
ประเมินผล ( Check )
สรุปผลการนิเทศเพื่อ
เสรมิสร้างคุณภาพ
ตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ในภาพรวมของ สพป.
นครสวรรค์ เขต1 
 1.4. น าผลการ
ประเมินไปปรับปรุง       
( Act )                 
1) ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาน าผลการ
นิเทศเพื่อเสริมสร้าง
คุณภาพมาใช้ในการ
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ (เพื่อ

อะไร) 
เป้าหมาย 

(ใคร...เท่าไร...) 
กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 

วดป.ที่
ด าเนิน
การ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

สนองจุดเน้นนโยบาย 
สพฐ. 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

วางแผนพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน           
2) ศึกษานิเทศก์และ
บุคลากรของโรงเรียน
วางแผนพัฒนาร่วมกัน
ตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน           
2.ศึกษานิเทศก์กลุ่ม
ส่งเสริมประกัน
คุณภาพร่วมกับ
ผู้บริหารโรงเรียนและ
ครูวิชาการโรงเรียนใน
กลุ่มเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
วางแผน การเก็บ
รวบรวมข้อมลูตาม
มาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานรูปแบบ
วิธีการประเมินแนว
ใหม่ เพื่อน าข้อมูลไป
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ (เพื่อ

อะไร) 
เป้าหมาย 

(ใคร...เท่าไร...) 
กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 

วดป.ที่
ด าเนิน
การ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

สนองจุดเน้นนโยบาย 
สพฐ. 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

จัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) 
และเตรียม               
3.ความพร้อมรับการ
นิเทศเพื่อตรวจสอบ
คุณภาพในปีการศึกษา 
2561 แลกเปลีย่น
เรียนรู้การด าเนินการ
ประกันคณุภาพ
สถานศึกษาท่ีมีระบบ
คุณภาพและกลไกการ
ขับเคลื่อนจนเป็น
วัฒนธรรมของการ
ท างาน                   
3.1. วางแผนการ
ด าเนินงาน ( Plan )
ประชุมผูเ้กี่ยวข้องใน
การวางแผน
ด าเนินการแลกเปลี่ยน
เรียนรูส้รา้งเกณฑ์และ
เครื่องมือประเมินการ
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ (เพื่อ

อะไร) 
เป้าหมาย 

(ใคร...เท่าไร...) 
กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 

วดป.ที่
ด าเนิน
การ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

สนองจุดเน้นนโยบาย 
สพฐ. 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

ด าเนินการประกัน
คุณภาพของ
สถานศึกษาเพื่อ
คัดเลือกสถานศึกษา
รับรางวัล  IQA  
AWARD ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา         
3.2 ด าเนินการ         
( Do )  1) แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ประเมินการ
ด าเนินการประกัน
คุณภาพภายในของ
สถานศึกษาท่ีมาร่วม
แลกเปลีย่นเรยีนรู้  
เพื่อคัดเลือก
สถานศึกษาให้ได้รับ
รางวัล  IQA  AWARD  
ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา              
2) ร่วมกับสถานศึกษา
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ (เพื่อ

อะไร) 
เป้าหมาย 

(ใคร...เท่าไร...) 
กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 

วดป.ที่
ด าเนิน
การ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

สนองจุดเน้นนโยบาย 
สพฐ. 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

ในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การด าเนินการ
ประกันคณุภาพ
สถานศึกษาท่ีเป็น
ระบบและมีกลไกการ
ขับเคลื่อนจนเป็น
วัฒนธรรมของการ
ท างาน                  
3) คณะกรรมการ
ประเมินการ
ด าเนินการประกัน
คุณภาพภายในของ
สถานศึกษาท่ีมาร่วม
แลกเปลีย่นเรยีนรู้  
คัดเลือก             
3.3. สรุปและ
ประเมินผล               
( Check )           
สรุปผลการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
ระดับเขตพื้นที่
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ (เพื่อ

อะไร) 
เป้าหมาย 

(ใคร...เท่าไร...) 
กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 

วดป.ที่
ด าเนิน
การ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

สนองจุดเน้นนโยบาย 
สพฐ. 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

การศึกษา              
1.4. น าผลการ
ประเมินไปปรับปรุง      
( Act ) ศึกษานิเทศก์
และบุคลากรของ
โรงเรียนร่วมกัน
วางแผนพัฒนาระบบ
ประกันคณุภาพ
ภายใน 

30 พัฒนาระบบ
การนิเทศ 
ติดตาม และ
ประเมิน ผล
การจัด
การศึกษา 

เพื่อพัฒนาระบบ
การนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผล
การจัดการศึกษา  
 

เชิงปริมาณ              
สถานศึกษาทุกแห่ง
ได้รับการนิเทศ 
ติดตาม และ
ประเมินผลการจดั
การศึกษา อย่าง
น้อยปีละ 4 ครั้ง                     
เชิงคุณภาพ             
สถานศึกษาทุกแห่ง
สามารถบริหาร
จัดการการศึกษา
และจัดการเรียนการ

1.การนิเทศ ติดตาม
สถานศึกษาของ ศูนย์
นิเทศการศึกษาที่ 1  
(1 ต.ค.60-30ก.ย.61)                 
2.การนิเทศ ติดตาม
สถานศึกษาของ ศูนย์
นิเทศการศึกษาที่ 2      
(1ต.ค.60-30ก.ย.61)                       
3.การนิเทศ ติดตาม
สถานศึกษาของ ศูนย์
นิเทศการศึกษาที่ 3  
(1 ต.ค.60-30ก.ย.61) 

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาระบบการ
นิเทศ ติดตามสถานศึกษาของ ศูนย์
นิเทศการศึกษาที่ 1 เป็นเงิน 16,740 
บาท 
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาระบบการ
นิเทศ ติดตามสถานศึกษาของ ศูนย์
นิเทศการศึกษาที่ 2 เป็นเงิน 17,000 
บาท 
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาระบบการ
นิเทศ ติดตามสถานศึกษาของ ศูนย์
นิเทศการศึกษาที่ 3  เป็นเงิน 16,600 
บาท 

50,340 1ต.ค.
60-30
ก.ย.
61 

1  สถานศึกษาทุก
แห่งสามารถ
บริหาร         จัด
การศึกษาและ
จัดการเรียนการ
สอนได้อยา่งมี
คุณภาพ                 
2. ผู้เรียนมี
คุณภาพและมี
ผลสัมฤทธ์ิทาง
การศึกษาท่ีสูงขึ้น   
 

(⁄ ) นโยบาย สพฐ. ที่ 6 
ด้านการพัฒนาระบบ
บริหารจดัการและ
ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา                     
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ข้อ 2 
สร้างความเข้มแข็งใน
การบริหารจัดการแบบมี
ส่วนร่วมแนวทางที่ 2.3 
สร้างความเข้มแข็งใน
การยกระดับคณุภาพ

นายสุร
เดช  น้อย
จันทร์ 
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ (เพื่อ

อะไร) 
เป้าหมาย 

(ใคร...เท่าไร...) 
กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 

วดป.ที่
ด าเนิน
การ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

สนองจุดเน้นนโยบาย 
สพฐ. 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

สอนได้อยา่งมี
คุณภาพ   

รวมงบประมาณ 50,340 บาท การศึกษา รูปแบบ
เครือข่าย                          
(⁄ ) ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อ 3 มีเครือข่ายในการ
สร้างความเข้มแข็งใน
การยกระดับคณุภาพ
การศึกษา 3 เครือข่าย 

31 ตรวจสอบ
การบริหาร 
งานการเงิน
บัญชีและ
สินทรัพย์
ของ
ส านักงาน
เขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษ
านครสวรรค์ 
เขต 1 

1. เพื่อตรวจสอบ
การปฏิบัติงาน
ตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ 
ค าสั่งและนโยบาย 
2.เพื่อพิสูจน์ความ
ถูกต้องและเชื่อถือ
ได้ ด้านการเงิน
บัญช ี
3.เพื่อตรวจสอบ 
และประเมินผล
ด้านการเงินบญัชี 
ตลอดจนให้
ข้อเสนอแนะด้าน

เชิงปริมาณ 
1 กลุ่มบริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์ สพป.
นครสวรรค์ เขต 1                   
2.สถานศึกษาใน
สังกัด จ านวน 165 
โรงเรียน 
เชิงคุณภาพ                
กำรปฏิบัติงำนด้ำน
กำรเงินบัญชีและ
สินทรัพย์ของ
สถำนศึกษำและ
สพป.นครสวรรค์ 
เขต 1 

1.วางแผนการ
ตรวจสอบ/แจ้งปฏิทิน
การตรวจสอบ2.
ด าเนินการติดตาม
ตรวจสอบ สพป.
นครสวรรค์ เขต 1
สถานศึกษา            
3.รายงานสรปุผลการ
ปฏิบัติงาน 

กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมแนวตรวจสอบ
ด้านการเงินและบัญชีของสถานศกึษา 
เป็นเงิน 39,000 บาท  
กิจกรรมที่ 2 ติดตามตรวจสอบด้าน
การเงินและบัญชีของสถานศึกษา  
เป็นเงิน 23,920 บาท  
รวมงบประมาณ  62,920 บาท 

62,920 1มี.ค.-
30
ก.ย.
61 

เจ้าหน้าท่ีการเงิน
บัญชีของ
ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 1 
และครู
ผู้ปฏิบัติงาน
การเงินบัญชี มี
ความรู้ ความ
เข้าใจด้านการเงิน
บัญชี อย่างถูกต้อง
เป็นไปตาม
ระเบียบ และมี

(/) นโยบาย สพฐ. ที่ 6   
ด้านการพัฒนาระบบ
บริหารจดัการและ
ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 
6  ข้อ 1 พัฒนาระบบ
บริหารจดัการศึกษาและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
(/) ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อ 1 ร้อยละ ของ
หน่วยงานทุกระดับใช้
จ่ายงบประมาณ เพื่อ
การบริหารจัดการที่มี

นางทราย
งาม 
มหาวงศ์
นันท์ 
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ (เพื่อ

อะไร) 
เป้าหมาย 

(ใคร...เท่าไร...) 
กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 

วดป.ที่
ด าเนิน
การ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

สนองจุดเน้นนโยบาย 
สพฐ. 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

การปฏิบัติงาน 
 

 เป็นไปตำมระเบียบ 
กฎหมำย ข้อบังคับ 
มติคณะรัฐมนตรี
และนโยบำยที่
ก ำหนด 

ประสิทธิภาพ  
 

ประสิทธิภาพ มีการ
ก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบ และ
ประเมินผลโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล 

32 พัฒนา
ประสิทธิภา
พบุคลากร
ในส านักงาน 

1.เพื่อให้บุคลากรทาง 
การศึกษาทุกคน 
ได้รับ 
ทราบ ข่าว ความ 
เคลื่อนไหว  
ระเบียบ 
แนวปฏิบัติ รวมถึง 
นโยบาย กลยุทธ์  
จุดเน้นของรัฐบาล  
ของกระทรวง 
ศึกษา 
ธิการ ของ 
ส านักงาน 
คณะกรรมการการ 
ศึกษาขั้นพ้ืน 
ฐาน และของส านัก 

เชิงปริมาณ              
บุคลากรทางการ
ศึกษาในส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา 
จ านวน 110 คน 
เชิงคุณภาพ                    
บุคลากรทางการ
ศึกษาในส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา
เกิดการระดม
ความคิด ความ
ร่วมมือในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเกิด
ประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน 

1.ส ารวจสภาพปญัหา
ที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติงานท่ีผ่าน 
เพื่อด าเนินการ
วิเคราะหค์วามเสี่ยง
และระบุปัจจัยเสีย่งท่ี
เกิดจากการ
ด าเนินงาน            
2.วางแผนและก าหนด
กิจกรรมข้อราชการ      
3.ด าเนินการประชุม
พัฒนาผู้บริหาร
สถานศึกษา                 
4.ติดตามและ
ประเมินผลการ
ด าเนินงาน                  

1.ประชุมบุคลากรในเขตพื้นที่
การศึกษา จ านวน 7 ครั้ง                    
เป็นเงิน  63,000 บาท                  
2.ค่าถ่ายเอกสารประกอบการประชุม 
4,960 บาท  
รวมงบประมาณ 67,960 บาท 

67,960 1ตค.
60-30
กย.61 

1.บุคลากร
ทางการศึกษาใน 
สพป.นครสวรรค์ 
เขต 1  ได้รับ
ทราบข่าวสาร
ความเคลื่อนไหว 
ระเบียบ แนว
ปฏิบัติ รวมถึง
นโยบาย  
กลยุทธ์ จุดเน้น
ของรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิก
าร ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ส านักงาน

(/) นโยบายส าคัญของ
กระทรวงศึกษาธิการ  
ด้านการพัฒนาระบบ
และการบริหารจัดการ  
(/) นโยบาย สพฐ. ที่  6  
ด้านการพัฒนาระบบ
บริหารจดัการและ
ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วม  ในการจดั
การศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่  6 ข้อ 1 
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
(/) จุดเน้นด้าน สร้าง

นาย
เจษฎา      
มีแม่นวิทย ์
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ (เพื่อ

อะไร) 
เป้าหมาย 

(ใคร...เท่าไร...) 
กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 

วดป.ที่
ด าเนิน
การ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

สนองจุดเน้นนโยบาย 
สพฐ. 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

งานเขตพื้นท่ี 
การศึกษา 
นครสวรรค์ เขต 1 
 เพื่อน าไปบริหาร 
จัดการศึกษา 
2. เพื่อให ้สพป.
นครสวรรค์ เขต 1 
ได้รับทราบ ปัญหา
อุปสรรคในการ
ด าเนินงานของ
กลุ่มงานใน
ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา
ในสังกัด 
 

5.รายงานผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

ศึกษาธิการจังหวัด 
เพื่อน าไปบริหาร
จัดการศึกษา 

 
 

ความเข้มแข็งในการ
บริหารจดัการแบบมี
ส่วนร่วม 
 (/) ตัวช้ีวัดความส าเร็จ   
ข้อ 3 
(/) มาตรฐานส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา (พ.ศ.
2557) มาตรฐานที่ 1 
ตัวบ่งช้ีที 3                                     

33 พัฒนาประ
สิทธิ 
ภาพ
ผู้บริหาร
สถาน 

1.เพื่อให้ผู้บริหาร
สถานศึกษา ใน            
สพป.นครสวรรค์ 
เขต 1 ได้รับทราบ
ข่าวสารความ

เชิงปริมาณ 
1.มีการ ประชุม
ผู้บริหารสถานศึกษา
สพป.นครสวรรค์ 
เขต 1 ประจ าทุก

1.ส ารวจสภาพปญัหา
ที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติงานท่ีผ่าน 
เพื่อด าเนินการ
วิเคราะหค์วามเสี่ยง

กิจกรรม งบประมาณ 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมผู้บรหิาร
สถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ท่ีเกีย่วข้อง
ครึ่งวัน 4 ครั้ง (175คนxอาหารว่าง35
บาทx4ครั้ง) 39,980 บาท 

85,580 1ต.ค.
60-30
ก.ย.
61 

1.ผู้บริหาร
สถานศึกษา 
ประธานอ าเภอ 
ประธานเครือข่าย 
ส านักงานเขต

(/) นโยบายส าคัญของ
กระทรวงศึกษาธิการ  
ด้านการพัฒนาระบบ
และการบริหารจัดการ 
(/) นโยบาย สพฐ. ท่ี  6  

นาง
วาสนา  
กิ่งสุคนธ ์
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ (เพื่อ

อะไร) 
เป้าหมาย 

(ใคร...เท่าไร...) 
กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 

วดป.ที่
ด าเนิน
การ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

สนองจุดเน้นนโยบาย 
สพฐ. 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

ศึกษา 
 

เคลื่อนไหว 
ระเบียบ แนว
ปฏิบัติ รวมถึง
นโยบาย กลยุทธ์ 
จุดเน้นของรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธ ิ
การ ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด 
เพื่อน าไปบริหาร
จัดการศึกษา  
2. เพื่อให ้สพป.
นครสวรรค์ เขต 1 
ได้รับทราบ 
อุปสรรคในการ
ด าเนินงานของ
สถานศึกษาใน
สังกัด 
2.3 เพื่อให้

เดือน จ านวน 12 
ครั้ง  
เชิงคุณภาพ 
1. สพป.นครสวรรค์ 
เขต 1 สามารถ
ด าเนินการบริหาร
จัดการส านักงาน 
และสถานศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
สพป.นครสวรรค์ 
เขต 1 สถานศึกษา  
สามารถปฏิบัติงาน
ด้านการบริหารงาน
บุคคล งานการเงิน 
การควบคุมภายใน 
ได้ถูกต้องตาม
ระเบียบ หลักเกณฑ์
และตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

และระบุปัจจัยเสีย่งท่ี
เกิดจากการ
ด าเนินงาน              
2.วางแผนและก าหนด
กิจกรรมข้อราชการ               
3.ด าเนินการประชุม
พัฒนาผู้บริหาร
สถานศึกษา           
4.ติดตามและ
ประเมินผลการ
ด าเนินงาน                 
5.รายงานผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมผู้บรหิาร
สถานศึกษาและเจ้าหนา้ที่ท่ีเกี่ยวขอ้ง
เต็มวัน 2 ครั้ง (175คนxอาหารว่าง70
บาทxอาหารกลางงวัน80บาทx2ครั้ง)  
บาท 39,980 บาท 
ค่าถ่ายเอกสาร 5,620 บาท 
รวมงบประมาณ 85,580 บาท 
 

พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 1 
ได้รับทราบ
ข่าวสารความ
เคลื่อนไหว 
ระเบียบ แนว
ปฏิบัติ รวมถึง
นโยบาย  
กลยุทธ์ จุดเน้น 
ของรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิก
าร ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด 
เพื่อน าไปบริหาร
จัดการศึกษา                 
2.ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 

ด้านการพัฒนาระบบ
บริหารจดัการและ
ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วม                                    
ในการจัดการศึกษา           
ยุทธศาสตร์ที่  6 ข้อ 1 
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา (/) จุดเน้น
ด้าน สร้างความเข้มแข็ง
ในการบริหารจัดการ
แบบม ี     ส่วนร่วม 
(/) ตัวช้ีวัดความส าเร็จ     
ข้อ 3 
(/) มาตรฐานส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา (พ.ศ.
2557) มาตรฐานที่ 1ตัว
บ่งช้ีที 3 
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ (เพื่อ

อะไร) 
เป้าหมาย 

(ใคร...เท่าไร...) 
กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 

วดป.ที่
ด าเนิน
การ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

สนองจุดเน้นนโยบาย 
สพฐ. 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

ผู้บริหารสถาน
และผูร้ับ
ใบอนุญาตได้
ระดมความคดิใน
การจัดกิจกรรม
สนับสนุน
การศึกษา 

ได้รับทราบปัญหา 
อุปสรรคในการ
ด าเนินงานของ 
ร.ร.ในสังกัด 3.
ผู้บริหาร
สถานศึกษาและ
ผู้รับใบอนุญาตได้
ระดมความคดิใน
การจัดกิจกรรม
สนับสนุน
การศึกษา 

34 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
จัดท า(ร่าง)
แผน        
พัฒนา
การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
ระยะ 4 ปี                               
(พ.ศ.2561-
2564) และ

1. เพื่อให ้สพป.
นครสวรรค์ เขต 1 
มีกรอบและแนว
ทางการ
ด าเนินงานในการ
บริหารจดั
การศึกษาท่ี
สอดคล้องกับ
ความต้องการของ
พื้นที่และนโยบาย

เชิงปริมาณ 
1. บุคลากรใน สพป.
นครสวรรค์  เขต 1 
มีแผนปฏิบตัิการ 
ประจ าปี พ.ศ. 2561 
จ านวน 70 เล่ม 
และแผนพัฒนา
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ระยะ 4 ปี (พ.ศ.
2561-2564) 

กิจกรรมที่ 1 ประชุม
คณะท างานวาง
แผนการด าเนิน        
งานฯ                
กิจกรรมที่ 2 ประชุม
ปฏิบัติการ
คณะกรรมการจัดท า
(ร่าง) แผนพัฒนาฯ 
สพป.นครสวรรค์ เขต 
1 พ.ศ.2561-2564) 

1.ค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่าง 8 
คน x 115 บาท เป็นเงิน 920 บาท 
ประชุมครั้งที่ 1 ค่าเบรก 11 คนx35 
บาท 385 บาท ประชุมครั้งที่ 2 เป็น
เงิน 385 บาท                            
กิจกรรมที่ 2 ประชุมปฏิบัติการ
คณะกรรมการจัดท า(ร่าง)แผนพัฒนาฯ 
สพป.นครสวรรค์ เขต 1 พ.ศ.2561-
2564) และแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 (บุคลากร 

134,160 ธค.
60-
ก.ย.
61 

1.แผนพัฒนา
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ระยะ 4 ปี 
(พ.ศ. 2561-
2564) และ
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.
2561 ของ สพป.
นครสวรรค์ เขต 1 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ
สอดคล้องมาตรฐานเขต
ที่มาตรฐานท่ี 2 
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาด าเนินการ
ขับเคลื่อนนโยบายสู่การ
ปฏิบัติจนบรรลุ
เป้าหมายและส่งผลดีต่อ

น.ส.มัทนา 
พงษ์
ไพบูลย์
และคณะ 
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ (เพื่อ

อะไร) 
เป้าหมาย 

(ใคร...เท่าไร...) 
กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 

วดป.ที่
ด าเนิน
การ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

สนองจุดเน้นนโยบาย 
สพฐ. 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

แผนปฏิบัติ
การ 
ประจ าปีงบ        
ประมาณ  
พ.ศ.2561 
ของ                               
สพป.
นครสวรรค์ 
เขต 1 

 

ของส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษา ขั้น
พื้นฐาน 
2.เพื่อให ้สพป.
นครสวรรค์ เขต 1 
มีแผนพัฒนา
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ระยะ 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) 
และแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 
2561 และ ใช้เป็น
เครื่องมือในการ
บริหารจดั
การศึกษา 
3.เพื่อให้
สถานศึกษาใน
สังกัดทราบถึง
ยุทธศาสตร์ในการ

จ านวน 70 เล่มไว ้
ใช้เป็นกรอบและ
แนวทางในการ
บริหารจดัการ
คุณภาพศึกษาใหม้ี
ประสิทธิภาพ          
2. บุคลากร 
สพป.นว.1  จ านวน 
34  คน 
3.ผู้แทน
คณะกรรมการตรวจ
ติดตามประเมินผล
การศึกษาฯ  1  คน 
4. ผู้แทน
คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด
นครสวรรค์ จ านวน        
1  คน                       
5.ประธานเครือข่าย
อ าเภอ 5  คน 
6.ประธานเครือข่าย

และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 (บุคลากร 
สพป.นว.1  กิจกรรมที่ 
3 จัดท าเอกสาร (รา่ง) 
แผนพัฒนาการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ปี 
(พ.ศ. 2561-2564      
กิจกรรมที่ 4 สรปุ
วิเคราะหป์ระเมินผล
การด าเนินโครงการ    

สพป.นว.1 จ านวน 36 คน/ประธาน
เครือข่าย 16/ประธานอ าเภอ 5/
ผู้แทนองค์คณะบุคคล 2 คน (กศจ./ก.
ต.ป.น.) ผอ.โรงเรียน 2 คน                   
1.ค่าอาหารกลางวัน 60 คน x 250 
บาท 2 มื้อ 30,000 บาท                   
2.ค่าอาหารเย็น 60 คน x 250 บาท  
1 มื้อ 15,000 บาท   3.ค่าอาหารว่าง 
60 คน x 50 บาท 4 มื้อ 16,800 บาท  
4.ค่าที่พัก 1 คืน 30 ห้อง ๆ ละ 1,200  
บาท 36,000 บาท  5.ค่าพิธีเปิด
ประชุม 400 บาท 6.ค่าถ่ายเอกสาร
ประกอบการประชุม 4,975 บาท     
7.ค่าวัสด ุ2,200 บาท 8.ค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิง 6 คัน ๆ ละ 2,000 บาท 
12,000 บาท ค่าเบี้ยเลีย้งคนขับรถ 7 
คน ๆ ละ 240 x 2 วัน เป็นเงิน 2,880 
บาท                                       
กิจกรรมที่ 3 จัดท าเอกสาร (ร่าง) 
แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระยะ 
4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) จ านวน 70 

เป็นกรอบแนวทาง
ในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตาม
นโยบายและ
จุดเน้นท่ีก าหนด
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 
2. ผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายเข้ามามสี่วน
ร่วมรับรู้ ร่วมคดิ 
และร่วมท าในการ
วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
ส่งผลใหเ้กิดการ
ระดมสรรพก าลัง
สนับสนุนการจัด
การศึกษา ของ 

การพัฒนาสถานศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่ 1 และ 2 
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ (เพื่อ

อะไร) 
เป้าหมาย 

(ใคร...เท่าไร...) 
กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 

วดป.ที่
ด าเนิน
การ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

สนองจุดเน้นนโยบาย 
สพฐ. 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

บริหารจดั
การศึกษาของ 
สพป.นครสวรรค์ 
เขต 1 และใช้เป็น
กรอบและ
แนวทางในการ
บริหารจดั
การศึกษาให้
เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 
4.เพื่อให้
คณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และ
นิเทศการศึกษา 
และประธาน
อ าเภอ ประธาน
เครือข่ายโรงเรียน 
ผู้บริหารโรงเรียน 
ได้มสี่วนร่วมใน
การก าหนด

โรงเรียน 16 คน 
7.ผอ.โรงเรียนท่ีเป็น
คณะท างานจัดท า
แผนฯ 3  คน  
เชิงคุณภาพ 
1.ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 1  
มีแผนปฏิบตัิการ
ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2561 และ
แผนพัฒนา
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ระยะ 4 ปี (พ.ศ.
2561-2564) เป็น
เครื่องมือในการ
บริหารจดัการศึกษา 
ได้สอดคล้องกับ
ความต้องการของ

เล่มๆ 90 บาท 6,300 บาทแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
จ านวน 70 เลม่ๆ ละ 90 บาท 6,300 
บาท                          
กิจกรรมที่ 4 สรปุวิเคราะห์ประเมนิผล
การด าเนินโครงการ 
รวมงบประมาณ  134,160 บาท           

สพป.นครสวรรค์ 
เขต 1 อย่าง
ต่อเนื่อง 
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ (เพื่อ

อะไร) 
เป้าหมาย 

(ใคร...เท่าไร...) 
กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 

วดป.ที่
ด าเนิน
การ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

สนองจุดเน้นนโยบาย 
สพฐ. 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

แนวทางในการ
พัฒนาการจัด
การศึกษา และ
การประเมินผล
การศึกษา 
5.เพื่อเสรมิสรา้ง
ความเข็มแข็งใน
บทบาทหน้าท่ีให้
คณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และ
นิเทศการศึกษา 
และประธาน
เครือข่ายโรงเรียน 
ประธานอ าเภอ 
แลกเปลีย่น
ประสบการณ์  
ความคิดเห็นใน
การบริหารงาน 
 
 

พื้นที่และนโยบาย
ของหน่วยเหนือ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ (เพื่อ

อะไร) 
เป้าหมาย 

(ใคร...เท่าไร...) 
กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 

วดป.ที่
ด าเนิน
การ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

สนองจุดเน้นนโยบาย 
สพฐ. 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

35 กิจกรรม
รองรับ
นโยบาย
ความ
ต้องการ
เร่งด่วนและ
การบูรณา
การกิจกรรม     

1. เพื่อให้การ
ด าเนินการบรรลุ
ตามมาตรฐานเขต
พื้นที่การศึกษา 
2. เพื่อด าเนินการ
ตามนโยบาย
เร่งด่วน 
3. เพื่อสนองความ
ต้องการของเขต
พื้นที่การศึกษา 
 

เชิงปริมาณ      
หน่วยงานในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 1 
เชิงคุณภาพ                
หน่วยงานมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
นครสวรรค์ เขต 1  
 

1.วางแผนการ
ด าเนินงาน (Plan) 
2.จัดท าแผนงาน/
ปฏิทินปฏิบัติงาน ตาม
นโยบายและความต้อง
กาด าเนินการ (Do)  
3.มอบหมาย ภารกิจ/
นโยบายความต้องการ
ของเขตพื้นท่ี
การศึกษาให้
ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการสรุปและ
ประเมินผล (Check)  
4.นิเทศ ก ากับ ติดตาม
ประเมินผล และ
รายงานผลการ
ด าเนินงานแผน/
ปฏิบัติน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุง 
(Act) น าเสนอรายงาน
และปรับปรุงการ

กิจกรรมที่ 1  ตามรายงานใน
โครงการ/กิจกรรมที่น าเสนอตาม
นโยบายและความต้องการของเขต
พื้นที่การศึกษา  
รวมงบประมาณ 415,000 บาท 

415,500 1 
มี.ค.-
30 
ก.ย.
61 

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 1 
ปฏิบัติงานได้
มาตรฐานเขตพื้นท่ี
การศึกษาและ
จุดเน้นด้านการ
บริหารจดัการ 
ของ ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน   
 

(/) นโยบายส าคัญของ
กระทรวงศึกษาธิการ  
ด้านการพัฒนาระบบ
และการบริหารจัดการ 
(/) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ข้อ  
1 พัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ 
ข้อ 2 สร้างความ
เข้มแข็งในการบริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วม 
 (/) ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อ 2 สร้างความ
เข้มแข็งในการบริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วม       
ร้อยละ 100 ของเขต
พื้นที่การศึกษามีแผน
บูรณาการจัดการศึกษา 
(/ ) มาตรฐานส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา (พ.ศ.
2557)  ตัวบ่งช้ีที่ 1  

น.ส.มัทนา 
พงษ์
ไพบูลย์ 
และคณะ 
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ (เพื่อ

อะไร) 
เป้าหมาย 

(ใคร...เท่าไร...) 
กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 

วดป.ที่
ด าเนิน
การ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

สนองจุดเน้นนโยบาย 
สพฐ. 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

ด าเนินงานในครั้ง
ต่อไป 

การบริหารจัดการที่ดี                                    
 

36 การจัดหา
ปัจจัยเพื่อ
พัฒนาประ
สิทธิ ภาพ
การ
ปฎิบัติงาน
ในส านักงาน
เขตพื้นท่ี
การศึกษา                                
ประถม  
ศึกษานคร 
สวรรค์        
เขต 1 
 

1.จัดหาปัจจัยเพื่อ
พัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน ใน
ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 1 
และโรงเรียนใน
สังกัด                 
2. ส่งเสรมิและ
สนับสนุน ในด้าน
การจัดหาปจัจัย
ต่าง ๆ ในการ
ปฏิบัติงานของทุก
กลุ่ม/หน่วยงาน 
ในส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา

1.  มีปัจจัยเพียงพอ 
สนับสนุน พร้อมที่
ให้บุคลากรทางการ
ศึกษาใน ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 1 
ได้รับการบริการ
อย่างดี 

1. วางแผนการ
ด าเนินงาน (Plan)       
1.1 ส ารวจผูต้้องการ
ใช้วัสดุการจัดตั้ง
งบประมาณค่า
สาธารณูปโภคและค่า
ใช้สอยและวัสดุ
ด าเนินการ (Do)                  
2. ด าเนินการจดัซื้อ
จัดหา                   
2.1 ของบประมาณ
เพิ่มเตมิกรณีค่าใช้จ่าย
ไม่เพียงพอตามความ
จ าเป็นของการใช้จ่าย
ในการด าเนินงาน          
3.สรุปและประเมินผล 
(Check)              
3.1 สรุปผลการ
ด าเนินงานน าผลการ

กิจกรรมที ่1 ส ารวจค่าใช้จ่ายการใช้
ค่าสาธารณูปโภคและค่าวสัด ุ
1.1 ค่าไฟฟ้า เฉลี่ยเดือนละ 100,000 
บาท 12 เดือน เป็นเงิน 1,200,000 
บาท 
1.2 ค่าไปรษณยี ์เฉลี่ยเดือนละ 
6,000.- บาท 12 เดือน  เป็นเงิน 
72,000 บาท 
1.3 ค่าน้ าประปา เฉลี่ยเดือนละ 
3,000 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 
36,000 บาท       
1.4 ค่าโทรศัพท์ เฉลี่ยเดือนละ 3,000 
บาท 12 เดือน เป็นเงิน 36,000 บาท 
1.5 ค่าอินเตอร์เน็ต เฉลี่ยเดือนละ 
5,000 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 
60,000 บาท 
กิจกรรมที่ 3 จัดตั้งค่าวสัดสุ านักงาน/
จัดตั้งค่าใช้สอย        
2.1 ค่าวัสดุส านักงาน เฉลี่ย เดือนละ 

2,707,590 ต.ค.
60-      
ก.ย.
61 

บุคลากรมีขวัญ
และก าลังใจในการ
ปฎิบัติงาน 
เนื่องจากมีวัสดุ 
อุปกรณ์พร้อมท่ีจะ
ด าเนินการอยา่งมี  
ประสิทธิภาพ
สูงสุด ส่งผลถึงการ
ประเมินส านักงาน  
 

(/) นโยบายส าคัญของ
กระทรวงศึกษาธิการ  
ด้านพัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ               
(/) นโยบาย สพฐ. ที่ 6 
ด้านการพัฒนาระบบ
บริหารจดัการและ
ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน 
มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา           
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ข้อ 1 
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ           
(/) จุดเน้นด้าน การ
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการและส่งเสริมให้
ทุกภาคส่วนมสี่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา         
(/) ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

นางเปรม
จิตต์ วงศ์
วัชรานนท์
และคณะ 
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ (เพื่อ

อะไร) 
เป้าหมาย 

(ใคร...เท่าไร...) 
กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 

วดป.ที่
ด าเนิน
การ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

สนองจุดเน้นนโยบาย 
สพฐ. 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

นครสวรรค์ เขต 1 
ให้มีความพร้อม 
เอื้อต่อการ
ปฏิบัติงาน และ
พัฒนาองค์กรให้มี
ความเข้มแข็ง 
 

ประเมินไปปรับปรุง 
(Act)                   
4.น าผลการใช้จ่าย
งบประมาณจากปี 
งบประมาณ 2559 ไป
ปรับปรุงใน
ปีงบประมาณ 2560 

54,100 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 
649,200 บาท 
3. จัดตั้งค่าใช้สอย 
3.1 ค่าใช้สอย เฉลีย่ เดือนละ  
10,000 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 
120,000 บาท 
3.2 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ เดือนละ 
2,000 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 
24,000 บาท 
3.3 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของ
ข้าราชการเขตพื้นท่ีการศึกษา เฉลีย่
คนละ 2,302 บาท 50 คน เป็นเงิน 
115,100 บาท 
3.4 ค่าถ่ายเอกสาร เฉลี่ย เดือนละ 
10,000 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 
120,000 บาท 
3.5 ค่าซ่อมแซมครภุัณฑ ์เฉลี่ย       
เดือนละ 10,020 บาท 12 เดือน        
เป็นเงิน 120,240 บาท 
3.6 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เฉลีย่  
คันละ 12,150 บาท 7 คัน เป็นเงิน 

ข้อ 1 ร้อยละ 100 ของ
หน่วยงานทุกระดับใช้
จ่ายงบประมาณเพื่อการ
บริหารจดัการ ท่ีมี
ประสิทธิภาพมีการ
ก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบ และ
ประเมินผลโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล                            
(/ ) มาตรฐานส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา (พ.ศ.
2557) มาตรฐานที่ 2 
การบริหารและการจดั
การศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ  ตัวบ่งช้ีที่ 
2 ด้านงบประมาณ                               
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ (เพื่อ

อะไร) 
เป้าหมาย 

(ใคร...เท่าไร...) 
กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 

วดป.ที่
ด าเนิน
การ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

สนองจุดเน้นนโยบาย 
สพฐ. 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

85,050 บาท                           
3.7 ค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิง เฉลี่ยคนั
ละ 10,000 บาท 7 คัน  เป็นเงิน 
70,000 บาท                                          
กิจกรรมที่ 4 การเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ 
กิจกรรมที่ 5  การของบประมาณ
เพิ่มเตมิกรณีค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอตาม
ความจ าเป็นของการใช้จ่ายการ
ด าเนินงาน                            
รวมงบประมาณ 2,707,590 บาท 

37 
 
 
 

พัฒนาประ
สิทธิ      
ภาพ
เครือข่าย
และส่งเสรมิ
คุณภาพการ
จัดการ 
ศึกษา 

1.เพื่อพัฒนา
บุคลากรในกลุ่ม
เครือข่ายโรงเรียน
ให้มีความรู้
ความสามารถใน
การเรยีนการสอน 
2. เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
ในแต่ละเครือข่าย 
3. เพื่อจัดท า

เชิงปริมาณ 
1. กลุ่มเครือข่าย
โรงเรียน
ประถมศึกษาใน
พื้นที่ จ านวน 17 
กลุ่มเครือข่าย  
กลุ่มเครือข่าย
โรงเรียนในพื้นที่
อ าเภอเมือง
นครสวรรค์  จ านวน 

1.วางแผนการ
ด าเนินงาน (Plan)  
1 ตุลาคม 60 – 30 
พฤศจิกายน 61 
1.1 เขียนโครงการ
เพื่อขออนุมัติและ
บรรจุโครงการเข้า
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 2561 
1.2 เครือข่ายเขียน

กลุ่มเครือข่ายประชุมวิเคราะห์งาน 
กลุ่มเครือข่ายจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี 
กลุ่มเครือข่ายด าเนินการตามแผน  
โดย สพป.นครสวรรค์ เขต 1 จัดสรร
ให้เครือข่ายละ 30,000 บาท              
จ านวน 17 เครือข่าย                
รวมงบประมาณ  510,000 บาท 
 
 

510,000 
 
 
 
 

ต.ค.
60-30 
ก.ย.
61 
 
 
 

เครือข่ายทุก
เครือข่ายมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนการสอน
สูงขึ้น 
 
 
 

(/) นโยบาย สพฐ. ท่ี  6  
ด้านการพัฒนาระบบ
บริหารจดัการและ
ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา           
ยุทธศาสตร์ที่  6 ข้อ 1 
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการจัด

นาย
เจษฎา      
มีแม่นวิทย ์
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ (เพื่อ

อะไร) 
เป้าหมาย 

(ใคร...เท่าไร...) 
กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 

วดป.ที่
ด าเนิน
การ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

สนองจุดเน้นนโยบาย 
สพฐ. 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

แผนปฏิบัติงาน
ของกลุ่มเครือข่าย 
 
 
 

6 กลุ่มเครือข่าย 
กลุ่มเครือข่าย
โรงเรียนในพื้นที่
อ าเภอเก้าเลี้ยว   
จ านวน 2 กลุ่ม
เครือข่าย 
กลุ่มเครือข่าย
โรงเรียนในพื้นที่
อ าเภอโกรกพระ          
จ านวน 2 กลุ่ม
เครือข่าย 
กลุ่มเครือข่าย
โรงเรียนในพื้นที่
อ าเภอชุมแสง             
จ านวน 4 กลุ่ม
เครือข่าย 
กลุ่มเครือข่าย
โรงเรียนในพื้นที่
อ าเภอพยุหะครีี           
จ านวน 3 กลุ่ม
เครือข่าย 

โครงการขอ
งบประมาณ 
2.ด าเนินการ (Do)      
1 ธันวาคม 60 - 31
สิงหาคม 61 
2.1 จัดสรร
งบประมาณให้
เครือข่าย 17 
เครือข่ายพื้นฐาน
เครือข่ายละ 30,000 
บาท และ  
2.2 เครือข่าย
ด าเนินการตาม
แผนงานและโครงการ
ของแต่ละเครือข่าย          
3.สรุปและประเมินผล 
(Check) 1 กันยายน 
2561 เครือข่ายใน
สังกัด สรุปและ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานตาม

 
 

การศึกษา (/) จุดเน้น
ด้าน สร้างความเข้มแข็ง
ในการบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วม (/) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ       
ข้อ 3 (/) มาตรฐาน
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา 
(พ.ศ.2557) มาตรฐานที่ 
1  ตัวบ่งช้ีที 3                                          
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ (เพื่อ

อะไร) 
เป้าหมาย 

(ใคร...เท่าไร...) 
กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 

วดป.ที่
ด าเนิน
การ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

สนองจุดเน้นนโยบาย 
สพฐ. 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

เชิงคุณภาพ 
1.บุคลากรทุกกลุม่
เครือข่ายมีความรู้
ความสามารถใน
จัดการเรียนการ
สอน 
2. ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาใน
เครือข่ายได้สูงขึ้น 

โครงการใหส้ านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา
ทราบ เพ่ือสรุปเป็น
ภาพรวมของ
ส านักงาน 
4.น าผลการประเมิน
ไปปรับปรุง (Act)   
15 กันยายน 2559                 
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาน าผลสรุป
และประเมินผลมา
ปรับปรุงเพื่อผลการ
ด าเนินงานในปีต่อไป 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561                                                     ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 

 

 
รายงานผลการด าเนินงานตามกิจกรรม/โครงการในแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  

กลุ่ม........................................................  
1.   ชื่อกิจกรรม/โครงการ ....................................................... 
2.   ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ ........................................................................................................................... 
3.   วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม/โครงการ 
 3.1 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 3.2 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.3 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4.   เป้าหมาย  
4.1 เชิงปริมาณ  
...................................................................................................................................................................... 
4.2 เชิงคุณภาพ  (ทั้งนี้  ให้พิจารณาจากวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นหลัก) 
...................................................................................................................................................................... 

4.  การด าเนินงานของกจิกรรม/โครงการ 
4.1  การด าเนินงานในขณะนี้    

[    ]   ยังไม่ด าเนินการ    [    ]   ด าเนินการแล้ว  คิดเป็นผลงานได้ประมาณ ................ %        
   4.2  สนองนโยบาย 
          [    ] กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง...........................................[    ] ยุทธศาสตร์ สพฐ. เรื่อง................................ 
          [    ] ยุทธศาสตร์ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 เรื่อง.....................................[    ] มาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  
                 มาตรฐานที่........ตัวบ่งช้ี............ 
   4.3  งบประมาณและคา่ใช้จ่ายตามแผนไดร้ับจาก        

[    ]   งบประมาณ        จ านวน …………………………….. บาท 

5.  ผลที่ได้รับจากการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ  (ตัวอย่าง  เช่น  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ............คน  ร้อยละ..........ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ) 
เชิงคุณภาพ  (ตัวอย่าง จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการที่มีความรู้ความเขา้ใจเพิ่มขึ้น……………..คน) 
เชิงเวลา   กิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด กิจกรรม/โครงการไม่แล้วเสรจ็ตามระยะเวลาที่
ก าหนดเนื่องจาก…….…................................................ 

6.  ผลการด าเนินงานที่ภาคภูมิใจ / Best practice 
1.  ………………………………………………..…………………………………………………………………………………………… 

7.  ปัญหาอุปสรรคของกิจกรรม/โครงการ 
7.1   ด้านบุคลากร  7.2   ด้านวัสดุอุปกรณ์ 7.3   ด้านงบประมาณ 7.4   ด้านการประสานงาน                               

8.  เอกสารหลักฐาน/อ้างอิง (ถ้ามี เก็บไว้ที่กลุ่ม) แนบภาพประกอบการด าเนินกิจกรรม/โครงการ อย่างน้อย 2 ภาพ 

 

      (ลงช่ือ)…………………………………………………ผู้รายงาน 
             (………………...……………………………..) 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  

 

 

คณะผู้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 

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

ที่ปรึกษำ 
 

นายสมบูรณ์  ศรีวิชาสร้อย   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 
นายวิวรรธน์  เกตุเทศ   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครสวรรค์เขต 1 
นายสุรพล  เพ็งน้อย          รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครสวรรค์เขต 1 

 
 

คณะท ำงำน 
 

นายสุรพล  เพ็งน้อย                     รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
                                             นครสวรรค์ เขต 1  
นางสาวมัทนา พงษ์ไพบูลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ 
นางสาวสุรางค์  ชูสิงห์ ศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญ  
นางสาคร  คล้ายแท้ ผู้อ านวยการโรงเรียนพยุหะศึกษาคาร  
นายอภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหัวงิ้ว  
นางสาวณัฐมนต์  พงษ์พิชญปัญญา  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดยางงาม  
นางกฤษณา  อ่อนอ่ิม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ   
นางพิมลกานต์  เงินบ ารุง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ  
นางสาวจิราวรรณ์  แจ้งสว่าง ลูกจ้างชั่วคราว(พนักงานพิมพ์ดีด)  
 

 

 

 

 

 

 



 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ค าสั่ง 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 1 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์เขต 1 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของส านักงาน
เขตพ้ืนที่ มีจุดมุ่งหมาย คือ เพ่ือวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) ของของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์เขต 1 ตามสถานการณ์ 4 รูปแบบจากกลุ่มเป้าหมายของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง คือ 
คณะผู้บริหาร ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 1 ประธานเครือข่าย ประธาน
อ าเภอ เจ้าหน้าที่เขต ผู้บริหารโรงเรียน ครู ตัวแทนผู้ปกครอง รวมทั้งสิ้น 60 คน สามารถสรุปการผลการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) ได้ดังนี้  

1. ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรค ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์เขต 1 ปรากฏผลดังนี้ 

จุดแข็ง (Strength)  
1) โครงสร้างขององค์กรมีความชัดเจน/มีโครงสร้างเข้มแข็งมีความเป็นเอกภาพ/มี     

ส่วนร่วม 
2) มีความยืดหยุ่นในการด าเนินงาน 
3) มีการกระจายอ านาจบริหารงานแบบมีส่วนร่วมและมีความเป็นกัลยาณมิตร 
4) บุคลากรมีความสามารถตรงกับความรู้หรือศาสตร์ที่เรียนมา 
5) มีระบบการประกันคุณภาพ 
6) มีระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างดี 
7) มีกลยุทธ์ที่มีความชัดเจน 
8) มีการปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กรที่ดีอย่างต่อเนื่อง 
9) การบริหารงานแบบการกระจายอ านาจ มีการบริหารงานในรูปของกรรมการ 
10) การบริหารงานโดยการใช้หลักธรรมาภิบาล 

11) มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน 

12) มีทีมงานศึกษานิเทศก์ที่เข้มแข็งตามบริบทมีระบบการท างานที่ชัดเจนมีการบริหาร
จัดการ 

จุดอ่อน (Weakness) 
1) มีงบประมาณไม่เพียงพอ 
2) ขาดการติดตามการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
3) การใช้ระบบ Network ไปในทางท่ีไม่เหมาะสม 
4) จ านวนบุคลากรมีไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน 
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5) วิสัยทัศน์ พันธกิจยังไม่คลอบคุมให้เหมาะสมกับการด าเนินงาน 
6) การประสานงานองค์กรขาดการเชื่อมโยงไม่ชัดเจน 
7) มีงานแทรกซ้อนตามนโยบายเร่งด่วน 
8) สถานศึกษาขาดการวางแผนล่วงหน้า ขาดการจัดท าวิจัย นวัตกรรมใหม่ ๆ 
9) ไม่บันทึกหลักการสอนท าให้ไม่ทราบผลการพัฒนาและจุดอ่อนของผู้เรียน 
10) สถานศึกษาไม่บันทึกข้อมูลการพัฒนาผู้เรียน 
11) การด าเนินงานด้านบุคลากรไม่เป็นไปตามกรอบและการจัดสรรอัตราก าลังไม่

เพียงพอต่อการด าเนินงานภายในสถานศึกษา 
12) บุคลากรขาดความช านาญในการด าเนินงานขาดการพัฒนาตนเองขาดความสนใจ

ในการพัฒนาตนเองและองค์กร 
13) ขาดการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นสาระสนเทศและการสรุปผลการด าเนินงานอย่างเป็น

ระบบ 
14) ไม่เปลี่ยนพฤติกรรมของค่านิยมที่ไม่สอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป 

โอกาส (Opportunity)  
1) มีภาคีเครือข่าย มีความพร้อมในการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
2) มีการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจัดการศึกษาจากชุมชนได้เป็นอย่างดี 
3) มีระบบการสื่อสารผ่าน Network 
4) ผู้ปกครองมีความดูแลเอาใจใส่บุตรหลานเป็นอย่างดี 

อุปสรรค (Threat ) 
1) การใช้ระบบ Network ไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
2) ค่านิยมผู้ปกครอง 
3) การเปลี่ยนนโยบายบ่อยครั้ง 
4) การด าเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายที่หลากหลาย บุคลากรไม่เพียงพอต่อการ

ด าเนินการ 
5) บุคลากรไม่มีการความช านาญเฉพาะทางในการด าเนินงาน 
6) การด าเนินงานที่ซ้ าซ้อนและบ่อยครั้ง 
7) การเปลี่ยนแปลงของนโยบายอยู่บ่อยครั้ง 

2. บทสรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์เขต 1 ได้ข้อมูลดังนี้ 

     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 เป็นองค์กรมีโครงสร้างมี
วิสัยทัศน์ในการบริหารที่ชัดเจน เข้มแข็งมีความเป็นเอกภาพโดยการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
และใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วม มีความยืดหยุ่นในการด าเนินงานยึดหลักการกระจายอ านาจบริหารงาน
แบบมีส่วนร่วมและมีความเป็นกัลยาณมิตรมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีระบบการประกัน
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คุณภาพและระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างดีมีกลยุทธ์ที่มีความชัดเจนปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร
ที่ดีอย่างต่อเนื่องมีทีมงานศึกษานิเทศก์ที่เข้มแข็งมีภาคีเครือข่าย มีความพร้อมในการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานสามารถระดมทรัพยากรเพ่ือการบริหารจัดการศึกษาจากชุมชนได้เป็นอย่างดีมีการสื่อสารผ่าน
ระบบ Network ที่ทันสมัยผู้ปกครองมีความดูแลเอาใจใส่บุตรหลานเป็นอย่างดี 

แต่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ยังขาดงบประมาณในการ
บริหารงานมีบุคลากรไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดมีการเปลี่ยนแปลงอยู่
เนื่องๆ ส่งผลให้มีงานแทรกซ้อนตามนโยบายเร่งด่วนอยู่บ่อยครั้ง การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยังไม่คล
อบคุมให้เหมาะสมกับการด าเนินงาน รวมถึงการใช้ระบบ  Network  ไปในทางที่ไม่เหมาะสมขาดการ
ประสานงานเชื่อมโยงกับองค์กรเครือข่ายที่ไม่ชัดเจนสถานศึกษาขาดการวางแผน ล่วงหน้า ขาดการจัดท า
วิจัย นวัตกรรมใหม่ๆขาดการท าบันทึกหลักการสอนของผู้เรียนไม่บันทึกข้อมูลการพัฒนาผู้เรียนท าให้ไม่
ทราบผลการพัฒนาและจุดอ่อน 
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ภาคผนวก 

โครงการ/กิจกรรม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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ยุทธศาสตร์ที่  1 

การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
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ยุทธศาสตร์ที่  2 

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษา
เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
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ยุทธศาสตร์ที่  3 

ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ที่  4 

ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 

จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 

พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริม 

การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




